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با جایابی . باشد هاي توزیع وجود فروافتادگی ولتاژ و باالبودن تلفات و مناسب نبودن پروفیل ولتاژ در آنها میامروزه از جمله مشکالت شبکه-چکیده

عنوان یک راه حل اقتصادي موثر  نیز به FACTSاز سوي دیگر ادوات . توان تا حد ممکن این مشکالت را بر طرف کردمنابع تولید پراکنده، می بهینه
استفاده از باشد که در بخش اول با این مقاله شامل دو بخش اصلی می. اندبراي حفاظت بارهاي حساس از فروافتادگی ولتاژ مورد توجه قرار گرفته

با استفاده از  FACTSدر بخش دوم ادوات  .اندالگوریتم ژنتیک و با هدف کاهش فروافتادگی ولتاژ و کاهش تلفات، واحدهاي تولید پراکنده جایابی شده
دیده و در هر بخش میزان صرفه اند و در نهایت میزان اثر بخشی این دو روش بر فروافتادگی ولتاژ مقایسه گراین الگوریتم و با همان اهداف جایابی شده

ي این حقیقت است نتایج نشان دهنده. باسه پیاده سازي شده است 34شبیه سازي بر روي یک شبکه توزیع نمونه . جویی اقتصادي معین شده است
و اثر بخشی  FACTSاالي ادوات ي بکه هنگامی که کاهش تلفات و فروافتادگی ولتاژ در یک سیستم به عنوان یک هدف مورد نظر باشد، به دلیل هزینه

  .باشندکم آنها بر کاهش تلفات سیستم، این ادوات داراي کارایی اقتصادي کمتري نسبت به تولیدات پراکنده، می

  .، جایابی بهینه، فروافتادگی ولتاژFACTSالگوریتم ژنتیک، تولیدات پراکنده، ادوات : هاي کلیديواژه

  

  مقدمه -1

مبحث کیفیت انرژي الکتریکی یا کیفیت توان یکی از موضـوعاتی  
و  بـرداران بهـره  است که در سالیان اخیر بطور جدي مـورد توجـه  

ــاي  مصــرف ــبکه ه ــدگان ش ــه اســت کنن ــرار گرفت ــی ق . الکتریک
ي کیفیـت تـوان بـه    تـرین پدیـده  فروافتادگی ولتاژ به عنوان مهم

آید و لذا در سالیان اخیر تالش شده است تـا میـزان آن   شمار می
واحدهاي تولید پراکنده مـی   .دهاي الکتریکی کاهش یابدر شبکه

د به عنوان یک راه کار براي کاهش فروافتـادگی ولتـاژ مـورد    نتوان
منـافع فنـی ایـن واحـدها شـامل       ].2[و] 1[ .استفاده قرار گیرنـد 

، بهبـود  2و توزیع تـراکم  1بهبود ولتاژ، کاهش تلفات، انتقال زدایی
  ].3[باشد  قابلیت اطمینان تجهیزات و کیفیت توان می

                                                             
1 Transmission Relieved 

  

فـات در  لبه منظور کاهش فروافتادگی ولتاژ و همچنین کـاهش ت 
از جمله ایـن راه کارهـا   . شبکه راه کارهاي دیگري نیز وجود دارد

ــتفاده از ادوات  ــی FACTSاس ــدم ــی . باش ــن ادوات م ــد ای توانن
/ و از جملـه جبـران  ) ولتاژ و امپدانس جریان ،(پارامترهاي شبکه 

ماننـد   FACTSادوات . تعدیل فروافتادگی ولتاژ را کنترل نمایند
STATCOM ،SVC  وDVR هـایی هسـتند کـه بـه     نولوژيتک

اند و در سرتاسر جهان به صورت معقـول و بـه   خوبی توسعه یافته
  ].5[و ] 4[گیرد طورگسترده مورد استفاده قرار می

 FACTSبه منظور به کارگیري واحدهاي تولید پراکنده و ادوات 
اي که بهترین کارایی را در کـاهش فروافتـادگی   در شبکه به گونه

                                                                                                  
2 Distribution Congestion 

ي ي فروافتادگی ولتاژ و تلفات توان با استفاده از مکان یابی بهینهحداقل سازي هزینه
 FACTSتولیدات پراکنده و ادوات 
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هاي بهینـه سـازي   نشان دهند، نیاز است از الگوریتمولتاژ از خود 
ي هر کـدام از ایـن واحـدها    ي بهینهاستفاده شود تا محل واندازه

سازي گوناگونی تعریف هاي بهینهبدین منظور روش. تعیین گردد
سازي الگوریتم ژنتیک مـی  شده است که از آن جمله روش بهینه

فاده از آن صورت گرفتـه  سازي با استباشد که در این مقاله بهینه
ي فروافتـادگی ولتـاژ،   در این مقاله با در نظر گرفتن هزینـه . است

ي تجهیزات مورد استفاده، یـک  ي تلفات و همچنین هزینههزینه
تابع هدف تعیین شده است تا عالوه بر در برداشتن ایـن اهـداف،   

  .برداي را نیز در خود جا دهدقیود بهره
ه با استفاده از الگـوریتم ژنتیـک در هـر    براي هر راه حل بالقوه ک

شود و سپس نسل، ایجاد شده است محاسبات پخش بار انجام می
هـاي آمـاري قابلیـت    تحلیل فروافتادگی ولتاژ بـا اسـتفاده از داده  

اند، و بـه کمـک تحلیـل    اطمینان که در طول زمان به دست آمده
 ]. 6[هاي متقارن انجام می شود مولفه

ي واحـد تولیـد پراکنـده توسـط     ین محل و انـدازه در پایان با تعی
الگــوریتم ژنتیــک، میــزان صــرفه جــویی اقتصــادي ناشــی از بــه  

 .کارگیري این واحدها در شبکه، معین گردیده است

بخـش  : مقاله به صورت زیر سازمان یافتـه اسـت   هاي سایر بخش
ي توزیـع ارائـه مـی    دوم جزئیات تحلیل افـت ولتـاژ را در شـبکه   

ي بهینـه سـازي را   ش سوم یک فرموالسـیون از مسـئله  بخ. نماید
بخش چهارم چگونگی به کـار گیـري الگـوریتم    . نمایدتوصیف می

بخـش پـنجم   . دهـد ژنتیک به منظور حـل مسـئله را نشـان مـی    
ي باسـه  34ي توزیـع  ن را بـراي شـبکه  آعملکرد روش و عملکرد 

  .نمایدشعاعی را توصیف می

  تحلیل افت ولتاژ -2

ي مـوثر  ولتاژ به طور مرسوم به عنوان کـاهش انـدازه  فروافتادگی 
پریونیـت در فرکـانس نـامی و بـراي      0,9تـا   0,1ولتاژ بین مقدار 

و  ]7[شـود  ي زمانی بین نیم سیکل تا یک دقیقه تعریف مـی بازه
]8[.  

ها براي تخمـین عملکـرد فروافتـادگی ولتـاژ     اساسا دو نوع از داده
پارامترهـاي  ) ب(ترهاي سیستم و پارام) الف: (باشد مورد نیاز می

  .مربوط به رخ داد خطا

پارامترهـاي سیســتم شــامل سـاختار سیســتم، امپــدانس اجــزا و   
هاي حفـاظتی  ها و انواع رلهخطوط، اتصاالت ترانسفورماتور، محل

پارامترهاي مربـوط بـه رخ داد   . باشدو تنظیمات متناظر با آنها می
خطا و فرکانس رخ داد خطا شامل نوع خطا، محل خطا، امپدانس 

این پارامترها اساسا داراي ماهیتی اتفـاقی مـی   . باشدمی... خطا و 
باشند و از این رو هیچ دانشی براي پیش بینـی آنهـا در دسـترس    

 .نیست

نرخ خطاي سیستم مورد فرض براي کار پیش رو، در جدول یک  
مقاله چهار نوع خطا در نظر گرفته  در این. بندي شده است دسته

خطـاي خـط بـه     )ب(خطاي سه فاز به زمـین،  ) الف: (ده استش
خطـاي خـط بـه    ) د(خطاي تک فاز به زمین و ) ج(خط به زمین 

هـاي  معموال، انواع خطاها و تعداد هر کـدام بـر اسـاس داده   . خط
تاریخی یعنی آمارهاي خطاي در دسـترس و جزئیـات شـبکه بـه     

 نهـا در نـرخ  فرض بر این اسـت کـه آ   در این مقاله. انددست آمده
توزیـع   %:8%: 83%: 4%: 5هایی بـر حسـب درصـد بـه ترتیـب از      

امپـدانس  خطاها در محـل هـاي تصـادفی رخ داده و     .]1[اندشده
  .باشدخطا در بدترین حالت در نظر گرفته شده و برابر صفر می

در این مقاله ظرفیت کیلو یا مگاولت آمپر اغتشاش بارها به علـت  
فروافتادگی ولتاژ به عنوان یک شاخص از شدت فروافتادگی ولتاژ 

از این رو، در این کار کل بارهاي مختل . در نظر گرفته شده است
، بر حسب مگاولت آمپر، در طی زمان خطا، به عنـوان یـک   3شده

  . هدف مهم شناخته است

  ]1[نرخ خطاهاي سیستم : 1جدول 
باس  نرخ رخ داد خطا در  نوع خطا

  )سال/ وقوع(
نرخ رخ داد خطا در خط 

  )سال/کیلومتر 100/ وقوع(
  20,04  2,4  خطاي تک فاز به زمین

  1,335  0,15  خطاي دو فاز
  2,793  0,33  خطاي دو فاز به زمین

  1,00  0,12  خطاي سه فاز

. پـردازیم رخ داد خطـا مـی  هـا بعـد از   حال به بررسی ولتـاژ بـاس  
مقادیر سه فاز افت ولتاژ از یک خطاي نامتعـادل سیسـتم عمومـا    

از . دهدهاي مختلف و جابجایی فازهاي مختلفی را نشان میاندازه
بـر اسـاس    هـا این رو براي براي هر نوع خطا، ولتـاژ تمـامی بـاس   

روابط مربوط بـه خطـاي تـک     آید و در اینجابه دست میروابطی 
                                                             
3 Total Load Disturbed, SDIST 
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بیـان شـده اسـت و روابـط      5تـا   1روابط  و در قالب زمین فاز به
در این . شودتوصیف می ]9[کامل براي انواع دیگر خطا در مرجع 

 مربـوط بـه   mروابط ولتاژهاي فاز در طی خطا، در بـاس اتفـاقی   
فرموله شده ) 1مطابق شکل (در یک خط  kانواع خطاها در محل 

  .است

  
  ]F-T ]10و خطاي اتصال کوتاه در خط  mباس حساس : 1شکل 

 خطاي تک فاز به زمین 

푉 , =	푉 , −	 	푉    )1(                 
푉 , = 훼 	푉 , −	 	푉  )2(               

푉 , = 훼	푉 , −	 	푉 	  )3(           
  

بر اساس روابط زیر بـه دسـت مـی     푍که در این روابط مقادیر 
 :آیند 

푍 = 	푍 +	(푍 − 푍 )p          )4(            

 : داریم  푍و براي 

푍 = (푍 + 푍 − 2푍 −	푍 )푝 + 푍  
														+	{푍 − 	2(푍 − 푍 	)}푝    )5(             

푉 در این معادالت  Aام در فـاز   mولتاژ قبل از خطاي باس  ,
مـی   kو  mامپدانس انتقال توالی مربوط به باس  푍 .می باشد

 α. باشـد مـی  kي تحریـک در  امپدانس تـوالی نقطـه   푍. باشد
 ).  e(باشد عملگر عدد مختلط می

  تابع هدف -3

  ي تولیـدات ي جایابی بهینـه همانطور که قبال ذکر گردید مسئله 
در این کار با یک هدف حداقل سـازي   FACTSپراکنده و ادوات 

هاي اقتصادي وارده، قاعـده سـازي   همزمان خطرات فنی و هزینه

ي چند هدفی بهینه سـازي  و لذا اساسا این یک مسئله. شده است
باشد یعنی سـه  باشد که در آن تابع هدف شامل سه مولفه میمی

هدف، که هر کدام از آنها به طور اختصاصی بایـد حـداقل سـازي    
  :شوند 

 حداقل سازي تلفات توان اکتیو: هدف اول.  
 حداقل سازي بار مختل شده: هدف دوم.  
 پراکندهي کل تولیدات حداقل سازي هزینه: هدف سوم.  

برداي نیز وجـود دارنـد کـه بایـد در     در حل این مسئله قیود بهره
  :این قیود عبارت اند از. ي مجاز حفظ شوندمحدوده

 حد حرارتی خط(بار هاي پخشمحدودیت: قید اول.(  
 ها ولتاژ باس: قید دوم.  
 تولیدات پراکنده  ظرفیت: قید سوم.  

در این مقاله تالش بـر ایـن اسـت تـا ایـن تـابع هـدف از طریـق         
 لذا درهـر . حداقل شود FACTSواحدهاي تولید پراکنده و ادوات 
  .گرددبخش یک تابع هدف تعیین می

  :تولیدات پراکندهي تابع هدف براي جایابی بهینه -3-1

ي تولیدات پراکنده، تمامی قیود و اهدافی به منظور جایابی بهینه
که در بخش قبل ذکر گردید، در قالب تابع هدف زیـر، گنجانـده   

  ] :1[شده اند 

هزینه=   f (محل، نوع و اندازه ) = 

푤 푘 퐿표푠푠 +	푤 푘 퐿 +	푤 푘 푃 +퐾 	 

×	 훿 	|푆 − 푆 | + 퐾 	×	 훿 	 푉 − 푉 / 					 

و ضریب هزینـه   weدر این تابع تلفات توان اکتیو با ضریب وزنی 
ke بار مختل شده با ضریب وزنی ،ws  و ضریب هزینهks   و هزینـه

و ضـریب   wcنصب و تعمیرات واحد تولید پراکنده با ضریب وزنی 
ي در این تابع  قیود در قالب دو جمله. اندمشخص شده kcهزینه 

اند و در صورتیکه تعریف شده  δkانتهایی و با استفاده از دو پرچم 
 شـود و  مـی  1هر یک از این دو قید رعایت نشوند پرچم مربوطه 

گردد و  در آن می) kvو  kth(پارامتر بزرگ  سبب ضرب شدن یک
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و سبب حذف راه حـل   شدهبدین ترتیب میزان هزینه بسیار زیاد 
  .شود پیشنهادي حاصل از الگوریتم ژنتیک می

   FACTS ي اداوتتابع هدف به منظور جایابی بهینه -3-2 

اي هستیم که بـا  در این بخش به دنبال تعیین تابع هدف به گونه
اهداف ذکـر شـده در    FACTSي ادوات جایابی بهینه استفاده از

این حالت تابع هدف به صورت زیر  در. گرددبخش قبلی تحصیل 
  : گرددتعریف می

 = ( محل، نوع و اندازه) f= هزینه

푤 푘 퐿표푠푠 +	푤 푘 퐿 +	푤 푘 푆  

+퐾 	×	 훿 	|푆 − 푆 | + 퐾 	×	 훿 	 푉 − 푉 /  

پارامترهاي به کار رفته در این حالت مشابه حالـت قبـل تعریـف    
 SVCو  D-STATCOMهزینه عناصـر  در این تابع، . گردندمی

  : ]16[ گرددمحاسبه می 6بر اساس معادله 

C = 	553	× 	 0.0004	× 	푆 	− 0.3225×
푆푆푇퐴푇퐶푂푀 +127.38£푀푉퐴푟                                 C푆푉퐶=	
553	× 	 0.0004	× 	푆 	− 0.2662× 푆 	+
81.5£푀푉퐴푟                                                                 )6(  

  حل مسئله با به کارگیري الگوریتم ژنتیک -4

هـاي جسـتجوي   یکی از ابتدایی تـرین تکنیـک   4الگوریتم ژنتیک
باشد، که هنوز به طـور گسـترده بـراي    تصادفی پیشنهاد شده می

مسائل چند بعدي، غیر خطی فیزیکی، مسائل بهینه سازي مـورد  
  ]. 11[گیرد  استفاده قرار می

هر طرح الگوریتم ژنتیک با ایجاد تصادفی یک جمعیت اولیه آغـاز  
اي تکـرار  و سپس در هر نسل یک جسـتجوي دو مرحلـه  شود می

ي اول آنهـا یـک تـابع    شود که در آن در مرحلـه شونده انجام می
 ي دوم یک جمعیـت کنند و سپس در مرحلهتناسب را ارزیابی می

  هاهاي تقاطع و جهش از بخش جدید از عوامل با استفاده از طرح

  .آیدمختلف به وجود می
                                                             
4 Genetic Algorithm 

ي مطلوب یابد تا تابع هدف به اندازهادامه میفرآیند تکرار شونده 
هر راه حل . ها به تعداد مطلوب برسدحداقل شود و یا تعداد نسل

در . شودخاص، در یک طرح الگوریتم ژنتیک کروموزوم نامیده می
پایان، کروموزومی که بهترین عملکرد تابع هدف را تولیـد نمـوده   

تـه مـی شـود و بـه     است به عنوان مناسب ترین فرد در نظـر گرف 
  .عنوان یک راه حل در دسترس براي این مسئله می باشد

 2در این مقاله، هر کروموزوم به عنوان یـک بـردار کـه در شـکل     
نشان داده شده، کدگذاري شده است که در آن تعـداد واحـدهاي   

ي هـر کـدام   تولید پراکنده به همراه محـل خـاص آنهـا و انـدازه    
 لید پراکنده به صورت بالقوه میهر واحد تو. کدگذاري شده است

ها بر مبنـاي  راه حل. تواند در هر باسی به جز باس مبنا قرار گیرد
کنند بهترین کروموزوم را الگوریتم ژنتیک تکرار شونده، تالش می

  .به دست دهند که در آن تابع هدف حداقل است

) PDGk(ام  kي توان اکتیو واحد اندازه
 k = 1,…,mبراي 

   = jبراي ) شماره باس( Ljمحل 
2,…,n 

  )ي بخش می باشدشماره m(امین بخش  iکدگذاري کروموزوم در : 2شکل 

   عددي مطالعه -5

در این کار به منظور آزمایش طرح پیشنهادي یک سیستم توزیـع  
کل طول خطوط موجـود  . باسه مورد استفاده قرار گرفته است 34

باشد و دیاگرام تـک خطـی شـبکه در    کیلومتر می 13,5در شبکه 
 بـاس مـی   34شبکه شـامل محـل   . نشان داده شده است 3شکل 

خطوط انتقال داراي ولتاژ . اندخط متصل شده 33باشد که توسط 
هاي نامی براي ي امپدانس و دادهجزئیات در باره. باشدیکسان می

تمـامی محاسـبات   . باشـد در دسترس مـی ] 12[خطوط از مرجع 
ر حسـب پریونیـت انجـام شـده اسـت و مقـادیر مبنـاي        داده ها ب

  .باشند کیلو ولت می 11مگاولت آمپر و  100انتخاب شده 

  
باسه در نظر  34دیاگرام تک خطی از سیستم توزیع شعاعی : 3شکل 

  ]12[گرفته شده 
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 ي تولیدات پراکندهجایابی بهینه -5-1

ي تاثیر قرار گیري یک واحد تولید پراکنـده در  به منظور مشاهده
شبکه بر پروفیل ولتاژ و در شرایط کار در حالت عادي، یک واحد 

نصـب شـده    21مگـاوات در بـاس    1,5تولید پراکنده با ظرفیـت  
کنیـد سـطح ولتـاژ در    مشاهده می 4همانطور که در شکل . است

  .یابدهاي شبکه به میزان مناسبی افزایش میتمام باس

  
  21پروفیل ولتاژ قبل و بعد از نصب واحد تولید پراکنده در باس : 4شکل 

حال هدف این است که با اعمال خطا در نقاط مختلـف شـبکه و   
به صورت تصادفی، سطح ولتاژ را در شبکه کـاهش داده و سـپس   
به تحلیل و بررسی تاثیر قرار گیري واحدهاي تولید پراکنـده بـه   

ي انـواع  نشان دهنـده  1جدول . ردازیممنظور بهبود این شرایط بپ
  .باشدمختلف خطا و تعداد آنها می

هـاي شـبکه   ي تاثیر خطـا در ولتـاژ بـاس   حال به منظور مشاهده
رخ داده  27فرض کنید یک خطاي تک فـاز بـه زمـین در بـاس     

کنید ولتاژ سـایر بـاس   مشاهده می 5است، همانطور که در شکل 
با نصـب یـک واحـد تولیـد      .کندهاي شبکه نیز به شدت افت می

پروفیل ولتاژ تـا حـد    21مگاوات در باس  1,5پراکنده با ظرفیت 
  . یابدقابل قبولی بهبود می

  
و نصب واحد تولید  27پروفیل ولتاژ با رخ داد خطا در باس : 5شکل 

 21پراکنده در باس 

در گام بعدي هدف این است کـه یـک واحـد تولیـد پراکنـده بـا       
مگاوات در در نقاط مختلف سیستم توزیع ذکر شده،  1,5ظرفیت 

میزان تلفات و بار مختل شده بـا  . شود قرار دادهبه جز باس مبنا، 
ایـن  . نشان داده شده است 7و  6تغییر محل این واحد، در شکل 

، 24بی در محـل بـاس   شـود کـه تلفـات بـراي جایـا     مشاهده می
شده اسـت در حـالی کـه خـروج بـار      ) کیلووات 116,32(حداقل 

) مگاولت آمپر 75,88(، حداقل شده 6براي جایابی در محل باس 
  .است

  
  تغییر تلفات با تغییر محل واحد تولید پراکنده: 6شکل 

  
  با تغییر محل واحد تولید پراکنده بار مختل شدهتغییر : 7شکل 

 2مگاوات و محل آن از بـاس   2,1تا  0,5ظرفیت واحد از با تغییر 
از ایـن   .باشـد مـی  8، تغییرات تلفات سیستم مطابق شـکل  34تا 

شـود کـه تعـداد حـداقل     نمودار سه بعدي به روشنی برداشت می
  .ي از تولید پراکنده، وجود داردبراي محل و اندازه

  
 واحد تولید پراکندهي تغییرات تلفات با تغییر محل واندازه: 8شکل 
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ي و هزینـه  )Kc(ي واحـد تولیـد پراکنـده    ، هزینـه در این مسئله
اما هزینه ]. 13[به راحتی در دسترس می باشند ) ke(تلفات توان 

باشـد  ي بار مختل شده به سیستم واقعی و ساختار بار وابسته می
در چنـین  . و بنابراین ممکن است به راحتـی در دسـترس نباشـد   

تـر  ترسی به یک فرموالسـیون چنـد هـدفی، راحـت    وضعیتی، دس
ها به راحتی در دسـترس  به عبارت دیگر، هنگامی که هزینه. است

باشد و ممکـن  هستند تبدیل یک هدف واحد داراي تاثیر برابر می
بنابراین به تمامی ضـرایب وزنـی یـک مقـدار     . تر باشداست راحت

 1آنها برابر اي که جمع تخصیص داده شده به گونه 0,33مساوي 
 2,1تـا   0,5از بـا تغییـر ظرفیـت واحـد     بـدین ترتیـب   . باشـد می

، تغییرات میزان صـرفه جـویی   34تا  2و محل آن از باس مگاوات 
توان دید که این یک تـابع  به وضوح می .باشد می 9مطابق شکل 

  .ي بهینه استچند مدلی است که شامل بیش از یک نقطه

  
  ي واحد تولید پراکندهتغییر محل واندازهتغییرات هزینه با : 9شکل

حال چنانچه تعداد واحدهاي تولید پراکنده را بیش از یـک واحـد   
ي تولیـدات پراکنـده بـا    ي جایـابی بهینـه  در نظر بگیریم، مسـئله 

منتج می  2استفاده از الگوریتم ژنتیک به نتایج مندرج در جدول 
بیشـترین صـرفه   تـوان دریافـت   ها به روشنی میاز این داده. شود

شـود کـه سـه واحـد تولیـد      جویی اقتصادي هنگامی حاصل مـی 
هـاي  و به ترتیب با ظرفیـت  23و  18، 10پراکنده و در باس هاي

  .اندکیلوات قرار گرفته 1 000و 550، 600

  ي تولیدات پراکندهي جایابی بهینهعملکرد مسئله: 2جدول
صرفه جویی 
اقتصادي بر 
  حسب درصد

  
تولید ي واحد اندازه

  )مگاوات(پراکنده

  
  )ي باسشماره(محل 

  
  تعداد

19,95  1,5  22  1  
29,05    0,85  0,55  17  22  2  
33,98  1  0,55  0,6  23  18  10  3  
31,13  0,6  0,5  0,6  0,5  7  25  19  11  4  
29,21  0,55  0,5  0,6  0,6  0,5  10  5  31  27  21  5  

اي در شکل نمودار میله تغییرات در میزان صرفه جویی به صورت
  .نشان داه شده است 10

 
تغییرات در درصد صرفه جویی اقتصادي: 10شکل   

  FACTSي ادوات جایابی بهینه -5-2 
ي توزیع مورد نظر و بـا  در این بخش هدف این است که در شبکه

، همـان فرآینـد   2-3به تابع هدف تعیـین شـده در بخـش    توجه 
انجام شده در بخش جایابی تولیدات پراکنده با اسـتفاده از ادوات  

FACTS   انجام شود و بدین ترتیب تاثیر قرار گیري واحد تولیـد
از میـان   .بـا یکـدیگر مقایسـه گـردد     FACTSپراکنـده و ادوات  

ــدف    D-STATCOMو  FACTS ،SVCادوات  ــن ه ــراي ای ب
ل صـورت گرفتـه بـه منظـور     تحلی. مورد بررسی قرار گرفته است

در محاسـبات خطـا و فروافتـادگی     FACTSتعیین نقـش ادوات  
آورده شـده اسـت و   ] 15[و ] 14[ولتاژ به صورت کامل در مرجع 

  .باشدمحاسبات انجام شده در این بخش بر اساس این تحلیل می

حال در قدم اول، مشابه حالتی که بـراي تولیـد پراکنـده در نظـر     
 0,05بـا ظرفیـت    D-STATCOMگرفته شد، فرض کنید یـک  
، بـا همـین ظرفیـت در بـاس     SVCمگاوات و در حالت دیگر یک 

رخ داده است و از نوع تک  27خطا در باس . قرار گرفته است 21
ا در شـرایط  پروفیـل ولتـاژ ر   11در شـکل   .باشـد فاز به زمین می

  FACTSعادي و در شرایط خطا با حضور و عدم حضـور عناصـر   
 شـود همانطور که در این شکل مشاهده می. نشان داده شده است

STATCOM  نسبت بهSVC  در بهبود ولتاژ موثرتر واقع شـده ،
   .است

  
  حالت عادي، رخ داد خطا  مقایسه پروفیل ولتاژ در: 11شکل 
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ي توزیع نمونه ذکر شده، به در شبکههدف این است که در ادامه 
، بـر کـاهش تلفـات سیسـتم و بـار      FACTSبررسی تاثیر ادوات 

ــود   ــه ش ــده پرداخت ــل ش ــور  . مخت ــدین منظ ــد  ب ــک واح -Dی
STATCOM  مگاولت آمپـر راکتیـو در تمـامی     0,25با ظرفیت

همـانطور  . شـود هاي شبکه، به جز باس مبنا،  قرار داده مـی  باس
ه می گردد واحد تولید پراکنده در باس مشاهد) 12(که در شکل 

جایابی شده است و کمترین میزان تلفات مربوط به باس  34تا  2
 . باشدمی کیلووات 206,124می باشد که در این باس تلفات  26

  
  FACTSتغییرات تلفات بر حسب تغییر محل عنصر : 12شکل 

 بر میزان بار مختـل شـده   FACTSبه منظور بررسی تاثیر ادوات 
تعداد و نوع مشابه حالـت  خطا با  57فرض بر این است که تعداد 

در شـبکه مـورد مطالعـه رخ     استفاده از واحدهاي تولید پراکنـده، 
مگاولـت   0,25با ظرفیت  D-STATCOMحال یک واحد  .دهد

آمپر راکتیو در نقاط مختلف سیستم توزیع ذکر شده، به جز باس 
بـا   SVCي یـک واحـد   ایـن فرآینـد بـرا   . مبنا، جایابی شده است

شکل ظرفیت مشابه صورت گرفته و نتایج حاصله در دو حالت در 
شود خروج بار همانطور که مشاهده می .نشان داده شده است 13

ــابی   ــراي جای ــاس   D-STATCOMب ــل ب ــداقل  22در مح ح
بـا  بار مختل شده ، SVC براي وشده است ) مگاولت آمپر143,3(

 )مگاولـت آمپـر   162,05( 27قرار گیري این واحد در محل بـاس 
گـردد، در  چنانچه از این شـکل مشـاهده مـی    . است حداقل شده

نقـش مـوثرتري    D-STATCOMکاهش میزان بار مختـل شـده   
  .دهدداشته و میزان بار مختل شده را بیشتر کاهش می

  
  SVC و D-STATCOMمقایسه تغییرات بار مختل شده در حضور : 13شکل 

  

واحدهاي تولید پراکنده مورد بررسی قـرار  مشابه حالتی که براي 
گرفت، پس از تعیین تابع هدف نیاز اسـت بـا بـه کـارگیري یـک      

ــدازه  ــه ســازي تعــداد، محــل و ان ــه ادوات الگــوریتم بهین ي بهین
FACTS     تعیین شده و بدین ترتیب تـالش گـردد تـابع هـدف ،

در این حالت نیز الگـوریتم بهینـه سـازي    . مورد نظر حداقل گردد
در اینجا نیز . باشداستفاده، الگوریتم بهینه سازي ژنتیک میمورد 

مشابه بهینه سازي واحـدهاي تولیـد پراکنـده در هـر کرومـوزوم      
  .گرددتعیین می FACTSي ادوات ي بهینهتعداد و اندازه

به منظـور انجـام بهینـه سـازي فـرض شـده اسـت تعـداد ادوات         
FACTS  0,025واحـدها از  ي این واحد باشد و اندازه 5حداکثر 

با انجام تحلیل اتصال کوتاه . مگاولت آمپر راکتیو تغییر نماید 1تا 
ي ادوات و محاسبه میـزان کـاهش تلفـات از یـک سـو و  هزینـه      

FACTS ي تـابع  هاي تشکیل دهنـده از سوي دیگر، تمامی مولفه
 ي نهـایی در دسـت مـی   هدف معین گردیده شده است و هزینـه 

به  SVCو  D-STATCOM زاي قرار گیرياین هزینه به ا .باشد
   .،  نشان داده شده است4و  3ترتیب در جدول 

  D-STATCOMنتایج بهینه سازي به منظور جایابی بهینه ي : 3جدول 
صرفه 
جویی 

اقتصادي 
بر حسب 

  درصد

  
مگاولت ( D-STATCOM ياندازه

  )آمپر راکتیو

  
  )ي باسشماره(محل 

  
  تعداد

22,84  0,97  6  1  
23,79  0,95  0,05  18  6  2  
24,75  0,16  0,47  0,26  22  16  8  3  
23,04  0,92  0,47  0,75  0,12  30  19  8  6  4  
20,92  0,55  0,14  0,87  0,16  0,41  10  7  32  27  21  5  

  SVCنتایج بهینه سازي به منظور جایابی بهینه ي : 4جدول 
صرفه 
جویی 

اقتصادي 
بر حسب 

  درصد

  
مگاولت آمپر ( SVC ياندازه

  )راکتیو

  
  )ي باسشماره(محل 

  
  تعداد

12,44  0,46  17  1  
14,75  0,47  0,36  18  6  2  
17,87  0,16  0,47  0,20  18  13  7  3  
16,74  0,32  0,04  0,31  0,40  30  17  15  7  4  
15,92  0,50  0,45  0,28  0,16  0,1  10  6  28  20  16  5  
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لیه با یک فرآیند تصادفی آغاز مـی  از آنجا که تشکیل جمعیت او 
گردد، لذا در صورت اجراي دوباره شبیه سازي نتایج تا حد اندکی 

توان مشاهده نمود کند  اما چنانچه از این دو جدول میتغییر می
سـود   FACTSدر هر دو حالـت بـه ازاي اسـتفاده از سـه واحـد      

بـه   SVCنسـبت بـه    D-STATCOMحداکثر شده و همچنین 
تغییـرات  . نمایـد تري صرفه جویی اقتصادي حاصل میمیزان بیش

 FACTSاقتصادي بر حسب تغییر تعداد واحـدهاي   صرفه جویی
  .نشان داده شده است 14در شکل 

  
  صرفه جویی اقتصاديدرصد تغییرات : 14شکل 

  نتیجه گیري - 6
واحـدهاي   در این مقاله یک فرموالسیون به منظور جایابی بهینـه 

در این راستا یک تـابع  . بیان شد FACTSتولید پراکنده و ادوات 
ي مالحظـات فنـی و اقتصـادي و همچنـین     هدف که در بردارنده

باشد، پیشنهاد شد و با به کارگیري الگـوریتم  برداري میقیود بهره
ي بهینه هر عنصر، راه حـل  ژنتیک به منظور تعیین محل و اندازه

هاي صورت گرفته  شبیه سازي. عین گردیدمناسب در هر بخش م
دهد که بـه دلیـل بـاال    ي توزیع نمونه نشان میبر روي یک شبکه

آنهـا بـر روي    کم ترو تاثیر  FACTSي نصب عناصر بودن هزینه
، این عناصر داراي کارایی اقتصـادي  و بار مختل شده تلفات شبکه

در نهایـت   .باشندو فنی پایین تري نسبت به تولیدات پراکنده می
بهبود حاصل شده در این شبکه نمونه، موید ایـن حقیقـت اسـت    
که سیستم توزیع با ولتـاژ پـایین سیسـتمی مناسـب بـراي قـرار       

  .باشدگرفتن واحدهاي تولید پراکنده می
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