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 م بهيتقد

ام  يکه دردوران مختلف زندگ يزيمحبت آم يتلاش ها يزم به خاطر همه يمادر عز محضر ارزشمند پدر و

 به من آموخته اند. ستن رايچگونه ز يمهربان با انجام داده اند و

 نموده اند. ياري معرفت مرا که درراه کسب علم و يخته ايفره ن به استادان فرزانه ويهمچن
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 يقدردان

ارزشمند   يکه با نکته ها يعيدکتر عباس رب يزم جناب آقايخته وعزياستاد فرهسته از ير وتشکرشايباتقد

 هيشان تهيا يها ييبدون راهنما ان نامه بوده است وياکمال پا نگارنده دراتمام و يهمواره راهنما و راه گشا

 نمود . يار مشکل ميان نامه بسين پايا
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 چکيده

  برنامه ريزان ذهن همواره که اي مسئله توزيع، شبکه هاي بارهاي و صنعتي مراکز رشد به توجه با

 مي باشد. رشد شبکه عملکرد بهبود براي روزافزون نياز مي کند، مشغول خود به را شبکه ومديران

به دنبال  را ناخواسته اي ولتاژهاي افت و سيستم تلفات افزايش هم چون عواقبي بارهاي الکتريکي

 مي کند. بازآرايي الکتريکي انرژي توزيع شرکت هاي متحمل را زيادي هاي امر هزينه اين که دارد

کم  صرف با مي توان آن ها وسيله به که هستند، وسيله اي پراکنده، و توليدات توزيع  شبکه بهينه

 اين بودن غيرخطي و پيچيدگي به توجه با د.رسي مذکور به اهداف حدي تا ممکن، هزينه ترين

درادامه يک شبکه  است. شده ارائه هوشمند پايه الگوريتم هاي بر گوناگوني روش هاي مسئله ،

بررسي کرده وسعي مي کنيم بهترين  باس که گراف شبکه به صورت يک درخت است را 99توزيع 

آرايش شبکه توزيع راتعيين کنيم که گراف شبکه به صورت يک درخت باقي بماند. براي تعيين 

پياده سازي GAMS تاژ رادرنظر مي گيريم. اين مدل را در نرم افزار بهترين ترکيب مدل وابسته ول

کرده ونتايج حاصل را با هم مقايسه مي کنيم. درانتها خواهيم ديد که تفاوت نتايج وتاثير مثبت 

 مدل سازي روي دقت نتايج ضرورت مدل سازي را آشکار مي کند.
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: مقدمه  فصل اول  

 مقدمه-1-1

 انرژي عيتوز شرکت هاي براي که يمهم مسئله ع،يتوز شبکه بودن ثابت و شهرها گسترش و رشد به توجه با

 گسترش با که است واضح باشد. يم يافتيدر توان تيفيک بابت از انيمشتر تيرضا است، مطرح يکيالکتر

 شيافزا و ولتاژ افت ليقب از يمشکلات باعث که ابدي يم شيافزا شبکه خطوط عبوري از توان مقدار بار، مراکز

 رساندن بيآس باعث که رديگ قرار يبررس و توجه مورد که است لازم لحاظ نيا از ولتاژ افت گردد. يم تلفات

 براي شبکه رانيمد که است لازم لذا .گردد يم يکيالکتر انرژي يمصرف لوازم و زاتيتجه از ارييبس به

 مرتفع مشکلات آن ها اجراي با که باشند داشته مدنظر را لازم هاي حل راه حاصله مشکلات از رييجلوگ

 . است عرضه شده توزيع سيستم در تلفات کاهش براي متعددي روش هاي .گردد

 .هستند سيستم در جديدي وسايل نصب به نيازمند باخازن، راکتيو توان کنترل مانند روش ها از بسياري

 شبکه در را جديدي مشکلات است شرکت ها،ممکن براي مالي بار داشتنبر علاوه اضافي، تجهيزات اين

 باعث است ممکن شبکه گذاري در مثل خازن گرداند. مختل را مشتري به دهي سرويس که کند ايجاد

 حل راه مشکلات ازاين يک هر البته. گردد شبکه حفاظتي هاي رله غلط وعملکرد فرورزونانس ولتاژ، اضافه

 راه و نصب به نيازي بازآرايي روش ميان، اين از طلبد. مي را مناسب خود مجال که دارند، را خود خاص

 تلفات هزينه کم و ساده صورتي به موجود وکليدهاي وسايل همان با و ندارد شبکه در جديد وسايل اندازي

 دهد. مي کاهش را

 از بعضي دارد. بابستن بسته وجود معمولا کليد تعدادي و باز معمولا کليد تعدادي توزيع شبکه هر در 

 توزيع شبکه در توان توان مسيرشارش مي معمولا بسته، کليد تعداد همان بازکردن و باز، کليدهاي معمولا

 بهره شعاعي صورته ب همواره توزيع هاي شبکه يابد. کاهش سيستم تلفات که داد تغيير اي گونه به را

 گردد. حفظ توزيع شبکه شعاعي ساختار که باشد اي گونه به بايد بازآرايي و ند؛ شو مي برداري
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 که داشت انتظار توان نمي کند، مي تغيير اي به صورت لحظه توزيع درسيستم توان شارش نحوه آنجاکه از

 به کارگيري قدرت، سيستم در بارها طبيعت متغير. دهد کاهش را تلفات زمان ها درتمامي ثابت يک ساختار

 کليدهاي نصب با درنتيجه تجديدآرايش و نمايد مي ناپذير اجتناب را تلفات ديناميک کاهش روش هاي

  يابد. مي بيشتري ارزش  دور راه از کنترل قابل

سازي  مانندکمينه اي چندگانه يا يکتا هدف توابع مي تواند که است سازي بهينه مسئلة يک فيدر بازآرايي

 بهبود شبکه، قطع دفعات سازي کمينه بار،و  ولتاژ پروفيل بهبود ولتاژ، افت بدترين سازي کمينه تلفات،

 نظر در توانند مي بازآرايي حل مسئلة در نيز متفاوتي قيود باشد. داشته  شبکه بازيابي وتعادل بار  شاخص

 قابل جريان و ولتاژ باند مجاز پهناي ها، شينه همة بودن دار برق شبکه، بودن شعاعي: جمله از شوند گرفته

 آن. و مانند ها کليد وصل و قطع مجاز دفعات تعداد بار، پخش ها، معادلات کابل و تجهيزات تحمل

 نمودند ارائه آن حل براي روشي و کردند پيشنهاد 7315درسال  را بازآرايي ايده بار اولين براي بک و مرلين

 از استفاده با ها، کليد همة بستن از بودند، پس کرده پيشنهاد فرانسوي دانشمند دو اين که در روشي.

 مقالات ، 7331 تا 7381 دردهة. شوند باز مي و انتخاب تر، کم جريان داراي کليدهاي قواعدي هيوريستيک،

 تجديد و توزيع سنجي اتوماسيون امکان بررسي فيدر، بازآرايي رياضي فرمولاسيون رابطه با در متعددي

 رسيدند. چاپ به مسئله اين براي مختلف هاي حل راه ارائة و آرايش،

 . شد گزارش همکاران و بانچ توسط بازآرايي توزيع با اتوماسيون  سنجي امکان مطالعات اولين از يکي

 جملة از همکاران و پاپادوپولوس و همکاران و ليو همکاران، و آوکي روسادو، و گانن مکيف، و بوردمن

 و فيدر بازآرايي مسئلة رياضي فرمولاسيون براي توجهي درخور هاي تلاش دهه اين در که بودند محققيني

 هايتئوري توسعة روند بارةدر کاملي نسبتًا تطبيقي مطالعة. داشتند آن مشکلات بهبود براي حل راه ارائة

 .است شده ارائه مرجع در فيدر بازآرايي

گشايي  کليد هاي نام به فيدر بازآرايي بنيادي و روش مشهور دو معرفي با مقارن 7381 دهة هاي سال اواخر

 به تعبيري شد، هانگ ارائه و شيرمحمدي توسط که گشايي ترتيبي کليد روش بود.  کليد جابجايي و  ترتيبي
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 روش، اين در. است  جريان بهينة پخش الگوي بر آنان مبتني روش .بود بک و مرلين روش يافتة توسعه

 با ها شينه جريان اين،بنابر شوند. مي نظر گرفته در ولتاژ به وابسته جريان منابع صورت به شبکه بارهاي

 کم ترين ازاي به شبکه که آرايش کند مي عمل شکلي به الگوريتم اين مي کند.  تغيير شکل شبکه تغيير

 کليدهاي تمام ابتدا  تغذيه شوند. بارها تمام و باشد شعاعي نهايي شبکة که به شرطي آيد؛ بدست اکتيو تلفات

 کمينه شبکه تلفات که شوند مي پخش شکلي به شبکه هاي جريان که مي شود ثابت مي شوند. بسته شبکه

 بصورت يکي يکي ها کليد روش، اين درشد.  همکاران ابداع و سيوانلار توسط نيز کليد جابجايي باشد. روش

 تغيير کليدها، جابجايي انتخاب نظربراي مورد معيار شود. مي جابه جا باز کليد و شوند مي بسته باز و زوجي

 تلفات تغيير اين از نزولي فهرستي تهية و شده، اثبات رابطة يک مبناي بر کليد جابجاييهر  از ناشي تلفات

 داده شده است. تلفات تغيير تخمين براي نيز انگشتي سر رابطة روش، يک اين در. است ها

 يک فيدر بازآرايي، گرديد ارائه آن از بعد که بازآرايي شد ابتکاري هاي روش کليه مبناي اخير روش دو

 به. باشد مي  اي جمله چند پيچيدگي مسائل با دستة از که است  صحيح عدد- آميخته سازي مسئلة بهينه

 به آن حل مسئله، ابعاد بزرگ شدن بسيار با و است نمايي پيچيدگي درجة داراي اين مسئله که معنا اين

 بي سمت به ابعاد بزرگ با هاي مسئله حل براي لازم زمان نتيجه، در. کند ميل مي شدن ممکن غير سمت

 از حالات، بسياري در شبکه، ابعاد به فيدر بازآرايي مسئلة حساسيت بسيار دليل به کند. مي ميل نهايت

 .شود نمي حاصل بهينه پاسخ

 ع يتوز يانواع ساختار شبکه ها-1-2

نواع مختلف از ا تواني، ميو تمرکز يا عدم تمرکز بار مصرف يبا توجه به سطح ولتاژ سيستم، شرايط جغرافيائ

توانند هرنوع يتوزيع م يهاشبکه يطور کله ب.مشترکين استفاده کرد يتأمين نيازها يتوزيع برا يهاشبکه

وزيع ت يها شبکه يرا برا ينوع ساختار کل توان سهيدر حالت استاندارد م ي، ول را داشته باشند يساختار

 :کرد يمعرف

 :الف( شبکة شعاعي
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هاي توزيع کشيده شده و به انتهاي فيدر  از شينة اصلي )پست فوق توزيع( به ترانسدر اين سيستم مدار 

 بزرگ . توان اشاره کردرود. از مزاياي اين سيستم به ساده بودن شکل و ارزان بودن ساخت اين شبکه ميمي

ترين عيب شبکة شعاعي که استفادة آن را در کشورهاي به خصوص پيشرفته با کاهش مواجه ساخته 

برقي قسمت معيوب )قسمتي که دچار خطا شده( تا انتهاي فيدر است که باعث افزايش هزينة انرژي بي

فروخته نشده به مشترکين ، کاهش قابليت اطمينان سيستم و نارضايتي مصرف کنندگان خواهد شد. امروزه 

وسط فيدرهاي مجاور برق تبراي برقدار کردن قسمت بي (Tie lines ) براي رفع اين مشکل از خطوط مانور

ترين نقاط براي انجام  شود. انتخاب تعداد خطوط مانور براي يک فيدر، همچنين انتخاب مهماستفاده مي

ها و  مانور )طول بهينة کابل يا خط مانور(، ملاحظات عايقي فيدرها و حداکثر جريان قابل تحمل کابل

توانند بار فيدر معيوب را تحمل کنند( از جمله مواردي است که خطوط )که فيدرهاي مجاور تا چه حد مي

 ها بايد مدنظر قرار گيرند. در اين نوع شبکه

 :ب ( شبکة حلقوي

ها را به صورت حلقوي طراحي کرد. بدين صورت  توان آنهاي توزيع، ميبراي افزايش قابليت اطمينان شبکه

پس از شروع از شينة اصلي )پست فوق توزيع( و پس از گذشت لوولت ( يک 21) غذية فيدر فشار متوسطکه ت

گردد. در اين سيستم اگر خطايي روي شبکه ايجاد شود، هاي توزيع دوباره به همان شين برمي از پست

که که هاي شب ت. ساير قسم کننديديده را از شبکه جدا مبلافاصله سکسيونرها عمل کرده و قسمت آسيب

اند، از مسير ديگر فيدر تغذيه خواهند شد. اين مکانيزم در سيستمهاي توزيع تحت تأثير خطا قرار گرفته

تر . اين سيستم با توجه به خطوط انتقال طولاني شودناميده مي (Restoration) تحت عنوان بازيابي شبکه

ارد زير توان به مونسبت به شبکه شعاعي ميتر است. از مزاياي اين شبکه  نسبت به شبکه شعاعي گران

 :اشاره کرد

 .دهدتري مي شبکه حلقوي در مقايسه با شبکه شعاعي خاموشي کم -7

 .شبکه حلقوي نيازي به استفاده از خطوط مانور ندارد -2



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 : نتيجه گيري چهارمفصل  

 يريجه گيونت يجمع بند-4-1

 .ان شديت آن  بياهم بار و يمدل ساز ع،يتوز يشبکه ها يي، بازآرايدر فصل اول مقدمه ازشبکه شعاع

ان شدند. يبار ب يانواع مدل ها بار و يمدل ساز يروش ها بار، يت مدل سازيدر فصل دوم باتوجه به اهم 

ات اطلاع برنامه، ياده سازيهر مرحله شرح پ مرحله انجام شد و در دو ع دريشبکه توز ييبازآران فصل يدر ا

 .ان شده استيمعادلات به طور کامل ب شبکه و ير هايمتغ و

ج حاصل ينتا و يه سازيشب Gams توجه به مدل ارائه شده در فصل دوم در نرم افزار با در فصل سومتا ينها

ان شده يمرحله ب به دست آمده در دو يسه داده هايو مقاارائه شده است  برنامه در هر مرحله ياز اجرا

 است.

 امد.يکسان به دست نيدر دومدل نتايج حاصل  که رسيديمجه ين نتيآمده به اج به دست يتوجه به نتا با

 از باس ها مقدار برخيش تر به دست آمد در يب ژ مقدارولتااز قسمت ها در مدل وابسته به  يدر بعض ولتاژ

 74/1ش تر به دست آمد و مقدار تلفات در حالت مستقل از ولتاژ برابر يولتاژ در مدل مستقل از ولتاژ ب

مگاوات به دست آمد که  75/1 تلفات برابر که در مدل وابسته به ولتاژ مقدار يدرحال ،مگاوات به دست آمد

 داشت.ش تلفات يدرصد افزا 1حدود  نسبت به مدل مستقل از ولتاژ
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