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  چکیده

الکتریکی، با توجه به توسعه وسایل هاي توزیع انرژي یکی از مباحث مهم در بهره برداري بهینه از سیستم

گیري هوشمند و سیستم مدیریت و اتوماسیون شبکه توزیع، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ می اندازه

 این دلیل. پذیردمی زیادي از حضور تولیدات پراکنده باشد، که این مساله از جمله مسائلی است که تاثیر 

  ]1[ .است توزیع خطوط در X/R نسبت بودن کوچک و توزیع هاي شبکه شعاعی ساختار موضوع

هاي توزیع، که شامل تعیین موقعیت تجهیزات در این پروژه با کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو در سیستم

باشد، قصد داریم روشی کنترلی از قبیل تپ چنجر قابل تغییر زیر بار و بانکهاي خازنی قابل کلید زنی می

 جهت این تحقیق، در. دهیم ارائه پراکنده تولیدات حضور در راکتیو توان و ولتاژ کنترل مسئله حلبراي 

کنترل  سیستم، از برداري بهره بر پراکنده تولید هايظرفیت واحد و مکان برداري، بهره حالت تاثیر ارزیابی

  . است گرفته قرار توجه مورد منابع این حضور در متمرکز

 بخصوص و کاهش تعداد عملکرد تجهیزات کنترلی ولتاژ انحرافات کاهش تلفات، کاهش شامل هدف توابع

سازي هاي توزیع یک مسئله بهینهاز آنجا که مسئله کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه. باشدمی تپ چنجر

غیر خطی با پارامترها و متغیرهاي گسسته و پیوسته است، لذا از الگوریتم ژنتیک براي حل این مسئله 

گوریتم پیشنهادي، یک لمنظور اطمینان از عملکرد صحیح و قابل قبول اه در نهایت ب. استفاده شده است

هاي مختلف تولید پراکنده، ها تاثیر ظرفیتدر این آزمایش. گیردباسه مورد آزمایش قرار می 30شبکه توزیع 

ر توابع هدف مورد بررسی و تجزیه و بر مقادی... مکان نصب تولید پراکنده ، حالت عملکرد تولید پراکنده و 

  . تحلیل قرار گرفته و نتایج آن با هم مقایسه شده است

  سیستم توزیع، کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو، تولید پراکنده، بهینه سازي: هاي کلیديواژه
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  مقدمه -1-1

هاي توزیع انرژي الکتریکی، کاهش تلفات و بهبود یکی از مباحث مهم در بهره برداري بهینه از سیستم

ا و تپ چنجرهاي قابل قطع زیر بار با توجه به حضور ادوات کنترلی نظیر خازن ه. پروفیل ولتاژ می باشد

)ULTC(1 کنترل ولتاژ و توان راکتیو از اهمیت قابل توجهی در کاهش تلفات و هاي توزیع، در سیستم

هدف اصلی از کنترل ولتاژ و توان راکتیو، تنظیم و هماهنگی . بهبود پروفیل ولتاژ برخوردار می باشد

هاي توزیع در سیستم .فوق توزیع و فیدرهاي توزیع است صحیح این ادوات کنترلی موجود در پست

تجهیزات به دلیل عدم وجود امکانات سیستم اتوماسیون، به طور کامل میسر نبوده و  سنتی، کنترل بهینه

به این صورت که هر یک از تجهیزات براساس تنظیمات از پیش تعیین . شودبه صورت محلی انجام می

باس ثانویه ترانسفورماتور پست فوق توزیع را ولتاژ  ULTC.شوندشده و در یک بازه مشخص کنترل می

خازن هاي قابل کلید زنی نصب شده در پست و   .ک محدوده مشخص، با تغییر تپ، تنظیم می نمایددر ی

   .کنندمی روي فیدرها نیز به ترتیب توان راکتیو عبوري از پست فوق توزیع و فیدر را با کلیدزنی کنترل

هاي بدلیل اهمیت باال در بحث تولید انرژي بطور گسترده در سیستم DG(2(امروزه منابع تولید پراکنده

تولیدات پراکنده منابع کوچک انرژي هستند که انرژي را در محل مصرف، . الکتریکی بکار گرفته می شوند

هاي توزیع این تولیدات به راحتی در نقاط مختلف شبکه. دهندتولید کرده و به مصرف کننده تحویل می

نزدیکی این  .]2[را ندارند هاي بزرگ در زمینه پیدا کردن محل نصب ند و مشکل نیروگاهشونصب می

ژنراتورهاي سنکرون یکی از . کندخطوط انتقال جدید را مرتفع میتولیدات به محل مصرف نیاز به احداث 

از . هاي توزیع فشارمتوسط نصب می گردندانواع پرکاربرد در تولیدات پراکنده می باشند که در سیستم

هاي نوع ژنراتور سنکرون قابلیت عملکرد در حالتهاي مختلف کاري از قبیل کنترل ضریب  DGآنجاکه 

                                                             
1-Under Load Tap Changer 
2- Distributed Generation 
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توانند در عملکرد تجهیزات کنترل توان و کنترل ولتاژ و نیز قابلیت نصب در مکانهاي مختلف را دارند، می

لذا براي اطمینان از عدم تنظیم ولتاژ مناسب در . ز تأثیر بگذارندنی ULTCولتاژ و توان راکتیو بخصوص 

همچنین . ]3[باید همراه با هماهنگی دیگر تجهیزات سیستم انجام شود  DGسیستم، اتصال واحدهاي 

درخطوط توزیع، تاثیر تولیدات  X/Rهاي توزیع و کوچک بودن نسبت به دلیل ساختار شعاعی شبکه

 هاي توزیع باله کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکهأمس. ها بیشتر خواهد بودکهپراکنده بر روري این شب

ها و اصالح ضریب هدف حداقل نمودن توابع هدف تعریف شده و اصالح پروفیل ولتاژ روي تمامی فیدر

ها و خازن ULTCهاي توزیع با استفاده از تپ ترانسفورماتورهاي داراي تپ چنجر توان روي تمام شرکت

هاي توزیع تاکنون مطالعات متنوعی در زمینه کنترل ولتاژ و توان راکتیو در سیستم. ]4[گیرد صورت می

با توجه به گستردگی فضاي  .بدون در نظر گرفتن اثر واحدهاي تولید پراکنده ارائه و مطرح شده است

، ] 5[در  .اندزمان بوده یابی به بهترین پاسخ در کمترینله، اکثر تحقیقات به دنبال روشی براي دستأمس

اي هاي پلهاي، براي کنترل زمان حقیقی خازنیک سیستم خبره با استفاده از شبکه عصبی دو مرحله

اطالعات .  نصب شده در سیستم توزیع با منحنی بار غیریکنواخت جهت کاهش تلفات استفاده شده است

هاي اي اکتیو و راکتیو خطوط، اندازه گیريهاي آنالین شامل توانهورودي بطور مستقیم از اندازه گیري

هاي نصب شده روي یک فیدر کنترل خازن، ] 6[در  .ها فراهم می شوندولتاژ و موقعیت کنونی تپ خازن

ها بر پایه پیش هدف دستیابی به یک استراتژي بهینه خازن. توزیع در عملکرد روزانه بررسی شده است

. که تلفات کل فیدر در طی یک روز حداقل گردد باشد بطوريبینی ساعتی بار براي روز بعد می 

حداکثر تعداد عملیات کلیدزنی هر خازن در طول یک : هایی که باید برآورده شوند عبارتند ازمحدودیت

براي رسیدن به این استراتژي بهینه، روشی مبتنی بر . باشدمی روز و محدودیت افت ولتاژ در طول فیدر

فازي براي حل مسأله کنترل  -، برنامه ریزي دینامیکی]7[در  .یکی پیشنهاد شده استبرنامه ریزي دینام

هدف اصلی بهبود پروفیل ولتاژ در باس . ولتاژ و توان راکتیو در یک پست فوق توزیع استفاده شده است

نجر براي رسیدن به این هدف، تپ چ. ثانویه و محدود کردن عبور توان به داخل ترانسفورماتور می باشد

بار نصب شده در ترانسفورماتور براي تنظیم ولتاژ ثانویه بکار می رود و خازن نصب شده در باس ثانویه 



  1فصل 

 

  4  

  مقدمه                                                                                                   

ابتدا توان اکتیو و راکتیو ترانسفورماتور و ولتاژ اولیه آن براي روز . براي جبران توان راکتیو بار بکار می رود

روش براي تخمین سریع موقعیت تپ که  با در دست داشتن این اطالعات، یک. بعد پیش بینی می شود

محدودیتهاي در . مدل بار را در نظر می گیرد، براي کاهش بار محاسباتی روش پیشنهادي بکار می رود

محدودیت ولتاژ باس، حداکثر تعداد عملیات کلیدزنی خازن و تپ چنجر در : نظر گرفته شده عبارتند از

  .ترانسفورماتوریک روز و بدترین ضریب توان قابل تحمل براي 

کمک ه همین مسأله را با در نظر گرفتن تلفات فیدر و محدویت افت ولتاژ فیدر ب ]9و  8[مراجع  

تنها خازن هاي فیدر در کنترل بهینه  ]3و  2[در . الگوریتم فازي و برنامه ریزي دینامیکی حل کرده اند

. در نظر گرفته نشده اند ULTCولتاژ و توان راکتیو بکار گرفته شده اند، در حالیکه خازن هاي پست و 

، از روش برنامه ریزي پویاي فازي براي تعیین نقاط بهینه خازن و تپ چنجر فوق توزیع ]4[در مرجع 

، جهت حل مسأله چند ]5[در مرجع . له گنجانده نشده انداستفاده شده است و خازن هاي فیدر در مسأ

هدفه کنترل ولتاژ و توان راکتیو از فازي سازي توابع هدف و قیود و همچنین الگوریتم سخت کاري 

جو از ، جهت کاهش فضاي جست] 10[در مرجع . براي تعیین جواب نهایی استفاده شده است 1فلزات

ساعته جهت تعیین موقعیت تپ در هر فاصله زمانی و  24ش بینی بار براي پیروشی مبتنی بر بازه زمانی، 

، الگوریتمی ترکیبی براي ]11[در  .همچنین الگوریتم ژنتیک براي تعیین جواب بهینه استفاده شده است

   .هاي توزیع بیان شده استبهینه سازي توان راکتیو با در نظر گرفتن تغییرات بار در سیستم

در . مطرح شده است ]12[و  ]1[کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حضور منابع تولید پراکنده در مراجع 

توربین (مسأله کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حضور منابع تولید پراکنده نوع ماشین القایی ] 1[مرجع 

اي فیدر از طریق کنترل خازن ه. و با استفاده از کنترل محلی و متمرکز تجهیزات انجام شده است) بادي

ولی خازن هاي پست و تپ چنجر قابلیت کنترل از راه دور را . کننده محلی نوع ولتاژ کنترل می شوند

در هر دو  DGهمچنین تأثیر . داشته و از این طریق بر اساس پیش بینی بار روزانه کنترل می شوند

                                                             
1-Simulated annealing   
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در مرجع . کنترل نیز ارائه شده است کنترل محلی و پیشنهادي بررسی شده و چگونگی تغییر در عملکرد

، کنترل ولتاژ و توان راکتیو در حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر ژنراتور سنکرون صورت گرفته و ]12[

   .فرض بر این است که تمام تجهیزات تنها قابلیت کنترل محلی را دارا می باشند

ون، کنترل متمرکز تجهیزات کنترلی در هر در این پروژه با فرض مجهز بودن سیستم توزیع به اتوماسی

ساعت از شبانه روز و با رعایت قیود حاکم و با اهدافی مانند کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و حداقل 

حضور منبع تولید این کنترل در دو حالت با  .سازي تعداد عملکرد تجهیزات کنترلی انجام می شود

نیز در مسئله در نظر  DGظرفیت  ب توان و تاثیر مکان وو همچنین کنترل ضری وبدون آن پراکنده

له بهینه سازي، از الگوریتم ژنتیک براي بهینه سازي و أمسي با توجه به فضاي گسسته. گرفته شده است

  .ساعت از شبانه روز، استفاده شده است 24تعیین موقعیت تجهیزات در 

له، أایه ریاضی مساین مقاله پ سومدر فصل تولید پراکنده پرداخته شده و  مزایايبه معرفی  دومدر فصل 

مدل سازي منابع تولید پراکنده و همچنین الگوریتم پخش بار براي  ،هامحدودیت ،شامل توابع هدف

سازي مبتنی بر الگوریتم ژنتیک پرداخته ، به معرفی روش بهینه4در فصل . ارائه شده استشبکه شعاعی 

، مطالعات 6در فصل . ي کد بندي متغیرها بیان شده استپژوهش و نحوه ، روش5در فصل  .شده است

آزمایش متفاوت جهت تحلیل و بررسی تاثیر منابع تولیدات پراکنده بر کنترل ولتاژ و توان  3عددي شامل 

، نیز 7در فصل . ها با یکدیگر مقایسه شده استراکتیو برروي یک سیستم نمونه ارائه و نتایج آزمایش

  .گیري آمده استنتیجه
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هاي تولید و انتقال انرژي سیستم در اکثر کشورهاي پیشرفته در زمینه صنعت برق، تحول عظیمی در

انتقال در موارد فنی، آکادمیک و بازرگانی را  بوجود آمده است که تمام نیازها و مزایاي پایه تولید و

در  .گوینداین سیستم نوین تولید صنعت انرژي را اصطالحاً تولید پراکنده انرژي می. کندبرآورده می

اه حل ممکن فنی و مالی ، براي مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمریکا و اروپا تولید پراکنده به یک ر

در اکثر کشورها، . این روش اعتبار و اطمینان تهیه برق را بسیار بهبود بخشیده است . تبدیل شده است

DG  دهد، اما در کشورهاي نظیر هلند و دانمارك درصد ظرفیت نصب شده تولید را تشکیل می 10حدود

برخی کشورها نیز مانند استرالیا ،     . شوددرصد ظرفیت نصب شده را شامل می 40تا  30این روش بیش از 

درصد برق این کشور بر اساس انرژي تولیدي توسط این  78حدود  2010گردد تا سال بینی میپیش

از آغازین . این در صورتی است که تولید پراکنده انرژي اصطالح جدیدي نیست. سیستم نوین باشد 

ی که بشر براي رفع نیاز خود به انواع مختلف انرژي نیاز داشت، تولید پراکنده شکل گرفته است، روزهای

هایی تم تولید پراکنده نیروگاهسسی. شدها تولید میچرا که این انرژي عمالً در نزدیک محل مصرف آن

نزدیک به محل هاي  مگاوات براي شارژ نمودن ایستگاه 25کیلووات تا  15کوچک با ظرفیت هاي بین 

از انواع نیروگاه هاي با ظرفیت تولیدي کم     . باشندهاي شبکه و بار میمصرف و تأمین نیازمندي 

مشکالت طراحی، بهره . باشندمی... نیروگاه هاي بادي، نیروگاه هاي خورشیدي، پیل هاي سوختی و 

گ، باال بودن هزینه نصب و تعمیر برداري اقتصادي و زیست محیطی، پایین بودن راندمان نیروگاه هاي بزر

و نگهداري نیروگاه هاي متمرکز، تقاضاي روزافزون مصرف کنندگان در کشور و استعداد و پتانسیل و 

تم نوین تولید صنعت ستوانایی مهندسین ایرانی در بکارگیري این فناوري در ایران به عنوان یک سی

 باشد، که همان گونه که اشاره بکه سراسري ایران میانرژي، از جمله دالیل استفاده تولید پراکنده در ش



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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راکتیو در حضور منابع تولید پراکنده از نوع ژنراتور سنکرون در این تحقیق مسأله کنترل ولتاژ و توان 

هاي توزیع و ساختار شعاعی این در شبکه X/Rکوچک بودن نسبت  .مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

با  .ها باعث شده که مساله کنترل ولتاژ وتوان راکتیو تاثیر زیادي را از منابع تولید پراکنده بپذیردشبکه

له و با توجه به اینکه گستردگی فضاي مسأله زیاد می باشد، لذا روشی غیر خطی مسأ توجه به ماهیت

ضاي جستجو، فمبتنی بر الگوریتم ژنتیک براي کدبندي خازن هاي سیستم ارائه شد که عالوه بر کاهش 

و  عالوه بر این به بررسی. منجر به حذف قید تعداد کلیدزنی خازن ها در مسأله بهینه سازي نیز می شود

تحلیل تأثیر حضور تولید پراکنده از نوع ژنراتور سنکرون روي بهره برداري از سیستم و تجهیزات کنترلی 

نتایج شبیه سازي بیانگر تأثیر عملکرد . به خصوص تپ چنجر ترانسفورماتور پست فوق توزیع پرداخته شد

براي دست یابی به تلفات و تپ چنجر  واحد تولیدي در حالت هاي مختلف بهره برداري بر تعداد عملکرد

این تأثیر تولید پراکنده شامل اندازه ظرفیت و مکان نصب آن از لحاظ . انحراف ولتاژ مینیمم می باشد

و  DGدر نهایت می توان گفت که مکان و ظرفیت . نزدیکی یا دوري به پست فوق توزیع نیز می شود

از تجهیزات کنترلی تأثیرگذار باشد و لذا همچنین حالت عملکرد آن می تواند در بهره برداري بهینه 

عالوه بر این نتایج . طراحان و بهره برداران سیستم توزیع می توانند این مسأله را نیز مد نظر قرار دهند

شبیه سازي نشان می دهد که حضور منابع تولید پراکنده روي مدیریت توان راکتیو و ولتاژ در سیستم 

پی داشته باشد و در نظر گرفتن این امر در مطالعات جایابی و ظرفیت یابی می تواند تأثیرات مثبتی را در 

بنابراین روش ارائه شده در این . این منابع می تواند طراحان را در دست یابی به پاسخ دقیق تر یاري نماید

 پروژه عالوه بر مقاصد بهره برداري می تواند در جهت مطالعات طراحی و امکان سنجی اقتصادي احداث

.منابع تولید پراکنده نیز بکار گرفته شود و به عنوان ابزاري کارآمد در این راستا استفاده گردد
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