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امروزه در شبکه های برق مسئله ی تلفات از اهمیت     —چکیده 

بسیار باالیی برخوردار است. از نظر اقتصادی و بهره وری سیستم ها میتوان 

راههای عملی و تئوری گوناگونی برای کاهش مقدار تلفات ارائه کرد. در 

این مقاله روش های مختلفی که امروزه در دنیا برای حداقل کردن تلفات 

ات الزم برای آن انجام می شود مورد بررسی قرار گرفته است. و محاسب

روش هایی مانند تخمین یک تابع تلفات و حداقل سازی آن، استفاده از 

DG ،ها، خازن گذاری، کاهش انشعاب ها، تکنیک های الکترونیکی

میکروگرید ها، تزریق جریان، کنترل حلقه بسته و پیکربندی مجدد شبکه 

وجود برای کاهش تلفات هستند که هر کدام به از جمله روش های م

کاهش تلفات کمک کرده و کارایی سیستم را بهبود می بخشند. در این 

مقاله این روش ها معرفی شده اند و نتایج و اثرات آنها با استفاده از شبیه 

 سازی های انجام شده بر روی شبکه های قدرت نشان داده شده است.

بکه، بهینه سازی شبکه، توابع تلفات، تلفات ش —های کلیدی هواژ

کنترل تلفات، سیستم های تولید پراکنده، پیکربندی مجدد سیستم، کاهش 

 انشعاب، میکروگریدها

 مقدمه   .1

موضوع حداقل سازی تلفات شبکه توزیع توجه بسیاری را به خاطر قیمت 

باالی انرژی الکتریکی به خود جلب کرده. بنا براین تحقیق پیش رو بر روی 

اتوماتیک سازی شبکه توزیع بر روی حداقل سازی تلفات شبکه بااستفاده از 

 خود را در این بخش معرفی کنید. مقالهحامیان 

 حامیان() .دیکنپاکدر غیر این صورت این مستطیل را 
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فزایش ی، اپیکربندی مجدد سبکه انجام شده. در کنار درنظر گیری های اقتصاد

تلفات منجر به افزایش حرارت سیستم های الکتریکی و در نتیجه آسیب 

رسیدن به آنها شود. با کاهش تلفات توان سیستم ممکن است عمر بیشتری 

پیدا کند و قابلیت اطمینان آن افزایش پیدا کند. بنابراین حداقل سازی تلفات 

 حاضر شده است.در سیستم های توزیع قسمت عمده ای ز تحقیق های حال 

اپراتور های سیستم های قدرت کیفیت و پایداری منابع را برای مصرف 

کنندگان با استفاده از ولتاژ باس بار های مصرفی در محدوده معین شان تضمین 

می کنند. هر تغییر در ویژگی های سیستم یا در درخواست توان مصرفی 

توان این وضعیت را می میتواند منجر به افزایش یا کاهش ولتاژ سیستم شود.

توسط اپراتور با استفاده از ژنراتور های توان راکتیو در سیستم بهبود داد. به 

بیان دیگر با استفاده از تغییر تپ ترانس ها، تغییر ولتاژ ژنراتور ها و با استفاده 

. همچنین ممکن است تلفات سیستم را با استفاده AVRاز سوییچ کردن منابع 

های توان راکتیو در شبکه حداقل کرد. پس دو کار اساسی از پراکنده ساز 

 وجود دارد:

 افزایش پروفایل های ولتاژ .1

 حداقل کردن تلفات سیستم .2

یک ابزار برای کمک به اپراتور سیستم برای کنترل بهتر این متغیر ها در 

اینجا بیان شده است. در گذشته بسیاری از روش های مبتنی بر حساسیت 

 جستجویی برای حل این مشکل به وجود آمده بودند.روابط و روش های 

Peschon et al. [1]  روابط حساسیت هزینه و پخش بار را برای بهینه سازی

توان اکتیو و راکتیو در سیستم ارائه کرد. آنها همچنین یک تقریب خطی برای 

 این بهینه سازی و حداقل سازی هزینه تولید ارائه نمودند.

Dopazo et al. [2] روش حداقل سازی هزینه تولید با استفاده از  یک

تخصیص توان حقیقی و مختلط در شبکه ارائه کرد. فرآیند در ابتدا پایش توان 

اکتیو را بر اساس ضرایب الگرانژ توصیف می کند و سپس سعی می کند که 

توان حقیقی اختصاص داده شده را بهینه کند که این کار با استفاده از روش 

 ام می شود.گرادیان انج

Hano et al. [3]  .روش کنترلی برای کنترل ولتاژ سیستم ارائه کرده اند

آنها رابطه ی حساسیت الزم بین متغیر های کنترل شده و کنترلی را تعریف 

کردند و سپس با یک تکنیک جستجو برای کاهش تلفات سیستم ارائه کرده 

 اند.

Peschon et al. [4]  خطی برای توصیف روشی برای بهینه سازی غیر

توان بهینه ارائه کرده اند. آنها تابع غیر خطی مورد نظر را که ضرب هزینه و 

 تلفات با استفاده از شرایط کن تاکر هستند حداقل سازی کردند.

Dommel and Tinney [5]  روشی بهینه سازی غیر خطی برای توصیف

 توان بهینه ارائه کردند.

Savulescu [6]  حساسیت تلفات، توان راکتیو روشی برای توصیف

ارسالی و پایداری حالت ماندگار ارائه کرد. براساس این بیانات، او یک روش 

 جستجوی مناسب برای رسیدن به شرایط بهینه ی سیستم ارائه کرد.

Narita and Hammam [7]  از آنالیز حساسیت توان سیستم برای یک

ی حداقل سازی ولتاژ به روش بهینه سازی که روش جعبه نامیده می شود برا

روشی برای پیدا کردن مقدار  Shoults and Chen [8]مقدار مورد نظر است. 

های بهینه ی تپ های ترانسفورمر ها و ولتاژ ترمینال های ژنراتور ها پیدا 

 کردند. هرچند این روش ها برای برنامه ریزی بهینه کامال مناسب نیستند.

 بیان مسئله .2

یک شبکه قدرت برای افزایش پروفایل های ولتاژ پخش توان راکتیو در  

سیستم و حداقل سازی تلفات توان اکتیو ضروری است. پخش توان راکتیو در 

سیستم را میتوان توسط اپراتور سیستم با تنظیم متغیر های قابل کنترل تغییر 

 داد:

 تپ های ترانسفورمر ها 

 ولتاژ ترانسفورمر ها 

 خازن ها و سلف های قابل سوییچ 

این متغیر های کنترلی دارای محدودیت های باال و پایین خود هستند. هر 

تغییری در این متغیر ها تاثیر خود را سیستم و پروفایل ولتاژ و تلفات توان 

خواهد داشت. پس کنترل های اپراتور بر روی این متغیر های حالت به صورت 

ا به قید ه غیر مستقیم توسط توسط قید های سیستم محدود می شود. این

ویژگی های سیستم بستگی دارند. به صورت همزمان برآورده کردن قید های 

 شبکه و محدودیت های قید ها بر روی متغیر های حالت انجام می شود.

 روش .2.1
روش ارائه شده تخصیص توان راکتیو را فرمول بندی می کند به این 

رین مشهورت صورت که گسترشی از روش پخش با نیوتن رافسون است. 

روش شناخته شده برای حل معادالت غیر خطی روش نیوتن رافسون می 
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باشد.دراین روش با یک حدس اولیه شروع می کنیم،سپس سری تیلور را برای 

معادالت نوشته و از ترم های درجه باال صرف نظر می کنیم.نتیجه این کار 

 اشد:خطی بصورت زیر می ب سیستم یک به  تبدیل شدن سیستم غیر خطی

                                                 (1) 

  :شود می محاسبه زیر رابطه از ∆Q و∆Pکه 

 (2) 

 
 و ماتریس ژاکوبین از رابطه زیر محاسبه می شود:

    (3) 

 مقادیر اندازه ولتاژ و زاویه برای تکرار بعد از رابطه زیر محاسبه می شود:

   (4) 

 عدد از کوچکتر ∆Q و∆Pدامه پیدا می کنند که این تکرار ها تا جایی ا

 کوچکی شوند.فلوچارت روش نیوتن رافسون را در شکل زیر می توانید ببینید:

 
 . نمودار الگوریتم 1شکل

در روش نیوتن رافسون تعداد تکرار ها برای رسیدن به جواب کم تر 

واب جاست. تعدادتکرارها به تعداد باسها بستگی ندارد و سرعت رسیدن به 

زیاد است.این روش پایدار است و بیشتر اوقات همگرا می شود و جوابهای 

 بدست آمده دقیق تر می باشد.

معکوس ماتریس ژآکوبین ماتریس حساسیت نامیده می شود. با استفاده 

از المان های موجود در ماتریس حساسیت میتوان تابع خطی الزم  را برای 

 ان نمود. قید های شبکه در قالب متغیر ها بی

 تابع هدف .2.2
هدف حداقل سازی تلفات توان اکتیو است. در سیستم با کنترل ولتاژ 

میتوان این کار را انجام داد.تغییرات  AVRژنراتور ها تپ ترانس ها و منابع 

 توان به حالت متغیر هایی که به صورت زیر داده شده اند مرتبط است

(5) 

http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/03/22.png
http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/03/23.png
http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/03/24.png
http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/03/25.png
http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/03/26.png
http://motodrive.ir/wp-content/uploads/2014/02/NR-FlowChart.png
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 قیود کارایی شبکه .2.2
های وابسته ی شبکه وجود دارد. به بیان دیگر  قید هایی بر روی متغیر

 د.زیر هستنح توان راکتیو ماشین ها و ولتاژ باس ها.این محدودیت ها به شر

 

به عبارت متغیر هایی با پروسه ی زیر تعبیر شده اند.  5و  4نامساوی ها 

نامساوری های نیوتن رافسون برای ژنراتور مبنا و معادالت پخش بار برای 

ها محاسبه شده اند. سپس دسته ای از معادالت به صورت زیر به  تپ ترانس

 دست می آیند.

 (7) 

قیود محدود کننده متغیر های حالت. برای تپ ترانسفورمر ها و ولتاژ 

 ژنراتور ها داریم:

  (8) 

 نتایج بدست آمده برای شبکه .2.2
State Variables Variable Low High State State State State State State 

Transformer t65 0.900 1.100 1.025 0.956 1.025 0.980 1.025 0.975 

Taps t43 0.900 1.100 1.100 0.981 1.100 0.991 1.100 0.986 

Generator V1 1.000 1.100 1.050 1.092 1.050 1.029 1.050 1.000 

tper unit v2 1.100 1.150 1.100 1.150 1.100 1.075 1.100 1.025 

VAR Sources Q4 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 

(MVAR) Q °0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 

Dependent Variables 

Generator Q -20.00 100.00 37.07 36.33 4.72 7.07 - 6.11 -0.45 

React live 

Power (MVAR) Q2 -20.00 100.00 34.28 19.38 21.56 7.70 18.02 -0.17 

Voltages of V3 0.900 1.000 0.858 1.000 0.935 1.000 0.966 1.001 

Load Buses V 0. 900 1.000 0.955 1.000 1.027 1.000 1.056 0.993 

(per unit) 4 

V5 0.900 1.000 0.902 1.000 0.996 1.000 1.035 1.001 

V 0 .900 1.000 0.935 0.983 1.018 0.994 1.050 0.989 6 

System Losses -- -- 11.45 8.93 3.06 2.24 1.31 0.56 

حداقل سازی تلفات توان در شبکه های توزیع  .2

 با روش های مختلف

حداقل سازی دقیق مسئله ی بسیار مهمی برای توزیع مناسب برق است. 

و خازن های گذاری نیز تاثیر گذار  DGبه همراه این کار ها تولیدهای پراکنده 

هند مورد بررسی قرار  IEEEاست. مطالعه ی این مسئله در شبکه ی توزیع  

گرفت. نتایج بدست آمده از سیستم هندی نشان دهنده خروجی مناسب و قابل 

 پیاده سازی برای شبکه های دیگر است.

ر د سیستم توزیع قابل مشاهده ترین قسمت زنجیره ی تامین انرژی و

معرض خطر ترین ، مطالعه ترین و نیازمند نگه داری زیاد است و مورد عالقه 

درصد تمام مطالعات  43الی  33ی دولت، اقتصاد دانان و مردم است. حدود 

در بخش الکترونیک به سیستم های توزیع معطوف شده است. اما همچنان 

نشده اند.  مند نسبت به سیستم های توزیع و انتقال از تکنولوژی مناسب بهره

بسیاری از شبکه های توزیع با حداقل رصد سازی کار می کنندکه اساسا به 

خاطر کنترل های محلی خازن گذاری ها و سوییچ ها و رگوالتور ها است که 

 پشتیبانی کافی برای اپراتور را فراهم نمی کند.

همچنین عالقه ی زیادی به سیستم اتوماتیک توزیع به وجود آمده است 

 ا که قابلیت اطمینان سیستم باال می رود.چر

 6الی  3به صورت ایده آل تلفات در یک سیستم الکتریکی باید حدود 

درصد بیشتر نیست. هر چند  13درصد باشد. در کشور های توسعه یافته از 

درصد  23در کشور های در حال توسعه درصد تلفات توان اکتیو حدود 

ی تیو برای شبکه های توزیع اهیمت فراواناست.بنابراین کاهش تلفات توان اک

درصد بوده 23دارد.در هند برای تمام استان ها، توان تلف شده حدود 
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است.برای تهیه یک برنامه کاهش تلفات سیستم در سیستم توزیع الزم است 

که ابزار های محاسباتی به خوبی به کار برده شوند تا تلفات توان کاهش یابد 

ات توان را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده نویسندگان متعددی تلف

 اند.

برای اینکه کارایی سیستم توزیع افزایش پیدا کند فرایند بازنشانی برای 

باال بردن قابلیت اطمینان پذیری سیستم مورد تحقیق قرار گرفت. با درنظر 

 Merlin et al. [13]گرفتن بازنشانی فیدر برای کاهش تلفات که ابتدا توسط 

 ارائه شد که از یک روش گسسته و تکنیک محدود کننده استفاده می کرد.

در این روش تمام سوییچ های شبکه بسته شده اند تا یک سیستم مش 

بندی شده را تشکلیل بدهند. سپس سوییچ ها باز می شوند تا شبکه شعاعی 

 Shirmohammadi etشود. هر چند این روش شامل تقریب هایی می شود. 

al. [14]  الگوریتمی پیشنهاد کرد که به این تقریب ها غلبه کند. در این روش

سوییچ ها یکی پس از دیگری باز می شوند که بر اساس یک الگوی بهینه 

روشی برای اداره ی بهینه ی شبکه توزیع ارائه  Peponis et al. [15]است.  

توان  تلفات کرد. در این روش با استفاده از نصب خازن ها و بازنشانی شبکه

مسئله را به صورت یک مسئله بهینه  Schmidt et al. [16]حداقل می شود. 

نیاز بار متغیر  Broadwater et al. [17] سازی غیر خطی فرمول بندی کرد.

 Mortonبا زمان را در نظر گرفت و الگوریتمی برای کاهش تلفات ارائه کرد.  

et al. [18]  کاهش تلفات ارائه کرد که روشی بر اساس یک جستجوی بهینه

تکنیکی برای  M.W. Siti et al. [19]از روش های گرافی استفاده می کند. 

 K.Amaresh et al. [31]سطوح کم ولتاژ و ولتاژ باال شبکه توزیع ارائه کرد. 

با ترانسفورمر های ظرفیت کم ارائه کرد. روش پخش بار ساده  HVDCروش 

 33استفاده قرار گرفته است. در منابع  ای که برای شبکه های شعاعی مورد

نویسندگان با استفاده از پخش بار به محاسبه و بهینه سازی تلفات توان  35الی 

 پرداخته اند.

 تلفات در سیستم های توزیع برق .2.1
تلفات توان به خاطر متغیر های فراوانی قابل تغییر است.  تلفات توان را 

یو. وان حقیقی و تلفات توان راکتتلفات ت« میتوان به دو دسته تقسیم کرد

مقاومت خطوط موجب تلفات خطوط می شود. در حالی که تلفات توان 

راکتیو به خاطر المان های راکتیو تولید می شود. عموما تلفات توان راکتیو نیز 

حائز اهمیت است چون که اساسا توان راکتیو بستر را برای انتقال توان اکتیو 

 تقال توان فراهم میکند.های ان سیستمدر خطوط و 

 

(10) 

برای باال بردن ولتاژ و کنترل بهتر توان راکتیو سیستم های توزیع با استفاده 

از سیستم های کنترلی بسیار زیادی مانند تنظیم کننده های شبکه، ترانسفورمر 

 و تب چنجر های ترانسفورمر ها تجهیز شده اند.  DGهای 

 نتایج آزمایش ها .2.2

 بازنشانی فیدر

مسئله ی بازنشانی شبکه توزیع تحت فعالیت عادی برای کاهش تلفات و 

متعادل کردن بار در سیستم در نظر گرفته می شود.  عموما شبکه های توزیع 

 Tamil Nadu شعاعی در نظر گرفته می شوند. در اینجا شبکه توزیع 

Electricity Board [TNEB] 11KV بعنوان مثال مورد بررسی قرار گرفته

 تحلیل شود. ETAPبا استفاده از نرم افزار تا 

 سیستم پیشنهاد شده .2.2
برای بررسی سیستم پیشنهادی در هنگام اوج مصرف و با درنظر گرفتن 

 ETAPفیدر سیستمی برای تحلیل در  5پست با  HTطول خط و تنظیم 

 HVطراحی شد. دیده شد که بهره وری کلی سیستم افزایش یافته است. منبع 

قطع می شود و یک فیدر جایگزین تنها وقتی استفاده می شود از فیدر اصلی 

که فیدر اصلی بنا بر هر دلیلی خاموش می شود در این هنگام منبع باید به 

 صورت مداوم به مصرف کننده توان تحویل دهد.

 DGاستفاده از  .2.2
 تولید پراکنده تولید برق در مقایس کوچک و محلی است. بر اساس 

America (DPCA), Distributed Power Coalition of   نشان داده شده

درصد ک مصرف را به این روش تولید کرد. در این  23که میتوان حدود 

ها برای  DGپژوهش آنالیز حساسیت برای توصیف اندازه ی تقریبی نقطه کار 

 حداقل سازی تلفات توان مورد بررسی قرار گرفته است.
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 جایگذاری خازن .2.3
از خازن گذاری و تامین توان راکتیو تلفات سیستم در این روش با استفاده 

کاهش می یابد. در این مقاله محل و اندازه ی خازن برای کاهش تلفات خط 

مورد بررسی قرار گرفته تا اینکه تلفات توان راکتیو کاهش پیدا کند. با استفاده 

 این اندازه و محل به دست آمده است. ETAPاز نرم افزار 

کربندی مجدد سیستم های روشی جدید برای پی .2

 توزیع برای حداقل سازی تلفات

پیکربندی است. در این مقاله یک روش پیکربندی فیدر سیستماتیک ارائه 

می کند که یک روش سوییچینگ بهینه بری رسیدن به بیشترین مقدار کاهش 

تلفات توان در یک شبکه توزیع است. این روش فیدر های توزیع را از نوع 

د که این کار با استفاده از حاالت باز و بسته ی بخش بندی ها بازسازی میکن

و سوییچ ها انجام می شود. یک روش درخت جستجو در این مقاله ارائه شده 

که عملیات سوییچینگ ممکن را که بیشترین مقدار کاهش تلفات را به دست 

میدهد را تشخیص می دهد. یک  فرمول تغییر تلفات بدست آمده که تلفات 

خیلی زیاد کاهش می دهد. روش پیشنهادی می تواند بهترین حالت های را 

سوییچ را تشخیص دهد و به حداقل تلفات برسد. کارایی روش پیشنهادی 

 Baranباس مورد بررسی قرار گرفته و با روش های  33توسط یک سیستم 

مورد مقایسه قرار گرفته است. )مطالعاتی برای پیکربندی مجدد شبکه  Wuو

 کاهش تلفات و متعادل سازی بار(برای 

پیکر بندی مجدد فیدر برای حداقل سازی تلفات در شبکه های توزیع با 

تشخیص تغییر وضعیت بخش بندی ها و سوییچ ها مشخص می شود. بیشتر 

شبکه های توزیع با تغییر حالت شبکه تغییر می کنند به نحوی که قابلیت 

می  ی شبکه های توزیع وقتی به دستاطمینان باید ثابت بماند. شرایط بهینه 

 آید که تلفات حداقل شده باشند بدون اینکه ولتاژ ها و بار ها تغییر کرده باشند.

 

بنابراین  پیکر بندی مجدد فیدر انجام می شود تا تلفات توان حقیقی را 

دو نوع سوییچ در سیستم وجود  .[4,10]تمام حالت های سیستم کاهش دهد. 

دارد. یکی به صورت عادی بسته  که به خطوط وصل هستند و دیگری سوییچ 

 های حالت عادی باز که به فیدر های زیر مجموعه یا پست ها متصل اند.

 

تغییر در شرایط پیکربندی سیستم با بازکردن یا بستن این دو نوع سوییچ 

شود انجام می شود. خطوط توزیع یا به نحوی که شعاعی بودن شبکه حفظ 

انتقال ویژگی ها مختلفی از خود بروز می دهند.به نحوی که هر کدام دارای 

نوع تجاری و صنعتی و ... هستند. این به خاطر این حقیقت است که بعضی 

قسمت های شبکه ی توزیع بعضی اوقات به صورت خیلی زیادی بار دارند 

تار . بنابراین با تغییر بارها در سیستم، ساخو بعضی وقت ها بار خیلی کم است

شعاعی فیدر ها میتواند اصالح شود تا جریان بار ها دوباره برنامه ریزی شود 

 و تلفات کمتر شود.

 

Wagner et al. [31]  ثابت کرده که روش های برنامه نویسی خطی

استفاده شده برای برنامه ریزی سیستم برای کاهش تلفات نامناسب هستند. 

Aoki et al. [35]  یک روش برنامه نویسی برای حل مسئله حداقل سازی

ارائه کرد که در آن مسئله به صورت یک ترتیب زیر مسئله ها حل می شد که 

مدل های خطی با  Glanmocanin [36]مقید به قیود مسئله اصلی بودند.  

ی دتابع هزینه برای پیدا کردن حداقل شعاع چرخش برای رسیدن به پیکر بن

دو الگوریتم  Liu et al. [37]بهینه ی سیستم با حداقل تلفات پیشنهاد کرد. 

که شرایط بهینه برای پیکربندی محدد فیدر ها را فراهم میکردند پیشنهاد کرد. 

Civanlar et al. [38]  روش پیکربندی مجدد خوبی برای کاهش تلفات ارائه

ساز از تخمین های  کرد. یک فرمول ساده برا ساسا برخی فرض های ساده

 زده شده در مورد تلفات با حداقل محاسبات بدست می آید.

در این مقاله روش جدیدی برای پیکر بندی مجدد فیدر ها ارائه شده که 

می باشد. مقاله روش حداقل  wu [29]بر اساس روش حل ارائه شده توسط 

فات لدرخت را برای پیدا کردن حالت های سوییچ زنی برای کاهش ت-جستجو

را بیان  می کند. یک فرمول ساده ی تغییر تلفات به وجود آمده تا تغییرات 

سوییچ ها را برای بیشترین کاهش تلفات پیدا کند. روش ارائه شده برای پیدا 

کردن مقدار کارامد و گرفتن حداقل تالش محاسباتی برای بدست آوردن 

 جواب یا حداقل نزدیک آن با پیکر بندی مجدد است.

 ل بندی مسئله کاهش تلفاتفرمو .2.1
پیکربندی مجدد فیدر با تغییر دادن حالت های باز/بسته ی بخش ها و 

سوییچ ها انجام می شود. سیستم به خاطر دالیل محتلفی از نو پیکر بندی می 

شود. در پیکربندی مجدد سیستم تمام فیدر یا قسمتی از آن به فیدر دیگر منتقل 

که در این مقاله اشاره شده است برای  می شود. مسئله حداقل سازی توان

 توصیف نحوه ی باز و بسته کردن این حاالت است.
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با داشتن مدل یک شبکه توان تلف شده در سیستم میتواند به صورت 

متغیر های سیستم توصیف شود . بنابر این ، تلفات توان در سیستم می تواند 

 نوشته شود. با متغیر های سیستم فرمول بندی شود و به صورت زیر

   (11) 

 روش ارائه شده برای تغییر یا کاهش شاخه .2.2
پیکربندی مجدد فیدر عملیات سوییچینگ الزم برای رسیدن به شرایط 

حداقل تلفات را توصیف می کند. یک عملیات تغییر می تواند به تغییر شاخه 

 هیا تغییر در خط تعبیر شود. در این بخش ما فرمولی برای تغییر یا کاهش شاخ

بیان می کنیم . تلقات توان در خطوط توزیع را میتوان از فرمول های زیر 

 حساب کرد:

  (12) 

 معادالت پخش بار برای شبکه توزیع به صورت زیر است

  (13) 

 در نتیجه می توان تلفات را به صورت فرمول های زیر نوشت:

 

 تکنیک حل .2.2
شناسایی می شوند. حلقه های کاهش با تعریف تلفات نامی در حلقه 

معادالت بیان شده به حلقه ها اعمال می شوند تا یک شاخه با یک ولتاژ پایین 

تر کار کند. گام های الزم برای تغییر شاخه ها جهت رسیدن به حداقل تلفات 

 :به صورت زیر هستند

 برنامه پخش بار اجرا شود .1

 تلفات نامی برای حلقه ها بدست آورده شود .2

 حساب شودمقدار کاهش تلفات  .3

 لیستی از حاالت سوییچ تامین شود .4

 بهترین حالت های سوییچ انتخاب شود .5

برو اگر نه به مرحله  8اگر تمام قید ها برآورده شده اند به مرحله ی  .6

7 

 اگر امکان سوییچ دیگری وجود دارد آن را انتخاب کن .7

 این حالت را برای تغییر سوییچ انتخاب کن .8

هیچ حلقه ای در شبکه با مقدار را تا هنگامی که  8تا  1مراحل  .1

 تلفات نامی مثبت وجود ندارد تکرار کن .

 باسه آزموده شد و نتایج زیر بدست آمده اند: 33سیستم بر روی شبکه 

 
 . نتایج شبیه سازی 2شکل

 

یک فرمول بندی کلی برای پیکر بندی مجدد فیدر برای کاهش تلفات 

ساده  روشداده شده و روش حل جدید در این مقاله ارائه شده است. این 

با توجه به  که شدهبرای فرمول بندی محاسبه تغییرات تلفات در سیستم ارائه 

ایدار پ عملکرد سوییچ است. این فرمول تا وقتی که سیستم دارای ولتاژ ثابت و

است برقرار است. مزیت اصلی این فرمول آن است که نیاز به پخش بار برای 

 33هر عملکرد سوییچ را از بین می برد. فرمول کاهش تلفات بر روی سیستم 

باس آزموده شد و با نتایج مطلوبی مواجه گردید. این مسئله می تواند بیشتر 

یج آزمایش ها نشان می مقدار کاهش تلفات در سیستم را به دست دهد. نتا

دهد تلفات توان سیستم به حداقل رسیده است و ولتاژ شبکه ارتقا یافته و به 

 صورت زیادی با استفاده از روش ارائه شده بهبود یافته است.
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حداقل سازی تلفات با کنترل حلقه ی رابط  .3

الکترونیکی قدرت در میکروگرید های 

 مقاومتی

ده کاربرد های جدیدی برای شبکه های میکروگرید هوشمند محدو

الکترونیک قدرت به وجود آورده اند. در حقیقت هر منبع توزیع انرژی دارای 

است که تغییرات توان را با گرید کنترل می کند  EPPیک پردازنده ی قدرت 

ها به خوبی کار کنند تمام منابع انرژی قابل دسترس و منابع ذخیره  EPP. اگر 

بی بهره برداری شوند که منجر به کاهش مقدار ی انرژی می توانند به خو

مصرف توان، افزایش کیفیت توان و افزایش ظرفیت واحد ها می شود. این 

قسمت نشان می دهد که حتی در مش های با ولتاژ پایین میکروگرید ها ، جا 

هایی که الگوی الکتریکی توزیع پیچیده است ، و منابع و بار ها ممکن است 

ر باشند، چنین عملیاتی می تواند انجام شود با استفاده از در هر لحظه متغی

 EPPکنترل درست و انتخاب صحیح الگوریتم ها با استفاده از مخابرات بین 

های مجاور. در عمل این بخش یک روش کنترل حلقه را توصیف می کند که 

 به جستجوی اطالعات و تکنولوژی مخابرات مرزی می پردازد.

ابع انرژی تحدید پذیر و ذخیره ی انرژی در شبکه های با افزایش تعداد من

برق مزیت های مختلفی برای شبکه های توزیع فراهم آمده است . در عمل، 

کارایی شبکه از نظر بازدهی، ماندگاری و انعطاف پذیری در تمام منابع گسترده 

ها باال می رود. برای این هدف، پردازنده های الکترونیک  DERتوزیع انرژی 

با تعامل با منابع انرژی و گرید میتوانند تالش خوبی برای افزایش  EPPدرت ق

کارایی سیستم فراهم کنند. این نیازمند قابلیت سنکرونیزه شدن و همسان 

با کمک  [44] ,[43]های توزیع است.  EPPسازی ولتاژ و جریان های مرجع 

یستم و هره وری سبه باال بردن کیفیت ولتاژ و به کار گیری بهینه ی منابع، ب

 پاسخ دینامیکی تمام عملیات بهبود می یابد. 

های  EPPیک روش کنترل که نیازمند مخابرات محدود بین  بخشاین 

مجاور است و تلفات کمی دارد، از انرژی های تجدید پذیر حمایت می کند 

 EPPو به پایداری ولتاژ کمک می کند را بیان می کند. بر اساس این روش 

ست بتوانند در غیاب کنترلر هم کار کنند اما مخابرات محلی بر ها ممکن ا

 به وجود آمده تا کارایی بهتر شود. PLCاساس 

های مجاور ، یک  EPPبرای جلوگیری از تداخل بین حلقه های کنترلی 

 EPPکه به ترتیب  ,[57] ,[56]روش حلقه مورد استفاده قرار گرفته است. 

یک ارائه شده ساده و فقط به جریان و ولتاژ های مختلف را فعال می کند. تکن

rms  بین واحد های همسایه نیاز دارد. پس پیاده سازی آن برایEPP  ها ساده

 و بهینه است.

با مقایسه با روش های حذف حلقه روش ارائه شده اجازه می دهد که با 

تعامل بین همسایه ها که تامین کننده های بارها هستند تلفات کمتر شود. 

 عالوه بر این کنترل با مقاومت طبیعی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

روش حلقه ی کنترل ابتدا برای خطوط انتقال ساده و سپس برای شبکه 

های توزیع مشگرید پیاده سازی می شود. هدف های کنترل حداقل سازی 

تلفات در خطوط انتقال، استفاده حداکثر از انرژی های تجدید پذیر، انعطاف 

 در استفاده از منابع انرژی و پایداری ولتاژ است. پذیری

 بهینه سازی جریان .3.1
این بخش تلفات به وجود آمده در گره های فعال را بررسی می کند که 

ها وصل هستند. هدف تعیین مقدار بهینه ی جریان  EPPدر آنها منابع انرژی به 

به  KIگره های فعال که از طریق می توان تلفات را کم کرد می باشد.جریان 

 .صورت زیر محاسبه می شود

   (16) 

 مجموع تلفات توان به صورت زیر محاسبه می شود:

    (17) 

 ت.با ساده سازی می توان تلفات را بر حس یک تابع از جریان نوش

 بهینه سازی ولتاژ گره ها .3.2
گره فعال  Nیک بخش تولیدی یک مشگرید را در نظر بگیرید. که در آن 

می توانیم ولتاژ گره را طوری حداقل  Uو ولتاژ های   Lهستندکه مسیر های 

 کنیم که توان تلف شده توزیعی حداقل شود.

   (18) 

حد ها دارای جریان بهینه به بارهای متصل به آن بستگی دارد. اگر وا

 امپدانس های بر حسب واحد طول یکسان باشند میتوان نوشت:
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   (19) 

اگر تمام گره ها ولتاژ خود را کنترل کنند در حالت گذار و ماندگار تمام 

 جریان های گردشی از بین می روند و در نتیجه تلفات بسیار کم خواهد شد.

 تکنیک های کنترل محلی .3.2
در مشگرید یک فاز کنترلی وارد  EPPر با روش های حلقه ی کنترلی ه

می کند که این کار در طول زمانی که جریانش در حال تنظیم است انجام می 

 EPPنقش یک منبع جریان را دارد.در فاز کنترل  EPPشود و در این زمان 

 جریان مرجع را با درنظر گرفتن موارد زیر تنظیم می کند.

اید از منابع تجدید پذیر ب جریان اکتیو مرجع برای استفاده حداکثر .1

 باشد

جریان راکتیو مرجع باید برای کاهش تلفات و باال بردن پایداری  .2

 ولتاژ تنظیم شود.

 این ملزومات با روش کنترلی بیان شده برآورده می شوند.

 تزریق جریان بهینه .3.2
در یک گره شروع به تنظیم فاز می کند ابتدا از نقاط اطراف  EPPوقتی 

اطالعات می گیرد. سپس با استفاده از امپدانس و جریان های چرخشی جریان 

 وارد شده به صورت زیر محاسبه می شود:

        (20) 

 سپس جریان بهینه به صورت زیر محاسبه می شود.

          (21) 

 دنبال کردن بهینه ی ولتاژ .3.3
در حال تنظیم فاز است، اطالعات ولتاژ را از  EPPبا این تکنیک وقتی 

 Uرا تنظیم می کند. اگر  EPPگره های اطراف دریافت می کند و مقدار ولتاژ 

 به ترتیب ولتاژ و جریان گره باشند آنگاه داریم: Iو 

   (22) 

 این روش کنترلی ممکن است باعث شود ولتاژ برخی گره ها پایین بیاید.

 مفاهیم حلقه کنترل .3.5

به صورت گردشی فعال می  EPPبا روش حلقه کنترل، کتنرل فاز هر 

 EPPشود در زمانی که مرجع دوره های کمی داشته باشد. و سپس کنترل به 

دیگر منتقل می شود. کنترل فاز میتواند دوره ثابتی داشته باشد و به صورت 

 منظم تکرار شود.

که شامل اطالعات مرجع، اطالعات  شروع می شود EPPحلقه کنترل از 

 اندازه گیری و سایر ملزومات باشد. 

در حالتی که مشگرید ها بررسی شوند. سختی بیشتری به خاطر آنکه 

 الگوی توزیع کلی نامعلوم است اضافه می شود . 

حداقل سازی تلفات توان در سیستم توزیع با  .5

استفاده از پیکربندی مجدد شبکه در حضور 

 پراکندهتولید های 

این قسمت روشی جدید برای حل مسئله پیکربندی مجدد سیستم در 

حضور تولید های پراکنده را با هدف حداقل سازی تلفات توان حقیقی و باال 

بردن پروفایل ولتاژ انجام می دهد. یک الگوریتم متاهریوستیک جستجوی 

نه یبه صورت همزمان برای تشخیص و تعیین مکان های به (HSA)هارمونیک 

ها  DGها عمل می کند. سناریو های مختلفی برای جایگذاری  DGی نصب 

و پیکر بندی های مجدد شبکه در نظر گرفته شده اند تا کارایی سیستم با روش 

ارائه شده بهبود پیدا کند. قید های ولتاژ و جریان شاخه در ارزیابی های تابع 

برای نشان دادن  هدف اضافه شده اند. این روش روی سه سطح بار مختلف

 کارایی و تاثیر گذاری روش بیان شده آزموده شده است.

بخاطر غیر ضروری بودن برخی بار ها روی فیدر ها که در طی زمان تغییر 

می کنند، راه اندازی و کنترل سیستم توزیع در عمل بیشتر پیچیده تر از جاهایی 

ا یک که توزیع باست که در آنها تراکم بار باالست. تلفات توان در یک شب

پیکر بندی ثابت برای تمام حالت ها و بارها حداقل نخواهد شد . چرا که نیاز 

برای پیکر بندی مجدد شبکه در هر مقطع زمانی وجود دارد. پیکربندی مجدد 

سیستم فرآیندی است که در آن ساختار توپولوژی فیدر ها توسط باز و بسته 

ی کند. عموما شبکه ها برای کاهش کردن مقسم ها و سوییچ ها تغییر پیدا م

تلفات پیکربندی مجدد می شوند. هرچند به خاطر طبیعت دینامیکی بارها 

مجموع بارهای سیستم بیشتر از تولید آن است که باعث می شود فیدر ها 

نتوانند پروفایل ولتاژ را در سطح خواسته شده نگه دارند. برای تامین سطح 
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در شبکه توزیع قرار داده شده اند تا  DGخواسته شده ی بار، واحد های 

 پروفایل ولتاژ را افزایش دهند.

Merlin and Back [54]  .اولین بار پیکربندی مجدد شبکه را ارئه کرد

Civanlar et al. [56]  یک الگوریتم هسریستیک پیشنهاد کرد که در آن یک

 Zhu [59]فرمول ساده بیان شده بود که تلفات توان را بیان می کرد ارائه داد. 

یک الگوریتم ژنتیک بازسازی شده برای کاهش تلفات در شبکه توزیع پیشنهاد 

یک الگوریتم چند وجهی ژنتیک برای تنظیمات و  Celli et al. [62]داد. 

  galgaonkar et al. [64]ها در سیتسم توزیع پیشنهااد داد.  DGزه بندی اندا

 را بیان کرد. SMDها تحت قالب  DGجایگذاری و تعیین سطح 

 فرمول بندی مسئله .5.1
م به صورت زیر محاسبه  k+1م و  kتوان تلف شده در خط متصل به باس 

 می شود:

  (21) 

 ه می شود:توان تلف شده مجموع فیدر به صورت زیر محاسب

  (22) 

 ها DGکاهش تلفات با استفاده از نصب  .5.2
نصب ژنراتور های تولید پراکنده در محل های بهینه ی سیستم توزیع 

چندین مزیت دارد. این مزیت ها شامل کاهش تلفات خطوط افزایش پروفایل 

در  DGو پایداری ولتاژ و کاهش خاموشی است. تلفات توان وقتی که یک 

 یک مکان موقت نصب شده است به صورت زیر محاسبه می شود.

     (23) 

 تابع هدف مسئله .5.2
تابع هدف به نحوی طراحی شده تا بیشترین مقدار کاهش تلفات به دست 

 بیاید. این تابع به صورت زیر داده شده است.

(24) 

 بازبینی الگوریتم جستجوی هارمونیک .5.2
 Geem etیک روش الگوریتم جستجو است که توسط  HSAالگوریتم 

al. [68].  .ارئه شده استDas et al. [69]  روشی برای بسیاری از مسائل به

از طبع موزیسن ها الهام گرفته شده است. این  HSAخوبی نشان می دهد. 

 الگوریتم در مفهوم ساده، در پارامتر کم و دارای پیاده سازی راحت است.

 : HSAم مراحل الگوریت .5.3
 مسئله و الگوریتم را شروع کن .1

 حافظه ی هارمونی را شروع کن .2

 یک هارمونی جدید به وجود بیاور .3

 حافظه هارمونی را به روز کن .4

 شرایط اتمام را بررسی کن .5

برای کاهش تلفات  HSAکاربرد الگوریتم  .5.5

 سیستم توزیع 
و پیکربندی مجدد سیستم مسائل بهینه  DGچون هر دو مسئله ی نصب 

سازی پیچیده ای هستند بسیاری از نویسندگان با استفاده از تکنیک های بهینه 

تحلیل  HSAهر دو با استفاده از  بخشسازی آنها را حل می کنند.  در این 

 شده اند.

برای پیکر بندی مجدد سیستم تمام ساختار های شعاعی ممکن شبکه داده 

گرفته می شوند. سپس حل بدست آمده با توجه به بردار حل شده در نظر 

 محاسبه می شود.

به عنوان اولیه، حساسیت باس های کاندید  DGبرای ساده سازی انتخاب 

نصب می  DGمرتب می شود به نحوی که بیشترین حساسیت انتخاب شده و 

 شود.
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بر روی سیستم  DGبرای پیکربندی مجدد سیستم و نصب  HSAکاربرد 

سوییچ باز وجود دارد که حلقه  5باس شعاعی بررسی ده و در این سیستم  33

 های متناظر خود را دارند.

برای نشان دادن توپولوژی بهینه شبکه، تنها مکان سوییچ هایی که در 

نشان داده شده است.سپس  Nشبکه توزیع الزم هستند نگه داشته می شود که با 

اهد بود. به صورت مشابه ، طول خو Nطول مسئله پیکربندی مجدد برابر 

دومین قسمت از حل برداری است با تعداد باس های کاندید که انتخاب شده 

 نصب شود.  DGاند که در آنها 

تمام بردار های حل مشابه بدون به هم زدن ساختار شعاعی ساخته می 

کوچک تر یا مساوی تعداد سوییچ  (HMS)شوند و سپس تعداداین بردارها 

 حلقه ی منفرد است. ها در هر 

مجموع مارتیس هارمونی که به صورت زیر نشان داده شده است با توجه 

 به تابع هدف به صورت زیر بیان شده است:

 (25) 

 نتیجه گیری .7

جنبه های مختلف تلفات توان در این سیستم توزیع مورد بررسی قرار 

که  گرفتگرفت. از سیستم های عملی و آزمایشی ارائه شده میتوان نتیجه 

تلفات توان کاهش یافته است و تنظیم ولتاژ انجام شده است. این به صورت 

 گسترده تر قابل اجرا برای سیستم های پیچیده تر می باشد.

ها که رابط منابع  EPPیک روش حلقه ی کنترل برای اجرا با استفاده از 

. اجرای این مهم نیازمند امکان برقرار ارتباطات انرژی با گرید هستند ارائه شد

و مخابرات محلی است.روش های مختلفی را میتوان برای بهینه کردن کارایی 

شبکه استفاده کرد.اما در هر حالت تکنیک کنترلی ارائه شده حداقل تلفات 

توان ، حداکثر استفاده زا تمام ظرفیت ها و پشتیبانی خوب محلی را به دست 

الگوریتم های کنترلی ارائه شده ساده هستند. اندازه گیری های محلی   می دهد.

 های مجاور الزم است. EPPهمگرا و تنها مخابرات ساده بین 

از نو  DGیک روش جدید بیان شد که در آن واحد های  قسمت آخردر 

پیکر بندی و نصب می شوند که در سیستم توزیع به صورت همزمان کار کنند. 

ن روش های مختلف کاهش تلفات نیز همچنین مورد بررسی قرار عالوه بر ای

برای بهینه  HSAگرفتند تا کارایی روش پیشنهادی نشان داده شود. یک روش 

ها استفاده شده است. روش های  DGسازی فرآیند پیکربندی مجدد و نصب 

باس در سه سطح بار آزمایش شده  61و  33ارائه شده بر روی سیستم های 

یج شبیه سازی نشان می دهند که پیکربندی مجدد شبکه همزمان با اند  نتا

ها در مقایسه با سایر روش ها بیشتر کارامد هستند، پروفایل ولتاژ  DGنصب 

ها  DGرا افزایش و تلفات را کاهش می دهند.  تاثیر تعداد مکان های نصب 

 .بر روی کاهش تلفات توان در سطوح باری مختلف مورد بررسی قرار گرفت

نتایج نشان می دهند که درصد تلفات توان از یک به چهار افزایش یافته است. 

اما نرخ افزایش کاهش پیدا کرده است. هرچند نسبت درصد تلفات به اندازه 

DG  وقتی که تعداد مکان ها سه باشد حداکثر است. نتایج بدست آمده از

HSA یسه شدند ه مقابا نتایج الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ژنتیک اصالح شد

 بیشتر است. RGAو   GAاز  HSAو این نتایج نشان می دهند که بهره وری 

 (5عنوان قدردانی )

از افرادی که در به ثمر رسیدن پژوهش شما نقش  الزم استدر این بخش 

 کنیم.داشتند، تقدیر 

بزگوار جناب آقای دکتر می دانیم از استاد راهنمای  واجبدر این مجال 

سپاسگذاری و تقدیر را به عمل بیاوریم چرا که بدون حمایت ها و نهایت .... 

راهنمایی های ایشان این مهم قابل انجام نبوده و در سایه الطاف ایشان به این 

مرحله نایل شده ایم. از خداوند توفیق روز افزون برای این بزرگوار را 

 خواستاریم.
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