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 چکیدُ
تِ  هٌدشّای فسیلی  هحذٍدیت سَخت ٍ ای گلخاًِ ًاضی اص اًتطاس گاصّایصهیي  ضذى گشم هَسد دس  ًگشاًی افضایص 

ّای  تشًاهِاص ایٌشٍ، . ُ استگشدیذ تِ ػٌَاى خایگضیٌی تشای خَدسٍّای احتشاق داخلی تشلی خَدسٍّایهغشح ضذى 

خَدسٍّای تشلی ػوذُ تَاى  .هختلفی دس سشاسش خْاى تِ هٌظَس افضایص ًفَر خَدسٍّای تشلی تذٍیي ضذُ است

تاس لاتل تَخْی تِ ضثىِ تا افضایص ًفَر خَدسٍّای تشلی، . ًوایٌذ ًیاص خَد سا اص ضثىِ لذست دسیافت هی هَسد

ضثىِ لذست تأثیش َدسٍّای تشلی تش پشٍفیل ٍلتاط ٍ هیضاى تلفات تَاى ًاضی اص ضاسط خگشدد.  تحویل هی لذست

تأثیش  ضَد. دس ایي همالِ، اص عشفی، دس ضثىِ تَصیغ تِ هٌظَس تْثَد ػولىشد ضثىِ اص خاصى استفادُ هی گزاسد. هی

 ضشیة حساسیت دس اتتذا. گیشد لشاس هیتشسسی هَسد  حضَس پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی تش خایاتی تْیٌِ خاصى

ّای داسای ضاخص پایذاسی ٍلتاط  تاسگشدد. سپس،  ّا هحاسثِ هی تشای تواهی تاستلفات ٍ ضاخص پایذاسی ٍلتاط 

ّا  ضًَذ ٍ تش سٍی ایي تاس هیگزاسی اًتخاب  خْت خاصىپاییي ٍ ضشیة حساسیت تلفات تاال تؼٌَاى تاس واًذیذ 

دٌّذ  هی ًطاى ساصی حاصل اص ضثیِ ًتایح .گیشد یصَست هػسل  تا استفادُ اص الگَسیتن ولًَی صًثَسخایاتی خاصى 

  .تاضذ تأثیشگزاس هی تْیٌِ خاصى ظشفیتهىاى ٍ  دس ًظش گشفتي پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی دس ضثىِ لذست تش
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VSI ٍلتاط دس تاس     ضاخص پایذاسی ٍلتاطi 

 ضشیة تَاى هؼادل            اص پاسویٌگ vصهاى خشٍج خَدسٍ      

 ظشفیت خاصى    تِ پاسویٌگ vصهاى ٍسٍد خَدسٍ      

 تَاى ساوتیَ تاس    vحالت ضاسط اٍلیِ خَدسٍی        

 ّضیٌِ خشیذ خاصى    vحالت ضاسط ًْایی خَدسٍی        

 ّضیٌِ ًصة خاصى     ًشخ ضاسط        

P(v)  تَاى هَسد ًیاص خَدسٍیv    ّا ّضیٌِ ًگْذاسی خاصى 

 ّضیٌِ اًشطی    تَاىضشیة      

 خاصى گزاسی تلفات تَاى تؼذ اص     تاس پاسویٌگ       

 تلفات تَاى لثل اص خاصى گزاسی     jتَاى اوتیَ تاس    

 تؼذاد خاصى ًصة ضذُ    jتَاى ساوتیَ تاس    

 تؼذاد خَدسٍّای تشلی i  ٍj Nهماٍهت خظ تیي تاس     

 تاصدُ خَدسٍّای تشلی i  ٍj eساوتاًس خظ تیي تاس     

 VSIضشیة اّویت     گزاسی اّویت ّضیٌِ خاصىضشیة   

 

 هقدهِ -1

ّای فسیلی،  سَختای گستشدُ دس هَسد هحذٍدیت ّ ًگشاًی

گشم ضذى صهیي ٍ آلَدگی َّا هٌدشتِ هغشح ضذى 

تِ ػٌَاى  لاتلیت تاالتش ٍ تاصدّی تیطتشخَدسٍّای تشلی تا 

ایي  .ُ استگشدیذ خَدسٍّای احتشاق داخلیخایگضیٌی تشای 

تخطی یا تواهی اًشطی الصم تشای حشوت خَد سا اص  خَدسٍّا

عشیك اتصال تِ ضثىِ لذست ٍ رخیشُ اًشطی دس تاتشی 

ّایی سا دس سیستن  چالص تِ ایي تشتیة، آٍسًذ.تذست هی

 .[1]ًوایٌذ لذست هغشح هی

ی اص ی تشلّاخَدسٍ ًیاص تَاى هَسدتأهیي سیضی تشای  تشًاهِ

ضاسط . [2]تاضٌذ هی اپشاتَس ضثىِ ائل هغشحخولِ هس

تِ افضایص تلفات ٍ تشٍص ًاپایذاسی  خَدسٍّای تشلی هٌدش

اص عشفی، دس  .گشدد ّای ضثىِ هی ٍلتاط دس تشخی اص تاس

 ، تِ تْثَدوشدى هٌاتغ تَاى ساوتیَ ن لذست تا اضافِسیست

 [.3]پشداصًذ ضثىِ لذست هی ػولىشد

تضسیك تَاى ساوتیَ تِ ضثىِ لذست تٌْا صهاًی تیطتشیي 

هضیت سا تشای ضثىِ لذست تِ ّوشاُ خَاّذ داضت وِ هىاى 

آى تِ دسستی تؼییي گشدد. دس اوثش هماالت هٌتطش  ظشفیتٍ 

 دستیاتی تِ حذاوثش هضیت ًاضی اص لشاس تِ هٌظَسضذُ 

 .]4[است ضذُاستفادُ ّای اتتىاسی  اص الگَسیتنگشفتي خاصى 

خستدَی ّایی هاًٌذ  الگَسیتناص دس هغالؼات صَست گشفتِ، 

، الگَسیتن ]7[الگَسیتن هَچگاى ،] 6[، تَدُ رسات]5[هوٌَع

هٌظَس تِ  [10]الگَسیتن ولًَی صًثَس ػسل ،] 8ٍ9[طًتیه

استفادُ  گزاسی دس ضثىِ لذست ساصی هسألِ خاصى تْیٌِ

هٌظَس تشسسی تأثیش حضَس  دس ایي هغالؼِ، تِ .گشدد هی

 الگَسیتن ولًَی گزاسی پاسویٌگ خَدسٍی تشلی دس خاصى

 .است تِ واس گشفتِ ضذُصًثَس ػسل 

دادُ ساصی تاس پاسویٌگ ضشح  ًحَُ هذلدس تخص تؼذ 

تیاى  خاصى تْیٌِ هسألِ خایاتی سًٍذ اخشاییسپس . ضَد هی

الگَسیتن پیطٌْادی تش سٍی ضثىِ تست دس اداهِ،  گشدد. هی

IEEE  گیشد ٍ هَسد اسصیاتی لشاس هی تاس اخشا  34داسای. 

 تار پارکیٌگ خَدرٍّای تزقیساسی  هدل -2

ًشخ ساصی تاس پاسویٌگ تِ اعالػاتی اص لثیل:  هذلتِ هٌظَس 

، صهاى همذاس ضاسط اٍلیِ تاتشی خَدسٍّا  ،پاسویٌگضاسط 

ٍ  ظشفیت تاتشی اتصال تِ ضثىِ، هذت صهاى اتصال تِ ضثىِ،

 .[11]تاضذ ًیاص هی سغح ًفَر خَدسٍّای تشلی

ظشفیت ضشیة تَاى خَدسٍّا، تاصدُ خَدسٍّا، دس ایي همالِ، 

، kwh10%، 90%، 85تشتیة  تؼذاد خَدسٍّا تِ ٍتاتشی 

 ساصی است. تشای هذل تِ ضذُدس ًظش گشف دستگاُ 1000

ّا اص اعالػات  صهاى سسیذى خَدسٍّای تشلی تِ پاسویٌگ

هاى هشاخؼِ خَدسٍّا تِ یه پوپ تٌضیي ص تاسُهَخَد دس

ّای هَخَد دس ساتغِ  سپس دادٍُ  ًوًَِ استفادُ ضذُ است
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تا صهاى هشاخؼِ خَدسٍّا تِ پوپ تٌضیي تا تاتغ تَصیغ ًشهال 

 5975/4شاف هؼیاس استاًذاسد ٍ اًح 706/13تا هیاًگیي 

همذاس ضاسط اٍلیِ تاتشی است. تِ عَس هطاتِ،  تشاصش ضذُ

ٍ % 32اسای هیاًگیي د تصَست تاتغ تَصیغ ًشهال خَدسٍّا

 .ضَد تشاصش هی% 15استاًذاسد  هؼیاس شافحاً

خَدسٍّا تؼذ اص هشاخؼِ تِ پاسویٌگ تا صهاًی وِ حالت ضاسط 

ّا ضَد، تِ ضثىِ  دسخَاستی آىّا تشاتش حالت ضاسط  ًْایی آى

دس  صهاى حضَس خَدسٍهذت  گشدًذ. تٌاتشایي هتصل هی

خَدسٍ، حالت ضاسط دسخَاستی  پاسویٌگ تِ حالت ضاسط اٍلیِ

خَدسٍ ٍ ًشخ ضاسط تستگی داسد. صهاى خشٍج خَدسٍ اص 

پاسویٌگ تِ هذت صهاى حضَس خَدسٍ دس پاسویٌگ ٍ صهاى 

د. دس ایي صَست، صهاى ٍسٍد خَدسٍ تِ پاسویٌگ تستگی داس

 1پاسویٌگ تِ صَست ساتغِ اص  ام vخَدسٍی خشٍج 

دس صهاى  امvتَاى هَسد ًیاص خَدسٍی  گشدد. ساصی هی هذل

اتصال خَدسٍ تِ ضثىِ اص ًسثت ًشخ ضاسط پاسویٌگ تِ تاصدُ 

تیاى  2آیذ وِ هذل سیاضی آى دس ساتغِ  خَدسٍ تذست هی

اػت تشاتش تا تَاى دس ّش سهیضاى تاس پاسویٌگ است.  ضذُ

هذل  3 ساتغِتاضذ وِ تصَست  هَسد ًیاص خَدسٍّا هی

خشٍخی پاسویٌگ تا استفادُ اص سٍش  ،دس ًْایت. است ضذُ

 گشدد. ساصی هی واسلَ ضثیِ هًَت

            
             

       
 (1 )                                 

     {
                             

                               
(2)                     

       ∑          
√      

 

    
  

   (3)                    

 هسألِ رًٍد اجزایی -3

پتاًسیل  داسای یّا تؼذادی اص تاساتتذا ، دس ایي تخص

ضٌاسایی  واّص فضای خستدَهٌظَس  تِ گزاسی خاصى

هىاى ٍ ظشفیت  تاتغ ّذف خْت تؼییي سپس ذ.ًضَ هی

دس ًْایت، الگَسیتن هَسد استفادُ  .دگشد هی تیاىتْیٌِ خاصى 

 ضَد. گزاسی ضشح دادُ هی خْت خاصى

 ّای کاًدید شٌاسایی تاس -3-1

ٍ ًمص تیطتشی دس افضایص  ّایی وِ ٍلتاط ًاهغلَب تاس

تیطتشی خْت ًصة خاصى تا تاضٌذ، ضاًس  داضتِ تلفات

ضاخص پایذاسی  ّذف وویٌِ وشدى تلفات ٍ تیطیٌِ وشدى

ّای داسای  خَاٌّذ داضت. لزا تشای ضٌاسایی تاس ٍلتاط

ّای هشتَط تِ ٍلتاط  گزاسی تایستی اص ضاخص پتاًسیل خاصى

 ٍ تلفات استفادُ ًوَد.

ّای  تشای اسصیاتی سغح اهٌیت سیستن لذست ضاخص

اص ضاخص پایذاسی  همالِ، دس ایي. [12]ًذا هختلفی تیاى ضذُ

ّای حساس تِ افت ٍلتاط استفادُ  تشای ضٌاسایی تاس ٍلتاط 

)دس  ّای تَصیغ ضؼاػی ضاخص دس ضثىِایي . [13]است ضذُ

اص ساتغِ سیاضی  تاضذ(،  هتصل هی iتِ تاس  jحالی وِ تاس 

 ضَد: هحاسثِ هی 4

           
   (             )

 
 

                    (             )     
  (4)                      

ّایی وِ ٍلتاط ًاهٌاسة داسًذ، همذاس  ایي ضاخص دس تاس

خَاّذ ّای تا ٍلتاط هٌاسة همذاس تیطتشی  ووتش ٍ دس تاس

داضت. دسٍالغ تاسی وِ همذاس ضاخص پایذاسی ٍلتاط آى 

تشای وِ تاضذ  هیووتش تاضذ، تاس ضؼیف ضثىِ 

ّای دیگش دس الَیت است.  گزاسی ًسثت تِ تاس خاصى

 ّا دس تواهی تاس پایذاسی ٍلتاط تٌاتشایي تایستی ضاخص

 .ضَدتیطیٌِ 

ّای حساس تِ تلفات اص  تاس تطخیصچٌیي تشای  ّن

اص  وِ گشدد هیاستفادُ  ضشیة تحلیل حساسیت تلفات

هحاسثِ تَاى ساوتیَ ًسثت تِ  اوتیَ اىَهطتك تلفات ت

 .[14]ضَد هی

دس ًماعی تا ٍلتاط ٍ تلفات  (LSF) ضشیة حساسیت تلفات

هٌاسة همذاسی وَچه ٍ دس ًماط تا تلفات تاال ٍ ٍلتاط ون، 

ّایی وِ ضاخص  تاس ،دس ایي هغالؼِ .همذاس تضسگتشی داسد

تیطتش داضتِ  ضشیة حساسیت تلفاتپایذاسی ٍلتاط ووتش ٍ 

دس تیطتشی خْت ًصة خاصى خَاٌّذ داضت.  تاضٌذ، ضاًس

گزاسی  تاس واًذیذ خْت خاصى 9ضثىِ تحت هغالؼِ، 

 ضَد. اًتخاب هی

 تاتع ّدف -3-2

ّذف اص خایاتی خاصى دس ضثىِ ، لثال روش ضذّواًغَس وِ 

گزاسی ٍ تْثَد  ّای خاصى واّص تلفات، واّص ّضیٌِ

صیش  تصَستتاتغ ّذف هسألِ  لزا تاضذ. ٍلتاط هی پشٍفیل

 :گشدد هی شیفتؼ

                            [       

   ∑      
  

   
]     ∑       

 

   
} (5 )                     
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دس ایي ساتغِ، خولِ اٍل سَد ًاضی اص واّص تلفات، وِ 

ّا، خولِ سَم  داسی خاصى خولِ دٍم ّضیٌِ تؼویش ٍ ًگِ

ٍ خولِ   اّویت  تا ضشیة ّا ّضیٌِ خشیذ ٍ ًصة خاصى

 ذ.ٌتاض هی    ضاخص پایذاسی ٍلتاط تا ضشیة اّویتآخش 

لیَد فٌی ضثىِ لذست ضاهل هحذٍدیت ٍلتاط، هحذٍدیت 

خثشاًساصی تَاى ساوتیَ، هحذٍدیت ضشیة لذست ٍ ... سا 

دس تاتغ تاتغ خشیوِ ّا تصَست  گشفت، لزا آى تَاى ًادیذُ ًوی

 6ّای ضثىِ دس ساتغِ  هحذٍدیت گشدد. ّذف هسألِ ٍاسد هی

 است. ضذُتیاى 

{
 
 

 
 
                                           

                                                    

∑          
  
   ∑      

 

   
                             

(6)        

 هصٌَعی الگَریتن کلًَی سًثَر -3-3

 تشای حل تىٌیه یه هصٌَػی صًثَسّای ولًَی نالگَسیت

 ػسل صًثَسّای سفتاس تشگشفتِ اص وِ است ساصی تْیٌِ لهسائ

 تا صًثَسّا اص یه ّش سٍش ایي . دستاضذ هی دس عثیؼت

 تِ دس سؼی اعالػات، گزاضتي ٍ اضتشان هستمین ّوىاسی

 احتوال لَاًیي تش حسة خَاب تْتشیي آٍسدى دست

 .[15]داسد

 صًثَسّای غزایی، تخص هٌاتغ سِ اص عثیؼت دس ولًَی ّش

 است. تیطتشیي ضذُ تطىیل واسگش غیش صًثَسّای ٍ واسگش

 .تاضذ هی واسگش صًثَسّای ػْذُ تش وٌذٍ  ّش دس ٍظیفِ

 تواضاگش ٍ آٌّگ پیص دستِ دٍ تِ واسگش غیش صًثَسّای

 سا پیشاهَى هحیظ آٌّگ پیص ضًَذ. صًثَسّای هی تمسین

 صًثَسّای ٍ وٌٌذ هی خستدَ غزایی خذیذ هٌاتغ یافتي تشای

 واسگشّا سَی اص سسیذى اعالػات هٌتظش وٌذٍ دس تواضاگش

 تشای سیستن پیچیذُ یه اص ػسل تاضٌذ. صًثَسّای هی

دس  غزایی هٌاتغ ویفیت ٍ هحل هَسد دس اعالػات یافتي

 وٌٌذ.   هی استفادُ وٌذٍ تیشٍى

 :تاضذ هیصَست صیش هشاحل اصلی ایي الگَسیتن ت

 ّا خوؼیت اٍلیِ ٍ اسصیاتی آى تَلیذ .1هشحلِ

تشای     دس ّوسایگی    ّای خذیذ حل تَلیذ ساُ .2هشحلِ

حل  یه ساُ k)وِ  صًثَسّای واسگش اص عشیك فشهَل سٍتشٍ 

 ّا ٍ اسصیاتی آى است( iدس ّوسایگی 

                    (7                                )  

  8 حل اص عشیك ساتغِ ّش ساُهحاسثِ احتوال   .3هشحلِ

   
    

∑     
  
   

(8   )                                                        

: وِ دس آى

     {

 

    

      
       

    

    
(9  )                                    

صًثَسّای واسگش  تیي اًتخاب صًثَسّای تواضاگش اص .4هشحلِ

 ّا احتوال آى تا تَخِ تِ

تا حل خذیذ تشای صًثَسّای تواضاگش  تَلیذ ساُ .5هشحلِ

  ّا ٍ اسصیاتی آى 7استفادُ اص ساتغِ 

 ّای سّاضذُ حل آٍسدى ساُ تذست .6هشحلِ

تیطتش اص حذاوثش  ّای سّاضذُ حل ساُتؼذاد  اگش .7هشحلِ

خذیذ تشای  تصادفیحل  ، ساُضذُ تَد سّاّای  حل ساُ

 :آٌّگ اص عشیك ساتغِ سٍتشٍ تَلیذ ضَد صًثَسّای پیص

                                 (10)             

 آهذُ  ّای تذست حل ساُ تْتشیي رخیشُ وشدى .8هشحلِ

 (MCN) تا صهاًی وِ تِ تؼذاد تىشاس هَسدًظش .9هشحلِ

 تشٍ. 2ًشسیذین تِ هشحلِ 

پاساهتش وٌتشلی هْن داسد:  3ل الگَسیتن ولًَی صًثَس ػس

تؼذاد هٌاتغ غزایی وِ تشاتش تا تؼذاد صًثَسّای تواضاگش ٍ 

( ٍ حذاوثش تؼذاد MCNتاضذ، حذاوثش تؼذاد تىشاس) واسگش هی

 ّای سّاضذُ.  حل ساُ

 ساسی ًتایج عددی ٍ شثیِ -4

ػولىشد الگَسیتن پیطٌْادی دس ضثىِ تست  دس ایي تخص،

 هَسد ،است ضذُ ًطاى دادُ 1وِ دس ضىل  IEEEضیٌِ  34

اتتذا خایاتی خاصى تذٍى دسًظش گشفتي  .گیشد هیلشاس اسصیاتی 

، سپس تا دضَ یه ساصی ضثیِپاسویٌگ خَدسٍّای تشلی 

تأثیش حضَس پاسویٌگ  ،تؼشیف سٌاسیَّای هختلف

ِ خاصى هَسد تشسسی خَدسٍّای تشلی تش هىاى ٍ اًذاصُ تْیٌ

 گیشد. هیلشاس 
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  IEEEضیٌِ  34. ضثىِ تست 1ضىل 

هشتَط تِ تاتغ  ّای پاساهتشّای وٌتشلی الگَسیتن ٍ ثاتت

 .[10]است ضذُ ّذف دس خذٍل صیش آٍسدُ

 ّای هشتَط تِ تاتغ ّذف . پاساهتشّای وٌتشلی الگَسیتن ٍ ثاتت1خذٍل 

 60 (SNتؼذاد هٌاتغ غزایی )

 100 (MCNحذاوثش تؼذاد تىشاس)

 30 ّای سّاضذُ حل حذاوثش ساُ

  50ّای  تا پلِ 1500صفش تا  (kVArظشفیت خاصى )

  year/location 25/$  ّضیٌِ خشیذ خاصى

 location 1600/$  ّضیٌِ ًصة خاصى

 year/location 300/$  ّا ّضیٌِ ًگْذاسی خاصى

 kWh  0.06/$ ّضیٌِ اًشطی

 α 20%ضشیة اّویت 

 500   ضشیة اّویت 
 

دس حالتی وِ ّیچ پاسویٌگی دس ساصی  تایح حاصل اص ضثیًِ

هٌحٌی ضاخص  .است ضذُ آٍسدُ 2دس خذٍل ضثىِ ًثاضذ، 

  ًطاى 2گزاسی دس ضىل  پایذاسی ٍلتاط لثل ٍ تؼذ اص خاصى

 است. ضذُ دادُ
 ًثاضذساصی دس حالتی وِ ّیچ پاسویٌگی دس ضثىِ  . ًتایح ضثی2ِخذٍل 

 حالت سیستن

 ًتایج

قثل اس 

 گذاری خاسى

تعد اس 

 گذاری خاسى

 9462/0 9404/0 کوتزیي ٍلتاص 

 9982/0 9976/0 تیشتزیي ٍلتاص

 4490/384 7466/289 (kwاکتیَ ) تلفات تَاى

 3905/104 4423/78 (kVArراکتیَ ) تلفات تَاى

 8716/0 8522/0 کوتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

 9858/0 9833/0 پایداری ٍلتاصتیشتزیي شاخص 

-25-24-23-21-20-22-19 ّای کاًدید تاس

26-27 

 تِ تشتیة 24ٍ  19دس تاس  هکاى ٍ اًداسُ تْیٌِ خاسى

 800  ٍ550 kVAr 

 41786 گذاری سَد حاصل اس خاسى

 

گزاسی ضاخص  خاصىتؼذ اص ساصی،  تا تَخِ تِ ًتایح ضثیِ

 تِ ػالٍُ، یاتذ. تْثَد هی پایذاسی ٍلتاط ٍ تلفات ضثىِ لذست

گزاسی هضایای التصادی ًیض تشای ضشوت تَصیغ  اخشای خاصى

دس ایي حالت تلفات سیستن تؼذ اص  تِ ّوشاُ خَاّذ داضت.

 یاتذ. % واّص هی6/24گزاسی تِ هیضاى  اخشای خاصى

 :1الف. سٌاریَ 

% ٍ ًشخ ضاسط 20سغح ًفَر خَدسٍّای تشلی دس ایي تخص، 

. تا تَخِ تِ ایٌىِ پاسویٌگ دس گشدد هیفشض  kw1ّا  آى

 ّای ضثىِ تؼذادی اص تاس، لشاس داسدّا  وذاهیه اص تاس

ضًَذ. ًتایح حاصل اص  گزاسی اًتخاب هی خْت خاصى

هٌحٌی ضاخص است.  آٍسدُ ضذُ 3ساصی دس خذٍل  ضثیِ

  ًطاى 3گزاسی دس ضىل  پایذاسی ٍلتاط لثل ٍ تؼذ اص خاصى

 است. ضذُ دادُ

گزاسی ػولىشد فٌی  تؼذ اص اخشای خاصى ،ت ًیضدس ایي حال

یاتذ ٍ  تْثَد هیِ اص لثیل پشٍفیل ٍلتاط ٍ تلفات ضثىِ ضثى

ًیض هٌفؼت التصادی تشای ضشوت تَصیغ تِ ّوشاُ داسد. چَى 

تأثیش  تاضذ، سویٌگ دس ایي حالت ًاچیض هیپیه تاس پا

دس ایي  .خاصى ًذاسد هىاى ٍ ظشفیت تْیٌِ چٌذاًی دس

ضثىِ تلفات  دس  % واّص4/24 هتَسظِ عَس ت ،سٌاسیَ

 .خَاّین داضت

 :2سٌاریَ ب. 

پاسویٌگ  هٌظَس اسصیاتی هیضاى تأثیش ًشخ ضاسط تدْیضات تِ

ٍ سغح ًفَر  kw10 خَدسٍّا ًشخ ضاسطخَدسٍّای تشلی، 

. ضَد فشض هی% 20خَدسٍّای تشلی تذٍى تغییش تشاتش تا 

سا  تا تغییش  2ساصی سٌاسیَ  ًتایح حاصل اص ضثیِ 4خذٍل 

هٌحٌی ضاخص پایذاسی ٍلتاط  دّذ. هىاى پاسویٌگ ًطاى هی

 است. ضذُ دادُ  ًطاى 4گزاسی دس ضىل  لثل ٍ تؼذ اص خاصى

ذ وِ تا افضایص ًشخ ٌدّ ساصی ًطاى هی ًتایح حاصل اص ضثیِ

 چٌیي ّنضَد.  پیه تاس پاسویٌگ تیطتش هی ،ضاسط خَدسٍّا

ضثىِ افضایص ٍ تلفات  ، واّصضاخص پایذاسی ٍلتاط

وٌذ ٍ  تغییش هی هىاى تْیٌِ خاصىتِ ایي تشتیة،  یاتذ. هی

اًدام دس ایي حالت، د. ضَ تیطتش هیظشفیت تْیٌِ خاصى 

% 1/25تلفات ضثىِ تِ هیضاى  هٌدشتِ واّص گزاسی خاصى

 .دگشد هی
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 :3سٌاریَ ج. 

حال سغح ًفَر خَدسٍّای تشلی ٍ ًشخ ضاسط تِ تشتیة تشاتش 

ساصی  . ًتایح حاصل اص ضثیِفشض وٌیذ kw10% ٍ 40تا 

هٌحٌی ضاخص  است. ضذُ ًطاى دادُ 5، دس خذٍل 3سٌاسیَ 

  ًطاى 5گزاسی دس ضىل  پایذاسی ٍلتاط لثل ٍ تؼذ اص خاصى

 است. ضذُ دادُ

افضایص سغح ًفَر خَدسٍّای تشلی هٌدشتِ افضایص تلفات 

گشدد. افضایص سغح ًفَر  ٍ واّص ضاخص پایذاسی ٍلتاط هی

ٍّای تشلی تش هىاى تْیٌِ خاصى تأثیش لاتل تَخْی خَدس

تؼذ اص اخشای ٌِ خاصى هؤثش است. ًذاسد. اها دس ظشفیت تْی

 یاتذ.  % واّص هی25گزاسی تلفات سیستن تمشیثا  خاصى

 
دس حالتی وِ ّیچ پاسویٌگی دس ضثىِ ًثاضذ گزاسی اخص پایذاسی ٍلتاط لثل ٍ تؼذ اص خاصى. هٌحٌی ض2ضىل 

 

 (1دس حضَس پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی )سٌاسیَ گزاسی  لثل ٍ تؼذ اص خاصى VSI. هٌحٌی 3ضىل 

 

 
 (2حضَس پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی )سٌاسیَ دس گزاسی  لثل ٍ تؼذ اص خاصى VSI. هٌحٌی 4ضىل 
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 (3دس حضَس پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی )سٌاسیَ گزاسی  لثل ٍ تؼذ اص خاصى VSI. هٌحٌی 5ضىل 

 گتا تغییش هىاى ًصة پاسویٌ 1. ًتایح حاصل اص سٌاسیَ 3خذٍل 

 هکاى ًصة پارکیٌگ

 

 ًتایج

11 26 34 

قثل اس 

 گذاری خاسى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى
قثل اس 

 گذاری خاسى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى

لثل اص 

 گزاسی خاصى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى

 9457/0 9399/0 9441/0 9384/0 9456/0 9399/0 کوتزیي ٍلتاص 

 9981/0 9976/0 9981/0 9976/0 9981/0 9976/0 تیشتزیي ٍلتاص

 8/399 5694/302 8722/407 7429/307 4160/400 3496/303 (kw) اکتیَ تلفات تَاى

 4341/108 8166/81 3718/110 0655/83 5625/108 9425/81 (kVAr) راکتیَ تلفات تَاى

 8703/0 8505/0 8653/0 8459/0 8698/0 8506/0 کوتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

 9854/0 9829/0 9854/0 9829/0 9854/0 9829/0 تیشتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

-26-25-24-23-21-20-22-19 ّای کاًدید تاس

27 

19-22-20-21-23-24-25-26-

27 

19-22-20-21-23-24-25-26-

27 

 تِ تشتیة 25ٍ  19دس تاس  هکاى ٍ اًداسُ تْیٌِ خاسى

900  ٍ450 kVAr 

 تِ تشتیة 24ٍ  19دس تاس 

800  ٍ550 kVAr 

 تشتیة تِ 24ٍ  19دس تاس 

750  ٍ600 kVAr 

 43028 44638 43114 گذاری سَد حاصل اس خاسى

 تا تغییش هىاى ًصة پاسویٌگ  2. ًتایح حاصل اص سٌاسیَ 4خذٍل 

 هکاى ًصة پارکیٌگ

 

 ًتایج

11 26 34 

قثل اس 

 گذاری خاسى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى
قثل اس 

 گذاری خاسى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى

اص  لثل

 گزاسی خاصى

تؼذ اص 

 گزاسی خاصى

 9440/0 9382/0 9382/0 9316/0 9443/0 9383/0 کوتزیي ٍلتاص 

 9981/0 9975/0 9982/0 9976/0 9981/0 9975/0 تیشتزیي ٍلتاص

 8376/430 5104/319 3035/455 9857/343 0127/433 9154/323 (kw) اکتیَ تلفات تَاى

 5503/116 3834/86 3888/122 1832/92 9652/116 3071/87 (kVAr) راکتیَ تلفات تَاى

 8673/0 8476/0 8568/0 8349/0 8675/0 8476/0 کوتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

 9850/0 9822/0 9849/0 9822/0 9851/0 9823/0 تیشتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

[12 27 26 11 25 10 24 23 22] ّای کاًدید تاس  [19 22 20 23 24 21 25 26 27]  [23 24 25 32 31 33 26 34 27]  

 تِ تشتیة 25ٍ  22، 11دس تاس  هکاى ٍ اًداسُ تْیٌِ خاسى

600  ،500  ٍ400 kVAr 

 تِ تشتیة 26ٍ  19دس تاس 

850  ٍ600 kVAr 

 تِ تشتیة 31ٍ  26،  23دس تاس 

550 ،300 ،600 kVAr 

 48232 50019 49154 گذاری سَد حاصل اس خاسى
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 تا تغییش هىاى ًصة پاسویٌگ 3. ًتایح حاصل اص سٌاسیَ 5خذٍل 

 هکاى ًصة پارکیٌگ

 

 ًتایج

11 26 34 

قثل اس 

 گذاری خاسى

تعد اس 

 گذاری خاسى

قثل اس 

 گذاری خاسى

تعد اس 

 گذاری خاسى

قثل اس 

 گذاری خاسى

تعد اس 

 گذاری خاسى

 9425/0 9363/0 9316/0 9242/0 9425/0 9364/0 کوتزیي ٍلتاص 

 9981/0 9975/0 9981/0 9975/0 9981/0 9975/0 تیشتزیي ٍلتاص

 4908/481 2731/359 1357/535 2028/404 9107/490 8403/368 (kw) اکتیَ تلفات تَاى

 6454/129 6640/96 4427/142 2463/107 6343/131 6084/98 (kVAr) راکتیَ تلفات تَاى

 8634/0 8429/0 8412/0 8174/0 8635/0 8433/0 کوتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

 9841/0 9812/0 984/0 981/0 9842/0 9813/0 تیشتزیي شاخص پایداری ٍلتاص

27 26 25 21 23 24 20 22 19 12 27 26 25 11 10 24 23 22 ّای کاًدید تاس  23 24 32 25 31 33 34  26 27 

 تشتیةتِ  25ٍ  22، 10دس تاس  هکاى ٍ اًداسُ تْیٌِ خاسى

650  ،500  ٍ400 kVAr 

 تِ تشتیة 26ٍ  19دس تاس 

900  ٍ700 kVAr 

 تِ تشتیة 31ٍ  27،  23دس تاس 

550 ،300 ،700 kVAr 

 54550 59578 54628 گذاری سَد حاصل اس خاسى

 

 گیزی ًتیجِ -5

هٌذی اص هضایای خَدسّای تشلی ٍ خلَگیشی  تِ هٌظَس تْشُ

ّا تش ضثىِ، تشسسی اتؼاد هختلف  آىاص تاثیشات هٌفی 

ّا تش ضثىِ اهشی ضشٍسی است. ضاسط  تاثیشگزاسی ایي فٌاٍسی

پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی تش هسائل فٌی ضثىِ خَدسٍّا دس 

 سد.گزا هٌفی هی هاًٌذ پشٍفیل ٍلتاط ٍ تلفات ضثىِ تأثیش 

ات ّای هماتلِ تا تأثیش یىی اص ساُاستفادُ اص خاصى دس ضثىِ 

، همالِ . دس ایيتاضذ هٌفی ضاسط خَدسٍّای تشلی تش ضثىِ هی

الگَسیتن ولًَی هىاى ٍ ظشفیت تْیٌِ خاصى تا استفادُ اص 

دس حضَس پاسویٌگ خَدسٍّای تشلی تؼییي  صًثَس ػسل

 است. ضذُ

ساصی، ّشچِ ًشخ ضاسط خَدسٍّا  تا تَخِ تِ ًتایح ضثیِ

افضایص یاتذ، ضاخص پایذاسی ٍلتاط ٍ ضشیة حساسیت 

تِ تشتیة واّص ٍ افضایص  ّا تلفات دس تشخی اص تاس

ًیاص تِ افضایص ًشخ ضاسط خَدسٍّای تشلی تا یاتذ. لزا  هی

. ّوچٌیي هىاى تْیٌِ خاصى یاتذ افضایص هیگزاسی  اصىخ

 . ًوایذ تغییش هی

تأثیش هىاى تْیٌِ خاصى افضایص سغح ًفَر خَدسٍّا دس 

دلیل افضایص تاس پاسویٌگ، ظشفیت ِ ت اها، سد.گیشی ًذا چطن

. تٌاتشایي پاسویٌگ خَدسٍّای ضَد هی تیطتشتْیٌِ خاصى 

تشلی ػالٍُ تش تأثیش دس ػولىشد فٌی ضثىِ، دس 

 تاضذ. سیستن لذست ًیض تأثیشگزاس هی ّای سیضی تشًاهِ
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