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   چکیده

، تعیین استراتژی بهینه بهره برداری از شبکه توزیع در 1اکندهبا روند رو به رشد استفاده از تولیدات پر

گیری این واحدها در سیستم قدرت به خصوص در شبکه توزیع و بررسی آثار بکارپراکنده حضور تولیدات 

با هدف  DGواحدهای  تولید بهینه لگوریتم ژنتیک سطحبا استفاده از ا پروژهدر این  .الزم و ضروری است

و  انرژی تلفات ، هزینه DGهزینه خرید انرژی از شبکه فوق توزیع، هزینه تولید واحدهای  حداقل کردن

تعیین شده است. با توجه به این که  DGبهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن قیود فنی شبکه و واحدهای 

روز و نیز در طول سال متغیر بوده و الگوی مصرف برای انواع بار در بار مصرفی انواع مشترکین در طول شبانه

روزی و نیز سالیانه بار نیز ب بهینه تغییرات شبانهباشد، برای رسیدن به جوامیروز و سال متفاوت طول شبانه

 3به این صورت که  باسه استفاده شده 23ی شعاعی نتایج از شبکه سازی و ارائهلحاظ شده است. برای شبیه

هستند و با انجام الگوریتم  DGتعداد واحدهای  5تعداد سطوح بار و  3اند که ژنه معرفی شده 5کروموزوم 

ها تابع هدفی معرفی ترین حالت دست یافتیم. و برای محاسبه هزینهها به بهینهکروموزومژنتیک روی این 

. روش ارائه شده کرده و تمام فاکتورهای هزینه را در آن تعریف نموده و همچنین قیودی به آن اضافه گردید

ده تشریح در طی چندین سناریوی مختلف بر روی شبکه نمونه پیاده سازی گردیده و نتایج بدست آم

برداری و بهبود های بهرهاند. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی روش پیشنهادی در کاهش هزینهگردیده

  باشد.مشخصات فنی شبکه می

  

                                                           
1 Distributed Generation (DG) 
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 فصل اول

 شبکه توزیع معرفی ساختار
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 ساختار شبکه توزیع -1-1

 هابه مصرف کننده های قدرت روش رساندن انرژی الکتریکیی سیستمهای اخیر با توسعهدر طی دهه

ها، ولتاژ از طریق توان الزم توسط نیروگاه تولید ین صورت بوده است که پس ازکلی به ا به طور

ا تا حد مطلوب باال رفته سپس انرژی الکتریکی از طریق خطوط طویل تا نزدیکی مصرف هماتورترانسفور

ها، توان به اهش ولتاژ توسط ترانسفورماتوریا چند مرحله ک گاه پس از سهشود. آنها انتقال داده میکننده

توان شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع رسد. بنابراین یک سیستم متداول قدرت را میمصرف کننده می

 . [1] (1-1شکل ) دانست

 

 آرایش متداول سیستم قدرت :(1-1شکل )
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های بزرگ هستند که با استفاده از شامل ژنراتور ولید برقهای ت: نیروگاهبخش تولید -1-1-1

  . کنندای و بخاری انرژی الکتریکی را تولید میگازی و آبی و هستههای مختلف مانند انرژی

های توان و عدم امکان کننده: با وجود فواصل زیاد بین بخش تولید و مصرفانتقالبخش  -1-1-2

الکتریکی شوند. سطح ولتاژ انرژی اگزیر خطوط طویل انتقال استفاده میذخیره الکتریکی در مقیاس بزرگ ن

انتقال، انرژی الکتریکی با  یشود. شبکهها باال برده میی ترانسفورماتورها به وسیلهتولید شده در نیروگاه

م است های بسیار بزرگ که تعدادشان کسطح ولتاژ باال را در یافت کرده و به شبکه توزیع و مصرف کننده

دهند. طول خطوط انتقال بسته به فاصله بین محل تولید تا محل بار متفاوت هستند و هر چه تحویل می

 هایی با مقاومت کمتر برای کاهش تلفات الزم است. تر باشند به سطح ولتاژی باالتر و هادیخطوط طوالنی

شبکه انتقال باال دریافت  های فوق توزیع توان مورد نیاز از: در سیستمبخش فوق توزیع -1-1-3 

های فوق توزیع به شود و در پستتر در سراسر شبکه فوق توزیع منتقل میشده و در سطح ولتاژی پایین

 . [2] شودسیستم توزیع با ولتاژ پایین تحویل داده می

ی توزیع تشکیل شده است و ویهبخش اصلی شامل پست توزیع، اولیه توزیع و ثان 3سیستم توزیع از 

های توزیع سه دسته گزینه باید مورد مالحظه قرار گیرد که شامل نوع سیستم همچنین در طراحی سیستم

های الکتریکی که به دو پخش شود. در ارتباط با سیستمالکتریکی، نوع سیستم توزیع و نوع ساختمان می

AC  وDC الکتریکی های شوند باید گفت که سیستمتقسیم میDC  در کشور ما وجود ندارد و عمالً فقط

شوند. نوع ساختمان نیز در دو نوع هوایی و های جریان متناوب به صورت تک فاز یا سه فاز دیده میسیستم

مهم در طراحی، نوع سیستم توزیع است که به تفضیل  یگیرد. اما گزینهبرداری قرار میزمینی مورد بهره

 شود. شرح داده می
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 های توزیعانواع سیستم -1-2

شوند که شامل بنا بر کاربرد و قابلیت اطمینانشان طراحی میهای توزیع انواع مختلفی دارند که سیستم

 پردازیم:می هایح آندر ادامه به توضشوند که های شعاعی و حلقوی میشبکه

 شعاعی بکهش -1-2-1

یا چند هادی از منبع جریان به تابلوی  ای یکشود، در چنین شبکهاین شبکه از یک سمت تغذیه می

ای مستقیماً از تابلوی اصلی کنندهشعاعی ممکن است هر مصرف یشوند. در شبکهاصلی تقسیم کشیده می

تغذیه نماید. در چنین حالتی ضریب اطمینان کار شبکه خوب است. زیرا در صورت وقوع اتصالی در یکی از 

های بزرگ کنندهماند. این شبکه که جهت تغذیه مصرفیان میکننده بدون جرانشعابات فقط یک مصرف

گیرد. در وضعیت دیگری از این سیسات صنعتی مورد استفاده قرار میأشود، در کارخانجات و تنصب می

شوند. بدیهی است ی یک خط انشعاب از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه میکننده به وسیلهشبکه چندین مصرف

هایی که از این خط کنندهپدید آمدن اتصالی و یا نقضی در خط انشعاب، کلیه مصرفدر این حالت به محض 

 گیردای در مصارف خانگی مورد استفاده قرار میشوند بدون جریان خواهند شد. این چنین شبکهتغذیه می

[1] . 

ها ها و روستاالکتریکی نواحی مختلف شهرهای باز، توزیع انرژی یکی دیگر از موارد کار برد شبکه

باشد. در چنین حالتی اگر خط توزیع فشار ضعیف هوایی باشد، بایستی در سر هر تیری که انشعاب از آن می

 شود فیوز نصب نمود. میگرفته 

 شبکه حلقوی -1-2-2

ان کار یب اطمینباشد، جهت باال بردن ضرمیهایی که قطع اتفاقی جریان برق مجاز ندر محل

. در این صورت باز از کار [1] از دو پست مختلف تغذیه شوند های الکتریکی بهتر است که شبکههاشبکه

تواند از سمت می هاخط تقسیم انرژی مصرف کنندهخط تغذیه کننده، قدرت مورد نیاز افتادن یکی از دو

 دیگر تأمین گردد. 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیرینتیجه

ی توزیع فراهم نموده است. این امر هاراحی شبکهی جدیدی را در طهاحضور منابع تولید پراکنده گزینه

نقش تولیدات پراکنده در  و ی برق به دنبال داشته باشدهاتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای شرکتمی

 هرچه بیشتر افزایش یابد. های قدرت و عملکرد بازارهای برقریزی سیستمبرنامه

رد نیاز ی دیگر جهت تأمین توان مواهده به عنوان گزیندر این پروژه تأثیر حضور منابع تولید پراکن

واحدهای تولید پراکنده با استفاده از سیستم ارائه شده و با بهینه کردن بهره برداری از شبکه توزیع توسط 

با در  و بهبود پروفیل ولتاژ DGبرداری از واحدهای ی بهرههاالگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات و هزینه

 نتایج اعمال روش ارائه شده بر روی شبکه نمونه نشان .تعیین شده است ن قیود موجود در مسألهنظر گرفت

ریزی که با استفاده از منابع تولید پراکنده در برنامه سازی حاکی از آن بوددر سناریوهای مختلف شبیه

 و فنی ی از لحاظ اقتصادیترهای بهینهتوان به طرحبرداری از شبکه توزیع میتعیین استراتژی بهینه بهره

 دست یافت.
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