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 مقدمه -1-1

بهدلیلها،اینشبکهاند.شناختهشدهرسانیبرقهاییکیازارکاناساسیسیستمبهعنوانهایتوزیعشبکهامروزه

برخوردارایالعادهفوقازاهمیتقدرتهایسیستمدر،هاآناستفادهدرموردهایالمانفراوانیوتوجهقابلگستردگی

-هادرشبکهایجادزیرساختدرحوزهتوجهیقابلهایگذاریسرمایهنقاطمختلفجهان،دردرحالحاضر.دباشنمی

داشتهرسانیتلفاتسیستمبرقنیزدرمیزانایهعمدسهم،سیستمتوزیعاستذکرانیشاد.گیرمیانجامتوزیعهای

گذاریاقتصادیسرمایه،کنندههتوزیعبهمصرفیشبکنزدیک.گرددهدررفتمنابعمالیموجبتواندکهاینامرمی

هایمطالعهدرراستایبهبودتلفاتودیگرشاخصانجامنیازبهکهبودههمیتسیستمتوزیعاازدالیلباالتلفاتو

وطبهمطالعاتمرب،مصرفانرژیالکتریکیروزافزونگسترشبهتوجهبا.کندشبکهراایجابمیاینبرداریازبهره

سطحولتاژاین،بهعلتپایینبودنبرعالوهگیرد.قرارمیموردتوجهبیشترنیزشبکهتوزیعروزرسانیبهوگسترش

بودهوتلفاتاهمیبهشدتافزایشتربزرگانتقالهایسیستم،اندازهجریاندرسیستمتوزیعنسبتبهشبکهدراین

می تلفاتانرژیدرسیستمقدرتصرفتولیدمازادبرمصرفسازیجبرانیبراتوجهیقابلهزینهسالههریابد.

سیستمقدرتاندیشیدهشود.برداریبهرههایشاخصتدابیرمناسبیجهتبهبودعملکردوبایستمیلذا؛گرددمی

کنندگانرفصمنقطهمشترک،توزیعهایسیستمرود.کشورهابهشمارمیدرصنعتبرقیکیازارکاناصلیوسازنده

،مشکلصنعتبرقکشورقلمدادخواهدکنندگانمصرفباصنعتبرقبودهولذااشکاالتموجوددراینبخش،ازدید

عدم آنوهمچنینرشدباربینیپیششد. اقداماتمتناسببا انجام مشکالتماندگیعقبو همواره تکنولوژی،

صنعتبرقمختصهایگذاریسرمایهدرصداز3۵بارآوردهاست.ایرادرسیستمتوزیعانرژیالکتریکیبهعدیده

ونبوداستراتژیکنترلیونظارتینشدهمدیریتبرداریبهره،درنتیجهعدمطراحیمناسب،استسیستمتوزیعبوده

رفتسرمایه بههدر منجر اتالفانرژیمناسب، هایملی، همهو ازنارضایتیمشترکینمیترمهماز جملهشود.

قبیلتوانبهمواردیازمی(قابلیتاطمینان،ضریبتوان،کاهشتلفاتو...)برداریبهرههایشاخصاهکارهایبهبودر

وگذاری،مدیریتبارترانسفورماتورها،مدیریتبار،تغییرتوپولوژیشبکهتوزیع،راکتیوتوسطخازنکنترلعبورتوان

.خواهدبودرویمنابعتولیدپراکنده،ماکزارهکرد.دراینتحقیقبیشترینتمراستفادهازمنابعتولیدپراکندهاش

مگاوات1۹۴۷برابربامدیریتشرکتتوزیعنیرویبرقمازندرانپیکشبکهتحتمیزانگرفته،بررسیانجامبراساس

است.دادهرخ7/۵/99روز۱۴ساعتاینعدددرکهباشدمی
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 توزیعبرقمازندرانشبکهپیکارنمایشمقد۱-۱نمودار

باشد.میمگاولتآمپر2۵83ایستگاهبامجموعظرفیت۵6شامل،اینشرکتیهکنندتغذیهتوزیعفوقهایپست

متوسطهایفشارفیدر،مگاولتآمپر3۵۵2توزیعبامجموعظرفیتحدودپستهزار3۰بیشازدارایمذکورشرکت

کیلومتر۱۱۰۵6کیلومتر،وفیدرهایفشارضعیفهواییوزمینیبهطول۱۱86۵هواییوزمینیمجموعاًبهطول

.نیزهست

ایپرباربادرصدرشدباالیباربودهودارایحجمشبکه،اشارهشدشرکتتوزیعبرقمازندرانترپیشکهگونههمان

پستوطولگسترده وخطوطایاز فشارمتوسطفشارها درچضعیفمیو بررسییهمسئلاینینشبکهباشد.

بهدلیلماهیتشبکهوگستردگیوپرباربودنآن،میزان.چراکهبرخوردارخواهدبوداهمیتفراوانیازکیفیتتوان

شرکتتوزیعبرقتوسطارائهشدهآماریهایگزارشواقعشود.طبقتأثیرتواندتحتتلفاتانرژیوافتولتاژمی

۵2۰97۵6مگاواتساعتبودکه6۱22۴86برابراینشرکتمجموعانرژیتحویلیبه،۱39۵درسالمازندران

مگاواتساعتتلفاتانرژیساالنهوجود9۱273۰ساعتازآنتحویلمشترکینشدهاست؛یعنیبهمیزانمگاوات

بهنیز۱39۴الرس.د]۱[گرددمحسوبمیرقمباالییوانرژیاستیهساالن%تلفات9/۱۴داشتهکهعددیمعادل

.گردیدمگاواتساعتانرژیتوزیعنشدهگزارش۵3۰9یبهاندازه،یعبرقمازندراندلیلوقوعخاموشیدرشرکتتوز

اتالفتوانمیزانهایمناسبشبکه،میایندرحالیاستکهبانصبانواعمناسبیازمنابعتولیدپراکندهدرمکان

تجدیدپذیرتولیدپراکندهاستفادهازمنابعبارساند.تصادیناشیازآنرابهحداقلانرژیراکاهشدادهوزیاناق

فسیلیبرایتولیدهایسوختتواندرراستایسیاستکاهشاستفادهازمانندواحدهایبادیوفتوولتاییکنیزمی
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چگالیبهتوجهباگرایناستکهمحیطیحرکتنمود.نکتهمهمدیهایزیستانرژیالکتریکیوکاهشانتشارآالینده

(پرشدهونیازبهتوسعهظرفیتهاپستنزدیکظرفیتتجهیزات)شاملخطوطوایهآیندبارورشدسریعآن،در

آنهاویااحداثتجهیزاتجدیدخواهیمداشتکه نیازگذاریباالییهایسرمایههاوهزینهبهزیرساختاینامر،

ح البته صورتعدموجودخواهدداشت. برقمحدودیتسرمایهتیدر شبکه در اینمسئله کهمازندرانگذاری،

الزمبهذکراستکههایمحیطاردبامحدودیتجغرافیاییمتراکموجنگلید زیستیوحریممواجهخواهدشد.

استگرفتهصورتمازندرانپذیردراستانتولیدانرژیالکتریکیازطریقمنابعتجدیدیهزمینخوبیدرهایفعالیت

زنقاطمختلفکشوربرایسکونت.مهاجرتساالنهاندکافینیست،ایناقداماتگسترشبارایناستانبهتوجهبااما

بهوهمچنینفقدانمدیریتدرمصرفخانگیازعواملاصلیاینمیزانافزایشوسازهاساختافزایش،درمازندران

مگاوات8۰۰یبهاندازهماهازسال۱۰میزانمصرفماهانهبرقدراستانمازندراندرحدوداینکهبا.روندشمارمی

ازبیاناطالعات،پستحقیقحاضردر.رسدهزارمگاواتمی2تابستانماهانهبهحدودفصلدرامااینمقداراست

.دراینبخشپردازیممیشهرمیاندرودرسانیبرقمازندرانبهتحلیلوبررسیساختارسیستمبرقکلیشبکهتوزیع

نیزدادکلیدها،اموربرقشهرمیاندرودو...اطالعاتینظیرتعدادوظرفیتترانسفورمرهایموجود،خطوط،تعبهبیان

.خواهیمپرداخت

 در منطقه امور برق میاندرود رشد باراطالعات مربوط به وضعیت  یآورجمعمطالعات مقدماتی و  -2-1

بخشبهمربوطمشترک۵66۰،تعدادشهرستانمیاندرودوجوددارندکهازایندربرقمشترکهزار32زابیش

.باشندمیدرصدیازکلمشترکین(82روستایی)سهممربوطبهبخشهزارمشترک26درصدازکل(و۱8شهری)

.شدهاستارائهیکتفکبه۱-۱درجدول،شهرستانآمارمربوطبهتعدادمشترکینبرقدراین

 شهرستانمیاندروددربرقاطالعاتمربوطبهتعدادمشترکین۱-۱جدول

 

دررشدباراطالعاتمربوطبهمقداردهد.نشانمی۱399رادرسالمیاندرودبرقمیزانمصرفامور،2-۱نمودار

ارائهشدهاست.2-۱جدولرنیزدمنطقهمازندران



 

۵ 

 



میاندرودبرقامورمصرفپیکنمایش2-۱نمودار

درصدرشدبارمنطقهمازندران2-۱جدول

۱۴۰۵-۱۴۰۰۱۴۰۰-9۵9۵-9۰ساله(۵فاصلهزمانی)

%۴.۱%۵.7%۵.3متوسطرشدسالیانه



درمیانگینعددپیکمقدار.بود3۰/۴/99روز۱۴ساعتمربوطبهمگاواتو۴3.۰6یبهاندازهیشترینمقدارپیکب

هرمشترکبهشکلازایبهیافتهتخصیصعددکهبهدستآمدمگاوات28.36برابربا،۱399سالطیتابستان

 .باشدمیکیلووات866معادلمیانگین،

نباشد،شبکهدچارتنششدهوقابلیتاطمینانکاهشخواهدیافت.متناسبچنانچهافزایشتولیدباافزایشتقاضا

اینموضوعرادرباشدمیدرصد(کمتربرحسب)اموررمقایسهباسایرمیانگینمصرفدرایناموردمقدار نحوه.

مشاهدهنمود.توانمی(۱-۱)شکلتوزیعتواندرسطحکلشرکتتوزیع
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برقمازندرانتوزیعتواندرسطحکلشرکتتوزیع۱-۱شکل

تعدادتوزیعشرکتبرقامور۱6ازمیان جزءایننیزمیاندرودبرقکهامورهستندبزوضعیتسدارای،امور8،

نشان۱/۱۰/99درتاریخرامیاندرودبرقمصرفامورمیزان،3-۱نمودار)محدودهسبز(.گرددمحسوبمیمحدوده

.دهدمی





۱/۱۰/99میاندروددرتاریخبرقمصرفامورمیزان3-۱نمودار
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 ل منابع تولید پراکندهبندی فیدرها در منطقه موردنظر و تحلیحوزه -3-1

  1خطوط انتقال هوایی -1-3-1

فشارضعیفخطانتقالهواییکیلومتر282خطانتقالهواییفشارمتوسطوکیلومتر۵7۰میاندروددارایبرقامور

.نداشدهدادهنشان2-۱کهدرشکلباشدمی





فشارضعیفشبکه:ب



فشارمتوسطشبکه:الف

میاندرودیشهرقالهوایخطوطانت2-۱شکل

 .دهدیمرانشانچگالیپراکندگیخطوطفشارمتوسطهواییاینامور،3-۱شکل











چگالیپراکندگیخطوطفشارمتوسطهواییامورمیاندرود3-۱شکل

 

                                                

۱ Over-Head Transmission Lines 
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  2خطوط زمینی -1-3-2

طولواستکیلومتر6.8بابرابرکابلی(درشهرمیاندرود)طولشبکهفشارضعیفزیرزمینی،۴-۱شکلاساسبر

.باشدمیکیلومتر۱.2یدراینشهرنیزبهاندازهخطفشارمتوسطزمینی

















موقعیتمکانیفیدرفشارضعیفکابلیشهرمیاندرود۴-۱شکل

برقمورتوزیعنیرویبرقمیاندرودزیرنظرشرکتتوزیعا

دارایقرارداشتهاستانمازندران عتسومساحتیبهو

می۴۴6 مترمربع جغرافیای باشدهزار از آن سهم که

استدرصد3.3یبهاندازهشرکتتوزیع، نقشهمکانی.

آوردهشدهاست.۵-۱امورمیاندروددرشکل



نقشهمکانیامورمیاندرود۵-۱شکل



                                                

2Underground transmission lines 
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مقدارمساحتمناطقمختلفدراستانمازندران3-۱جدول



























شامل پارامترهای خطوط، ترانسفورماتور و کلیدها در منطقه  مطالعه مورده ولوژی شبکبررسی توپ -۴-1

  موردنظر

 تعداد ترانسفورمرهای موجود -1-۴-1

ولتآمپرمگا۱39و۱7۵9برابرهابهترتیبومجموعظرفیتآندرمنطقهمیاندرودتعدادترانسفورمرهاینصبشده

است.شدهدادهنشانوضوحبههامرتاینترانسفورپراکندگیظرفی6-۱باشد.درشکلمی











 

۱۰ 

 















پراکندگیظرفیتترانسفورمرها6-۱شکل
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 فصل دوم

مطالعه و شناسایی انواع 

 تولیدات پراکنده ،یهافناوری
















  



 

۱2 

 

 تاریخچه -1-2

بحثآنواقعیماهیتولیدهاستحشمطربرقصنعتاقتصادیادبیاتدرتازگیبه3پراکندهتولیداگرچهمفهوم

شناختهمهماصلیکعنوانبهپراکندهتولیداتازاستفادهانرژی،تولیدآغازینروزهایدر.نیستجدیدیچندان

بهپراکندهتولید.کردندمیتغذیهراخودهمسایهونزدیکمشترکانتنهابرقهاینیروگاهاولینکهایگونهبه،شد

هاینیروگاهدرواقع.گرددمیتولیدمصرفمحلمجاورتدریامصرفمحلهماندربرقکهشودمیاطالقمواردی

مهمتوسعهمنابعدلیل.باشدمیمگاوات2۵یبهاندازهآنهاتولیدحداکثریظرفیتکههستندکوچکیمقیاسدر

بود.رسانیبرقدرسیستمولتاژوجریانپیشگیریازافتپراکندهتولید





ایازتولیداتپراکندهمتنوعدریکقابمجموعه۱-2شکل

،سنگزغال)فسیلیسوختانندممتمرکزبزرگتأسیساتازطریقراخودبرقبیشترصنعتیکشورهایحاضر،حالدر

کنندمیتولیدآبیبرقیاایهسته،(گاز بهمعموالًاربرقامادهند،میکاهشراهاهزینهخوبیبههانیروگاهاین.

تلفاتحجماستکهروشیپراکندهتولید.دهندمیقرارتأثیرتحترازیستمحیطوکنندمیمنتقلدورهایمسافت

هماندرحتییاشود،میمصرفآندرکهجاییبهنزدیکبسیاربرقزیراکندمیکمراشدهمنتقلبرقدرانرژی

اخیر،هایدههدر.کندمیکمراشوندساختهبایدکهقدرتیخطوطتعدادواندازهکاراین.گرددمیتولیدساختمان،

پراکندهتولیدمفهومبهنسبتکهشدهسببمحیطیزیستمقرراتواقتصادیتغییراتفناوری،هایپیشرفت

فراگیردراسیساعامل۵کهکرداعالم2۰۰2سالدرانرژیالمللیبینآژانس.آیدوجودبهفراوانیهایمندیعالقه

                                                

3Distributed Generation 
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ندداشتنقشپراکندهتولیدمفهومشدن انتقال،خطوطساختدرمحدودیتپراکنده،تولیدهایفناوریتوسعه:

.وهواآبتغییراتهاینگرانیوبرقبازارسازیخصوصیمشترکان،سویازپایدارانرژیتقاضایافزایش

برقمجتمعهایشرکتعهدهبربرقتأمین،ایپیشرفتهوحتیکشورهیافتهتوسعهبسیاریازکشورهایکمتردر

امابود اینرشدبهروروندبهتوجهبا، باکیفیتهاکنندهمصرفنیتأمقادربههاشرکتمصرفانرژیالکتریکی،

یداربربهرههایپایینبودنشاخصه،مطلوبنبودند.درنتیجهقطعیبرق،منجربهبروزمشکالتیدرتجهیزاتسیستم

ازهمهترمهم.گردیدبارقیمتبرقدرزمانپیکرفتنباالنارضایتیمشترکینو،)قابلیتاطمینان،کیفیتتوانو...(

فسیلیکاهشهایسوختبههاوابستگیتولیدانرژیخودرانسبتایجادبحراننفتیسببشدتابسیاریازشرکت

باشدیروبرومیریگمختلفبارشدچشمیهابخشمصرفبرقدر،توسعهحالدریککشورعنوانبهدرایران،دهند.

لکبرقبامشیرویعنیانتقالوتوزیهاهکروگاهوشبیواحداثنیگذارهیسرمادرخصوصنامرصنعتبرقرایاکه

وپیشرفتدرصنعتبرق،نیازبهافزایشظرفیتسیستمساختاردیتجدعواملمتعددیهمچون.مواجهنمودهاست

.شدهاستهایتولیداتپراکندهاکثرکشورهابهتکنولوژیآوردنیروباعث،زمانهمبهطورهاتکنولوژی

سهمتولیدپراکندهازکلمصرفبرقجهان۱-2جدول

2۰۰۰2۰۰۴2۰۰8سال

32663۵۵۵3872(GW)جهاندربرقانرژیبصنحالدروشدهبصنرفیتظ

۱۱۱۱۱۴۱۱9(GW)جهاندربرقژیانرافزایشسیر

2/۱۱2۴۴۴(GW)پراکندهتولیدافزایشسیر

37%2۱%۱۰%پراکندهتولیدسهم



:ازاندعبارتتوسعهمنابعتولیدپراکندهعوامل

 هانهیزمهایصنعتیچشمگیردراکثرپیشرفت-۱

توزیعهایسیستممحدودیتمالیبرایتوسعه-2
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خطوطوجوددراحداثهایممحدودیت-3

ورودبحثبازاربرقومسائلمرتبطباآن-۴

افزایشتقاضایمشترکینبرایسرویسباقابلیتاطمینانباال-۵

ستیزطیمحهایحساسیتباالدرخصوصآلودگی-6

.برایاستنیفراوایطیمحستیزمزایایفنی،اقتصادیودارایتوزیعهایسیستمتولیداتپراکندهدریریکارگبه

مزایانازجملهایصحیحانتخابشود.بهطوربایستاندازهومحلنصبتولیداتپراکندهمیهایترسیدنبهاینمز

:توانبهمواردزیراشارهنمودمی

قدرتزاتیتجهبهمربوطنهیهزندرکمک-۱

 وتوزیعانتقالتلفاتاهشک-2

 هاگاهرونینیادرگرماافتیبازانکامسهولت-3

 هانیروگاهنیاوتاهکیبرداربهرهونصبزمان-۴

کوچکگذارانهیسرمابهگبزرگذارانهیسرمالیتبدبایواقعیسازیخصوصقتحق-۵

گبزرهاینیروگاهیصوتویطیمحستیزیهایآلودگاهشک-6

 عیتوزیهاهکشبدرپراکندهدیتولهاینیروگاهنهیبهیابیمکانباتلفاتاهشک-7

 هاپستوخطوطازاعمعیتوزوانتقالهایسیستمتیظرفآزادشدنکاهشبارگذاری-8

منفصلازشبکهصورتبهاربردکانکام-9

 دورافتادهتوزیعشبکهوکاهشافتولتاژدرمناطقیهاپستبهبودپروفیلولتاژدر-۱۰

وانتقالبهجهتعیفوقتوزتوزیعویهارساختیزیبراازیموردنیگذارهیسرماویابهتعویقافتادناهشک-۱۱

کیاهشبارپکباروتأمینبهبود

بهآنهایدهسیسروافزایشرضایتمندیمشترکینباکاهشهزینهانرژیوافزایشکیفیت-۱2

 یلیفسهایسوختاهشمصرفکدراثریطیمحستیزهایآلودگیاهشک-۱3

شودیواردمیبرقخسارتجدیاتیحیهارساختیهبهزکییهاهادربحراندهازآنواستفایسهولتبازساز-۱۴

رمترقبهیغهادرمواقعبحرانوحوادثیازبروزخاموشیریجلوگ-۱۵
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یهابهبخشتعاونتیوفعالهارساختیزیگریتصدیواگذاردرخصوصیقانوناساس۴۴اصللتحققیتسه-۱6

یوخصوص

درمقایسهباهزینهاحداثازیموردننییپایمالینگیلنقدیدلبهیفگستردهبخشخصوصیورطانحضکام-۱7

بزرگمتداولهاینیروگاه

 (رعاملیغنقطه)پدافندکیددریزتولکعدمتمر-۱8

داشته یخاص توجه نیزتوزیع هکشب یرو آن یاحتمال یمنف اثرات به دیبا،منابعتولیدپراکندهیایمزا تمام رغمیعل

 موجب نیهمچن.منفیرادارندریتأث نیشتریب یحفاظت یهماهنگ و ولتاژ سطح به مربوط مسائلاینمنابع،بر .میباش

.دنسازمی لکمش زین را هکشب نترلک و برداریبهرهو شده هکشب حفاظت ستمیس توسعه نتیجهدر و هکشب شدن دهیچیپ

 ضمناً.شودمی کوتاه اتصال امپدانس اهشک و هکشب در یکهارمون جادیا باعث ،هکشب بهمنابعتولیدپراکندهاتصال

 هکشب ارانکریبرایتعم دنتوانمی کنند کار ایجزیره صورتبه،شبکه به متصلهادرحالتآنخاموشی هنگام در اگر

تواندینده،مکاپردیتولیتواحدهایهانتخابنامناسبمحلوظرفکانجامگرفتهنشاندادندمطالعات.دنباش کخطرنا

زیرانبرداریبهرهرمسائلینواحدهاگرددوسایهنسبتبهحالتبدوناستفادهازاکدرشبیشتریباعثبروزتلفاتب

تباالمنجربهیندهباظرفکدپرایتولیستم،استفادهازواحدهایتسیبدونتقومثالعنوانبهتحتشعاعقراردهد.

احداثشدهدرهاینیروگاهاولین.[2]گرددیزانتلفاتمیشمیجهافزایدرودرنتیفینتهاانایجریچگالباالرفتن

:اندشدهنوعسوختاولیهبهسهدستهتقسیمبهتوجهبادنیا

گیرند.بهرهمیهایجاریهایمخازنیاآبازانرژیآبدرپشتسدهایاآبهاییکهنیروگاهنیروگاه آبی: -1

کنند.فسیلیاستفادهمیهایسوختهاییکهازنیروگاهحرارتی: هاینیروگاه -2

شوند.اتمیتغذیهمییازانرژهاییکهنیروگاهای:هسته هاینیروگاه -3

،جغرافیایی،محیطیزیستمشکالتفنی،زیاد،گذاریهایسرمایهبزرگباتوانباالعالوهبرهزینههاینیروگاهاحداث

تحمیلهزینهمستلزمحرارتیهاینیروگاهبرایمثالرساندنسوختبه.بههمراهداردنیزباخودرا...سیاسیو

نسبتبهاییندربخشمنابعتولیدپراکندهدرسطحپیگذارهیسرما؛لذاباشداضافیبرایتولیدبرقدرشبکهمی

 و ینام تیظرف ،نوع به بسته هکداشته یمختلف انواع ندهکپرا داتیتول.بسیاریاستمزایایدارایبزرگهاینیروگاه

 تیظرف با کوچک یگاز هایتوربین ،تدریجبهیتجار و یصنعت مصارف و عیتوز هایشبکه در .اندمتفاوتهاآن متیق

 لوواتیک۵۰ حدود تیظرف با یسوخت هایپیل و ،درصد۴۰ تا 2۵حدود بازده و مگاوات 2۰ تا لوواتکی ۵۰۰حدود



 

۱6 

 

 ،هاتوربینمیکرو مانند ندهکپرا داتیتول ریسا.گیرندمیقرار استفادهمورد درصد ۵۵تا ۴۵ حدود بازده و مگاوات3 تا

 درنیز ... و،ایذخیره ریتبا ،ومسیب ،لنگر چرخ ،دییخورش،گرمایی انرژی ،یکفتوولتائ ،آبی توربین ،یباد توربین

.هستند گسترش حال

 د پراکنده در منطقه نمونههای تولیمطالعه انواع فناوری -2-2

شوند.میبندیدستهتجدیدناپذیرمنابعوتجدیدپذیرمنابعگروهدرحالتکلیمنابعتولیدپراکندهبهدو

 تجدیدناپذیربع تولید پراکنده امن -1-2-2

گیگاواتبودهو2۰ظرفیتتولیدپراکندهفسیلیدرحدودمیزاناخیرهایسالدر ازرصدد۱۰اینمقدارتنها

درحالتپیکباروهمچنینبیشترایننوعمولدهایپراکندهاز.ردیگیبرمموجوددردنیارادرهاینیروگاهظرفیت

فسیلی،احداثهایسوختبهدلیلفراوانیوارزانبودندرکشورایران،.شودمیاستفادهدرحالترزرویاپشتیبان

باشد.میصرفهبهازلحاظاقتصادییرتجدیدناپذتولیدپراکندههاینیروگاه

 ۴داخلی یحرارت ماشین -2-2-1-1

ندهکپرا دیتول نوع نیا. است موجود ایدن در (گازسوز و زلید)داخلی یحرارت هایماشینینولوژکت نوع دو اکنونهم

 توان توأم دیتولبرای دنبو مناسب نیهمچن .باشدمی مک استارت زمان و باال راندمان ،نییپا نسبتاً نصب نهیهز یدارا

 یباال مقدار .رودبهشمارمی ندهکپراتولید این یایمزا گرید ازآن قطعات بودن دسترس در و بودن ارزان ،۵گرما و

 معایبنیزاز بسیار صوتی یآلودگ و برداریبهره نهیهز ،راتیتعمو ینیبازب ادیز دفعات تعداد به ازین،یطیمح یآلودگ

.گردندمحسوبمیایننوعتکنولوژی

 6های حرارت خارجیماشین -2-2-1-2

.گرددمیعنوانعاملمحرکاستفادهشوند،ازبخاربههایبخارنامیدهمیهایحرارتخارجیکهماشینماشیندر

شود.حرارتدیدهوبهبخارتبدیلمی،بدینترتیبکهآبداخلمخزنتوسطیکمادهسوختی

                                                

۴ Inter combustion Machine 

۵ Combined Heat and Power  
6 External combustion machine 
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 ۷میکروتوربین -2-2-1-3 

 هایمشخصه از.ترهستندکوچک هایظرفیت و ابعاد در اماافتهی بسط یگاز هایتوربین واقعهمان در هامیکروتوربین

میهانیتوربکرویم اکثر برجسته .اشارهنمودهاخالقانهآنهوشمندو یطراح و باال اریبسگردش سرعتبه توان،

مک یتوص یآلودگ انداز:اینمنابععبارت یاصل یایمزا  یزمان فاصله،کمتحر هایبخش مک تعداد،کوچک ابعاد،

.مصرفبی و زائد هایسوخت از استفاده تیقابل و یمصرف سوخت درانعطاف تیقابل ،یمتوال ریتعم دو نیب یطوالن

9۰۰۰۰تا۵۰۰۰۰نیب تقریباً هاآن سرعت وقراردارد لوواتیک۱۰۰ لیا2۵ محدوده در کوچک هایتوربینمیکرو

 ییهوا نوع از هاآن در استفادهمورداتاقانی و باشدمی ولت۵۰۰ حدود در ،منابعاین خروجی ولتاژ .است دقیقه بر دور

 8۵حدودبه تواندمی راندمان،ندهکپرا داتیتولاز نوع نیا برترکیبیحرارتوتوانندیفرا یکدرهنگاماعمال.است

ت.اس شدهگزارشهیثان ۱2۰ حدود در یتجار هایتوربینرومیک یبرا استارت زمان د.برس زین درصد

 دیزل ژنراتور -2-2-1-۴

اتصالبهشبکهمانندمواقعیکهنیازضروریبهفراهمکردنتواننیازبههاییبدوندیزلژنراتورهادرمکانعهومجم

ازحرارتایجادشدهدراثرتراکم،وختاحتراقسندیفراهابراید.دراینماشیننشوبهکارگرفتهمی،وانرژیداریم

هایمحرکترینقدیمیوترینمهمیوسیعیدرصنعتداشتهوازدیزلیکاربردهاهایماشینشود.هوااستفادهمی

ها،برقاضطراریبیمارستاناستفادهازآنهادرتوانبهد.ازمصارفژنراتورهایدیزلیمینشومکانیکیمحسوبمی

تیکیلووا۴۰۰نیروگاهدهدرایران،شسیتأسیروگاهدیزلیدارایمصارفمحدوداشارهنمود.نخستیننطقهاومناهتل

 هزینهسرمایهخیابانچراغبرقتهرانبود. بههمراهموتورهایپیستونی، منجربهگذاریپایینایننوعژنراتورها

.شدهاستشدناینموتورهادرامرتولیداتپراکندهگامشیپ

 8سوختی هایپیل -2-2-1-5 

 و کییالکتر انرژیبه مستقیماً ییایمیش انرژی آن در که است ییایمیالکتروش انرژی لیتبد ستمیس کی یسوخت لیپ

 .شوندمی نامیده آند و کاتد ،عام بهطور هک دارد)مثبتومنفی( ترودکال دو یسوخت لیپ هر د.شومی لیتبد ییگرما

 ترودکال به ترودکال یک از را یکیترکالبار حامل ذرات هک نیزاست الکترولیت یک داراییسوخت لیپ هر عالوهبراین

                                                

7 Micro-Turbine 

8Fuel Cell 
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 از یکی. ددارن نیاز زین ژنیسکا به هاآنیول است دروژنیه هایسوختیپیلیاصل سوخت. کندمی منتقل گرید

بهدروژنیه و ژنیسکا یاززیادحجم.باشدمی یآلودگ حداقل جادیابا الکتریسیته تولید سوختی هایپیل هایمزیت

 یسوخت هایپیل از یمختلف انواع.نندکمی آب دیتول گریدیک با شدن بکیتر با،الکتریسیته تولید درکارگرفتهشده

 وارد آند در دروژنیه هایاتم ،یعموم طوربه یول. کنندمی عمل متفاوت یحدود تاازآنها یک هر هک دندار وجود

 در دروژنیه هایاتم.کنندمی جدا شانیترودهاکال از راهاآن شیمیایی نشکوا یک هک ییجا شوندمی یسوخت لیپ

 هاسیم در جریان تولید باعث منفی بار یدارا الکترودهای. باشندمی مثبتیکیترکال بار حامل و شده زهیونی حالت نیا

 ازنوع نیایایمزا.ندک عبور مبدل از دیبا یسوخت لیپ از یخروجDCانیجروACانیجردیتول یبرا هک شوندمی

 نانیاطم تیقابل،نظرصرف قابل یطیمح یآلودگزانیم،مک یصوت یآلودگ،کوچک ابعاد،باال راندمان شامل ینولوژکت

 سلول بیمعا از.دنباشمی گرما و تهیسیالکتر دیتول زانیمآزاد میتنظ ییتوانا و کم اغتشاش،نییپا تشعشعات،باال

 همچون یمقاصداجرای یبراگرددتااینمنبعموجبمیهکبرشمردیآنراباال استارت زمان یتوانزمنییسوخت

.رسدن نظر به مناسب چندان رزرو تیظرف تأمین

 :شدباشاملمواردزیرمیدروژنیه دیتول نهیزم در موجود یهاچالش

 .است شتریب متداول هایسوخت به نسبت دروژنیه دیتول نهیهز-۱

 .دینمامی یریجلوگ دیتول تیظرف شرفتیپ از دروژنیه یبرا نییپا یتقاضا-2

 .شودیم دیتول اکسیدکربندی یفراوان ریمقاد دروژن،یه دیتول نهیزم در موجود یهایتکنولوژ از حاضر حال در-3

 .دارد توسعه و قیتحق به ازین دروژنیه دیتول شرفتهیپ هایروش-۴

 .است یضرور دروژنیه دیتول یهایتکنولوژ یعمل شینما-۵

 :اندازنیزعبارتدروژنیه سازیذخیره و عیتوز یهایفناور نهیزم در موجود یهاچالش

 دروژنیه یسازرهیذخ تیظرف-۱

 .گرددقیمتمی شیافزا موجب یدروژنیه زاتیتجه یبرا نییپا یتقاضا-2

 .است گران و زحمت پر دروژنیه پخش و عیتوز هایسیستم-3

 .است متداول هایسوخت ریسا نهیهز از شتریب دروژنیه عیتوز یهایتکنولوژ شده تمام نهیهز حاضر حال در-۴

 .باشدیم یاقتصاد و صرفه به مقرون یاستراتژ کی به ازین دروژنیه عیتوز ستمیس به گذر یبرا-۵

 یدروژنیه یانرژ از استفاده التکمش-6
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 آید.می در گاز حالت به عیما حالت از سرعت به طیمح یدما در -7

 .میدار عیما حالت در ادیز فشار به اجیاحت مخزن، کی در آن رهیذخ یبرا-8

 دروژنیه ادیز یرینفوذپذ-9

 ژنیاکس با عیسر شدن بیترک تیقابل-۱۰

 نییپا اریبس آن چگالی حالت نیا در و آورد نییپا گرادیسانت درجه- 2۵3 تا راآن یدما دیبا کردن عیما یبرا-۱۱

 .باشدمی

.است مترمکعب بر یلوکالریک 3۰7۰ حدود ای متان گاز یحرارت ارزش درصد 32 دروژنیه یحرارت یانرژ-۱2

   ۹گازی هایتوربین -2-2-1-6

درراهاتوربینازایننوعازآن،استفادهبودنفورمنابعگازطبیعیوارزانو،اندازیتوربینگازیسهولتنصبوراه

(یکپجبرانباریبرامعموالًدبرق)یتولیبراهانیروگاهدر،یگازهایتوربیناز.افزایشدادهاستزیروامایعصن

هاوتدرآوردنپمپکبهحریعنفتوگازبرایدرصنا،خودروها(یوحتهای،کشتمایجلوبرنده)هواپیموتورها

افزایشدرحالهاتوربینایناستفادهازامروزهگردد.یمه...استفادوهافراوردهدرخطوطانتقالیموجودمپرسورهاک

بهانرژیحرارتیانرژاینمنابع،.است د.شونیممیتقسییهواوینیزمدونوعکنندوبهیلمیتبدیکیانکمیرا

.رندیگیقرارماستفادهموردیکیترکالیازانرژیدبخشمهمیتولیبرایحرارتیهاتوربینبزرگیواحدها

:یگازیهانیبتوربیاومعایمزا

.دهدیملیتحویادیتوانز،نسبتبهوزنآنینگازیتورب-۱

 .گرهستندیدهایتوربینازترکوچکینگازیتوربیموتورها-2

 بهعنوانسوختیعیعرضهفراوانگازطب-3

 باالیباراندمانحرارتینگازیتوربیریکارگبهانکام-۴

باالییاراکتویقابل-۵

                                                

9 Gas Turbine 
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توانیبمینترتیهبهاکتروژنیدنیسکلایستممخصوصتقلیگازبهمحفظهاحتراقباسهایتوربینزیانتجهکام-6

بازدهیبکیلتریکزاتسیتجه اکجادیا%۵۰شازیبیحرارتیبا ازنظرتولینآلودگیمترکستمینسیرد. دیرا

.ندکیجادمیروگاهایشنکازدودیخروجیسمیگازها

ازهمهترمهمو زماننیترکوتاهدرینگازیزاتتوربیتحملونصبتجهیقابل،کهاندیاولیگذارهیسرماازبهین

اییکازیبکیرت-هکاستیبکیلتریکلآنهابهسیانتبدکدارند،امهانیروگاهریباسایگازهاینیروگاههکیتفاوت

یبکیلتریکروگاهسینبخاراست.نیتوربیکبا-دشویلرنصبمیساتبوینارتأسکهدرکینگازیچندواحدتورب

دراستفادهازانرژنراندیهباالترکدبرقاستیساتتولیتأسینیدرحالحاضرتجسمع از.داردییگرمایمانرا

،یگازیچوندرواحدها.آناشارهنمودنسبتبهانواعمشابههاتوربیننیبودناگرانتوانبهمیزینهامعایبآن

زانیدرعوضمیول.باشدیآنهاباالمینند،لذامخارججارکیاستفادهمکسبهایسوختاییعیازگازطبمعموالً

 متراست.کباقدرتمشابهیحرارتهاینیروگاهرینسبتبهسامحیطیآنزیستیآلودگ

 رتجدیدپذیتولید پراکنده با منابع انرژی  مولدهای -2-2-2

فسیلیبهدلیلهایسوختاهشذخایرکودرجهانایگازهایگلخانهیر،بهعلتبحرانآلودگیاخهایسالدر

تجدیدپذیرهایانرژیتولید،امروزه.شدهاستتوجهبیشتریتجدیدپذیرهایانرژی،بهاستفادهازنهاآاستفادهدائمیاز

راپاکمنابعانرژیتحقیقاتصنعتیقرارگرفتهاست.درکانونتوجهوذخیرهآنهاتودهزیستوآب،ازخورشید،باد

زیستمحیطبراینمنابعنامطلوباتمهارنمود.تأثیرباارزشجهتتولیدبرق،گرما،سوختوموادشیمیاییتوانمی

رویبر،سوزنفتارخانجاتوسایروسایلک،هایبنزینسوزناشیازماشینیهایآلودگدرمقابل،.بسیارکماست

لگازهایکدرصداز8۱شود.حدودایمییلگازهایگلخانهکبهتشجرمنکهوایناپاوگذاردمیتأثیرزمینجو

پایانتااعالمنموداتحادیهاروپا.ناشیازمنابعانرژیاستاکسیدکربندیانتشاردراثرمتحده،ایدرایالتگلخانه

دهد.میدرصدافزایش2۰یاندازهنورابههایانرژیسهم،اکسیدکربندیمیزاندرصدی2۰باکاهش2۰2۰سال

کهباشدیروبرومیریگمختلفبارشدچشمیهابخشمصرفبرقدردرایران،بهعنوانیککشوردرحالتوسعه،

لکبرقبامشیرویعنیانتقالوتوزیهاهکروگاهوشبیواحداثنیگذارهیسرمادرخصوصنامرصنعتبرقرایا

هایملیدربخشانرژیهموارهبرنامهنابعوتنوعم،انسانییکیتیژئوپلموقعیتایرانبهلحاظ.مواجهنمودهاست

نوظهوردریهایفناورهاوینوآوریریکارگبهها،فعالیتدرراستایجهتنیلبهاهدافاینبرنامه.ردایداویژه
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عالوهبرتجدیدپذیراستفادهازمنابعانرژیرسد.تبهینهمنابعانرژیضروریبهنظرمییریانرژیدرمدیهاهکشب

بارهاواردمدارشدهوازنیتأمجهتیپربارمنجربهبهبودمدیریتدرمصرفبارشدهودرزمانییزااشتغالایجاد

دربخشتولیدییتمرکززدااینمنابعباعثیریکارگبههمچنینکند.هایشبکهجلوگیریمیبروزاضافهباردرالمان

هایدلیلتوجهبهمولدنیترمهمتواندرهرمحلباشرایطجغرافیاییمناسباقدامبهتولیدانرژینمود.شدهومی

هایمربوطبهسوختدرایننوعصفربودنهزینهرغمیعلباشد.میآنمحیطیزیستپراکندهتجدیدپذیر،مسئله

هاینیروگاهبسیارباالترازدراینبخشگذاریسرمایهیهنیهز،هااریپایینآندهمچنینهزینهتعمیرونگهمولدهاو

.برایگرددمیمواجهو...مکانیوزمانییهاتیمحدوداستفادهازاینمنابعباازطرفدیگرباشد.سوختفسیلیمی

هموارهدردسترسباشدیابادمدنظر،میانگینسرعتکهندشوهایینصبدرمحلبایستیبادیهایتوربینمثال

شوند.وحرارتمطلوبباشندبهکارگرفتهمیهاییکهشدتتابشهایخورشیدیدرمکانسلول

 یباد نیتورب -2-2-2-1

مدتکوتاهدینصبگردیمتصلبهشبکهسراسریبرقبادنیتوربنیاولمیالدی،۱98۰درسال پسازآن،ی.

موجودیانرژ،یبادهایتوربیند.یرسیبرداروبهبهرهشداحداثکایدرآمریچندمگاواتیمزرعهبرقبادینستنخ

بهانرژ نیبنابرانمودرهیآنراذخیانرژتوانینموبودهتصادفیبادماهیت.کنندیملیتبدیکیالکتریدربادرا

ییازنوعالقاستمیسنیاستفادهدراموردژنراتوررند.یقرارگیرداربدرهمانزمانموردبهرهدیبایبادهایتوربین

(Qو)یتکدتوانرایروگاهقادربهتولیننی.ادائمادرحالتغییراستآنسرعت،نوساناتسرعتبادلیوبهدلباشدیم

استین توانتولددگریمنیرونتأمکخازنسناییکمانندخازناستاتیمنبعخارجیکنتوانتوسطیو یدی.

یایومزاهایژگیازوتجدیدپذیریرمنابعانرژیزمانندسایبادنیانرژازسرعتباداست.یکسریبادهایتوربین

انداز:عبارتترینآنهامهمبرخورداراستکهبسیاری

 .دکاهیمیلیفسهایسوختزانمصرفیازمجهینتبهسوختکهدریبادهایتوربینازیعدمن-۱

 بادیگانبودنانرژیرا-2

 برقیانرژیازتقاضایبخشنیتأمییتوانا-3

 یلیفسهایانرژیحاصلازبادنسبتبهیمتانرژیقیکمتربودننسب-۴

 باددربلندمدتیانرژیگذارهیسرمایهانهیوهزیجاریهانهیکمتربودنهز-۵

 یدارانرژیستمپایجادسیوایدنبهمنابعانرژیتنوعبخش-6
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 نمگاواتیتواندازهازچندواتتاچندیدرهرظرفیبردارادجهتبهرهیقدرتمانورز-7

 نصبیادبراینزیازبهزمیعدمن-8

 یلیفسهایسوختنسبتبهطییمحستیزینداشتنآلودگ-9

برقیدانرژیناندرتولیتاطمیقابلشیافزا-۱۰

.شوندمیتقسیممحورعمودیهایتوربینمحورافقیوهایینیتوربهدستبادیبهدوهایتوربین

 توربین محور افقی -2-2-2-1-1

ارزشدارایباالسرعتویدائمبادبامناطقدرفقطآنهانصبودارنددهیچیپیساختمانیافقمحورهایتوربین

ترگرانوتردهیچیپکییتکنولوژلحاظامابهبودهترجیرایعمودمحورمدلبهنسبتهانیتوربنیا.استیاقتصاد

مذکورهایتوربین.دارندبرخورییباالاریبسراندمانازیولاستیعمودمحورنوعازترمشکلآنهاساخت.باشندیم

نیزبادوزشریمسدرجهتمیتنظدارایقابلیتوداشتهرایکیالکتریانرژدیتولییتوانازیننییپایهاسرعتدر

هاپرهنیا.شوندمینصببلندبرجکییروکهباشندمیپرهشاملدویموارددرایوسهشاملهانیتوربنیا.هستند

.گیرندمیقراربادوزشجهتدرهمواره

:یافق محور یباد یهانیتورب یایمزا

در.کندفراهممییبرشبادباهایمکاندرراتریقویبادهابهیدسترساجازهیبادهایتوربیننیابلندبرج-۱

%3۴یبهاندازهیخروجتوانو%2۰یبهاندازهبادسرعتبرج،ارتفاعازمتر۱۰هریازا،بههامکاننیاازیبرخ

.یابدمیشیافزا

.هستندعمودبادبهنسبتهاپرهنکهیالیدلبه؛باالراندمان-2

.کندیمکمکآنثباتبهموردنایکهاندتوربینگرانشمرکزسمتبههاتیغه-3

دارند.وتابچیپتیقابلهیزاونیبهتردرقرارگیرییبراهاتیغه-۴

.رسدمیحداقلبهطوفاندرهاآسیب،میزانروتوربههاتیغهکردنچیپبا-۵

ساحلازدوروناهموارهایزمیندراستفادهقابل-6

.دارندخودکارشروعهاآنشتریب-7

:یافقمحوریبادیهانیتورببیمعا

.باشدمیژنراتورودندهجعبهن،یسنگیهاپرهازیبانیپشتجهتیبزرگیبرجساختاربهازین-۱
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.شوندبردهباالموردنظرمحلتاستیبایمیافقبادنیتوربیاجزا-2

.شوندمییخستگوشکستدچاربادانیجرباموافقهایمدل-3

.دارندهاپرهچرخاندنیبراانحرافمسیمکانبهازین-۴

.ندینبصدمهنیتوربتانچرخندهاپره،یقواریبسیبادهاموافقشرایطدرکهدارندانحرافدستگاهایترمزبهازین-۵

ونقلحملدریسخت-6

یاندازراهونصبدرمشکل-7

دنریگیمقرارریتأثتحترادارمجاورتدر-8

استمشکلهاآنینگهداروریتعم-9

پرندگانیبراخطر-۱۰

 توربین محور عمودی -2-2-2-1-2

قابلبادمختلفیهاجهتوهاسرعتدروهستندایسادهاریبسنصبوساختمانیدارایعمودمحورهایتوربین

یهالهیموردیگیماررقبادبهروکهیاصللهیمکی:اندشدهلیتشکیاصلبخشدواز،هاتوربیننیا.باشندیاستفادهم

بودهناگونگوالکاشبایقطعاتشاملهایموردنظرتوربین.شوندمیگذاشتهکاربادجهتبرعمودکهگریدیعمود

کهیبادبهنسبتمخالفیروینجادیادلیلبه.دنگردمییاصلچرخشمحورباعثوردهکجمعخوددررابادهک

جذبگریدطرفازشتریببادن،یتوربطرفکیدرهانیتوربنوعنیادر.استنییپااآنهبازده،وزدمیگریدپرهبه

بههاآنوابستهنبودنهاستمیسنیایایمزاازیکی.بچرخدوکردهدایپلنگرستمیسکهگرددمیباعثوشودمی

.باشدمیبادوزشجهت

 :یعمود محور یباد یهانیتورب یایمزا

 انحراف سمینمکا به ازین عدم.۱

 .دنشو نصب نیزم سطح به نزدیک ندتوانمی .2

 .دارند یافق محور یباد هایتوربین به نسبت یکمتر شروع یهاسرعت .3

 .قراربگیرند استفاده مورد است، ممنوع بلند یهاساختمان ساخت که ییجاها درتوانندمی .۴

 و باد جهت به تیحساس عدم ،یافق محور یباد هایتوربین به نسبت یعمودهایمحورنیتورب یایمزا از یکی.۵

 .باشدیم آن یآشفتگ
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 یاگردابه و مغشوش یبادها وزش هنگام کارا و مناسب عملکرد .6

 در هاآنژنراتور و دنده جعبه .دنگرد نصب نیزم به نزدیک یافاصله در دنتوانمی یعمود محور یباد هاینیتورب .7

 .شودمی  ترآسان ریتعم و ینگهدار و ،ساخت شتریب یارزان و تیامن سبب موضوع نیا که گیرندمی قرارنیزم یکینزد

 .یستن دکل ای برجهاتوسطآن یبانیپشت به ازیننیهمچن

 نیتورب به نسبت یکمتر یسروصدا است، ترنزدیک دوران محور به هاتوربین ازنوع نیا در هاپره نوک که آنجا از .8

 .دهدیم کاهش زین را یطیمح یبرخوردهاامکان ،هاآن کمتر اندازهو حجم و دکننیم دیتول یافقمحور

 :یعمود محور یباد یهانیتورب بیمعا

 .دارندبرخوریافق محور یباد هایتوربین به نسبت یکمتر راندمان ،ازدراگ داشتن لیدل به-۱

 .است کم باد سرعت که نیزم یکینزد در روتور داشتن -2

 داراهستندرا،وزدمی گرید پره به که یباد به نسبت مخالف یروین جادیاخاصیتهاتوربین ازنوع نیا یاصل شکل-3

 .دارندافقی هایتوربین با سهیمقا دریکمتریانفراد یبازده پس

با ترآهسته ییهوا هایجریان در دیبا آنها که یمعن نیبد است؛ مشکل هابرج یرو یعمود محور هایتوربین نصب -۴

 .کنند عمل ترپایین یانرژ استخراج بازده با نیزم کینزد و شتریب تشاشغا

 .است ادیز گشتاور ،هاپره یدوران سرعت بودن کم لیدل به -۵

قیطر از عمود محور هایتوربین پایین بازده.است لئمسا گرید از هاپره لیرفویا لیتحل و یطراح یباال یهنیهز -6

یبارها ترقیدق ینیب شیپ تیقابل با زین سازه یخستگ مسئله.است جبرانقابل دیجد یطراح و آنها تر فشرده دمانیچ

.است شدن طرف بر قابل یادیز حد تا یکینامیرودیآ

:گرددمیمحاسبهبااستفادهازفرمولزیربادیهایتواننظریتولیدیتوربین

(۱-2)3

2

1
AVP =



V:متربرثانیه(سرعتباد(

)چگالیهوا)کیلوگرمبرمترمکعب:

A:ها)مترمربع(پرهمؤثرسطح 
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 خورشیدیانرژی  -2-2-2-2

ندیفرانتیجهخورشیدیانرژی.استکهحیاتجهانبدانوابستهباشدمیقدرتمندیالعادهفوقخورشیدمنبعانرژی

خورشیدیشوند،برقهاینیروگاهجهانمجهزبهیهاابانیبباشد.اگریکدرصدازیایدرخورشیدمهمجوشهسته

از:اندعبارتتولیدبرقازانرژیخورشیدیهایروششد.قفراهمخواهدیدنیاازاینطرنیازمورد

 هایسهمویآینه-۱

 مرکزیکنندهافتیدر-2

 )استرلینگ(هایبشقابیآینه-3

 یدیهایخورشدودکش-۴

 خورشیدییاستخرها-۵

)فتوولتائیک(هاینوریسلول-6

 انرژیخورشیدیتوسط8۰حدود تولیدیاز برق از توسط2۰حرارتی/خورشیدیوهاینیروگاهدرصد درصد

شود.)فتوولتائیک(تولیدمیبرقنوریهاینیروگاه

 10های سهمویآینه -2-2-2-2-1

 از یطوالن و یمواز ییهافیرد شامل ،یخط یسهمو کلکتور ستمیس نوع از یدیخورش یحرارت هاینیروگاه

 یاشهیش یهانهیآ جنس از که است یسهمو یانعکاس سطوح شامل کننده متمرکز خشباشند.بمیهاکنندهمتمرکز

 مخصوص پوشش با جاذب هایلوله از کننده افتیدربخش.رندیگیم قرار نگهدارنده سازه یهماد کی یرو و هستند

 کننده افتیدر بخش .گیرندمی قرار یکانون خط طول در و شوندیم پوشانده رکسیپ شهیشلهیوسهب که شده لیتشک

 ستمیس.است سوار سازه یاصل یهارکیت یرو مجموعه نیا و گرفته قرار گاه،هیتکدو یرو ییانتها یهاقسمت در

 که یاگونهبه.ردیگیم انجام غرب به شرق از دیخورش یابیرد و بوده محورهتک هادستگاه نیا در دیخورش یابیرد

 یدما با روغن حرارت انتقال الیس کی.شوند منعکس جاذب یهالوله یرو بر یابیرد مدت تمام در دیخورش یپرتوها

 به را آب،یحرارت یهامبدل در داغ روغن و باشدمیانیجر در جاذب هایلوله انیم از گرادیسانت درجه ۴۰۰ حدود

                                                

۱۰ Parabolic Trough  
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 رهیذخ با هانیروگاه نوع نیا .کندیم دیتولیکیالکتر یانرژ ژنراتور، نیتورب از عبور یط فوقگرم بخار و لیدبت بخار

درهانحوهعملکردایننیروگاه.نددار نیزاست نموده غروب دیخورش که یمواقع در یحت را برق دیتول تیقابل ،حرارت

است.نشاندادهشده2-2شکل











عملکردنیروگاهخورشیدیوهنح2-2شکل

 11دریافت کننده مرکزی هاینیروگاه -2-2-2-2-2

گردوغبارازتابشتوسطابر،دود،یکنند.بخشحرارتیخورشیدیازتابشمستقیمخورشیداستفادهمیهاینیروگاه

ساعتبرمترکیلووات2۰۰۰دارایشدتتابش،هایمناسبجهتساختنیروگاهخورشیدیشود.مکانمحدودمی

کیلوواتساعتبرمترمربعبرخوردارهستند.دربسیاریاز28۰۰ازشدتتابش،مستعدترعبودهامامناطقمرب

گیگاوات3۰۰الی۱۰۰ازنیروگاهحرارتیخورشیدیدرمساحتیککیلومترمربع،یریگبهرهتوانبامناطق،می

 ،یجوطیکهشرامناسبهستندهاروگاهیننیجهتاحداثایطقمنامعموالًساعتانرژیالکتریکیتولیدنمود.

استکهیساتیتأس.نیروگاهخورشیدیشاملکنندینمدیتولیتوجهقابلورطوبتگردوغبار،منطقهاهانیگ،وهواآب

برداریشدههایازنیروگاهخورشیدیبهرنمونهکنند.هایباالراتولیدمیحرارتنورخورشیدرامتمرکزکردهودرجه

آوردهشدهاست.3-2درشکل

                                                

۱۱ Central Receiver Solar power plant 



 

27 

 



2۰۰7نیروگاهحرارتیخورشیدینصبشدهدرکشوراسپانیاسال3-2شکل

 12نیروگاه دودکش خورشیدی -2-2-2-2-3

 نیا باشد.دریم یدیخورش یهاشکدود ای روین برج از استفاده ،دیخورش یانرژ از تهیسیترکال دیتول یبرا گرید روش

 متر 2۰۰ حدود ارتفاع به بلند برج یک از استفاده با هک صورت نیا به .شودیم استفاده هاشکدود تیصخا ستمازیس

 یک در یدیخورش یانرژ لهیوسبه هک یگرم یهوا است واقعآن اطراف در هک یدیخورش خانهگرم یادیز تعداد و

 بهعلتگرم یهوا نی.اشودمی تیهدا دارد ارقر گلخانه زکمر در هک یبرج ای شکطرفدود به،شودمی دیتول خانهگرم

 گرددیم است شده نصب برج نیپائ در هک یژنراتور و پروانه دنیچرخ باعثو ردهک صعود ادیز سرعت با برج ادیز ارتفاع

قابلرویتاست.۴-2ایازایننوعنیروگاهدرشکلنمونه.شودمی دیتول برق ژنراتور نیا لهیوسهب و











گاهدودکشخورشیدینیرو۴-2شکل

                                                

۱2 Solar Chimney power plant 
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 (13)فتوولتائیک نوری خورشیدی هاینیروگاه -2-2-2-2-۴

بههایسیستم کشاورزی، و عمومی فتوولتائیکجهتمصارف یاهاینیروگاهصورت سراسری شبکه از مستقل

جهتتوانپائینمتصلبهشبکهسراسریباساختارنصبثابتویامتحرکدرواحدهایکوچکباهایسیستم

صورتسریوموازیهایسازندهبههادرکارخانهیتوانباال،سلولکاربردهاروند.دریانرژیالکتریکیبهکارمینتأم

هایباالتربهدلیلمحدودیتاندازهدهند.برایدستیابیبهتوانولتائیکراتشکیلمیبندیشدهوماژولفتوشبکه

شود.میساختههاتوسطکاربریکپنلفتوولتائیکسریوموازیکردنماژولهایفتوولتائیک،بادرساختماژول

.گرددمیرایهفتوولتائیکتشکیلهایخورشیدیهمساندرایجادیکنیروگاهخورشیدی،آازکنارهمقراردادنپنل

دقطبی،گرماییشدی)سرماییوهواآبدرمواجههباشرایطسختکهاندایساختهشدهگونههایخورشیدیبهسلول

هاجنسپنل،باالییدارند.بااینوجودنسبتاًباسرعتباال(استقامتها،رطوبتاستواییوبادهایخیلیباالیبیابان

هاوجوددارد.ازشیشهبودهودراثرضرباتمهلکامکانشکستآن

شود:دالیلتوجهزیادبهصنعتفتوولتائیکبهصورتزیرخالصهمی

 خترسانیدرمناطقصعبالعبورمشکالتسوعدمنیازبهسوختفسیلیورهاییاز-۱

 هاآسانازآرایهبرداریبهرهطولعمرمطلوبو-2

 سازهایانرژیهاوتواناییمجهزشدنبهذخیرهامکاننصببررویسقفونمایخانه-3

هایمتناسببامصرفدرسطحتوانیسازادهیپامکان-۴

 دیخورش تابش جهت با قائمه هیزاو یک در و ندکیم نزول سطح یرو بر هک نیزم طیمح از رونیب دیخورش بشات شدت

[:3و۴]شودیم محاسبه ریز رابطه از،قراردارد

)
M

W
(          

22R

r
GG scoh =

        (2-2)  

r:فاصلهمرکزخورشیداززمین

Rایخورشیداززمین:فاصلهلحظه

scGواتبرمترمربع(۱3۵3):ثابتخورشیدی

:آیدبهدستمی3-2ازرابطهنیزبااستفادهزانتابشکلخورشیدمی

                                                

۱3 photovoltaic 



 

29 

 

ohTT GKG =
          (2-3)  

باشد.مقدارتابشکلخورشیدمیTGضریبصافیماهیانهوTKدررابطهفوق،

رابرآورداست شده نصب جنوب به رو بیش با هک یاصفحه توسط دیخورش تابشتوانمیزانابطهزیرمیمکربهک

نمود:

gdbdbbT GGGRGG 


))(
2

cos1
()

2

cos1
( +

−
+

+
+=

     (2-۴)  

bG:یافق سطح بر دیخورش میمستق تابش

dG:یافق سطح یرو بر دیخورش ندهکپرا تابش

:(درجه) یافق سطح به نسبت یاریاخت لیمتما سطح انحراف هیزاو

g:است شده فرض2/۰ حدود و بوده نیزم اسکانع بیضر.

bR:خورد یم یافق سطح به هک دیخورش میمستق تابش نیب نسبت.

شود:بهصورتزیرمحاسبهمییدیخورش یهاپنل از یافتیدر یکیترکال یانرژ مقدار

phTp GW =
          (2-۵)  

ph:به6-2نیزبااستفادهازفرمولشود.میزانتوانمتوسطتولیدیساالنهلحاظمی۱/۰ برابر هک جذب بیضر

آید:دستمی

(2-6)                                                           
12

12

1== i
m

y

W

W

 گرماییزمین -2-2-2-2-5

 تهداش ایمالحظهقابلرشد ریاخ سال ده طی باال حرارت درجه با گرماییزمین انرژی منابع از استفاده با قبر دیتول

 میمستق گرمایصورتبه ای انرژی نیا.شودمی استفاده قبر دیتول برای نیزم پوسته گرمای از روش نیا در.است

 توانمی ساده بهطور.شودمی لیتبد کییالکتر انرژی به سپسبودهوکییمکان توانصورت بهابتدا ای شده استفاده

:شوندمی میتقس مهم دستهدو به گرماییزمین هاینیروگاه که گفت
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 فاز دو الیس با گرماییزمین روگاهین -1-5-2-2-2-2

 هاچاه نیا تعداد چه هر.دنشومی خارج گرماییزمین هایچاه ازو بوده بخار و عیما فاز دو شکل به معموالً که الییس

 االتیس نیا. بودخواهد شتریب زین قبر دیتولمیزان آن با متناسب و هاچاه از شدهخارج بخار و عیما زانیم باشد شتریب

توربینبه شدهجدا بخار.شودیم جدا عیما از بخار فاز مخزننیا در و شدهیآورجمع عیما از بخار هجداکنند مخزن در

 ژنراتور محور درنتیجه و توربین محورخود بهنوبه زین هاپره. شودمی نیتوربهایپره چرخش منجربه و گرددمی وارد

تولید نتیجهدر و شده ژنراتور در منفی و مثبت هایقطب آمدن وجود به باعث اینعمل،که دارندمیوا کتحر به را

.رابههمراهخواهدداشت قبر

 فاز تک الیس با گرماییزمین روگاهین -2-5-2-2-2-2

 سیال به را خود حرارت و شدهحرارتی مبدل وارد گرم آب زیرا باشدنمی جداکننده مخزن به ازین هانیروگاه نوع نیا در

 مانند هاییسیال را عامل الیس معموالً. کندمیمنتقل ،دارد آب به نسبت تریپایین جوشنقطه که دیگری عامل

 گرددمی منتقل نیتورب به و شدهتبدیل بخار به عامل الیس ،ندیفرااین در. گیرندمی نظر در ... و زوبوتانیا،زوپنتانیا

.کنند دیتول قبر توانندمی ارائهشدهدربخشپیشین حاتیتوضبراساس ژنراتور و نیربتو نجایا در که

 بیترک سری ای و موازی صورتبه را روگاهین نوع دو نیا ،توانمی شتریب قبر دیتول و هانیروگاه راندمان بردن باال جهت

استفادهازانرژی.افزایشداد را روگاهین مانندرا گرمایشپیش اتیعمل جهت حرارتی هایمبدل از استفاده با ای و نمود

شوند،شدهورسوباتحاصلازدراثرگازهاییکهازدرونزمینآزادمیزیستمحیطزمینگرماییمنجربهآلودگی

تکنولوژیعدموجودنو،هایانرژیهادرزمینهگذارییاستنبودسعواملیازقبیلکند.آنبهشدتزمینراآلودهمی

هایسوختژئوترمالوازهمهمهمترارزانبودنهاینیروگاهپیچیدهبرداریبهرهایحفاریزمین،ساختوالزمبر

تفکرتولیدپراکندهبااستفادهازانرژیزمین،اند.بااینوجودازپیشرفتایننوعتکنولوژیجلوگیریکردهفسیلی

.(شهرنیمشکنیروگاه)جودداردو-درچندمحدوه-نگرماییدرایرا

باشند.زمینگرماییدرایرانمیهاینیروگاهدماوند،سبالن،سهند،خویوماکوازمناطقمستعدبرایاحداث
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شهرمشکیننیروگاهزمینگرمایی۵-2شکل

 1۴تودهزیست -2-2-2-2-6

 هی.اتحادشودمیتولید هاآن مشتقات و آبی ،خاکی اهانیگ از اعم اهانیگ وسیلهبه که است آلی ماده نوعی تودهزیست

اروپا یداخل دربازار برق دیدرتول تودهزیستاستفادهازخصوصدرکهEC 20011771ییهابالغ براساس اروپا

تعرباشدمی  محصوالت، از یستیهزیتجز قابل اجزاء هیلک تودهزیست: نمود مطرح ریز لکش به را تودهزیست فی،

 ویشهر یهازباله و مرتبط، عیصنا ریسا و یجنگل عی)صنایوانیح و یاهیگ مواد شامل یشاورزک تادیزا و ها،فاضالب

دیمف یکاربردها انواع و یگاز هایسوخت ع،یما هایسوخت حرارت، برق، دیتول تیقابل اینمنبع. باشدیم (یصنعت

کرد تلقی تجدیدپذیر انرژی بعامنجزءارزیستتوده توانمیز،گا و نفت،سنگغالذ برخالف.ستدارا را ییایمیش

 حاوی و کنندمیاشغال را زیادی حجم که هستند بهصورتی تودهزیست مختلف انواع .گرددمی دیتجد اهیگ عمر رایز

،ازاینروباشند دیتولمحل به کینزد دیبا و ستین صرفهبهمقرون هاآن انتقال بنابراین .هستند آب ادییز مقدار

قرار دوم جایگاه در آب انرژی از پس تودهزیست ،تجدیدشونده منابع از قبر دیتولیهنیزمدر .دارند مکانی تیمحدود

 مجموع 2۰۰۰ سالدر کهطوریبه ،تاس داده اختصاص خود هب را جهانی سهم درصد 6 حدود 2۰۰۰ سال در و دارد

 هایهمکاری و توسعه سازمان عضو کشورهایدر تودهزیست انرژی از برداریبهره جهت شدهنصب روگاهیین تیظرف

 در رویزیاده موضوع ،اجتماعی و اقتصادی عوامل بهتوجهبا هنوز ولی .استبوده مگاوات 23۰۰۰ معادلدیاقتصا

به جهان شرفتهیپ کشورهای در نینو انرژی کی عنوانبه وماسیب دیتول کمبود و دنشدنییتجدهایانرژی مصرف

                                                

۱۴Biomass  



 

32 

 

تمامکامالًتولیدبرقبهاینروش.استمطرح خأل کی صورت حرارتیهاینیروگاهمشابهسیکلسنتیرایجدر

کند،بلکهازراآلودهنمیزیستمحیطاززمیناستخراجنشدهوموردنیازبااینتفاوتکهنهتنهاسوختباشد،می

 بازار به یمعرف و توسعه مختلف حلمرا در تودهزیست مختلف هایتکنولوژیآلودگیآننیزپیشگیریخواهدکرد.

 تیوضع ادامه در. رندیگیم بر در را شده یتجار تاکامل یساز نمونه و یشگاهیتوسعهآزما از یعیوس فیط و دارند قرار

پتانسیلزمینهطبقمطالعهصورتگرفتهدرتودهزیستمنابع.است شده شدادهینما هاتکنولوژی از یبرخ یآت و یفعل

:ندبهشرحزیراعالمشد۱379-8۰هایسالطیتودهزیست

ضایعاتکشاورزیوجنگلی-۱

هایشهریزباله-2

شهریهایفاضالب-3

)بیشترصنایعغذایی(هایصنعتیهاوپسماندفاضالب-۴

 ییایمیش-گرما یهایفناور -۷-2-2-2-2

 .کنندیم دیتول یانرژ ،یکمک عوامل حضور عدم ای حضور در یستیز داتیزا به دادن گرما با شیمیایی-یگرماهایفناور

 بهدست زایانرژ یهافرآورده از که باشد هیثانو یانرژ ای ییگرما یانرژ صورت به تواندیمبدینطریق شده دیتولیانرژ

 یککم عوامل .شوند لیتبد تهیسیالکتر ای یجنبش یانرژ به توانندیم که گاز و عیما جامد،هایسوخت مانند دیآیم

 ییایمیش-اگرم یهااوریفن ترینمهم. باشند جامد مواد و دروژنیه ژن،یاکسهوا، بخار، دتوانمی هایورافن نیا در

 :از اندعبارت

  یصنعت و یخانگ یکاربر:۱۵میمستق احتراق-۱

  بخار با آتشکافت و یمعمول روش با آتشکافت:۱6آتشکافت-2

 باال یدما در پالسما یساز یگاز و یمعمول یادم در ساده یساز یگاز:۱7کردنیگاز-3

                                                

۱۵ Direct Combustion  
۱6 Pyrolysis  
۱7 Gasification 
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 احتراق مستقیم -2-2-2-2-۷-1

 یشهر یهازباله و یغذای عیصنا داتیزا ،یوکشاورزیجنگل داتیزا رینظ تودهزیست جامد منابع ،یفناور نیا در

 استفادهباهم حرارت و برق ای و حرارت برق، دیتول یبرا هحاصل حرارت از و شده سوزانده یخاص یلرهایبو در مستقیماً

 .شودیم

.بودند متداول وسیسلس درجه ۱۰۰۰ یاتیعمل یدما با سوز یدرون پوشش با هاییکوره ،یالدیم ۱97۰ دهه اواسط تا

 آنها در آب که هستند یهایلوله از مرکب یابدنه یدارا هاکوره نیا. پیشنهادشدند یآب وارهید با هاییکوره آن از پس

 و مهار یبرا را موردنیاز یاضاف یهوا و شودیم بخار دیتول صرف مستقیماً هالوله به شده منتقل یمارگ و گردشکرده

  .است شده یعیوس استفاده سوزها زباله در کوره نوع نیا از.دهدیکاهشم دما میتنظ

احتراق از یگرید نوع سوزاندن زاتیهتج از گرید یکی.ردیگیم صورت وسیسلس درجه ۱6۰۰ با هاییکوره درون،

 دهیدم کوره بستر ریز یافشاننده صفحه از فشار با هوا کوره، نوع نیا در .است الیس بستر با کوره ،یستیز یایبقا

 و شناورشده هوا انیجر با که دارد وجود رگدازید مواد ای یسیلیس یهاماسه از یبستر معموالً کورهدرون .شودمی

یروگراددرجهسانتی 6۵۰ یدما در آشکار شعله بدون سوختن ،فرایند نیا دردهند.رابهترانجاممیگرما تبادل عمل

.شوند سوزانده روش نیا در ندتوانمی زین باال رطوبت با یستیز یایبقا کمتر، یبهدلیلنیازبهگرمایوروددهد.می

 آتشکافت -2-2-2-2-۷-2

موادد،یجدیگازهاآب،بخاروشوندیمبیتخرژنیاکسابیغدرگرمالهیبوسیآلموادآنطیدرکهاستفرایندی

یبراآتشکافتواکنش.شودگفتهمیزینیبیتخرریتقط،فرایندنیابهرونیاازد،نیآیمبهوجودذغالوقطرانفرار،

یمتفاوتیاهنسبتباآبوگاز،یآلعاتیماذغال،.شودیمآغازوسیسلسدرجه37۵تا3۰۰بینیدمادرتودهزیست

وخامموادنوعماند،زمان،یگرمادهنرخ،یاتیعملیدمابهاینموادمقدارونسبت.ندیآیمبهدستفرایندنیااز

وذغالکهیحالدر،دیآیمدیپدیشتریبگاز،یطوالنماندزمانوباالیدماهادر.داردیبستگآنهارطوبتدرصد

نوعاز)ذغالفرایندنیادرآمدهدیپدجامدمواد.گردندیمدیتولکوتاهماندزمانوترنییپایدمادرشتر،یبعاتیما

درراخاممادهباتیترکازترسبکیمولوزنبایآلباتیترکآمده،بهدستعاتیما.باشدیخاکسترمو(فعالکربن

گازدر.بردنامرایفنلباتیترک،استرها،هاستندها،یآلدهها،الکلدها،یاستوانیمباتیترکنیاجملهاز.دارندخود

هادروکربنیهگریدوآببخارلن،یاتاتان،متان،،دکربنیاکسیددروژن،یهکربن،دیمنوکسباتیترکزینآمدهبهوجود

همرتب3/۰،یمعمولذغالنسبتبه،آیدیمبهدستآتشکافتفرایندازکهیذغال.خورندیمچشمبهزیناچمقداربه
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وشیپاالدریفراوانکاربردکهاستفعال(کربن)ذغالدیتولفرایندنیایهاتیمزازیکینیبنابرااست،ترفعال

درجه۵۰۰تا3۰۰)ترپایینیدمادر(.ییایمیشباتیترکازآبهیتصفدرژهیوهب)داردموادانواعازیناخالصشیزدا

وسیسلس هیثانچندحدود)کوتاهماندزمانو( ابدییمشیافزاذغالدیتولبازده( بایسازذغال،فرایندنیابه.

.شودیمگفتههمونیزاسیکربن

 یساز یگاز -2-2-2-2-۷-3

بویتاتخریعملگرمادهدگازدادهشدهویتبهتولیآتشکافتاستامااولوفرایندمشابهگازیسازیفراینداساس

شود.عاملیمرآکتورزواردیبهنامعاملگازسازنیکمادهاضافیفرایندنیرا.دابدییهحداکثرموادخامادامهمیتجز

باعثسوختنبیگاز یساز شناورسازیشتر اولیا ورودیمواد اکسینعاملمیاگردد.یمیه بخار،یتواند هوا، ژن،

یبرایدنظریاستکهازدیمقدارکردنباهوا،مقدارهواهموارهکمترازآنیمباشد.درگازیاهلی،متاندروژنیه

دیگازتولییکمترباشدارزشگرماموردنیازیبههوایورودیسوختنکاملموادخامالزماست.هرچهنسبتهوا

 .گیرندمیدرنظر3۰تا2۰نیبمعموالًنسبترااینرخواهدبود.شتیشدهب

 ییایمیوشیب یهایورانف -8-2-2-2-2

زندهموجوداتوسازسوختعمللهیوسبهکههستندییهافرآورده،یانرژهدکنندیتول،ییشیمیایبیوهایفناوردر

از(اتانول)کیلیاتالکلومتانگاز.روندیمکاربهسوختعنوانبهباالییگرماارزشداشتنخاطربهوآمدهدیپد

ریتخمفراینددراثراتانولویهوازیبهضمندفراییلهیبوسمتانگاز.گردندمحسوبمیهافرآوردهاینترینمهم

.شودیمدیتولیالکل

 هوازیهضم بی -2-2-2-2-۹

باارزشیجانبمحصوالتومتانآندروبودههواحضورعدمدرهایباکترتوسطتودهزیستمنابعهیتجزفرایند

هوازیبییاهیتجزیهاواکنشاثربرهکاشتعالقابلاستیمخلوطوگازیب.شودیمدیتول(وگازیب)متوسطیحرارت

یهاتیسابهتوانیمهاطیمحلیقبنیااز.شودیمدیتولدارد،وجودیآلموادهکیطیمحدرزندهیهاسمیکروارگانیم

هوازیبیهیتجزاثربرهکاستنیاوگازیبیگذارناملیدل.ردکاشارههامردابوهاباتالق،هافاضالبپسماند،دفن

مشاهده هالیلندفدرفرایندنیانمونهنیبارزتر.شودیمدیتولزندهیهاسمیکروارگانیملهیوسبهیکولوژیبویآلمواد

نیا.گریدیگازهاوآببخارژن،یسکاتروژن،ین،اکسیدکربندیمتان،ازاندعبارتوگازیبنیادیبنباتکیترشود.می
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گازیحرارتارزشدرصد7۰تا۴۰)بودهمترمکعبهرازاءبهمگاژول2۵تا۱۵یحرارتارزشیدارایگازمخلوط

برقساعتوات لویک۱/۵–2/2توانیمموجودوگازسوزیبیموتورهاازاستفادهبابرقبهلیتبدصورتدرو(یعیطب

هایتولیدشدهدرالهآمارمسافرپذیریاستانمازندرانوحجمباالیزببهتوجهبا.آورددستبهآنمکعبمترهراز

 درباشد.سوزمیزبالههاینیروگاههایمستعدبرایاحداثازاستانایناستانها،تانایامتعطیالتبهخصوصتابس

 تیموفق با لوواتیک9 قدرت اب وگازیببا سوزدوگانه موتور اندازی راه مواد، لیتبد و افتیباز سازمان باکمک رازیش شهر

[.۵]تسا دهیرس انجام به



















تودهدرکشوربنگالدشنخستیننیروگاهزیست6-2شکل

درکشور:تودهستیزاستفادهازیایومزاضرورت

عتیطب در تودهزیست منابع یرهاساز از حاصل محیطیزیسترفعمشکالت-۱

باشد.یم منابع نیا زا منتشره درصدمتان۵۰از شیجو،ب در متان ژهیبو یاگلخانه یگازها انتشار کاهش-2

 شبکه( تلفات مصرف)کاهش محل در یانرژ دیتول امکان-3

 گاز و عیما جامد، شکل به پاک یانرژ لیتحو امکان-۴

 یمیپتروش یواحدها خوراک ای و خودروها سوخت و حرارت برق، فرم به یانرژ لیتحو امکان -۵

 توجه قابل مولد اشتغال و افزوده ارزش جادیا-6
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 ،یصنعت و یشهر هایفاضالب مترمکعب اردیلیم ۵ از شیب ،یصنعت و یشهر زباله تن ونیلیم 2۵ ساالنه دیتول-7

 یدام و ینگلج-یکشاورز عاتیضا و زائدات تن ونیلیم ۴۰۰از شیب

 یعموم بهداشت یارتقا به کمک-8

باال یدسترس تیقابل با یانرژ دیتول -9

 18آبیبرق -2-2-2-2-10

2۰۰3سالدر.شودمیاطالقآبنیرویازتولیدیالکتریکیانرژیبهکهاستاصطالحییتهلکتریسهیدروایاآبیبرق

اینکهدادهپوششراجهانتولیدیالکتریکیانرژیکلاز٪۱9یامگاوات7۱۵۰۰۰بهنزدیکهیدروالکتریسیته

تجدیدپذیرمنابعازتولیدیکیتریالکانرژیاز٪63همچنینآبیبرقنیروی.استگسترشحالدرسرعتبهنسبت

.استبودهمگاوات3٫۴27٫۰۰۰تجدیدپذیرمنابعازالکتریکیانرژیکل2۰۱۰میالدیدرسال.شودمیشاملرا

تجدیدپذیرمنابعازالکتریکیانرژیتولیدبهدرصد3٫۱متوسطبهطورسالیانه2۰2۵سالتاکهشودمیبینیپیش

در.کنندمیتأمینسدیکپشتآبپتانسیلانرژیازراخودموردنیازانرژیآبیبرقهایگاهرونیبیشتر.شودافزوده

وابستهسدآبخروجمحلومنبعبینارتفاعاختالفوسدپشتآبحجمبهآبازتولیدیانرژیمقدارحالتاین

متناسبآنفشاریارتفاعباآبپتانسیلژیانرمیزانواقعدر.گویندمی۱9فشاریارتفاعارتفاع،اختالفاینبه.است

.است

:آبیهاینیروگاهگیریازمزایایبهره

تأمینبهمربوطهایهزینهحذفنتیجهدروهاسوختازاستفادهبهنیازعدمآبیهانیروگاهازاستفادهمزیتبیشترین

فسیلیهایسوختقیمتتغییراتازتقریباًآبینیروگاهیکدرتولیدیالکتریکیانرژیهزینهواقعدر.استسوخت

هاینیروگاهبامقایسهدرآبیهاینیروگاهمتوسطعمرهمچنین.استمصونسنگغالذوطبیعیگازنفت،نظیر

۱۰۰تا۵۰بههستنداستفادهحالدراکنونهمکهآبیهاینیروگاهازبرخیعمرکهطوریبهاست،بیشترگرمایی

موارددرجزهبواستکمکنندکارخودکارصورتبهکهحالیدرهانیروگاهاینکارهزینه.گرددبازمیپیشسال

اضافهسدساختهایهزینهبهراکمینسبتاًهزینهآبینیروگاه.بودنخواهدنیازنیروگاهدرزیادیپرسنلبهاضطراری

                                                

۱8 Hydroelectricity 

۱9 Head  
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ازناشیدرآمدمثالبرای.کندجبرانراسدساختبهمربوطهایهزینهتواندمینیهمچننیروگاهیکایجاد.کندمی

درتولیدیالکتریکیانرژیفروشبااستجهانسدترینبزرگکهThree Gorgesسددرالکتریکیانرژیفروش

مربوطامکاناتازبخشیتواندمیواقعدرسدیکپشتدرشدهذخیرهآب.شدهاستجبرانسال7تا۵طولدرسد

اینازکشورهاازبرخیدر.شودتبدیلگردشگرانبرایایجاذبهبهتواندمیترتیباینبهوباشدآبیهایورزشبه

خاصیهایمحیطسدهابرخیدرکهترتیباینبهشودمیاستفادههاماهیمانندآبزیموجوداتپرورشبرایآب

ایجادباآبیبرقنیروی.شوندمیپشتیبانیآبداشتننظرازهمیشهکهیافتهاختصاصآبزیموجوداتپرورشبرای

مانندفسیلیهایسوختسوختنازشدهمتصاعدهایکنندهآلودهایجادازهاسوختسوزاندنبدونالکتریکیانرژی

.کندمیجلوگیری(سنگغالذدرموجود)سربوغبارگرد،کربندیمنواکسنیتریک،اسیدگوگرد،اکسیددی

غیرمستقیمبهطورسنگزغالمانندهاییسوختازاستفادهضرورتبردنبینازبایتهلکتریسهیدرواهمچنین

ایهستهزبالههانیروگاهاینایهستهنیروگاهبامقایسهدر.دهدمیکاهشراسنگزغالاستخراجازناشیخطرات

برعکسوندارندنیزراایهستهموادنشتیامعادندراورانیومباتماسبهمربوطخطراتهمچنین.کنندنمیتولید

.شودمیاستفادهتجدیدپذیریهایانرژیازهانیروگاهازدستهایندراورانیوم

هانیروگاهاینهمچنین.هستندتربینیپیشقابلخیلیآبیهاینیروگاهدرانرژیمنابعبادی،مولدهایبامقایسهدر

موجبترتیباینبهوکردهالکتریکیانرژیتولیدبهشروعنیاززماندرودهندبهبودراشبکهبارضریبتوانندمی

مطالعاتصرفزیادیزمانآبیهاینیروگاهدرگرماییهاینیروگاهبرعکس.شوندپیکساعاتطولدرشبکهتعدیل

انتخاببرایرودخانهرهایرفتاازسال۵۰حدودهایدادهمحاسبات،دقیقانجامبرایمعموالً.شودمیسدبهمربوط

استفادهانرژیتأمینبرایهاسوختازکههایینیروگاهبرعکس.استالزمآنساختروشوسداحداثمکانبهترین

مراکزازآبیهاینیروگاهبیشترهمچنین.هستندمحدودآبیهاینیروگاهاحداثبرایمناسبهایمکانکنند،می

.کردصرفایهزینهنیزهاآنانتقالبرایدبایوهستنددورجمعیتتجمع

:آبیهاینیروگاهگیریازمعایببهره

همراهسداحداثمنطقهاکوسیستمدرزیادیتغییراتبامعموالًسداحداثهایپروژه:زیستمحیطبهآسیب-۱

درآراماقیانوسولسطااقیانوسهایکرانهدرشدهساختهسدهایکهدهدمینشانتحقیقاتمثالبرای.هستند

رسیدنازسدجلوگیریدلیلبهاینوکاستهاستشدتبههارودخانهآالیقزلهایماهیمیزانازشمالیآمریکای

رودخانهباالیبههاماهیاینعبوربرایکهاستیدرحالاینواستگذاریتخمبرایرودخانهباالیبههاماهی
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دردریابهرودخانهازمهاجرتطولدرکوچکهایماهیهمچنین.شدهاسترفتهنظرگدرسددرخاصیهایمحل

پایینبهکوچکهایقایقباراهاماهیسالازقسمتیدرنیزعیباینرفعبرایکهبینندمیآسیبهاتوربینبین

ازسدساختبابازهمشودمیانجامهاماهیبرایمناسبمحیطایجادبرایکههاییفعالیتتمامبا.برندمیرودخانه

آبزیموجوداتدیگروهاماهیمهاجرتمسیربستنمتحدهایاالتمانندکشورهاییدر.شودمیکاستههاماهیمیزان

سدهامواردبرخیدرترتیباینبه.شوداندیشیدهتمهیداتیهاآنعبوربرایبایدحتماًواستممنوعسدوسیلهبه

عملیاتکهمتحدهاستایاالتدرMarmotسدهاآنازاینمونهکهباشندرسانآسیبهاماهیایربواقعاًتوانندمی

جریانسال۱۰۰ازپسباراولینبرایرودخانهسداینتخریبازپس.رسیدپایانبه2۰۰7اکتبر2۰درآنحذف

معموالًسدهاایجاد.بودمتحدهایاالتدرسدحذفعملیاتترینبزرگسداینحذفعملیات.کردآغازراخودآزاد

مقدارحاملمعموالًهاتوربینازخروجیآب.شوندمیرودخانهپایینیهایقسمتدرتغییراتیآمدنوجودبهباعث

دلیلبه.شودمیرودخانههایحاشیهرفتنبینازورودخانهبسترشدنپاکباعثخوداینواسترسوباتازکمتری

بسترفرسایششدتکهشودمیایجادخروجیآبجریاندرنوساناتیکنندمیکارنوبتبهمعموالًاهینتورباینکه

چراکهیابدمیکاهشهاتوربینکاردلیلبهآبدرشدهحلاکسیژنظرفیتهمچنین.دهدمیافزایشرارودخانه

بهراحساسهایگونهبرخیجانتواندمیدخواینکهآنهاستورودیآبازترگرممعموالًهاتوربینخروجیآب

مناطقازآبعبورباعثوکردهمنحرفرارودخانهمسیرفشارارتفاعافزایشبرایسدهاازدیگربرخی.بیندازدخطر

پوکاکیوتپاکوهایرودخانهدرمثالبرای.کنندمیخشکرارودخانهقبلیمسیرترتیباینبهوشوندمیتربیپرش

زیادیتغییرات(چیندر)درهسهسدو(مصردر)اسوانسدمانندبزرگاریبسسدهای.استشدهاستفادهروشنیااز

.آورندمیوجودبهرودخانهپایینوباالدررا

متانگازازتوجهیقابلمقدارتواندمیگرمسیریمناطقدرسدپشتدرشدهجمعآب:ایگلخانهگازهایانتشار-2

کهآیندمیوجودبههاییزبالهوگیاهانمختلفهایقسمتپوسیدگیاثردرگازهااین.کندتولیدراکربنیکگازو

گازراپوسیدگیاثردرتولیدیگازبیشتر.شوندمیتجزیهناهوازیهایباکتریوسیلهبهواندآمدهرودخانهباالیاز

جهانیکمیسیونگزارشبراساس.استترخطرناکاکسیدکربندیازایگلخانهآثارنظرازکهدهدمیتشکیلمتان

ازمترمربعهرازایبهوات۱۰۰ازکمتر)استکوچکهاآنتولیدیبرقبهنسبتهاآنمنبعکهسدهاییدرسدها،

باییگرمانیروگاهیکازتولیدیایگلخانهگازمیزاناند،نشدهیسازپاکرودخانهمسیراطرافهایدرختو(آب

.استبیشترنفتسوخت



 

39 

 

سداحداثبرایکاندیدمناطقدرساکنجمعیتییجاجابهسدها،ساختمعایبدیگراز:جمعیتییجاجابه-3

بدینوهستندباالییارزشدارایاعتقادییافرهنگینظرازکهباشدمناطقیشاملاستممکنمناطقاین.باشدمی

اینآبآمدنباالباترتیباینبهوداردوجودخاصمنطقهآنومنطقهباکناسمردمبینزیادیدلبستگیترتیب

روروبهمشکالتقبیلاینباساختمراحلدرکهسدهاییجملهاز.رفتخواهندبینازفرهنگییاتاریخیهایمکان

.کرداشارهکالیدسدیادرهسهسدبهتوانمیشدند

استخطرناکوجدیخطریاماافتدمیاتفاقندرتبههگرچسدهاشدنشکسته:سدشکست-۴ نمونهبرای.

شدنخانمانبیوتن۱7۱۰۰۰شدنکشتهموجبکهکرداشارهچینجنوبدربانکیآوسدشدنشکستهبهتوانمی

خرابکارانهاقداماتیاجنگطولدردشمنبرایخوبیهدفتوانندمیسدهاهمچنین.شدنفرمیلیوننیمحدود

.هستندرسانآسیبکمترحمالتایندرکوچکسدهای.باشندهاتروریست

ایتالیادرواجنتسدبهتوانمیمثالبرایشود،منجرفاجعهبهتواندمیسداحداثبراینامناسبمحلیانتخاب

.شدنفر2۰۰۰حدوداًمرگموجب۱963سالدرکهکرداشاره

 20ایذخیره ایتلمبه نیروگاه -2-2-2-2-11

درراآبتنهانیروگاهاین.است(پیکساعات)مصرفاوجساعاتدرالکتریکیشبکهپشتیبانینیروگاهاینهفیوظ

آبکردنپمپبااستپایینالکتریکیانرژیبرایتقاضاکهساعاتیدر.کندمیجاجابهسطحدوبینمختلفساعات

ازدوبارهآبمصرف،اوجزماندر.کندمیتبدیلگرانشیسیلانپتانرژیبهراالکتریکیانرژیمرتفعمنبعیکبه

شودمیشبکهنیازرفعوبرقتولیدموجبآبیتوربینچرخاندنباوشودمیجاریپایینسمتبهمخزن این.

کیالکتریانرژیتولیدهایهزینهکاهشوشبکهبارضریببهبودموجبمختلفساعاتدرتعادلایجادباهانیروگاه

.شوندمی

 آبی هاینیروگاهسایر  -2-2-2-2-12

کرداشاره2۱یجزرومدهاینیروگاهبهتوانمیآبیهاینیروگاهانواعدیگراز هاینیروگاهایننامازطورکههمان.

کنندمیتأمینروزشبانهبیندرآبارتفاعاختالفازراخودموردنیازنیرویهانیروگاهایناستمشخص این.

                                                

2۰ Pump Storage Hydroelectricity 

2۱ Tidal Power Plant 
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کنندعملشبکهپشتیبانعنوانبهمصرفاوجمواقعدرتوانندمیهمچنینهانیروگاه کهآبیهاینیروگاهبرخی.

احداثبهنیازیهانیروگاهازدستهایندر.کنندمیاستفادهجاریآبجنبشیانرژیازنیستهمزیادهاآنتعداد

ازجدیدینسبتاًشاخهانرژیازاستفادهنوعاین.کندمیلعمآبیچرخیکشبیههانیروگاهاینتوربیننیستسد

.استمایعاتجنبشعلم

.]6[ارائهشدهاست2-2درجدول رماژوله جیرا دیتول مقدار و ندهکپرا داتیتول در رفته ارکهب یهایفناور انواع

ظرفیتمرسومآنهابههمراههایتجدیدپذیرمعرفیانواعفناوری2-2جدول

 یفناور هر ماژول یرسوم برازه ماندا

 یبکیلتریکسینگازیتورب مگاوات۴۰۰تا3۵

 یداخلاحتراقیموتورها مگاوات۱۰لوواتتاکی۵

 یاحتراقهایتوربین مگاوات2۵۰تا۱

 هانیتوربکرویم مگاوات۱لوواتتاکی3۵

 کوچکیآب مگاوات۱۰۰تا۱

 درویروهیکم مگاوات۱لوواتتاکی2۵

 ینبادیتورب مگاوات3واتتا2۰۰

یکفتوولتائ مگاوات۱۰واتتا2۰

 (یزکرندهمریگ)یدیخورشیانرژ مگاوات۱۰تا۱

 (Lutzستمیس)یدیخورشیانرژ مگاوات8۰تا۱۰

 تودهزیست مگاوات2۰لوواتتاکی۱۰۰

 Pازنوعیلسوختیپ مگاوات2لوواتتاکی2۰۰

 MCازنوعیلسوختیپ اتمگاو2لوواتتاکی2۵۰

 PEازنوعیلسوختیپ لوواتکی2۵۰لوواتتاکی۱

 SOازنوعیلسوختیپ مگاوات۵لوواتتاکی2۵۰

یینگرمایزم مگاوات۱۰۰تا۵

موجیانرژ مگاوات۱لوواتتاکی۱۰۰
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 های تولید پراکنده قابل استفاده درشبکه نمونهمطالعه و شناسایی فناوری -3-2

برداریبهرهافتوکشفویشدتیازبشربهمنابعانرژی،نیترشدنصنعتوتکنولوژدهیچیشدجوامعوپثرردرا

وهاآسیبوهاانسانورفاهیت،ارتقاءسطحزندگیامروز،انفجارجمعیایرنمود.دردنیراناگزیلیعازمنابعفسیوس

نروندرایادامهاکندمیواردزیستمحیطعتویبهطبیلیفسهایانرژیازهیرویبکهاستفادهیروزافزونداتیتهد

نیگزیتوجهبهمنابعجاکنقطهگسست،لزومیدهههفتادبهعنوانیشوکنفتکهیبهطوررممکنساختهاست،یغ

رهبهدوبایببشربانگاهینترتیمطرحنمودهاست.بدیصنعتیکشورهایگذارانانرژاستیسیشبرایشازپیراب

چندسالگذشتهرونداستفادهازمنابعیاست.طیلیخودبهمنابعفسیکاهشوابستگیرمنابعانرژی،درپیسا

نکشورهابهدنبالیشبودهوایدرحالافزایادیباسرعتزیصنعتیکشورهاژهدریتولیداتپراکندهبهویانرژ

فراوان،یلیداشتنمنابعفسرغمیعلزیباشند.کشورایراننیخودمیشترسهماینتولیداتدرسبدانرژیشبیافزا

نمنابعیایکشور،توسعهمنطقلمطلوبومناسبدریازپتانسیبرخورداربهباتوجهست.ینینقاعدهمستثنیازا

راستا،زگامبرداشت.دراینیدارنیتواندرجهتاهدافتوسعهپایقمینطریرسد.ازایارزشمندموجهبهنظرم

توزیعتوزیعوفوقهایشبکهواحدهایتولیدپراکندهجهتکاهشمشکالتفنیواقتصادیدرسطحیریکارگبه

تولیداتپراکندهشاملافزایشامنیتوقابلیتاطمینانوهمچنینبهبوددرکیفیتتوانباشد.مزایایمیمؤثربسیار

برقبرایمشترکین،جلوگیریازتراکمههزینمچنینباعثکاهش.تولیداتپراکندهه[7-9]باشدوکاهشتلفاتمی

.]۱۰[باشندمحیطیبسیارکمیمیاستفادهازمنابعتجدیدپذیر،دارایآلودگیزیستدرصورتخطوطوهمچنین

رشبکهبرداریازآنهادمطالعاتزیادیدررابطهباتعیینمکانوظرفیتواحدهایتولیدپراکنده،ونیزنحوهبهره

مختلف،بهبودپارامترهایهایروش.اهدافاینمطالعاتبااستفادهاز]۱۱[توزیعانجامگردیدهاستتوزیعوفوق

سایی،کاهشبارگذاریخطوطوترانسفورماتورها،افزایشکاهشتلفات،بهبودپروفیلولتاژ،پیکفنیشبکهشامل

.[۱2-22]باشدونیزکاهشنیازبهتقویتوتوسعهشبکهمیبرداریهایبهرهقابلیتاطمینان،کاهشهزینه

هایهایعملیبسیاریازپروژهنمونهتحقیقاتصورتگرفتهدرزمینهتولیداتپراکندهتنهاجنبهتئورینداشتهو

نمونه از ودرحالاحداثاینمنابعتولیدیچهدرخارجوچهداخلکشورموجوداست. هایعملینصبشده

2۰توزیع،فیدرهایهایفوقکیلوولتپست2۰برداریِتولیداتپراکندهدرایرانبرخیدرشبکهتوزیع)شینههرهب

هاینصبشدهاند.ایننمونهتوزیعاحداثگردیدهولت(وبرخیدیگرنیزدرسیستمفوق۴۰۰هایکیلوولت،وشینه
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مگاواتی۱2)مانندنیروگاهها،دیزلگازیکوچک،میکروتوربینیهاتوربینمانند22پذیرهمازنوعمنابعسنتیِکنترل

امیداصفهانو...(وهمشاملمنابعگاواتیتوانم۱7پکآذربایجان،نیروگاهمگاواتیاروم7تایرزنجان،نیروگاهنخ

۵۵شند)مانندنیروگاهاب(میPVبادیوواحدهایفتوولتاییک)هایتوربینمانند23پذیرتجدیدهایانرژیمبتنیبر

مگاواتیتأمینانرژیابهر،و...(6مگاواتیماهان،نیروگاه2۰مگاواتیبادیکهکدرتاکستان،نیروگاهخورشیدی

ایزنجاندرموردواحدهایتولیدپراکندهنشانداده.درمطالعۀصورتگرفتهبررویشبکهبرقمنطقه[23و2۴]

برداریازآنها،مزایایفراوانیخواهدداشتکهبرخیازآنهامصوبوبهرهDGواحدهاینشدهاستکهبهمدارآمد

باشند:بهشرحزیرمی

کاهشمیزانبارگذاریخطوطفوقتوزیع-۱

جلوگیریازاضافهبارخطوطفوقتوزیع،درپیشامدهاییگانهشبکهانتقال-2

ورفعنیازبهنصبترانسفورماتورهایموازیجدیدکاهشبارگذاریترانسفورماتورهایفوقتوزیع-3

انتقالجدیددرآننواحیهایپستدوردستوعدمنیازبهاحداثهایپستشمیزانافتولتاژدرکاه-۴

 کاهشتلفاتکلشبکه-۵

 در برخی از فیدرهای منتخب شرکت توزیع برق استان البرز DGیابی بهینه مکان -2-3-1

DGوزیعبرقاستانالبرزانجامگرفتهاست.هدفازاینمطالعهجایابیبهینهیبررویشبکهتطرحپژوهشیدیگر

یعنیبرقعیشرکتتوزدیدوشاخصمهمازددربرخیازفیدرهایمنتخبشرکتتوزیعبرقاستانالبرزبودهاست.

یبررو.نتایجاینمطالعهاندهگرفتهشددرنظرینشدهبهعنوانتوابعهدفاصلتأمینیومتوسطانرژیتلفاتانرژ

ساله،در۵ریزیبرنامهافقیکهبرادهدمیبرقاستانالبرزنشانعیفشارمتوسطمنتخبدرشبکهتوزدریف۱۱

مهمدرشبکهنانیاطمتیشاخصقابلکینشده)بهعنوانتأمینیارائهشده،شاخصانرژجیصورتاستفادهازنتا

.]2۵[افتیدرصدکاهشخواهد8۴.۵تا۴۱.7نیبیشاخصتلفاتانرژزیدرصدون62تا3۰.۵نی(بعیتوز

                                                

22 Dispatchale 

23 Renewable 
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 ای زنجان در شبکه برق منطقه احداث واحدهای تولید پراکنده -2-3-2

مسئلهجایابیمنابعتولیدپراکندهباشد.هاوخطوطمیها،بارگذاریپستاینبررسیشاملتلفاتشبکه،ولتاژپست

قرارگرفتهاست.موردبررسی97ایزنجاندرسالبرقمنطقهدرشبکه

همالحظایزنجانباعثکاهشقابلازمنابعتولیدپراکندهدرشبکهبرقمنطقهیریگبهرهدهدکهنتایجنشانمی

افزایشقابلیتبارگذاریبهعنوانیکیمنجربههاشدهکهاینامرتلفاتوهمچنینآزادسازیظرفیتخطوطوپست

مسنگینوهمدارایگذاریکهههایسرمایهتاطمینانشدهاست.عالوهبراینهزینهقابلیمهمهایشاخصاز

افتد.تریبوده،بانصبمنابعتولیدپراکندهبهتعویقمیهایزمانیطوالنیدوره

 جایابی منابع تولید پراکنده در فیدر پربار سهند -2-3-3

زمینیپربارشبکهتوزیعبندرعباساست.متوسطیرهاکیازفیدمگاواتی6کیلوولتسهندبابارحدود2۰فیدر

بررسیی.براباشدمیدقیقه3۰شرایطمنطقهبرابربهباتوجهدراینفیدریدزنیکلتعیینمکانخطاویزمانالزمبرا

همدتزمانرا.استدرنظرگرفتهشدهاحداثاینواحدهانشاندادهیتولیدپراکندهچهارمکانبرایاثراتواحدها

[.26]درصدفرضشدهاست8۰برابرهاآنازیبارگیردقیقهوحداکثر3۰اینواحدهابرابریانداز

توزیع،کاهشزمانبازیابیسیستمپسهایشبکهازبرداریبهرهیکیازتدابیرافزایشقابلیتاطمیناندرطراحیو

تولیدپراکندهیدهمؤیدایننکتهاستکهاستفادهازواحدهاامشانجیهایبررسنتایجحاصلهازازوقوعخطااست.

نقاطیبراrکاهششاخصهاخاموشیرادرکاهشمدتتداومیادتأثیرقابلمالحظهتوانمیتوزیعهایشبکهدر

بلیتاطمینانکهدرسطحقایهمچنینمیزانبهبود.توزیعبهدنبالداشتهباشدهایشبکهلیتاطمینانباروبهبودقاب

بهمکاننصب،ظرفیتوتعداداینواحدهاوابستهشودمیتولیدپراکنده،حاصلیسیستمناشیازنصبواحدها

است.

  گیری از منابع تولید پراکنده در کشور آلمانبهره -2-3-۴

درصد۱۱،2۰-2شکلباشد.طبقکشورآلمانمیتجدیدپذیریکیازکشورهایپیشرودرزمینهمنابعتولیدپراکنده

بزرگواستفادهیهادکنندهیتولازمصرفکلاینکشورتوسطمنابعتجدیدپذیربودهوهمچنینرویکردکاهشنقش

باشد.ازواحدهایتولیدیکوچکبهشدتدرحالتوسعهمی
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درصنعتبرقآلمانتجدیدپذیرسهمتولیداتپراکنده۱۱-2شکل



 من۵/82حدود واتاز آلمگیگا در پراکنده تولید توزیعوصلمیابع شبکه به طیان آتیطبقهایسالباشد.

گیگاواتخواهدرسید.۱۱۱انجامشدهاینرقمبهیهایزیربرنامه



تجدیدپذیرمیزانتولیداتمنابعپراکنده۱2-2شکل

باشد:نتیجهچنیناقداماتیدرکشورآلمانبهشرحزیرمی

 بخشتولیدتمرکززداییدر-۱

 هایانتقالانرژیکاهشهزینه-2

افزایشکیفیتتوانوپایاییشبکهبرقو...-3

استفادهازشود،ایناستکهپراکندهدرکشورمطرحمیتولیدهایسیستمبرداریازسوالمهمیکهدرزمینهبهره

؟دباشمییشتریبیریپذهیتوجیدرکشوردارامطرحشدههایتکنولوژیکدامنوع
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.باشندمیاستفادهیاقبالبرانیشتریبیداراگازیهایتوربینهاوتوانگفتکهمیکروتوربیندرپاسخبهاینسوالمی

شتریبییآشنانیوفورمنابعگازدرکشوروهمچنبهباتوجهمطرحشدهاست.یبازارجهاندگاهیموضوعازدنیاالبته

ا قطعاتمجموعهیبرخنیتأمامکانوهاینوعتکنولوژنیبا از نوعتکنولوژبرداریبهرهها دو دارایاز ینامبرده

گازسوزیدرحالحاضردرحدمولدهایلیبهدالایواندنشدهیتجارایهاتکنولوژیری.ساباشدمیهیتوجنیشتریب

.ستندینریپذهیتوج

















 فصل سوم

 مؤثرهای فنی سازی محدودیتمدل

 پراکنده داتریزی تولیبر برنامه
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 مقدمه -1-3

مسئلهیهاتیمحدودپرداختهوسپسدرطراحیوتوسعهشبکهتوزیعمؤثرپارامترهایدراینبخشابتدابهمعرفی

.قرارخواهندگرفتبررسیوتحلیلمورد،موردنظر

کند.باخصمیرطولیکدورهزمانیمشکهسطوحمختلفبارراداستیکیازابزارهایی:منحنی تداوم بار -1

نسبتبارموردتقاضادریکدورهزمانیبهبارنامیمورد)سطوحبارباضریبیبهنامضریببار،استفادهازایننمودار

برایآمارهایمصرفانرژیالکتریکیسالیانه،بهتوجهباشوند.میزانضریببارمشخصمی(تقاضایشبکهتوزیع

شود.درنظرگرفتهمیوزیعشبکهت

 بیضر.دیآیم بهدست ستمیس به شده متصل بار لک به ستمیس یواقع ثرکحدا یتقاضا نسبت از:تقاضا بیضر -2

،عمل در.باشد یتجار-یصنعت هایکنندهمصرف مثالعنوانبه ستمیس از قسمت یک به مربوطتنها دتوانمی تقاضا

 مجموع از یهرمشتر یتقاضا ثرکحدا نیبنابرا ،رندیگینم ارکب را خود ستمیس یبارها تمام لحظه یک در نکیمشتر

 از یک هر یتقاضا ثرکحدا.باشدمی مترک یک از معموالً تقاضا بیضرمقدار.است مترک آن هکشب به متصل یبارها

هب هاگروه از یک هر یتقاضا ثرکحدادیگر،عبارت به ای و افتدینم اتفاق مشابه لحظه یک در کنندهمصرف یهاگروه

 نی.اشودمی ادی یندگکپرا بیضر عنوانهب آن هازک افتدیم اتفاق خود خاص زمان و لحظه یک در یندگکپرا صورت

گردد. فیتعر رهیغ و درهایف ها،پست بارها، یبرا و باشد یک از تربزرگ ای یک دتوانمی بیضر
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منحنیتداومبار۱-3شکل

زمانهم یتقاضا ثرکحدا نندهک انیبکهاچربهتراستطراحی،باشد یک از تربزرگ یندگکپرا بیضر قدر چههر-3

ازعکس،هایطراحوهالیتحلدرگاهیاوقات.دارد همراه رابه یمترک عیتوز و انتقال و دیتول نهیهز هک بوده مترک

 .گردد(استفادهمییزمانهم)ضریبضریبپراکندگی

 .ستمیس ینام تیظرف به تقاضا ثرکحدا نسبت از عبارتاست:ریبردابهرهضریب  -۴

به معموالًاینپارامتر یواحدها آید.بهدستمیآن مساحت به منطقه یک یمصرف قدرتنسبتازکم بار:اتر -5

/2،(یخط مک)ترا  KW/mای  W/mصورت mW 2یا/ mKWیک مختلف نقاطشوند.)تراکمسطحی(بیانمی 

 هستند. یمتفاوت بار مکتراآن،دارای یتیجمع مکترا و مصرف نوع بهتوجهباشهر

 .مشخص دورهزمانی یک در بار یکپ تلفات به متوسط تلفات نسبت از عبارتاستضریب تلفات: -6

دورهیک در بار ممیزکما رد شده مصرف یانرژ به شده مصرف یواقع یانرژ نسبت مفهوم به بار بیضرضریب بار: -۷

 عیتوز و د،انتقالیتول یهانهیهز در یاساس نقش و بوده بار مهمهایشاخصازاینضریب.باشدزمانیمشخصمی

 خواهد مترک ثابت، ممیزکمایتقاضا یک یبرا ستمیس نهیهز باشد شتریب بار بیضر قدر هرچه.دارد یکیترکال یانرژ

 .بود
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 های توزیعشبکهدر  ربا پخش هایروشانواع  -2-3

نمطالعهیلپخشبار(وهمچنیدار)تحلینرمالوپابرداریبهرهطیکشبکهقدرتشاملمطالعهآندرشرایلیتحل

داریلحالتپایتحلیبرایواساسیکابزارضروریباشد.پخشباریلاتصالکوتاه(میطاتصالکوتاه)تحلیآندرشرا

توانیمهاآنکهباکمکبودهمختلفیهانیداکردنولتاژشیازپخشبارپیصلستمقدرتاست.هدفایهرس

درهمهتقریباًآورد.بهدستمشخصیذارگطباریکشراییودرخطوطمختلفرابرایووراکتیاکتیهاتوانشارش

یزیرهمبرناولتاژ،ترلنکتلفات،کاهشلیقبازقدرتیهاتشبکهیریومدبرداریبهرهموضوعاتمربوطبهتوسعه،

پخشبارهمانلتحلی.رودبهشمارمییاصلیهاتیتو...پخشبارجزءاولویلامنیتحل،یو،خازنگذاریتوانراکت

ایکیکشبکهالکتریمفهومحل داردبا وباشدیستمقدرتمیکسی،یکینجاشبکهالکترینتفاوتکهدرایرا

هستندیرخطیغآنمعادالت ولتاژهایتیازکمیکیکردندایبرپیهموارهسعیکیالکترهایشبکهلتحلیدر.

یکیباهمدارندمشخصشدنتیدوکمنیکهایروابطبهتوجهباوباشدیمش(ملی)تحلانیجرایگره(لیتحل)

یصورتخطهتبمعادال،یخطیکیمداراتالکترماندگارحالتلی.درتحلانجامدیمیگریازآنهابهمشخصشدند

راانیولتاژوجریعنیهاشبکهنیایاصلتیپخشبارازآنجهتکهدوکمزیقدرتنهایدرشبکهدبود.نخواه

آنماندگارحالتلتحلی،شبکهقدرتکیپخشبار،یبرخورداراست.ازنگاهمدارییباالتیازاهم،کندیمنییتع

د.نتکرارحلشوهایروشباکمکدیابودهوبغیرخطیآمدهبهدستتمعادالحالتنیتفاوتکهدرانیبااباشدیم

قدرتیهادرشبکهچوند،نباشیولتاژمشخصمایانیچندمنبعباجرایکیکهشاملیکیتالکترابرخالفمدار

کهغیرخطیطهرابخواهندشد.غیرخطیمعادالتبوده،مشخصکنندگانمصرفمنابعویدیتولاییتنهاتوانمصرف

گریدیازطرفشدنمعادالتخواهدشد.غیرخطیموجبوولتاژآنهاداردانیباجرکنندگانمصرفایمنابعنیتوانا

ازآنهاکیمحاسبههرجهیوابستهخواهندشدودرنتگرییکدآنبهانیولتاژوجرن،یبامشخصبودنتوانهرش

یکیمداراتالکترلیقدرتوتحلهایپخشبارشبکهیهاتفاوتگرازیدیکیتکرارخواهدبود.تمیالگورکیازمندین

لیدرتحلمعموالًدارد،یعیوسراتییتغانیوجرباشدمیمحدودهاشبکهنیولتاژدراراتییاستکهازآنجاکهتغنیا

راًی.البتهاخباشدیهامراساسآنمعادالتبهیپاشبکهانتخابخواهندشدویرهایمتغعنوانهبهانیپخشبارولتاژش

شبکهیرهایمتغعنوانهبهانیشیقیتزرهایجریانقدرتارائهشدهاستکهازهایپخشبارشبکهیبراهاییروش

پخشبار،دگاهی.ازددنباشیمعیانتقالوتوزد،یقدرتشاملسهبخشتولهای[.شبکه27-29]دنکنیاستفادهم

نظرساختاربودنمنابعقسمتانتقالمدلخواهدواعنهبدیبخشتول از توپولوژیاما توزیو عیشبکهانتقالو
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دوبخشمتفاوتباشند.ساختارنیپخشبارایشدهبراشنهادیپهایروشباهمدارندکهباعثشدهییهاتفاوت

عیتوزهایشاملپستیهشعاعبکشنی.ااستیصورتشعاعهبعیبودهاماساختارشبکهتوزیقسمتانتقالحلقو

ایشهرکیبخشازکیزینفیفشارضعدری.هرفکنندیمهیراتغذفیفشارضعدریبودهکههرکدامازآنهاچندف

هایازشبکهیادیپخشبارآنهاتاحدودزدرهایفنیسادهاویساختارشعاعبهتوجهبا.خواهدکردهیروستاراتغذ

صورتهبستییخواهدرفتوپخشباربانیازبیسادگنینامتعادلایبارهاباییدرهایامادرفده،وبترانتقالساده

پستنیصورتمستقلوبافرضکردنشهرابدرهایازفکیمسئلهپخشبارهرتوانیممعموالًسهفازانجامشود.

هفازسایفازتکصورتهبراریزیپارامترهادتوانیدرمیکفیلپخشباریمرجعحلکرد.تحلنیبعنوانشعیتوز

:دهدبهدست

هانیهمهشهولتاژدریاندازهوزاو-۱

 کازخطوطیانهریشارشجر-2

تلفاتهرخط-3

دریکلفیتوانورود-۴

دریتلفاتکلف-۵

انویتوان،جریوردنظر)بارهارمباینشدهبراییکازبارهابرحسبمدلتعیلووار(هریلوواتوکیتوان)ک-6

.باشدیزمشخصمیکنندهنهیدرهاازپستتغذیبهفیورودیمواردتوانظاهریدربعضوامپدانسثابت(

:ازاستعبارتباشدیازمیپخشبارموردنلتحلییبراعموماکهآنچه

مرجعهمراهبامشخصکردنولتاژآننیعنوانشهبنیشکینتعیی-۱

PQیهانیشیقیمشخصکردنتوانتزر-2

اندازهولتاژآنهانییبههمراهتعPVیهانیشیقیتزرویتتواناکمشخصکردن-3

مشخصکردنمدلبارها-۴

جپخشبارعالوهبراستفادهازآندریدستآمدننتاه(بعدازبکیشبکه)اطالعاتاستاتیوپارامترهایتوپولوژ-۵

میفیمطالعاتک محدودهیبارهااتکرداستفادهشبکهیپارامترهامیتنظیبراآنازتوانیتتوان در موردنظر

کاهشایازحدشیبشیولتاژ)افزالیپروفیبررسیهشوند.درواقعمحاسباتپخشباربرایمناسبتغذیعملکرد
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ماتیتنظوشودیتلفاتانجاممیابیب(وارزخطوط)فراترنرفتنازحدمطلویازحدمطلوبولتاژ(،بارگذارترنییپا

:باشدریزمواردشاملدنتوانیمماتیتنظنیا.ندکمیرییتغهایبررسنیابهتوجهباهکشب

ساختارشبکهباکمکنقاطمانوررتغیی-۱

انتخابتپترانسفوماتورها-2

ویتوانراکتیسازجبران-3

هاو...(ورماتورترانسفها،یشبکه)هادتیتقو-۴

ولتاژیبهبودمحدودهعملکردیتوانبرایاضطرارتأمین-۵

عیتوزیهاشبکهفردهمنحصرباتیخصوصاما.باشدیمانتقالیهاشبکهمشابهعیتوزیهاشبکهدربارپخشاتیلک

هایشبکهبارمپخشمرسوهایروشاستفادهاز،باالR/Xونسبتیشعاعتارساخنامتقارن،فازسهیبارهایعنی

هایروشازمتفاوتعیتوزهکشبلیتحلهایروشرونیااز.استکردهمواجهمشکلباعیتوزیهاهکشبدرانتقالرا

نیلایدرتحلیمناسبییکاراکند،ییهمگرالیبهدلیسنتیبارهاپخش.باشدیمانتقالیهاشبکهلیتحلیسنت

صورتسهفازانجامشود.ازهدپخشبارآنبیباعیتوزهایسیستمبودننامتعادلهبتوجهبایطرفاز.دندارهاشبکه

،آنهاباراکثراًکهچراشوندیممدلثابتتوانصورتهببارهامعموالًانتقالهایسیستمگردرپخشباریطرفد

بارهاعیستمتوزیهدرسکآنجااماازشوند.یکبارتوانثابتدرنظرگرفتهمیصورتهبکهبودهعیتوزفوقیهاپست

کیهریمدلسازهستند،هانیازایبیاترکیانثابت،امپدانسثابتیتوانثابت،جریدارندوشاملبارهایادیتنوعز

.شودلحاظبارپخشمحاسباتدردیبازینبارهانیااز

راخودخاصبیمعاوایمزاهاروشنیاازکیره.نداشدهارائهعیتوزهایسیستمبارپخشیبرایمختلفهایروش

یتوپولوژاساسبرگریدرخیبواندشدهدادهبسطانتقالشبکهیسنتهایروشاساسبرهاروشنیاازیبعض.دارند

:کردمیتقسیکلدستهسهبهتوانیمراهاروشنیا.اندافتهیعهتوسهاشبکهنیاساختارو

  2۴فسونار-وتنین -3-2-1

یاصلیمبناوهستندانتقالیهاشبکهبارپخشیسنتهایروشبسطوتوسعهبراساسعموماًهاروشازگروهنیا

سینماتریلایدرنحوهتشکیاوتاساستف.اشدبیمتکرارهردرآنیروزرسانبهونیژاکوبسیماترلیتشکهاآن

                                                

2۴Newton-Raphson 
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و عموماً وضوحمورداستفادهقرارهبهاروشنیبودندرایعلشعایقبازعیتوزیهاشبکهخاصیهایژگیاست.

راعیتوزیهاشبکهیلحلت،اتیخصوصنیاازاستفادهرایزباشدمیهاروشنیایاصلبیمعاازیکینیاوردیگینم

گرددیبرمطسختشبکهیشرادرپخشباریسنتهایروشبهاصالحهاروشنگروهازیاخچهیتار.کندیمترساده

توسعهعیتوزیهاشبکهدرباشند،یشبکهانتقالمیکهبراساسساختارحلقویعمومهایروش[.سپس3۰-32]

استفاده2۵دلیسا-وروشگوسbus-Zروشبیترکازوبودهجیرااریبسکههاییروشنیاازیکی[.33]افتندی

عیتوزیهاباالدرشبکهR/Xنسبتعلتهب.[3۴]استشدهارائه(۱99۱وهمکاران)Chenمطالعهدرکند،یم

یرابراشرونیاکهاندکردهیسعیادیرومقاالتزنیست.ازای[قابلاستفادهن۵3]یسنت26سریعهجداشدروش

مواردازهاییروشنیچنحلتمیالگوربهبودوتوسعه[.36-۴۰]دهندتوسعههاشبکهازنگونهیدرایریکارگهب

نهیدرزمیدیجدهایروشریاخهایسالدر[.۴۱-۴۴]استگرفتهقرارمدنظرمقاالتازیاپارهدرکهبودهیگرید

ایناز.دنکنیماستفادهانیجرمعادالتحلازولتاژمعادالتحلیجاهبکهاندشدهارائهعیتوزیهاهکپخشبارشب

م27انیجرقیتزرهایروشعنوانتحتهاروش برده 92-72]شودینام دررایتحول،انیجرقیتزرهایروش[.

.اندشدههاروشریباساآنسهیتمقایجادقابلیآنهاواییجادکردهوباعثبهبودکارایارفسون-وتنینهایروش

 شرو یپ-پسرو هایروش -2-2-3

یشعاعساختاراساسبررند،یگیمقراراستفادهموردعیتوزیهاکهبهصورتگستردهدرحلشبکههاروشنیا

[.آنها7]ارائهشد(۱988)وهمکارانشیرمحمدیوسطشتهاروشنیایاصلدهیا.اندشدهیزیرهیپاعیتوزیهاشبکه

دیکروشجدیرشهوفیانکیوقانونجریسازکجبرانیکتکنیبااستفادهازهااخهانشیباکمکمحاسبهجر

ویاکتیهاتوانشارشمحاسبهینیگزیجابا۱99۰سالدرروشنیا.دندرکارائهعیتوزیهاپخشباردرشبکهبرای

باهاروشنیاشتریبتوسعه[.9]اصالحگردیدوبهبودیافتمختلطهایجریانمحاسبهشارشیجاهوبیوراکت

Renato Cespedesپژوهشصورتگرفتهتوسطعشدهدرینامتعادلوتوزیبارهایومدلسازسریعلیبرتحلدیتأک

نروشیوابستهبهولتاژباکمکایبارهانیز(۱99۴وهمکاران)Dasتحقیق.در[۱۰]پذیرفتانجام۱99۰درسال

ییگرکارهایوکاهشحجممحاسباتازدیسازهبرسادهیباتکهاروشنیشترایب.توسعهوبهبود[۱۱]شدندلیتحل

                                                

2۵Gauss-Seidel 

26 fast decoupled 

27 Current Injection Methods 
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فآنهادریضعیی،همگراهاروشنیمشکالتاترینمهمازیکی[.۱2-۱۵]انجامگرفتهاستنهیزمنیاستکهدرا

مگادونیا.اندمعرفیشدهروشنیایاساسگامدوبهعنوانپسرووشرویپجاروب[.۱6]باشدیمیحلقویهاشبکه

انکرد:یربیبصورتزتوانمیسادهبهطوررا

 شرویجاروب پ -1-2-2-3  

یکیمعموالًوشودمیدرجارویفی،تاانتهاباشدمیعینمرجعکههمانپستتوزیازشهشبکنگامتمامطولیدرا

اداشتنبمرحلهنیادرگریدیعبارتهب.دگردیمیروزرسانهنمرحلهبیهادرانیشبکهمانندولتاژشیازپارامترها

یکلبهطورنهارابروزکرد.یشیولتاژهاانتویشبکه،میواستفادهازساختارشعاعیازتکرارقبلهاشاخهانیجر

نمونهنیبارزتر.باشدیمآنیانتهاسمتبهدریفیابتداازآنراتییتغتیماهکهشودیبروزمینگامپارامتریدرا

.استهانیشولتاژآن

 وپسر جاروب -2-2-2-3

جاروبپارامتربامرتبطیپارامترهاازیکیمعموالًوشودیدرجارومیآن،فیدربهسمتابتدایفینگامازانتهایدرا

باگامنیادر،باشدشدهبروزهانیشولتاژشرویپجاروبدراگرگریدیعبارتهب.خواهدشدبروزگامنیادرشرویپ

شود.یمروزهبهاانشاخهیدرجریفی،ازانتهایلقبجاروبازآمدهبهدستهانیشولتاژکمک

 میمستق هایروش -3-2-3

جملهاز.دادخواهدآنهاحلیبراراسادهاریبسهایروشازاستفادهامکانعیتوزیهاشبکهیشعاعوسادهساختار

عنگاهکردهویزتویدرهایفبهیکیالکترسادهمدارکیهمانندهاروشنیا.باشندیممیمستقهایروش،هاروشنیا

نیشبهنسبتشبکهیهانیافتولتاژشمقدارسادهامپدانسسیماترکیکمکباآنهااکثر.کنندیآنهاراحلم

درخواهداهمقانونسادهرابطهبصورتهاروشنیادرمعادالتیاصلساختارواقعدر.نمایندیممحاسبهرامرجع

هبهانیشولتاژ،سیماتردوکمکبا۱99۱درسالGoswamiوBasuو2۰۰۰درسالTengدرمطالعاتآمد.

نیامهمیهاتیمزاز.[۱7و۱8]شدهاستانیبمرجعنیشولتاژوخطوطامپدانسها،شاخهانیجرازیتابععنوان

نشدهیمدلسازهاروشنیاکمکباعیتوزیهاشبکهمختلفیهاجنبهاما.اشدبیمآنهابهترییکاراویسادگهاروش

وشدهمشخصهانیشیقیتزرانیجرریمسابتداآنهادرکهگفتتوانیمهاروشنیایبراسادهانیبکیدر.است
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نیاکمکباآنگاه.دگردیمفیتعریقیتزرهایجریانمشترکریمساساسبرمشترکامپدانسسیماترکیسپس

[.۱9]دکریروزرسانبهراهاباسولتاژتوانیممعادلامپدانسبههانیلولتاژشیسوتبدیماتر

 منابع تولید پراکندهیابی مکانمسئله  هایمحدودیت -3-3

توانذکرکرد:قیودمختلفیبرایاینمسئلهمی

قیود-۱

-فنی

ساختاری

قیود-2

جغرافیایی

قیدهایمربوطبهشرایطاقتصادیوسیاسی-3

بندیبارهاو...درنظرگرفتناولویت-۴

 قیدهای مرتبط با پخش بار -1-3-3

باشد.پیشرومی-بارپسروپخشروشگیرد،توزیعمورداستفادهقرارمیهایشبکهباریکهدرترینروشپخشرایج

شودوبااستفادهازاینولتاژوهمچنینبارهایدرنظرگرفتهمییک(p.u)هادراینروشابتداولتاژتمامیباس

.(۱-3)فرمولدگرداسبهمیها،جریانعبوریازهرخطمحاکتیووراکتیوباس









دیاگرامتکخطیازیکفیدراصلی2-3شکل
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دهندةنشانXوRتواناکتیووراکتیوودرنهایتهدهندنشانQوPولتاژوجریان،دهندةنشانبیبهترتIوVکه

وهمچنینمالحظاتفنیمناسبکنندگانمصرفازنظربکهتوزیعردشعملکزمانی.باشندمقاومتوراکتانسخطمی

.توانمصرفیبههمراهتوانتلفاتیباشدتأمینتوانتولیدیدرهرلحظهقادربهکهباشدمی

𝑃𝑔𝑛𝑖 − 𝑃𝑑𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑖 ∑ 𝑉𝑛𝑗𝑌𝑛𝑗 cos(𝛿𝑛𝑖 − 𝛿𝑛𝑗 − 𝜃𝑛𝑗)𝑛𝐵𝑢𝑠
𝑗=۱ = ۰            (3-2)  

𝑄𝑔𝑛𝑖 − 𝑄𝑑𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑖 ∑ 𝑉𝑛𝑗𝑌𝑛𝑗
𝑛𝐵𝑢𝑠
𝑗=۱ 𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑛𝑖 − 𝛿𝑛𝑗 − 𝜃𝑛𝑗) = ۰          (3-3)                                

 قید ولتاژ -2-3-3

باشد.چنانچهولتاژازمحدودهپخشبارمیفرایندهاطیاینقیدبیانگرمقدارحداکثریوحداقلیولتاژتمامباس

؛لذاشودحاصلمیفروپاشیولتاژوخاموشیسراسرینهایتاًوشدهعملکردنادرستشبکهمنجربهمجازخارجشود،

بیانگرتعدادi،۴-3درفرمولهایتوزیعبرخورداراست.ایدرطراحیوتوسعهشبکهالعادهفوقاینقیدازاهمیت

باشد.میباسها

Ni

VVV iii

,....,2,1

   maxmin

=


         )۴-3( 

 محدودیت تولید توان منابع پراکنده -3-3-3

(دارایظرفیتمشخصبودهوبایستیدربازهمجاز،توانتجدیدناپذیروتجدیدپذیرتماممنابعتولیدپراکنده)اعماز

باشد.بیانگرتعدادباسهامیiپراکندهودهندهنوعمولدنشانn،3-۵درفرمولد.نراتولیدنمایموردنیاز

(3-۵)maxmin
gnignigni PPP   

 قید ماکزیمم جریان عبوری از خطوط -۴-3-3

رگرفتهشدهدرخطوطبستگیداشتهودارایمقداریامقاومت،جنسونوعهادیبهکبهجریانعبوریازهرشاخه

زیراست.حداکثریبهصورت
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(3-6)max

jiji LL II
−−



jiLدرفرمولباال باشد.میjو iیبینباسشاخه−

 قید ماکزیمم توان عبوری از هر خط -5-3-3

.دگردیابیبهعنوانقیدلحاظمیمکانظرفیتتوانعبوریازهرخطداراییکمقداربیشینهبودهودرمسئله

max

jiji LL SS
−−

            )7-3( 

 قید دامنه و زاویه تپ ترانسفورمر -6-3-3

زهکاریتپهرترانسفورمربهشرایطفیزیکیوساختاریآنبستگیدارد،ازاینرودامنهوزاویهتپهرترانسفورمراب

.باشدزیرمیصورتدارایکرانباالوپایینبه

(3-8)
maxmin

maxmin

iii

iii

ttttt

ttt

t

ttt

−− 





  

  شرکت توزیع ههزینقید  -۷-3-3

 ریز شرح به یتیمحدود یدارا ندک پروژهصرف نیا یبرا تواندیم عیتوز تکشر هک یانهیهز مقدار شودیم فرض

.باشدیم

max
11 ff          )9-3( 

1fیشرکتتوزیعوهامجموعهزینهmax
1fایکهدراینپروژهمجازاست.ماکزیممهزینه

  شرکت توزیع هاولیگذاری قید سرمایه -8-3-3

 ریز هرابط توسط بودهکه یزیربرنامه یهاتیمحدوداز یکی و بوده محدود عیتوز تکشر هیاول یگذارهیسرما نهیهز

.شودانمییب

(3-۱۰)max
intint II  

maxو هیاول یگذارهیسرما نهیهزintIدررابطهفوق،
intI عیتوز تکشر دگاهید از یگذارهیسرماهیاول نهیهز ممیزکما 

.باشدیم



 

۵6 

 

 هیسرما بازگشت دوره -۹-3-3

.باشدهایاقتصادیمهمبرایهرپروژهاجراییمیازشاخصیکیبودهو هیاولهیسرما بازگشت یبرا موردنیاز زمان مدت

بهاینپارامترمحاسبه یبرا 3-۱۱ یهرابطباشند.ینم مطلوبگذارانهیسرما یبرا یطوالن بازگشت هدور با ییهاروژهپ

.رودمیکار

(3-۱۱)
=

−=
PP

y

DG
y

NDG
y ACACI

1

int )(

fNDGAC fDGACو,  دیتول یواحدها حضور عدم ای و حضور صورت در عیتوز تکشر یساالنه نهیهز بیترت هب,

  .باشدیم هیسرما برگشت دورهPPامینسالو yدر ندهکپرا

 (IRR) شاخص نرخ بازگشت داخلی -10-3-3

 هک یلیتنز نرخ واقع در.ردیگیم قرار استفادهمورد ،پروژه ای یگذارهیسرما یک سود محاسبه یبرا معموالً شاخص نیا

 ،یمساو طیشرا بایهاپروژه نیب شود.یم دهینام یداخل بازگشت نرخ ندکیم جادیا ریزهرابطیبرا صفر یمساو یمقدار

به ۱2-3 هرابط باکمک یداخل بازگشت نرخ .است ینسودآوریشتریب یدارا یداخل بازگشت نرخ نیشتریب با یاپروژه

آید.دستمی

0)
1

()( int

1

=−
+

−
=

I
IRR

R
ACAC y

Y

y

fDG
y

NDG
y )۱2-3(  

دهد.نرختورمرانشانمی fRافقزمانیوyدررابطهفوق،

 گذاری پذیری در سرمایهمیزان ریسک -11-3-3

پذیریدراجرایاینگیرد،میزانریسکابیمنابعتولیدپراکندهموردتوجهقرارمییمکانیکیدیگرازقیودیکهدر

درهانیروگاهنیاکهنیابهتوجهباباشد.اعمازبخشدولتیوبخشخصوصی(می)گذارانسرمایههاازجانبطرح

کشورهاریتجاربسابهنظراست.ینییآنهادرحدپایگذارهیسرمایهاسکیلذارشوند،مقیاسکوچکطراحیمی

از:اندعبارتیگذارهیسرمایهاسکیرترینمهمدرداخلکشور،شدهبرداریبهرهیهاپروژهازیوبرخ

یهاهبامشخصیعملطیمحلنصب،عدمانطباقشراطی)عدمتطابقباشرایفینادرستمولدهاازلحاظکانتخاب-۱

سوخت(باتیهاوترکهبامشخصیسازگارعدمه،یاولیفن

احداثیبرایباالسریهانهیهزعدملحاظ-2
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کاالیسازندهاصلینسازماراتییتغایویورشکستگ-3

واحداثدیخریهاهشدنپروسیوطوالنییاجرایهاتیفعالمتناسببایکارشناسمیتیریکارگهبعدم-۴

 یپارامترها بوده، مدنظر مولدها نوع این از یکارگیربه یپذیر توجیه یراستا در گذارسرمایه یبرا که یامسئله ترینمهم

 طرح از کاملی اطالعات بایستی گذارسرمایه لذا؛رویآنانجامخواهدشدگذاریبرکهسرمایه است طرحی ارزیابی

 حالت این در .گیرند قرار استفاده مورد پایه برق کنندهنتأمی عنوانهب توانندمی پراکنده یمولدها.باشد داشته خود

 محاسبه را برق شده تمام قیمت،انتخابی یتکنولوژ نوعو مالی مدل بر مبتنی محاسبات انجام با تواندمی گذارهسرمای

 مولدها این از استفادهعمده، صنعتی و یتجار یکاربردها اکثر یبرا .نماید مقایسه یسراسر شبکه از استفاده حالت با و

 خود دستگاه تولید مازاد تواندمی کنندهفمصر عالوههب .است هصرف به مقرون شبکه از برق خرید شرایط با قیاس در

 شبکه از را خود موردنیاز برق شبکه، از مولد یاضطرار خروج زمان در یا و بفروشد شبکه به پشتیبانشبکه طریق از را

 .نماید ایفا کننده مصرف یبرا را برق فروشنده نقش تواندمیسایتدر مولد از یریکارگبه رواین از .نماید تأمین

قرارگیرند:مدنظردهبایستییابیمنابعتولیدپراکنمکاناهدافیکهدرمسئله

نوع،تعدادوظرفیت()هاینصبمنابعتولیدپراکندهحداقلسازیهزینه.۱

حداقلسازیتلفاتوبهبودپروفیلولتاژ.2

(برایتمامخطوطcontingency)بااعمالشرایط ENSحداقلسازیانرژیتوزیعنشده.3

حالتبرخورداریازهرفیدر(رینبهت)متعادلسازیجریانوتوانفیدرها.۴

کاهشنوساناتتوان()کیفیتتوانهایشاخصبهبود.۵

دبود:نآیندبهشرحزیرخواهیابیبهدستمیمکانمسئلهزنتایجیکها

نوع،تعداد،ظرفیتومکانمنابعتولیدپراکندهپیشنهادی.۱

یابیمکاناندازهولتاژباسهاقبلوبعداز.2

یابیمکاناندازهجریانخطوطوفیدرهاقبلوبعداز.3

یابیمکانتلفاتکلشبکهقبلوبعداز.۴

یابیمکانانرژیتوزیعنشدهقبلوبعداز.۵
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 منابع تولید پراکندهبهینه  یابیمکانضرورت  -۴-3

ربهکاهشتلفاتوبهبودپروفیلتولیدپراکندهدرشبکهتوزیعمنجهاینیروگاهکارگیریهمانطورکهبیانشد،به

اگرباشد.میهانیروگاهاینصحیحیابیمکانشود.البتهالزمبهذکراستکهدستیابیبهاینمهمدرگرولتاژمیو

توزیع،مولداثراتمنفیهمچونهشبکدقتانجامنگیرد،چهبساوجودمنابعتولیدپراکندهدربهیابیمکانفرایند

گیریم.ترشدنموضوعازیکمثالبهرهمیبرایروشنتشود.افزایشتلفا

200(        )

200(        )

A

B

CD



 فیدرنمونه3-3شکل

کیلووات۴۰۰است.میزانکلمصرفدراینفیدرACو ABدوبرابرطولتکهفیدر DAدرفیدرباال،طولتکهفیدر

،کاهشیابیمکانچونهدفاصلیمسئلهوجوددارد.دپراکندهمنبعتولییابیمکانباشد.چهارنقطهکاندیدبرایمی

.شودتلفاتبودهلذابرایارزیابیآنرابطهتقریبیزیردرنظرگرفتهمی

i

n

i

Li DP .Loss

1

2
T 

=

=          )۱3-3( 

iDطولتکهفیدرiام

LiPتواناکتیومصرفیدرتکهفیدرiام

TLoss تلفاتازدیدتولیدکننده

مراتببیشترازنصبتلفاتیبهDکیلوواتدرنقطه۴۰۰قرابطهباالنصبیکنیروگاهتولیدپراکندهباظرفیتبط

بیشازحدیابیتیظرفباشد.ازطرفیدیگر،میB وAآنهمبیشترازنصبمنبعدرنقاطوتلفاتCهنقطآندر

الگوریتماستفادهاز،گیریازمزایایمنابعتولیدپراکندهرهیبهبرانی؛بنابراشودنیزمنجربهافزایششدیدتلفاتمی

هایهایشبکهپیچیدگیوگستردگیبهتوجهبارسد.بهنظرمیامریضروریاینمنابع،یابیمکانبهمنظورهوشمند

اضیبسیارسختومنابعتولیدپراکندهبهشکلسنتیوکالسیکویاازطریقمحاسباترییابیمکانتوزیعواقعی،

زمان اشتباه بروز امکان آن بر عالوه بود. خواهد بر این در اهاروشمحاسباتی رو، این از دارد. ازوجود ستفاده
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رابهموردنظرهاکلیهحاالتممکنبرایمسئلهاینالگوریتمشود.مسئلهتوصیهمیاینبرایهایهوشمندالگوریتم

د.الزمگردهترینحالتممکنانتخابمیفهرحالتمحاسبهشدهوازبینآنهابدستآوردهوسپسمقدارتابعهد

شوند.موجوددربخشتابعهدفآوردهمیهایبهذکراستکهتمامقیودومحدودیت

 بر روی فیدر نمونه اطمینان قابلیت هایمطالعات شاخص -5-3

 تیفکی حفظ با یینها کنندگانمصرف به آنتحویل و التقان سیستمازموردنیاز انرژی افتیدر ،عیتوز ستمیس فهیوظ

 وظیفه نیا انجامباشد.می نانیاطم تیقابل از یمناسب سطح زینو...( و هاهارمونیک ،انسکفر ژ،ولتا نظر)ازمطلوب

 با یاعشع ساختاربهدلیل ییروستا مناطقدر و پایین ولتاژ سطح در خصوصبه است دشوار کامالً اقتصادی صورتبه

 لحاظاز.دنشومی یطوالن و متعدد هایخرابی دچار روایناز و داشته قرار یطیمح طیشرامعرض در هک هوایی خطوط

 یبرا یمناسب راهکار یمحل داتیتول گسترش نظری شده هایسیستم درهاخاموشیرفع  وجود اما است بیان

 هایسال طیباشند.نتکنولوژیمیایتوسعهازدارندهومحدودیتبودجهازعواملب وعملیاتی یفن هایمحدودیت

 هایچالش با راصنعتنیا انیمتول و متصدیان رق،ب صنعت در ییزدامقررات و ساختار دیتجدتوجهویژهبه اخیر

مندیمشتریمواجهساختهورضایتیوربهرهشیوافزاپراکنده تولیدات هازجملهتوسعهوتوجهبیشتربدییجد

 قبر رقابتی بازاردر نفعذی مختلف هایطرف مندیرضایت مهمیدرنقش شبکهتوزیع باالیاطمینان قابلیت است.

قحساسیتبر کنندگانتأمین و فروشندگان رقابتی طیمح کی در د.دار کنندگانمصرف و نیمشترک خصوصبه و

 تیمز حفظ و کنندگانمصرفرضایت جلب ردرهایمربوطبهقابلیتاطمیناندارند،چراکهاینامایرویبحثویژه

 و آگاهی سطح افزایش و رسانیاطالع هایسیستم پیشرفتبهتوجهبا دیگر سوی از بهسزاییدارد.ریتأث رقابتی

.یافتهاست شیافزا قبر نیتأم نانیاطم قابلیتبا رابطه در هاآن مطالباتو انتظارات ،کنندگانمصرف حساسیت

 طمینانابلیت امفهوم ق -1-5-3

باباالترینکیفیتوکمترینمیزانخاموشیرسانیبرقتوزیعبهمعنایارائهخدماتهایسیستمدرنانیاطم تیقابل

تیدستیابیبهقابلایکهمقدارموردانتظاربرایبروزخاموشیمقداریکوچکونزدیکبهصفرباشد.بهگونهاست

 در نانیاطم تیقابل مفهومود.رمی شمار به هکشبطراحی اساسیدر اهداف از اطمینانباالباصرفکمترینهزینه

 :شودمی بندیدسته عمده بخش دو به ستمقدرتیس
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،یافک یانرژ دیمشترکینبودهوشاملتولموردنیازبهمعنایتواناییسیستمدررساندنانرژی:28ستمیس تیفاک( 1

  شود.مینو...کیمشتر نقاطبار به یانرژ الانتق جهت عیتوز و انتقال هایشبکه یوستگیپ

 باشد.هامی:بهمعنایتواناییسیستمدرپاسخبهاغتشاشاتورفعسریعآن29ستمیس تیامن( 2

 اغلب است یهیبد.شودمرتبطمی ،خطابوده بدون و یکیاستات طیشرا هدرک ستمیس از یحالت به تیفاک ازاینرو،

 .[2۰]گرددمی مطرح ستمیس تیفاک حوزه در ستمیس نانیتاطمیقابل یبایارز در یمحاسبات هایروش

و بوده متمرکز عمده و بزرگ هاینیروگاه در قبر دیتول کل که شدمیفرض طورایندرساختارسنتیشبکهبرق

اصالحاتیستییباشدند.می متصل انتقال شبکه به ندلیلبایستیهمیبه و ددارن قرار بارنقاط از دور فواصل در معموالً

 نیب بلکه گیردنمی انجام دولتی مرجع کی توسط تنها دیتول امروزهلحاظشودچراکهساده نسبتاً ساختارایندر

 .است شدهتقسیم خصوصی مستقلشرکت نیچند

باشد.بهیدبهمصرفمیتلفاتانتقالانرژیازسمتتولرویمنابعتولیدپراکنده،کاهشیگذارهیسرماهعمددلیل

.]2۱[شوندمی متصل عیتوز هشبک به مستقیماً پراکندهدیتولمنابعبسیاریازهمیندلیل

 عیتوز هایشبکه نانیاطم تیقابل یابیارز -2-5-3

 مبتنیبر هاآن اساسهمه اًتقریب کهدارنددوجو عیتوز هایشبکه نانیتاطمیقابل یابیارز جهت یمتعدد هایروش

است. سازی(شبیه و یلیتحل )روشیاصل روش دو

 و شوندمی مدل موازی یا سری اجزای صورتبه قالبریاضی در مربوطه تجهیزات و فیدر ،تحلیلی هایروشدر

می محاسبه کوتاهی نسبتاً زمان در مربوطه هایشاخص اینروشکاربردگردند. استکه  در انیاوفر شایانذکر

 خطا مد وف،کمار روش شاملیلیتحل هایروشترینمهم دارد. توزیع هایسیستماطمینان قابلیت مهندسی مطالعات

.باشدمی حوادث درخت زیآنال روش وست اتک حداقل روش،اثرآن زیآنال و

 روشایندر.استکارلونتموروش،اطمینانشبکهتوزیعتیقابلبرایارزیابیسازیشبیه بر مبتنی ترینروشرایج

 .شودمی انجام سیستم در تصادفی رفتار با واقعی یکعمل پیاپی سازیشبیه از استفاده با اطمینان قابلیت محاسبات

                                                

28 System Adequacy 

29 System Security 
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 از تواندمی ... و بار بازیابی زمانمدت خطاها، زمانبین خطا، وقوع تعداد مسئله، تصادفی ماهیت علت به اینروش در

.[22]باشد برخوردار یاتعدادی سطح هر

.شودمی بررسی (ستمیس لک و بار نقاطازدوجهت) عیتوز هایشبکه نانیاطم تیقابل یابیارز جینتا

 بار نقاط نانیاطم تیهای قابلشاخص -3-5-2-1

 ،متوسط (hour/failure)باواحد rیخاموش زمان متوسط،reay/ailure(f(باواحدخطا وقوع نرخ متوسط

طابرو از استفاده با /ENSyear (KWh (نشده فروخته یانرژ متوسط و) U) year /hourانهیسال یزمانخاموش

:[38]شوندمی زیرمحاسبه

(3-۱۴)ss
s

s
siisis UPENS

U
rrU ====                                   


 

iزمانالزمبرایتغذیهمجددنقاطبارپسازوقوعخطادربخشirام،iنرخوقوعخطادربخشiدراینروابط

 بار)پستتوزیع(است.هنقطمیانگینمصرفدرPامو

 ستمیس با مرتبط نانیاطم تیقابل یهاشاخص -3-5-2-2

 را دریفلک رفتار هک ستمیس با مرتبط نانیاطم تیقابل یهاشاخصاز هکشب تیوضع از ترملموس یینما جادیا یبرا

:[23]اندازعبارت هاشاخص نیا گردد.می استفاده دهند،می نشان

(3-۱۵)سیستم: خاموشی دفعات متوسط شاخص
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(3-۱6)سیستم: خاموشی زمان متوسط شاخص


 

=
i

ii

N

NU
SAIDI

(3-۱7)ن:مشترکی خاموشی زمان متوسط شاخص
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(3-۱8)نشده: فروخته انرژی
iENS ENS=

توزیع،شکلزیر هایشبکه اطمینان قابلیت ارزیابی در پراکنده تولیدواحدهای سازیمدل هنحو بررسی و توضیح برای

گیریم.می درنظر را
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فرضی فیدر۴-3شکل

 بروز صورت در از هریک در خطا

.شودمی برقبی فیدر تمامی توزیع، فوقپست در فیدر ابتدای قدرت کلید عملکرد با ،نشاندادهشدهفیدر هایبخش

 سالم هایقسمت دیگر از بازکردنسکسیونرها از استفاده با دیدهآسیب بخش خطا، یابیمکان انجاممراحل از پس

 دیگر اما بماند باقی فیدرخاموش در عیب رفع و تعمیرات انجام پایان تا بایستمیاینناحیهگردد.می جدا فیدر

 باشند، داشته راپراکندهتولید واحدهای همانند دیگری منبع یا فیدر اصلی منبع تغذیهاز امکان اگر فیدر هایبخش

 در عیب رفع و عملیاتتعمیر پایان تا بایستمی نیز هاقسمت این صورت غیراین در .شودمی برقرار هاآن یتغذیه

.بمانند باقی برقبی خطادیده بخش

راتجربهزیروضعیتپنجازباریکی،نقاطدهدمختلففیدررخمیهایبخشناگهانیکهدریهرخطادرطورکلیبه

:خواهندنمود

و نگرفته قرار خطا تأثیر تحت قدرت( کلید یا فیوز اوت حفاظتی)مانندکت ادوات عملکرد علت به که باری نقاط.۱

 .بود خواهد صفر برابر هاآن خاموشی زمان

زمان.بمانند باقی برقبی میراتعت پایان تا بایستمی و دادهاسترخ آن در خطا که ایناحیه در موجود بار نقاط.2

بعالوهمکان زمان متوسط برابر بار نقاط از دسته این خاموشی تعمیرات انجام برای الزم زمان متوسط ییابیخطا

 بود. خواهد

زمان.دارد وجود فیدر اصلی منبع یا مانور نقاط طریق هاازآن یتغذیه امکان خطا یابیمکان از پس که باری نقاط.3

 بود. کلیدزنیخواهد و مانور عملیات انجام و خطا یابیزمانمکان متوسط برابر مصرف نقاط از گروه این اموشیخ

 خاموشی زمان که دارد وجود پراکنده تولید واحد طریق هاازآن یتغذیه امکان خطا یابیمکان از پس که باری نقاط.۴

 بود. پراکندهخواهد تولید اندازیواحدراه انمز یبعالوه خطا یابیمکان زمان متوسط هابرابرآن
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 برداریهایبهرهمحدودیت یا فیدر ساختار علت به دیده،یآسیبناحیه در قرارگیری عدم وجودبا که مصرفی نقاط.۵

 یزبارن نقاط از دسته این خاموشی زمان.ندارد وجود دیگر طریقمنابع از هاآن یتغذیه برقراری امکان تجهیزات، از

بود. خواهد دوم گروه همانند

 ازطریق خاموش بار نقاط یتغذیه امکان وجود و شبکه تأثیرساختار سازیشبیه و هاخطا از یک هر بررسی از پس

مصرف نقاط از هریک به مربوط اطمینان قابلیت هایپراکنده،شاخص تولید واحدهای یا و مانور نقاط اصلی، منبع

مربوط اطمینان قابلیت هایاندیس ها،شاخص این یازمجموعه سپس .باشدمی محاسبهابلروابطباالق از راحتیبه

[.2۴و2۵]گردندمی تعیین روابطیکهذکرشد، از استفاده با سیستم کلبه

 کیفیت توان بررسی اثرات منابع تولید پراکنده بر روی  -6-3

 یمقرار استفاده مورد را آن یروزشبانه طور به و شورک سراسر در یاریبس نکیمشتر هک است ییاالک یکیترکال یانرژ

 االبهک نیا اطمینان تیقابل و مطلوب تیفکی برق، صنعت در ساختار دیتجد و برق یرقابت بازار جادیا بهتوجهبا دهند.

 هدومؤلف تیفکی و متیق ،یرقابت بازار یک در یلک طور به.باشدمی مهم اریبس یتجار و یدیتول هایبخش یبرا ژهیو

 تیفکی سویسرو تیفکی ،یکیترکال توان تیفکی همؤلف سه یدارا خود برق، یرقابت بازار در تیفکی هستند. االک یاصل

 .است رسانیبرق تداوم

 تیفیک هایپدیده.است مطرحشده برق یمهندسدر مهم یهاواژه از یکی عنوان به ۱98۰ دهه اواخر از توان تیفیک

 یفیتعر.است شده ارائه توان تیفیکیبرا مختلف مراجع در یمتفاوت یهافیتعر. ستندین یدیجد میمفاه لزوماًتوان

 :از است عبارت رودمی بکار توان تیفیک یبرا تحقیق نیا در که

  .ثابت فرکانس و دامنه با فرکانس تک ینوسیس امواج صورت به برق هایشبکه در انیجر و ولتاژ ینگهدار تیقابل

کیفیت توان مسئله تیاهم -1-6-3

از یاریبس در قدرت کیترونکال قطعات و یکروپروسسوریم کنترل هایسیستم از استفاده گسترش لیدل به امروزه

است افتهی شیافزا توان تیفیک راتییتغ به نسبت هاکنندهمصرف نیا تیحساس زات،یتجه وجود باگرید طرف از.

 ،نگیچیسوئ یمدارها شامل یبارها ،یقوس یبارها،غیرخطی یبارها امکان یآهن یهاهسته شامل هایماشینو

 با هایکنندهمصرفتوان، تیفیک مسئله یبررس جهت لیدل نیهم به.است افتهی شیافزا برق هایشبکه در یآلودگ
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 عملکرد جهت باال توانتیفیک اب یانرژ به ازین ،...و ریمتغ سرعت ویدرا هایسیستم ،هاربات مانند حساس زاتیتجه

 .دارند وستهیپ و حیصح

لیقب از بازده پر زاتیتجه از استفاده شیافزا باعث قدرت ستمیس یکل راندمان بهبود روزافزون تیاهم نیهمچن

 دهیگردتلفات کاهش یبرا قدرت بیضر حیتصح یمواز یهاخازن و موتور سرعت میتنظ تیقابل با بازده پر یهامحرکه

 یآلودگ شیافزاعواقب جهت کارشناسان ینگران موجبو برق شبکه یهایآلودگ سطح شیافزا سبب امر نیا هک است

شدهاست. هاشبکه یرو

هایشبکه لیتشک و گریکدی به هاشبکه اتصال است، شده توان تیفیک به روزافزون توجه باعث که یگرید مسئله

 .دینما تیسرا هاقسمت گرید به شبکه از متقس کی در یآلودگ و خطا شده موجب که است یسراسر

است یاقتصاد مسائل توان تیفیک مسئله تیاهم گرید لیدل یرو توان تیفیک هایپدیده سوء اثرات اوال که چرا.

آنبر عالوه یاشکاالت نیچن و گرددمی دیتول روند قطع و هادستگاه دنید صدمه و نادرست عملکرد باعث زاتیتجه

صدمه باعث است ممکن است، نهیهز مستلزم آنددمج یانداز راه و شودمی دیتول یفناور شدن متوقف باعث که

جهت برق، هایشرکت نیب رقابت لیدل به نیهمچن.دارد نهیهز صرف به ازین هاآن راتیتعم و شود زاتیتجه دنید

نسبت توان تیفیک مسئله به توجه مطمئن، سیسرو جهت در کننده مصرف اعتماد نیتأم و نیمشترک انتظار برآوردن

 رشد به رو و جانبه همه توسعه ریمس کی در حاضر حال در برق صنعت.است کرده دایپ یشتریب تیاهم گذشته به

 بهتوجهبا.میباشیم توجهیقابل و ریچشمگ یهاشرفتیپ شاهد صنعتنیا یهاشاخه تمام در و است گرفته قرار

 قاعده نیا از زین برق صنعت ،طلبدیم را یخاص یازهاین و داشته همراهبه را یتالزاما ایتوسعه و شرفتیپ هر نکهیا

 یانقالب جادیا باعث برق یانرژ فروش یبرا یرقابت بازار کی آوردن وجود به و ساختار دیتجد مسئله.باشدینم یمستثن

 است تیاهم حائز نهیزم نیا در آنچه.است شده یانحصار صورت به یکیالکتر یانرژ فروش و دیتولیسنت ستمیس در

 اغلب در هدف نیا سمت به حرکت نکهیا بهتوجهبا.باشدمی ریمس نیا یط یبرا هموار و مناسب بستریساز آماده

 چاره مرحله در شده یساز یخصوص یشرفتهیپ یکشورها دارد، ادامه توسعه حال در یکشورها خصوصبه کشورها

 و نیقوان با دیجد اتیمقتض و طیشرا یناسازگار علت به و ساختار دیتجد از پس که هستند یمسائل حل یبرایشیاند

بحث ساختار، دیتجد بحث در توجه مورد مسائل ترینمهم از یکی.اندشده آشکار یسنت ساختار از مانده جا بهمیمفاه

. باشدمی طیمح نیا در قدرت ستمیس نانیاطم تیقابل و توان تیفیک
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شرکتدرراتوانتیفیسطحکروندمدیریت۵-3شکل.دارندهیتغذتیفیکدریدیکلشنقبرقعیتوزهایشرکت

.دهدمینشانبرقعیتوز

            

                  
                    

          

                  
                    

          

               
           
         

               
           
         

              

                          

                                          

                
           
              

                
           
              

A

B

C

D

E

F

G



روندمدیریتکیفیتتوان۵-3شکل

 های کیفیت توانپدیده -2-6-3

 اند.شده ارائهخالصه صورت به درادامهردک یتوانمعرف تیفکی یبرا توانمی هکیمهم هایپدیده

 30ولتاژ یفرورفتگ -3-6-2-1

 ولتاژ یفرورفتگ سیکلتایکدقیقهرا۵/۰فرکانستواندرزمانتداومولتاژدر مؤثر مقدار9/۰تا۱/۰نیب اهشک

 را (یخازنهایبانک خروج و بزرگ یبارها شدن وارد) هکشب در گذرایخطاها ،آن جادیا علل ترینمهماز دکهنیگو

.برد نام توانیم

                                                

3۰ Voltage Sag 
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 31ولتاژ شبودیب -3-6-2-2

درکلیس۵/۰ تداوم زمان در ولتاژ مؤثر مقدار در تیونیپر8/۱تا۱/۱ یاندازه به ولتاژ مؤثر مقدار در یموقت شیافزا

ورود و بزرگ یبارها خروج ن،یزم به فازتک یخطا بهجادآنیا علل ترینمهم ازهکندیگو ولتاژ شبودیب را قهیدق یک

 .نمود اشاره توانمی یخازن هایبانک

  32ولتاژ عیسر نوسانات -3-6-2-3

۵/2و هرتز 3۰ تا 8 انسکفر یدارا هک یتصادف ولتاژ راتییتغیسر یک با ولتاژ پوش منظم نوسانات از است عبارت

عیسروصل و عطق یدارا یبارها و یارکجوش قوس یهاکوره دامنه راتییتغ علتایجادایننوسانات،.دنباشمی درصد

 .گرددشاملمی را حساس یرهابا در اختالل جادیا و هاالمپ زدن سوسوآن اثرات و بوده

 33هاهارمونیک-3-6-2-۴

 ایانیجر یاصل انسکفر از یحیصح مضرب هک ییهافرکانسبا ینوسیس هایجریان و ولتاژها بکیتر از هاهارمونیک

 شماربه یکهارمون جادیا یهاعلت ترینمهم از یقوس و یرخطیغ یهابار .اندشده لکیتش دنباشمی ستمیس ولتاژ

 و آنها وزیف ایو هاخازن دنکیتر - حساس هایدستگاه نادرست ردکعملباعث ندتوانمی زین یکیهارمون اثرات.روندیم

.] 26[شوندموتورها و هاترانس در یاضاف تلفات جادیا



 











                                                

3۱ Voltage Swell 

32 Voltage Flicker  
33 Harmonics 
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 چهارمفصل 

 یاقتصاد یهاتیمحدود یسازمدل

 داتیتول یزیربر برنامه مؤثر

 پراکنده
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 مقدمه -1-۴

پ ها،ندهیکاهشآالیهااستیردرسیینتغیوهمچنیمختلفومباحثنظارتیهایشرفتوتوسعهدرفناوریبا

دریتوجهتقابلارییرتغیع،تحتتأثیتوزیهاانتقالوشبکهیهاوبهتناسبآنشبکهیکیالکتریهاساختارشبکه

ازیرقابتدرصنعتبرق،نگرانبازاربرق،رشددیتولریپذدیتجدیهایفناورتوسعه.قرارگرفتهاستریاخهایسال

شدهدپراکندهیمنابعتوللیپتانساستفادهازعالقهبهشیباعثافزاتیظرفیهاتیومحدودهارساختیزیفرسودگ

ویکیلتکنیازدالیبرخنبهعلتینوهمچنیبارتوسطمشترکیزانتقاضایرمعدیشسریباافزاییازسو است.

شیافزاهمچونیاهدافبایکیالکترساتیتأسشود،یدردسترسمیکیتدرشبکهالکتریکهموجبعدمکفایاقتصاد

ندهیآهایسالیبراعی،انتقالوتوزدیتولهایسیستمگسترشقیازطرقبولقابلتیفیوکیمنی،انانیتاطمیقابل

 شوند.یمیزیرساختهوبرنامهنتقاضاواهداف،یبهاییبهمنظورپاسخگو

بانسلسهیکهدرمقاشوندشاملمیرااپرکاربردیکمکارآمدکربنیهایازفناوریاگستردهفیطداتپراکنده،یتول

باعثممکناستییهایفناورنیچن.رندیگیمقرارییکنندهنهامصرفبهکیاندکهستندونزداسیدرمقیمعمول

نهیپرهزیهارساختیبهزازیرفعنیبراهاآنلیپتانسافزایشنیوهمچنعیانتقالوتوزیهاشبازدهدربخشیافزا

شود.تیوارتقاءظرف

ند:کنیمانیربیزبهصورترایانرژمربوطبهیهاطرحیزیرنهبرنامهیزمدرخودیاساستیسهاولوهاشتردولتیب

 یاگلخانهیکاهشانتشارگازها-

 خودندهیآیانرژنیتأم-

سوختکمبودکاهش-

نقشداشتهزمانهمبههرسههدفبهطوریابیممکناستدردستدپراکندهیمنابعتولیرینفوذپذشیافزانرویازا

دیتولیهایورافنشترموردتوجهیاستکهبیمواردزا،کربنکمدیمرتبطباتولیاگلخانهیگازهادیتولکاهشباشد.

تواندیدپراکندهمیتولومنابعیانرژنیتأمیهایفناورازیعیوسفیتنوعدرطکهیقرارگرفتهاست.درحالپراکنده

شود.یانرژنیتأمتیامنشیوافزایکاهشاتکابهوارداتانرژمنجربه

 تواندیم یمحل یبارها یبرا ندهکپرا دیتول منابع عنوانتحت عیتوزیهادرشبکه تجدیدپذیر یانرژ منابع از استفاده

عیتوزهایسیستمیوربهره شیوافزا ستیزطیمح یآلودگ اهشک ،یاقتصاد یهانهیهز اهشک جهت یمناسب ارکراه

داتیتولیورافن،حالتاولدر.شوندیمیبرداربهرهمتصلبهشبکهایمستقلدپراکندهدردوحالتی.منابعتولباشد
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هاآنیبرداربهرهتیظرفیستینصورتبایندکهدراینمایمتواندیتولاقدامبهبهطورمستقلازشبکهپراکنده

نییعتعیتوزدرچارچوبشبکهیمحلیبارهابرقنیتأمی،هدفاصلیدرحالتبعد.باشدتقاضازانیممنطبقبا

شدهاست.

 د پراکندهیتولاهداف منابع  -2-۴

یستیبا نمهمیبهایابیدستیبودهکهبرایجانبیهانهیهز اهشک ،تجدیدپذیر یانرژ ازمنابع استفاده هدف ترینمهم

یانرژ ومقدارتجدیدپذیر یردونوعمنبعانرژیصورتگموردنظرعیتوزیهاهکشب یوبر یقیدق یاقتصاد یهایبررس

سهیومقاهانیروگاهنیایبرداراحداث،بهرهههزین ،یمصرفیربارهایهنظکشبیرهارپارامتیسابهتوجهبادشدهیتول

.نشودییتع موجود یبرقسراسریهاوشبکههانیروگاه یمصرف نهسوختیهز با آن

 با مرتبط مطالعات یاساس یهابخش از یکی قدرت ستمیس به پراکنده دیتولیواحدها اتصال یاقتصاد و یفن یابیارز

 یهاپست در نظارت و کنترل هایسیستم وجود و اپراتور حضور همچون ییهاتیگردد.قابلیمحسوبم داتیتول نیا

دیبالقوهتولیایمزارغمیعل.است نموده مبدل نواحدهایا احداثیبرا یمناسب بهمکان را هاپست نیا ع،یتوز فوق

ازجملهیانرژنیچرخهتأمدرنمنابعیاشترینفوذبنهیزمموجوددریهاتیومحدوداهیدگیچیپراکنده،پیانرژ

یمهملئمسا،موجودهشبکپراکندهدردیتولیهایادغامتکنولوژ.لشودیبهطورکاملتحلیستیاستکهبایمسائل

.دکنیمجادیایوعملکردفنرساختیتوان،الزاماتزتیفیبرق،کمتیوقیانرژنیتأمیهانهیرادررابطهباهز

واحدهاانیشا وجود ضرورت که است دریتولیذکر پراکنده د مدو توجه مورد تأمباشد،یراستا نیابتدا

عدمن،یعالوهبرا.یبهمنظورارزآوریانرژصادراتمازادسپسویداخلیوتجاریصنعتیگخانیهاکنندهمصرف

یاجتماعیهانهیهزنیهمچن.وجوددارددپراکندهیبعتولمناگستردهویدرارتباطبادواممالیتوجهقابلیهاتیقطع

وجودیانرژنیتأمدریاساسرییتغنیاثراتاقتصادکالنالیپراکنده،بهدلاتدیتولندهیومنافعوابستهبهنفوذفزا

.نخواهندداشت

یتولهایسیستم سمتمشترمحلبهکینزدمعموالًدپراکنده در تویروایکتقاضا، دارند.عیزشبکه نیاقرار

ایییمستقلروستایهاهاشاملبرنامهستمیسی.برخکنندیمدیمگاواتبرقتول۵ولوواتیک۱نیاغلببهاستمیس

هدفارسالبرقمتصلبهشبکهباهایدستگاهوجوددارد،یودمربوطبهدسترسیکهقییمثالدرجایدوردستبرا
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یتتوانوکاهشاتالفتواندرمناطقمشخصودستگاهیفیشکیباهدفافزامالکیداراهایدستگاهبهشبکه،

راشارهکرد:یتوانبهمواردزیداتپراکندهمیقتولیفدقیتعرجهتباشند.یمیسوختیهالیباپ

شود.یکنندهنصبممصرفیکیدتواندرسطحکوچککهدرنزدیکمنبعتولی-۱

.متصلاستعیشبکهتوزبهشبکهانتقالولتاژباالیبرقکهبهجایکنندهدیتول-2

راست.البته،مقدارتوانییداردکهمتناسببازماندرطولروزدرحالتغیخودمقدارتوانمشخصیستمبرایهرس

،زمانحداکثرباریرسانستمبرقیهرسیلبرایندلیشوند.بههمیدرهرروزدرطولفصولمختلفتکرارمیمصرف

است.یشدهباتوانمصرفدینتوانتولیجادتعادلبیشود.منظورازتعادلبار،ایوزمانحداقلباردرنظرگرفتهم

تتوانیفینانوکیتاطمیجهقابلیرند،درنتیدقبولخودقرارگددربازهموریدربحثتعادلتوان،ولتاژوفرکانسبا

یهااپراتورینموردبرایکهاافتیدپراکندهبهآندستیدهازمنابعتولتوانبااستفایاستکهمیازاهدافیکی

ارمهماست.یستمبسیس

و،کنترلفرکانسورفعخطایولتاژوتوانراکتدپراکندهبهشبکه،کنترلیدراتصالمنابعتولیمسئلهمهمواصل

تویشودتاامنیدتستوبررسیشود،بایتصلممیکهبهشبکهاصلیادپراکندهیناساس،هرمنبعتولیاست.برا

د.نمویبردارنمنابعبهرهیتوانازاینحالتاستکهمیوتنهادرارملزوماترابههمراهداشتهباشدیوسایداریپا

بانیستمپشتیسمختلفبهلیبهدالانیازمشتریبرخاست.یاضطراریبانیپشتدپراکندهیمنابعتولدومفهیوظ

هامارستانیدربیاضطرارکارکردایوتی،امنیکیتکنولوژفرایندمثالعنوانبهدارند،ازیندرسطوحمختلفینرژا

وهینقطهاتصالثانوکیکنندگانمصرفنی،ایشبکهاصلبیاستکهدرصورتآسیهیبدنگ.یسپاچیدمراکزای

ازدنتوانیمدپراکندهیمنابعتول،فتندیبقدرتاتفاقستمیدرسیوجود،اگرحوادثجدنیخودکاردارند.باارهیذخ

د.نکنیریجلوگعملکرد،توقف

هانیروگاهاغلبآورند.یبرقبهارمغانمهشبکیرابرایبهتریعملکردها،شتریبیهاتیظرفدارایدپراکندهیمنابعتول

ارائهخودشدهنصبتینسبتبهظرفیکمترتوانقت،یدرحق.کنندیکارنمنهیبهمیدررژیدیتولیواحدهاریساای

دهندهنامرنشانیشدهکهایبردارخودبهرهیتنامیظرفدرصد7۰یال6۰نواحدهادربازهیااوقاتیگاهند.ینمایم

شود،خاموشریناگزیهابیآسیبرخلیدلابهیواحدبااشتباهپرسنلکی.اگرباشدیمدیتولفرایندنبودنیاقتصاد

نانیاطمیبرداربهرهیستمبهعنوانشاخصاصلیسفرکانسیداریپادهدتاازشیراافزادیحجمتولفوراًدیباستمیس

.دیحاصلنما
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،انشدیتربشیپکهطورهمانممکناست.ریغتقریباًیاهستههاینیروگاهاییحرارتدیتولیهاکارباواحدنیانجاما

استفادهبانموردیستمپشتیتوانندبهعنوانسینمازاینرودارندینیمعیاندازشروعوراهمانازبهزینزاتیتجهنیا

رفتازمشکالتمرتبطبرونیکارآمدبرایحلراهدپراکنده،بهعنوانیمنابعتولیریکارگنمنظوربهیبدرند.یگقرار

است،یسراسریخاموشکیوقوعاجتنابازیبرایراهکارستمی.کاهشبارکلسشودیمیتشبکهبرقمعرفیباامن

کهشودیمیمیعظیمنجربهخساراتاقتصادمسئلهنی.اشوندبرقیبدیکنندگانبامصرفیکهبرخینمعنیبد

موردنیازافتتوانیدر،ستمیسیداریحفظپاهایروشازگریدیکی.افتدیوجوداتفاقمنیاست،امابااقبولرقابلیغ

متی.قآوردیمربوطبهبازاربرقرابهاجرادرمیهانهیهزطرحنیوجود،انیبااقدرتمجاوراست.هاییستمساز

باشد.شهیازهمشتریباریبستواندیدورهمنیدرطولامگاواتساعتکییبرا

باشد،هیکاربردبارپااندتویمامرنیکنندهاست.امصرفیبراتوانمیمستقدیتولدپراکندهیمنابعتولگریهدفد

ازشبکهخارجیازهاینیبرادشدهیتولتوان%۱۰۰کهمالکازیزمان یخوداستفادهکردهومقدارالزمازبرقرا

،اتصالیباالیهانهیهزپرداختاجتنابازیدپراکندهبرایمنابعتول،دورافتادهویی.درمناطقروستاکندیمیداریخر

 .شودیگفتهمبرنامهمستقلنعملی.درواقعبهادنکنیمکمکیبهشبکهاصل

یابیومکانیابیتیظرفبهتوجهباراشارهکردکهیدپراکندهبهمواردزیتولیاصلیایتوانازمزایبهطورخالصهم

:اندازدپراکندهعبارتینهتولیبه

 تخطوطوکاهشتلفاتیظرفیآزادساز •

 لولتاژیبهبودپروف •

 نانیتاطمیشقابلیافزا •

 وحرارتیکیالکتریانرژزمانهمدیتولتیقابل •

 یطیمحستیکاهشاثراتنامطلوبز •

 زاتیشطولعمرتجهیافزا •

 دوردستیونواحییکنندگانروستابهمصرفیرسانامکانبرق •

 ینهانتقالانرژیکاهشهز •

رهچرخانیجادذخیا •
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است.هاآندیبودنتولینیبشیپرقابلی،غپراکندهدیعنوانتولتحتتجدیدپذیریمشکالتانرژترینمهمازیکی

تیقابلشیافزای،برالیندلیبههموابستههستند.ییوهواآبطیبهشرایبادهایتوربینوکیفتوولتائیهاهیآرا

قدرتهاییستمسهاتصالبایسوختوباهکیبرقروگاهینیعنید،نباشبانیپشتتیظرفیدارادی،باستمیسنانیاطم

کهدهدیرخمیزمانگریمشکلددارد.ازینیاضافیهانهیبههزنعملکردیاالزمبهذکراستکه.کندمجاورعمل

توانبرتیفیوکنترلکی،هماهنگتیریمدنجامسئلهیدرا.کنندینمیتأمخودراداتیتولکنندگانمصرفیبرخ

انیولتاژوجرنوسانات.شخواهدآمدیپیتواندوجهتانیجرجادیارینظیلئمساوشودیممطرحزاتیتجهیرو

کهدریزماندرطولریپرسنلتعمیبرادوجهتهبرقانیبگذارد.جرریتأثستمیسیداریبرپاتواندیمویتوانراکت

ارخطرناکاست.یبوجودداردبسیشبکهآس

یکردهوبرروجادیانورتریالیرابهدلهاکیهارمونتواندیمهپراکنددی،منابعتولیعشعاعیتوزهایسیستمدرمورد

اتیعملیرعادیغنادرستمنجربهپردازشیهادرمکاندپراکندهیمنابعتولبگذارد.نصبریتأثسطوحاتصالکوتاه

یبرایمانعتواندیمسفورماتورترانایولتاژکنندهمیوتنظدپراکندهیتولواحدنیفاصلهکوتاهب،مثالی.براشودیم

کند.جادیولتاژامیتنظ

مثالتفاوتیبرا.استدپراکندهیبودناحداثمنابعتولیواقتصادزاتینصبتجهنهیهزیابیارز،موردبحثمسئله

نهیلوواتاست.هزیوروبرکی2۰۰۰۰-۱۰۰۰برابراستبابیبهترتیسوختیهالیاحتراقوپهایتوربیننیبهزینه

.شودیکسانبرآوردمیتقریباًدپراکندهیبزرگومنابعتولهاینیروگاهیبرانصب

 د پراکندهیتول یعملکرد یمدها -3-۴

رادرنظرگرفت:یتوانچهارمدکاریدپراکندهمیتولیبرایبهصورتکل

هیمدعملکردبارپا-۱

کیمدعملکردحذفپ-2

بانیاپشتینیجانشمدعملکرد-3

یارهیلکردجزمدعم-۴

شوند.یحدادهمیبهاختصارتوضیعملکردیکازمدهایدرادامه،هر
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 هیمد عملکرد بار پا -1-3-۴

دیتولنمد،یدرا.استدتوانیتولدرحالیاصلهشبکوستههمراهبایپطوربهدپراکندهیتوله،یردبارپاکدرمدعمل

.راتباررابرعهدهداردییبهتغییپاسخگوتیمسئولیاصلیهکشبکهیدرحاللدهدیثابتتحویتوانیستیبا پراکنده

 کیمد عملکرد حذف پ -2-3-۴

راباریکپهدوردرموردنیازراستوتوانیمتغ دپراکندهیتول توسطشدهدیتولی،انرژیکردحذفپکعملمددر

ستمیسیلکیبرداربهرهههزیننجربهکاهشمتواندیمیکحذفپیبرا پراکندهدیتول از استفادهد.ینماینمیتأم

رییتغیصورتساعتبهدیبستهبهتقاضاودردسترسبودنتولیاتبرقمنطقهکتوانشرنیتأمههزین،واقع.درشود

یهاتکشریبرامناسبیاستراتژیکشود.پسیلمینهبهآنتحمیهزنیترشیبباریکندودرساعاتپکیم

 دپراکندهیتول از(ترباشدگرانیاتبرقمنطقهکشرازتواندیخرکهیزمان)باریکپیهادورهیهطکناستیعایتوز

کنند.استفاده

زاتیدوتجهید،خطوطانتقالجدیروگاهجدیاحداثنیبرایگذارهیسرماههزینیتاحدیکردحذفپک،عملعالوهبه

نرشدباردریرابهتأمیاتبرقمنطقهکرد،شرکنمدعملینایچناندازد.همیقمیابهتعویاهشدادهکعرایتوز

.سازدیقادرم،عوجودداردیدرتوزیتفیاظرفیمبودپستکهکیمناطق

نانیتاطمیبار،قابلیکپیهادردردورهیفیاهشبارگذارکباتواندیم،یکدرمدحذفپ دپراکندهیتول ردکپسعمل

بهبوددهدوبایس یبرداربهرهیلکههزیناهشکندورهموجبیتواندراههزیناهشکبارویکحذفپستمرا

.ستمشودیس

 بانیا پشتین یمد عملکرد جانش -3-3-۴

بانیمشاهدهشود.درواقعواحدپشتیاصلهکدرشبییهخطاکشودیمتصلمیندهزمانکدپراینحالتمنبعتولیدرا

شود.یعمتصلمیستمتوزیبهسیوفقطدرحالتاضطرارشودیگرفتهنمارکهبهکشبیارعادکهرگزدرحالت

هراکشبیگریدورابهبار دپراکندهیتول یکیهکشدهاستفادهکنترالیدباایلکدویالتاحتمالکاجتنابازمشیبرا

.ندکیمتصلمبهبار

 یارهیمد عملکرد جز -۴-3-۴

هدرحالکباشبیموازصورتبههکیاندهکدپرایهمنبعتولکدهدیرخمیزمانندهکدپرایتولیارهیردجزکمدعمل

هازکعرایتوزهکازشبیوقسمتدادهدخودادامهیهمچنانبهتولیاصلهکاربودهاست،بعدازجداشدنازشبک
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اقطعیوزویالدست،قطعفدبایلکتواندبهعلتقطعیمینجداسازید.اینمایمنیتأماستجداشدهیمنبعاصل

باالدستبهمنظوریهاهکشبیشدهیزیربرنامهاقطعیشدهجادیامختلفیبهعلتخطاها،نندهکجدایدهایلک

.ماتباشدیاتنظیراتویتعم

یندهکدپرایمنبعتولیکحداقلیدارایعاصلیستمتوزیازسیهبخشکاستینمعنیشدنبهایارهیل،جزکدر

.ردخودادامهدهدکستمقدرتجداشدبهعملیازسنبخشیاکهیزمانباشدونباریاچندییکهوکباشبیمواز

 کند.یکارمیبهشبکهاصلیاتصالچیدپراکندهبهصورتمستقلوخودکفابدونهینحالتمنبعتولیدرا

 هاپستت خطوط و یظرف یسازدات پراکنده بر آزادیتول ریتأث -۴-۴

 ت یظرف یبر آزادساز یامقدمه -1-۴-۴

 عیتوز دویتول نبخشیماب واسط کی تنها نه که باشدیم قدرت ستمیس کی یهابخش ترینمهم از یکی انتقال شبکه

 مصرف روزافزون شیافزا با گرید ییسو از است. کنندهومصرف دیتول نیب اعتمادقابل طیمح کی کنندهفراهم بلکه بوده

گردد.یم احساس داًیانتقالشد بخش در یگذارهیسرما ازبهین د،یتول شیافزا نآ متعاقب و برق

 .نمودنایربیشرحز به توانیم را انتقال خطوط گسترش یزیربرنامه مختلف هایروش انواع

 شود.یم میتقسیرقطعیغ و یقطع دسته دو به قدرت ستمیس یهاتیقطع عدم حوزه دگاهید از انتقال شبکه یزیربرنامه

 قدرت ستمیس در پارامتر آن نهیشیب انگرمقداریب که یعدد مقدار کی با ستمیس یرقطعیغ یپارامترها ،یقطع روش در

 روش در که یحالدر هستند. نهیشیب مقدار یشدهدارایریگاندازه ریمقاد حالت نیا در شود.یم گرفته نظر در است

.شودیم مدل یاحتماالت مثالً مناسب ینحو ستمبهیس یپارامترها تیقطع عدم ،یرقطعیغ

 گسترش یزیربرنامه و کیاستات انتقال گسترش یزیربرنامه دسته دو به انتقال شبکه یزیربرنامه ،یزمان حوزه نظر از

 یازا به که کندیم نییتع کیاستات انتقال گسترش یزیربرنامه.گرددیم میتقس مطالعه یزمان افق در کینامید انتقال

 ستیبایم نیمعیزمان افق کی در دیجد ساتیازتأس مقدار چه و کجا بار، لیپروف و دیتول زانیم و نهیزه نیکمتر

 ساتیتأس شدن اضافه زمان شدهذکر دومورد بر ک،عالوهینامید انتقال گسترش یزیربرنامه روش در اما شود نصب

.شودینمییتع زین شبکه در و یزیربرنامه یزمان افق در دیجد

هایروشویابتکارهایروشویاضیریسازنهیبههایروشتوانبهیوتوسعهخطوطمیآزادسازهایروشانواعاز

اشارهکرد.یفراابتکار
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 یاضیر یسازنهیبه هایروش •

 یفنیهاتیمحدودیبرقرار یازا در یاقتصاد صورتبه شدهینیبشیپ بار نیتأم ،یسنت ساختار در یزیربرنامه هدف

است. شده ارائه مسئله نیا حل یگستردهبرا طوربه یرخطیغ ویخط یزیربرنامه مثل یمختلف هایروشاشد.بیم

 یمحدب ریغ تیماه لیدلبه است. شده اعمال بندرز یجداساز رینظ یساز کیتفکیهاکیتکن هاروش نیابر عالوه

شدهبهکارگرفتهحیتصح بندرز یجداساز رینظ یابتکارفرا یجداساز هایروش گسترشخطوط،یزیربرنامه مسئله

 کران و شاخه روش و یرخطیغ ویخط یزیربرنامه مسئله حل یبرا یدرون نقطه رینظ یگرید هایروش شود.یم

حلشدهشنهادیپ  فرموله با ،یاضیر یسازنهیبه هایروش بهکمک انتقال خطوط گسترش یزیربرنامهمسئله اند.

 مدل است. ریپذامکانیاضیر یسازنهیبه روش کمک به هاوحلآن یاضیر مدل کی عنوان به یطراح ملزومات کردن

 یخطوط دهندهنشان یریگمیتصم یرهایباشد.متغیم هدف تابع و ودیق رها،یمتغ شامل یزیرمسئلهبرنامه یاضیر

 گرید طرف از باشند.یم حیصح ریتغم رها،یمتغ نوع نیا جهیدرنت گردند، اضافه قدرت بهشبکه است قرار که باشندیم

هستند.یقیحق ریمتغ جنس از معموالً که بوده رهیغ و هانیولتاژش خطوط، از یعبور توان شامل حالتیرهایمتغ

 باشند.یرهمیغ و بار یارضا ودیق خطوط، تیمحدود رها،یمتغ نییپا و باال حد شامل مسئله ودیق

 یابتکار هایروش •

 گونهنیا.شوندیگرفتهم الهام عتیطب از و باشندیم یمهندس تجربه بر یمبتن خالقانه یهاکیتکن یمبنا بر هاروش نیا

 که بوده تیحساس زیآنال ،هاروشیکیازندارند. یاضیر یسازنهیبه هایروش مانند یمستحکم یاضیر هیپا هاروش

 هاروش نیا یژگیور.یخ ای است الزم قالانت بهشبکه دیجد خطوط شدن اضافه اینموضوعاستکهآیدهندهانشان

 یهاطرح کردن مشخص و یزیربرنامه ودیق واردکردن ییتوانا اجرا، در یسادگ باال، سرعتحل ،یریپذانعطاف شامل

 حاصلاز جوابمعموالً که نمود اشاره نمواردیا به توانیم هاروش نیا راداتیا از امااست؛ مسئله حل قبلاز نهیبه

 جواب ارائه لیدلبه بزرگ یهاشبکه هادرجواب نیاضمناً و باشدینم یسراسر ینهیبه یاضیر نظر از هاروش نیا

باشد.یم فیضع اریبس یمحل ینهیبه

 یابتکار فرا هایروش •

 بزرگ یهاشبکه در معموالًهاروش نیبرند.ایم بهره یابتکار و یاضیر روش دو هر یایمزا از یفراابتکار هایروش

 ریغ مسائل یسازنهیبه هایروشاز ریاخهایسال دارند.در یمناسب ییهمگرا سرعت و کرده دیتول مناسب جواب
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 شامل یابتکارفرا هایروش ریسا.دشویم استفاده تخطوطیظرفیآزادساز در رهیکوغیژنت تمیالگور رینظ محدب

،یبیترک یهاکیتکن و یمصنوع هوش شرفتیپ با اند.دهششنهادیپ مسئله نیا حل یبرا زینیفاز هینظر خبرهو ستمیس

 یحدود تا چهگر زین هاروشنیا است. شده ابداع یمصنوع هوش و گرید هایروش بیترک بر یمبتن دیجد هایروش

 یمحل نهیبه نقاط در ماندن همچون یمشکالتاساس یدارا همچنان یول کاهندیم یابتکار هایروش یهاازمشکل

.باشندیم

 ت خطوطیظرف -1-1-۴-۴

نیهمچنویکیرشدبارالکتر باشد.یمکنندگاندکنندگانبهمصرفیازتولیکیالکتریانرژارسال،خطوطانتقالفهیوظ

برقیبازارهایریگباشد.شکلهمراهفراترازتوسعهخطوطانتقالیتواندبانرخیمتجدیدپذیریدانرژیشتولیافزا

تخطوطانتقالممکناستمحدودی،ظرفجهینتدرشدادهاست.یراافزاهازنرخرشدآنیصنعتبرقنیوبازساز

درهرسالمواجهبودهیدودرصدتقریباًکابارشدباریستمقدرتآمریس،2۰۰3لطبقآمارسا،مثالعنوانبهشود.

یحالدردرصدباشد،یرحدودسدیستسالآتیددربیکهرشدتولدهندیهانشانمینیبشیپنیاستوهمچن

ودیتانتقالتوانخطوطموجودبراثرقیظرفیازطرف.نزدهشدهبودیانتقال،تنهاپانزدهدرصدتخمتیرشدظرفکه

ینعدمهماهنگیاجهی،نت؛لذاشودی،محدودمیداریپاودیودولتاژوقیانخطوط،قیجریودحرارتیچونقیمختلف

هایسالاست.درتوانستمانتقالیسحیوعدمکارکردصحتانتقال،محدودشدنیصرفوظرفد،مینرشدتولیب

جادیواافتهیساختاردیستمتجدینباسیشترموردتوجهقرارگرفتهاست.همچنیبتخطوطانتقالتوانیر،ظرفیاخ

،یانرژی،چراکهدربازارهاگرددیمتیاهمیشدارایشازپیبتخطوطانتقالیدرصنعتبرق،ظرفیرقابتیبازارها

تخطوط،ینبهعلتمحدودیشود.همچنکنندگانمتبرقمصرفیشقیتواندمنجربهافزایتراکمخطوطانتقالم

انجامبرخیرندویقرارگیبرداربهرهبامشخصاتمطلوبنتوانندموردیدیتولیواحدهایممکناستبرخ ازیا

کههمانگونه.ستیگرانبازارنینموضوعمطلوببازینباشدکهاریپذامکانتخطوط،یدودتبازاربهعلتمحالمعام

،خطوطانتقالتجدیدپذیریشنفوذمنابعانرژینافزایوهمچنیکیالکتریبارهاروزافزونلرشدیگفتهشد،بهدل

توانینتقالازدوراهکارمتخطوطایازمحدودشدنظرفیریجلوگیشود.برایستمقدرتمحدودمیتوان،درس

:بهرهگرفت

دیاحداثخطانتقالجد-

خطیکینامیتدیاستفادهازظرف-
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یمختلفیهادگاهیخط،ازدیحرارتیکینامیتدیظرفیانخطوطانتقالبااتخاذفناوریتانتقالجریشظرفیافزا

از:کاهشتراکمخطوطاندعبارتخطیحرارتیکینامیتدیظرفاستفادهازیایمزاداست.یمفیکیستمالکتریسیبرا

شیافزا .ستمقدرتینانسیتاطمیبهبودقابلیاقتصادیایمزایابیوارزتجدیدپذیرهایانرژیلادغامیانتقال،تسه

اعتباربارهابهنیشودبهمنظورتأمیروزرسانبهاینصبیستیشبکهراکهبازاتیتجهیهایژگیوستم،یتسیظرف

،دیتولهایسیستمدرسهسطحتیظرفیآزادسازیبراتوسعهیزیرمطالعهبرنامه.دینمایمنییتعیتصاداقیروش

شدهانتقالتیکمبودظرفجبومقدرتهایسیستمدساختاردریگر،تجدیدیازسوشود.یانجاممعیانتقالوتوز

نسبتاًگرانبودهییگرمانیوزمیدی،خورشیآبمانندباد،تجدیدپذیرهایانرژیکهدهیگرد،مشخصنیهمچن است.

شدهشیترازپشیبدپراکندهیتولمنابعاستفادهازبهیمندنروعالقهیبهصورتمحدوددردسترسهستندازاو

 پراکنده داتیتول با مرتبط یهایفناور متیکاهشق و راندمان شیافزا ،یتکنولوژ شرفتیپ ر،بایاخهایسال.دراست

ن،ییپا یریپذسکیر مانند شده ساختار دیتجد قدرتهایسیستم یاقتصاد یارهایمع با داتیتول نیا یهماهنگزین و

،برمشکالتعیتوزیهادرشبکه پراکندهدیادغاممنابعتولنرویکند،ازایم یباز برق صنعت در را یاندهینقشفزا

هاشدهاستتخطوطوپستیزانظرفیراتدرمییوموجبتغداشتهریبرقتأثستمیازسیبرداربهرهویزیربرنامه

هاسببشدهتاخطوطوپستیشوآزادسازینافزایوهمچنیزیرنهتوسعهوبرنامهیکهدرزمیموارد.]۴۴ [

:]۴۵و۴6[اندشدهیبندرطبقهیرند،بهشرحزیگداتپراکندهموردتوجهقراریاستفادهازتول

،کنندیکارمیدیخورشیبادوانرژ،یستیزهایسوختکهبا(تجدیدپذیر)غالباًکومتوسطکوچهاینیروگاه •

ند.ینمایندهمصرفمیآالیگازهاریچشمگراباانتشاریلیفسهایسوختبزرگهستندکههاینیروگاهنیگزیجا

است.یطیحمستیازبخشزمتأثردپراکندهیلاستفادهازمنابعتولیازدالیکیجهیدرنت

یواحدهانرویدپراکندههستند،ازایگردراستفادهازمنابعتولیدمؤثردساختاردرصنعتبرقازعواملیتجد •

بزرگنصبکرد.هاینیروگاهباسهیبودجهکمدرمقاتواندرمدتزمانکوتاهبایمدپراکندهرایتول

انتقالخطوطباعثکاهشتلفاتدرهانواحدیانصبکهناستیدپراکندهایگراستفادهازمنابعتولیعاملد •

.شودیم

خودیدیتولروگاهیونیکوچکحرارتیواحدهاکهدهدیمتوسطاجازهمولتاژیهابهشرکتداتپراکندهیتول •

.خودبسازندزاتیتجهایساتیتأس،هانیروگاهرادرکنار

.ینتسعیتوزستمیسیزیربرنامهیبرانیگزیجانهیزگکیبهعنواندپراکندهیتولامکاندرنظرگرفتن •
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موجود.ایدیجدیهادرپستداتپراکندهیتولمنابعنهیبهیابیمکانمهارگسترششبکهبا •

داتیتولیگذارهی،سرمادریدرفیگذارهیهدفحداقلکردنسرماباییساکیپیبراداتپراکندهیاستفادهازتول •

داتپراکنده.یتولمنابعیاضافنهیوهزیرژانتلفاتنهی،هزپراکنده

.نانیاطمتیقابلیایمزابادرنظرگرفتنعیتوزستمیسیزیربرنامهدپراکندهدریاستفادهازمنابعتول •

اییروزرسانبربهمشتملیزیربرنامهوستمیگسترشسیبرایانهیگزدپراکندهبهعنوانیاستفادهازمنابعتول •

.یفرعیهاستگاهینصبا

ستم.یسیکلیزیروبرنامهیگذارهینهسرمایدپراکندهدرکاهشهزیاستفادهازمنابعتول •

لیبرقازقبستمیسیرابرایمختلفیایمزاهستند،یکوچکاسیدرمقکهتواندیتولیواحدهانیا،یبهصورتکل

زاتیتجهتیظرفتیکردنتقویوخنثنانیاطمتیقابلشی،کاهشتلفات،بهبودمشخصاتولتاژ،افزاییکسایپ

تیتوسعهظرفیمناسببرایانهیگزیطیمحستیوزی،فنیازنظراقتصادداتپراکندهیتولد.نشبکهبههمراهدار

دپراکندهازمباحثیمنابعتولنهیبهیابیتیوظرفیابیمکان،رونیازااست.یبرقرقابتیهاشبکهدرژهیبهودیجد

تواندیمدپراکندهیتولها،یگذارهیکمسرمایریپذانعطافوسکیربهتوجهبا.ردیگیموردتوجهقرارماستکهیمهم

عیتوسعهخدماتتوزیبراشتریارائهتنوعبیبراعیتوزستمیگسترشسیزیرراهحلممکندربرنامهکیبهعنوان

یسنتیزیربرنامهکردیروبهسببنامناسببودن،یزیرنامهبریهانهیبهگزدپراکندهیتولافزودنمنابعاستفادهشود.

الگوجهیدرنتشود.یمعیتوزهشبکگسترشیزیرچالشدرروندبرنامهجادیمنجربها دیتوسعهبایزیربرنامهی،

.ردیرنظربگتوسعهدیزیربرنامهیهانهیدرگززیراندپراکندهیتولبلکهمنابعدریوفیفرعیهااکنوننهتنهاپست

 DG ید اقتصادیفوا -2-۴-۴

ربرشمرد:یبزیتوانبهترتیعرامیکپستفوقتوزیدرDGیازاحداثواحدهایدناشیمجموعهفوا

 ت پستیق در توسعه ظرفیتعو -1-2-۴-۴

 یهاتخصوصپس در است. ساخته ریناپذاجتناب یامر را عیتوزهشبک ،توسعهیکیالکتر یانرژ مصرف انهیسال رشد

گردد.یم مطرح ترانسفورماتور نمودن اضافه توسط تیظرفشیافزا قالب در معموالً توسعه نیا ع،یتوز فوق

هبارپسیتغذیدهوبرایخودرسیینهایسالبهحدبارگذارMپستپسازیکبارکنونیبارشدساالنهمصرف،پ

تمشخصدرپستوبایباظرفیدیاحداثواحدتولابد.درصورتیتترانسفورماتورپستتوسعهیدظرفیازآنبا

سالبهحداکثرNافتهوپسازیازترانسفورماتورکاهشیکتوانعبوریفرضوجودهماننرخرشدبارساالنه،پ
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زانسودیجهمیافتد.درنتیقمیسالبهتعوN-Mنزمانتوسعهپستبهاندازهید.بنابرایآنخواهدرسیبارگذار

ریتوانبهصورتزیآنرامیگرددونرخارزشفعلیامحاصلمMردرتوسعهپستکهدرسالینتأخیزاایناش
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 ویتوان اکتن یتأم نهیکاهش هز -2-2-۴-۴

 قیازطر را خود پوشش تحت هشبک موردنیاز یکیالکتر یستانرژیبایم عیتوز یهاشرکت ،یرقابت برق بازار کی در

 عیتوزهشبکبار بخش کی است: بخش دو شامل انتقال ستمیس ازیافتیدر ویاکت توان ند.ینما یداریخر انتقال ستمیس

 گریبخشد و شودیم یریگاندازه فشارمتوسط یدرهایف یوورود عیتوز فوق تپس ترانسفورماتور هیثانو سمت در که

 ریز هرابطاز توانیم یاضیر صورت به را یافتیدر ویاکت توان نیا.شودیم مربوط پست ترانسفورماتور یاهم تلفات به

:کرد محاسبه
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شودبرابراستبا:یمیداریستمانتقالخریعکهازسیوشبکهتوزینباراکتینهتأمالنهساینحالتهزیاندریبنابرا
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گرساعاتکمتریشترودردیکبیدرساعاتپمعموالًتوانددرساعاتمختلفمتفاوتباشدویومیمتتواناکتیق

ویازتواناکتیعبخشیدکهشرکتتوزیآینامکانبهوجودمیعایفوقتوزدپراکندهدرپستیاحداثتولاست.با

ویداریستمانتقالخریقسیازطرینکندوتوانکمتریتأمیدیازواحدتولیبردارقبهرهیشبکهراازطرموردنیاز

خواهدبودبا:وبرابرکردهدایپقالکاهشستمانتیازسیافتیودرینحالتتواناکتینگردد.درایتأم
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دپراکندهبرابراستبا:یستمانتقالپسازنصبتولیوشبکهازسینتواناکتینهساالنهتأمینهزیبنابرا
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عخواهدیدشرکتتوزیوکهعایدتواناکتینهخریازکاهشهزیساالنهناشیاقتصادحاتفوقسودیتوضبهتوجهبا

استاز:شدعبارت

2 b aB CP CP= −      )7-۴( 

توانیمیدیدواحدتولیآنرادرطولعمرمفیباشد،نرخارزشفعلیمیبهصورتجارینسوداقتصادیازآنجاکها

بهدستآورد.8-۴ازرابطهبااستفاده
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 وین توان راکتینه تأمیکاهش هز -3-2-۴-۴

 بابتتوان را ییهانهیهز انتقال ستمیس ،اپراتورساختاریافتهدیحاکمبرشبکهقدرتتجدیرقابتیستماقتصادیدرس

 توان همانند ستیبایعمیتوز یهاشرکت گرید عبارت د.بهینمایم افتیهادرآن از عیتوز هشبک به شدهقیتزر ویراکت

 محاسبه ریز صورت به ساالنهههزیننیا یکل حالت در .بپردازند زین را انتقالهشبکاز یافتیدر ویراکت توانههزین و،یاکت

.گرددیم
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ویازتوانراکتیودکهبخششیجادمیعایتوزیهاشرکتینامکانبرایعایپراکندهدرپستفوقتوزدیبانصبتول

وشبکهبهینتوانراکتینهتأمنهساالیند.درآنصورتهزیننمایتأمیدینواحدتولیقایشبکهراازطرموردنیاز

رخواهدبود.یصورتز
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ستمانتقالمطابقیوشبکهازسینتوانراکتینهتأمیبابتکاهشهزیاساالنهیعسوداقتصادیتوزیهانشرکتیبنابرا

آورند.یبهدستم۱۱-۴رابطه
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رحاصلیدپراکندهازرابطهزیدواحدتولیدرعمرمفیبرداربهرهبهتوجهباینسوداقتصادیایفعلینرخارزش
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دریوتوسطایدتوانراکتیتتولیزمحدودیدپراکندهونیتولیتواحدهاینبودنظرفییپابهتوجهبا نواحدها،

قیدپراکندهبودهولذاامکانتزریمنبعتولیدیوتولیشترازتوانراکتیعبیبارشبکهتوزویهاتوانراکتاززمانیاریبس

یناشینمطالعهتنهاسوداقتصادینرودرایاراندکخواهدبود.ازایمتانتقالبسعبهسیوازشبکهتوزیتوانراکت

عموردتوجهقرارگرفتهویشرکتتوزیتقالبراوازشبکهانیدتوانراکتینهخریدپراکندهدرکاهشهزیازحضورتول

ودرنظرگرفتهنشدهاست.یامکانفروشتوانراکت

 د متمرکزیتول یع پراکنده با منابع انرژیتوز نه منابعیسه هزیمقا -3-۴-۴

،ازجملهیروگاهینودیتولیهاکیازتکنیشاملمجموعهمتنوع مدرنداریقدرتپاستمیسکیرودکهیانتظارم

است.نهیارائهکاهشهزیبراینظرلیپتانسیدارادپراکنده،یتولشبکهبرقکی.باشددمتعارفیتولودپراکندهیتول

بزرگاسیمتعارفبامقدیازالزاماتتولیبانیپشتیموجودبرایرسانبرقستمیسکهچارچوبییحال،ازآنجانیباا

هر.دنکاهشدهرامشخصیگذارهیسرمایهانهیهزیرابرایکلسکیرتوانندیمپراکندهاتدیتولاند،شدهطراحی

یکینزددربرقدیتولیواحدهابااتصال.تفاوتخواهدبودممختلفیهایتکنولوژمتناسبباانواعامرنیچندکها

مربوطبهانتقالویهانهیوهزیافتهکاهشاریانتقالبرقبسیبراموردنیازرساختیززانیمورداستفاده،منقطه

ندریشود،ایعهدرمیددرخطوطمتصلبهسمتتوزیدرصدازتول۵/6یبیبهصورتتقر.ابدییکاهشمزینعیتوز

،نمنابعیشدهازاتولیدتوان،ازمواردیاریدربسابد.یدپراکندهکاهشیتواندبانصبتولینمقدارمیاستکهاحالی

حیصحسهیانجاممقایبراراهاییروشمحققانازیدارد،اگرچهبرخیبرقمعمولیهانسبتبهشبکهیشتریبنهیهز

کنند.یشنهادمیپعیانتقالوتوزایهسیستمازدراستفادهیهانهیباهز

لوواتیک۱۰یال۴حدودباالتربرقاریبامقداربسلوواتیک3یال2متمرکزدرحدودهایسیستمدتواندرینهتولیهز

نسبتبهکنندهمصرفداتپراکندهازیتولهایسیستمفاصلهکهآنجااز.شودیمسهیمقادپراکندهیتولیساعتبرا

یهاتوسطشبکهشدهارائهونقلحملخدماتیبرایکمتراریبسازینداتپراکندهیتوانتول،باشدیکمترمیهاستمیس

هاینیروگاهنصبیینهنهایهز.شودیهااجتنابمآنیبرداربهرهمربوطبهیهانهیازهزجهیداردودرنتعیانتقالوتوز

باشد.یشتریمقداربیینهاینهواقعیممکناستهزیست،حتلوواتایدالربرک۱۵۰۰یال۵۰۰بزرگدرحدود

تابارابدیشیافزازینعیتوزتیانتقالوظرفبخشدریگذارهیسرمادی،بایمرکزروگاهیناحداثیهانهیبرهزعالوه

یواقعیرگذاهیسرمانهیهزتواندیممسئلهنیا.ابدیتاحدممکنکاهشتلفاتخطنیوهمچنشدهجاجابهیاضاف

شیساعتافزالوواتیهرکیازابهبرابر3تقریباًوالزمنهیحداقلهزبرابر۵/۵ازشیراتابدیجدیمرکزروگاهینکی
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تلفاتایعیانتقالوتوزتیمربوطبهظرفیاضافههزینچیشاملهدپراکندهیتولهایسیستمنصبکهحالیدردهد.

دپراکندهازکربنیمنابعتولها،ندهیدگاهآالیازددارد.ازینعیتوزدربخشیوچککنسبتاًیهانهیوبههزستیخطن

یدیخورشیهاهیوآراتودهزیستهامثلینتکنولوژیازایکنند.برخیاستفادهمیمیقدینسبتبهتکنولوژیکمتر

دیتولیهایبازارتکنولوژههزیندراهندهیانتشارآالکاهشیواقعتیمزگردند،هرچندیزمینیورشبهرهیباعثافزا

.ستیپراکندهن

جهتموردنیازیگذارهیسرماقیبالقوهازنظرتعویهانهیپراکندهممکناستمنجربهکاهشهزدیتول،نیعالوهبرا

یکیتکنولوژیهاشرفتیازپتجدیدپذیرکوچکویژنراتورهامتمرکزشود.هاینیروگاهاحداثورساختیزیارتقا

یتیظرفیهاتیمحدودیکهدارایمرکزهاینیروگاهنسبتبهیترعیسر مهستند، برندیبهره شیافزانیهمچن.

،نیعالوهبرا.رسدیبهنظرمیهیبدیامریلیفسهایسوختاکتشافزانیمیکاهشطوالنلیبهدلسوختمتیق

نصبشوند.ندهیفزاتیباظرفکهدارندلیتماودهششروعواحدباالیهانهیباهزیبهطورکلدیجدیهایتکنولوژ

 دهند.شیمتمرکزراافزادیباتولسهیپراکندهدرمقادیتولهایسیستمرقابتتوانندیفاکتورهامنیا

 دات پراکندهیب نفوذ تولیود مربوط به حداکثر ضریق -5-۴

 راتیینتغیقدرتشدهاست.ا ستمیس یتصاداق یارهایومع نیقوانیدگرگون برقمنجربه صنعت در ساختار رییتغ

 یهاتیومحدود ارهایمع اهداف، که شدهاست موجب و داده قرار ریتحتتأث را ستمیس از یبرداربهره و یطراح

یشواحدهایدایدساختارصنعتبرق،پیتوجهتجدقابلیازدستاوردهایکی.درنظرگرفتهشودفرایند نیا در یدیجد

یستیدپراکنده،بایمنابعتولیابیمکانباشد.بهمنظوریداتپراکندهدرشبکهبرقمیومبهتولکوچکموسیدیتول

حلآنازیشدهوبرادرنظرگرفتهیرخطیغیاضیکمدلریمرتبطباآنتوسطیهاتیتوابعهدفومحدود

شود.استفادهیمناسبهایروش

 شبکه قدرت یهاانواع پست -1-5-۴

یافتهوروگاهافزایشینیدیبهمنظورکاهشتلفاتالزماستولتاژتولیباالدرفواصلطوالنیهاتوانانتقالیبرا

نینولتاژوهمچنیلایتبدیکاهشدادهشودکهقابلاستفادهباشد.برایبهنحویمراحلیسپسدرنقاطمصرفط

برقیهاجادنمودکهبهپستیقدرتاهشبکدرییهاستگاهیایستیگربایدکیبهمنظوراتصالنقاطمختلفشبکهبه

معروفهستند.
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یمهمدرطراحیپارامترها،یتأسیساتوابستهاستانداردها،مشخصاتفنیهابهطورکلدهندهپستتشکیلیاجزا

 :شوندیمیبندمیرتقسیدارند،بهشکلزایکهدرشبکهبرعهدهبرقازنظروظیفهیهاهستند.پسترهیهاوغپست

 (یروگاهیباالبرنده ولتاژ )پست ن یهاپست •

انتقالیمحدودبودهوبرایهاوجوددارد،مقدارکهدرساختآنییهاتیژنراتورهابهعلتمحدودیدیولتاژتول

بزرگایهنیروگاهدرمعموالًنی؛بنابراابدیشیهاافزاالزماستکهولتاژآن،یباالبهفواصلطوالنیهاتوانیاقتصاد

بهیلولتاژبهولتاژباالتر)کهمقدارآنبستگیهاییبهمنظورتبدباشند،الزماستپستکهازمرکزمصرفدورمی

 گویند.هایباالبرندهولتاژمیهاپستفاصلهوقدرتدارد(احداثگردندکهبهآن

 ع )کاهنده ولتاژ(یتوز یهاپست •

قینکاهشولتاژازطریدرحدمطلوبکاهشدادهشود.ایستیکنندگانبامصرفموردنیازیکیالکتریولتاژانرژ

باالبهمقداریلیدتوجهداشتکهکاهشولتاژازمقدارخیبایلردویگیع(صورتمیهایتوزکاهنده)پستیهاپست

نولتاژدرچندمرحلهیالزماستکهانی؛بنابراباشدینمیناقتصادییعتوانپایتوزیهاقپستینازطرییپایلیخ

 کاهشدادهشود.

یدیکل یهاپست •

نخطوطمختلفشبکهرابریارتباطبیفهبرقراریوظدهندبلکهفقطیانجامنمیلولتاژیگونهتبدچیهاهنپستیا

دارند.عهده

ع )انتقال(یفوق توز یهاپست •

اتصالعی)فوقتوزپستانتقالیفهیوظ سادهگریکدیبهاچندخطانتقالیدو( بهوقوعینحالتزمانیتراست.

هستندکهدرصورتییهامدارشکنهامجهزبهنمواردپستیهستند.درایکسانی ولتاژ یخطدارادوکهونددیپیم

ایولتاژدوسطحلیتبدیبرا کپستانتقالممکناستید.نکنیممدارراازشبکهجدارات،یاز،مثلانجامتعمین

یزاتتنظیتجه یهاپست.باشدانسفورماتورتر یداراماختالففاز پیانتقالممکناستساده یچیا باشند. کیده

بایکپستانتقالبزرگ،منطقهبزرگیکهیحالدرهبودمدارشکننیچندیدارانگکوچکیچیستگاهسوئیا را

هاا،مدارشکنهچیها،سوئها،رله)خازنیوکنترلیزاتمتعددحفاظتیتجهیدهدودارایولتاژپوششمسطحنیچند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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یهااسیعموماًمقباشدویلوولتمیک63شازیانتقالبیهاانوولتاژ(است.سطحولتاژپستیجریوترانسفورماتورها

.گرددراشاملمیلوولتیک63ای۴۰۰،23۰،۱32

 زاتبهدوصورتوجوددارند:یاستقرارتجهیتفضایووضعیهاازنظرکلپست

 (یرونیباز )ب یهاپست ✓

یطجویراتشراییدرمعرضتغمستقیماًهادرمحوطهبازقراردارندوزاتفشارقویآنیهستندکهتجهییهاپست

 .باشندمیکنترلغیرقابل

 (یبسته )داخل یهاپست ✓

یدرفضامعموالًقدرتکهیبهجزترانسفورماتورها)هاااکثرآنیزاتفشارقوییتجهیهستندکهتمامییهاپست

دهقراردارند.یمحوطهپوششوند(درینصبمآزاد

 عیمدل بار در پست فوق توز

 یبرداربهره هنحو به ع،یتوز فوق پست در هاجهتاحداثآن داتپراکندهیتتولیظرف نییتع در نهیهز و سود یهاالمان

بنابراباشدیم مرتبط واحدها از ینهیبه یاستراتژ است الزم نه،یبه یعمل پاسخ کی به یابیدست منظور به نی؛

گردد. یابیارز طرحههزین و سود یهاالمان آن با متناسب و نییتع داتپراکندهیازتول برداریبهره

 در یبارگذار مختلف سطوح بایستمی و نبوده یکاف یکار هنقط کی در پست بار نمودن منظور گرید بیترت نیا به

 مدل بار یساعت یمنحن قالب در را مصرف یساالنه راتییتغ توانیم حالت نیترقیدق در گردد. لحاظ هایسازمدل

 و شده مسئلهیریگمیتصم یرهایمتغ تعداد شیافزا موجب یبارگذار سطوح شیافزا که داشت توجه دیبا اما نمود

.داد خواهد شیشدیداًافزا را محاسبات انجام زمان مدت و حجم

هاینمنحنیشود.ایمربوطبهتوسعهشبکهبهکارگرفتهمیهاطرحساعتهروزانهباردر2۴هایبارنرومنحنییازا

ییتا36۵یراتبارساالنهازتکرارهاییتغیسازمدلیباشندوبرایروزانهدرکلسالمیازبارگذاریاندهیدرواقعنما

شود.یهااستفادهمینمنحنیا

 نهیسود و هز یاضیر یسازمدل

 احداثشرکت با مرتبط یهانهینهزیوهمچن داتپراکندهیتول یاقتصاد دیفوا یاضیر یبندفرمول قسمت نیا در

یفهیعوظیتوزیهاشرکت که است نیا بر فرض یسازمدل نیدرا گردد.یم ارائه عیتوز فوق یهاپست در ع،یتوز
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 و ،فشارمتوسطفیفشارضع هشبک شامل عیتوز ستمیس از برداریوبهره یطراح ت،یریمد ن،یمشترک یانرژ نیتأم

.دارندبرعهده نیمشترک سیسرو بهبود و ییکارا شیافزا ها،کاهشهزینه هدف با را عیتوز فوق هایپست

 د پراکندهیتول یاز واحدها یبرداراحداث و بهره نهیهز -2-5-۴

یسنجالعاتامکانانجاممطدپراکندهدریتولیازواحدهایبردارمرتبطبااحداثوبهرهیهانهیمنظورنمودنهز

شوند:یانمیربیهابهشرحزنهینهزیناپذیراست.اضروریواجتنابیاقتصاد

 یدینه احداث واحد تولیهز •

 یبستگ یدیتول واحد تیظرف به عیتوز فوق دپراکندهدرپستیاحداثمنابعتول جهت موردنیازهاولی یگذارهیسرما

 ریز صورت به رایدیواحدتول نهاحداثیتوانهزیدپراکنده،میتولیهایورفنا تیماه بودن ماژوالربهتوجهبا دارد.

.نمود انیب

MVADGCCGCNVPC == )( 11
      (۱3-۴) 

 د توانینه تولیهز •

دیساالنهتولنهیآناست.هزیورودینهجهتتأمینمنبعانرژیازمندصرفهزیدپراکندهنیدتواندرواحدتولیتول

آندریساالنهونرخارزشفعلینهجارینهزیدرسالاست.ایدیزانتوانتولیدپراکندهتابعمیتواندرواحدتول

گردد.یرمحاسبهمیازروابطزبااستفادهیدیدواحدتولیعمرمف
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()(         (۱۵-۴)  

 یرات و نگهدارینه تعمیهز •

 نهیهز نیا شود.می مربوط آن ینگهدار و راتیتعم به،داتپراکندهیازتول استفاده ساالنه یجار یهانهیهز از رگید یکی

برداریبهره زانیم به که ریمتغ بخش کی و بودهیدیتول واحد تیظرف با متناسب که ثابت بخش.است بخش شاملدو

.است وابسته سال در واحد از


=

+=

24

1

3 365

i

iMvMf PGCCGCC         (۱6-۴) 

د.یآیبهدستم۱7-۴رابطهبهکمکدآنیدرطولعمرمفیدیواحدتولیراتونگهدارینهتعمیهزینرخارزشفعل
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شود.یمانیربیباشد،بهشرحزینهودرآمدهامیکهشاملهزموردنظرتابعهدف

4 3

1 1

( ) ( )i j

i i

Max F NVP B NVP C
= =

= − 
       )۱8-۴( 

ودینقیادهند.یلمیراتشکیسازنهیبهیود،مدلکلیهاوقتیازمحدودیاتابعهدفمذکوربههمراهمجموعه

انداز:عبارت

 سنکرون یژنراتورهااز  یبردارت بهرهیمحدود •

 رانشان واحد ویاکتر و ویاکت توان دیتول تیمحدود و گرفتهنشأتیدیتول واحد یکار مشخصات از واقع در ودیق نیا

شود.یسنکروناستفادهمیدپراکندهازژنراتورهایمرسومتولیهایببهاتفاقفناوریتقریدراکثر.دهندیم

گردد.ازینمییهاتععملکردآنیمنحنبهسنکرونباتوجهیتودرژنراتورهایووراکیدتواناکتیتولیهاتیمحدود

نییپایهابقدرتیدپراکندهدرضریتولیهاازواحدیبرداربهرهمعموالًیاقتصادمالحظاتبهتوجهباگریطرفد

بینضرییمرتبطباحدپایتیتوانمحدودیمیدیتولیازواحدهایبرداردربهره؛لذارسدیمقرونبهصرفهبهنظرنم

یدپراکندهمبتنیازواحدتولیبردارهبهرینقاطکاریحاتفوقفضایتوضبهتوجهبازمنظورنمود.ینیبارگذارتوان

شود.یفمیرتعریزیتوسطمجموعهروابطنامساویاضیبهصورترCGیتنامیبرژنراتورسنکرونباظرف

i NomPG P CG        )۱9-۴( 

i MinQG Q CG        )2۰-۴( 

2
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2
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 پراکندهد یو تولیو و راکتیت حداکثر توان اکتیمحدود •

بهدنبالداشتهیقتصادتواندمنافعایشدهمعطبقروابطبیانیدپراکندهدرپستفوقتوزیازتولیبرداراگرچهبهره

دپراکندهازباریتولیدیوتولیووراکتیزانتواناکتیاستکهمینمنافعتاهنگامیدتوجهداشتکهایباشد،امابا
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فرضعدموجودبهتوجهباشودویقمیستمانتقالتزریبهسیدیصورتتوانمازادتولنیرایشبکهفراترنرود.درغ

هابهدنبالنخواهدداشت.نشرکتیایرابراینامرسودیعدربازارفروشبرق،ایتوزیهاشرکتیبرایگاهیجا

ودیپراکندهدرهرساعتراتوسطقدی،تولیدیوتولیووراکتیتوانحداکثرتواناکتینحالتمیازایریجلوگیبرا

رمحدودنمود.یز

, 1,..., 24i iPG PD i =       )2۵-۴( 

, 1,..., 24i iQG QD i =       )26-۴( 

 د پراکندهیت تولیت حداکثر ظرفیمحدود •

،سازدیم محدود را عیفوقتوز پست در احداث دپراکندهجهتیتتولیظرف دیق نیا ،موردنظر سنجیامکان یمطالعه در

ریز صورت به توانمی یاضیر قالب در را تیمحدود نیا.نرود فراتر یخاص حد از یدیتول واحد تیظرف کهطوری به

.داد نشان

maxCG CG      )27-۴( 

 وجوددارند هاییطرح یگاه عیتوز یهاشبکه بهبود و توسعه در که رسدمی نظر به الزم آنجا از دیق نیا نمودن منظور

 منابع تیمحدود علت به کنیل و دارند همراه به یاقتصاد صرفه عیتوز یهاشرکت یبرا ،نهیهز و سودیکل نظر از که

.ستندین طرح سازیپیاده به قادر و نداشته اریاخت در را طرح یاجرا یبرا الزم هاولی بودجه عیتوز هایشرکت ،یمال

مسئلهدستیدپراکندهرامحدودساختهوبهجوابکاربردیتتولیتواندظرفید،طراحمینقینباوجودایبنابرا

ابد.ی

 ننایت اطمیقابل -6-۴

 عملکرد نفکیجزءال و بوده مطرح یجد طوربه هاآن نانیاطم تیقابل ها،ستمیس یبرداربهره و نصب کنار در امروزه

 تیقابلنی؛بنابراشودیم زده حمحکیصح عملکرد ارائه در ستمیس ییتوانا زانیم نانیاطم تیقابل یابیارز در هاست.آن

 زین قدرتهایسیستم در بحث نیا گردد. لیتبدیستمیهرس عملکرد بهبود جهت یعامل عنوان به تواندیم نانیاطم

.است برخوردار ایویژه تیاهم از
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 یمحدودهزمان کیدر شده محول یکارها و امور انجام در ستمیس آن ییتوانا توانمی را ستمیس کی نانیاطم تیقابل

 ستمیس ییعنوانتوانا به توانیم را نانیمتاطیقابل قدرت، ستمیس مورد در.کرد فیتعر مشخص طیشرا تحت و نیمع

فنمود.یتعر کنندگانمصرف یکیالکتر یانرژ تأمین در

 یبندمیتقس یبخشاساس دو به توانیم را مفهوم نیا و است یاگسترده مفهوم یدارا قدرت، ستمیس نانیاطم تیقابل

:نمود

 ستمیت سیکفا •

 در نیمشترک موردنیازیانرژ رساندن جهت ستمیس در یکاف و بمناس امکانات وجود به معموالً ستمیس تیکفا مفهوم

 عیتوز و انتقال شبکه بودن ریپذ،دسترسیکاف یانرژ دیتول شامل یکاف و مناسب امکانات نیشود.ایم گرفته نظر

 بدون و یکیاستات طیشرا در که ستمیس از یحالت به تیکفانی؛بنابراباشدیم نیمشترک بار نقاط به یانرژ انتقال جهت

.باشدیم مرتبط هابودهاغتشاش وجود

 ستمیت سیامن •

اغتشاش ییپاسخگو یبرا ستمیس ییتوانا ستم،یس تیامن  خروج مانند ستم،یدرونس در داده رخ یناگهان یهابه

 ییناتوا ت،یامن مطالعات ،یطیشرا نیدهد.درچنیم نشان را کوتاه اتصالیخطاها ای انتقال زاتیتجه ای دیتول یناگهان

دهد.می نشان را یداریپا دادن ازدست بدون و یارهیزنج یهاشکست بدون بقاء یبرا ستمیس

 ماندگار حالت ک(وینامیگذرا)د:شود میتقس بخش دو مجددًابه تواندیم تیامن لیتحل ستم،یس تیامن مطالعات در

 ک(.ی)استات

 دست از احتمال تاپردازدیم خطا کی ای المان کی خروج دنبال به ستمیس نوسانات یبهبررس گذرا، یداریپا یابیارز

 حالت کار نقطه کی وجود یبررس ماندگار، حالت تیامن یابیارز از هدف.دینما یبررس را ژنراتورها زمیرفتنسنکرون

 ک،ینامید نوسانات ییرایم از پس آشفته، قدرت ستمیس که باشدیم شامدیپ کی وقوع بعداز من،یا و دیجد ماندگار

رد.یگ آنآرام در

 نانیت اطمیسطوح قابل -1-6-۴

ستمقدرتیتسیکفا یابیع.ارزیانتقالوتوزد،یمکرد:تولیتقسیهاصلیتوانبهسهناحیستمقدرترامیمجموعهس

.انجامشودیازسطوحسلسلهمراتبیکهرودریاصلینواحنیازایکهرتوانددریمزبهتبعآنین
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 (HLI) یک3۴ن سطحنایت اطمیقابل •

بخشمسئلهنیباشد.درایم HLI اسطحیدیسطحتولیابیرزنان،ایتاطمیدگاهقابلیندستهازمطالعاتازدیاول

.نخواهندشدبرزمانیلیستممطالعاتخیمواجهنبودهوبابزرگشدنابعادسیخاصیدگیچینانباپیتاطمیقابل

تواندزمانیاشارهکردکهمیدیتولیواحدهازمانهمیهابهتعدادخروجتوانینبخشمیازجملهمسائلمهمدرا

توانیتمامتأمینیبراهانیروگاهتینسطح،قابلیناندرایتاطمیقابلقراردهد.مطالعاتتأثیرمطالعاتراتحت

 .استشدهستمشناختهیتسیهابهعنوانکفایمشتریموردتقاضا

  دو نان سطحیت اطمیقابل •

اصطالحاًوشدهگرفتهددرنظریستمتولیزاتبههمراهادواتسیتجهمعموالًقدرت،یهادرمطالعاتسطحانتقالشبکه

نمطالعاتیشود.ایماطالقHLIIسطحنانیتاطمینمطالعاتقابلیدهندوبهایلمیکشبکهمرکبراتشکی

نانیاطمتیرند.درهرمنطقه،قابلیگیانقاطبارانجاممیستمقدرتوینانکلسیتاطمیقابلیهانشاخصییتعیبرا

ارزینمیعملکردانتقالتضمتیامنیابیارزوسیلهبهستمانتقالیس ایکندکهآینمییتانتقالتعیامنیابیشود.

بعدازقطعیپیتواندتقاضایستمقدرتمیس کیایکخطیمثالعنوانبه)زاتیاچندجزءازتجهیکیکرا

.ریاخیدینماتأمین(ترانس

  سه نان سطحیت اطمیقابل •

عمطالعاتیتوزیهاشبکهیعنینسطح،بخشسومیشتردرایالبتهبکهباشدمیعیانتقالوتوز،دیشاملتولنسطحیا

ظنمطالعاتلحایایورودصورتبه HLII مطالعاتسطحیهایخروجوشدهانجامنانبهطورمجزایتاطمیقابل

مستقیماًنسطحکهیناندرایاطمتیقابلیهاشاخصیکسریعشاملمحاسبهیستمتوزیتسیکفای.بررسشوندمی

در د.عداریستمتوزیبهساختارسیشتربستگیعبیتوزهایسیستم.نحوهمحاسباتهستیانینپایمربوطبهمشترک

یهاشود.شاخصیمیعناشیستمتوزیازسمعموالًتمربوطبهنقطهبار،یستمقدرت،عدمکفایسیهاشتربخشیب

دیدگاهنقاطباردارند.ازتکتکمربوطبهیهاشاخصیبررویرکمیتأثمعموالً HLII درستمیتسیمربوطبهکفا

ید خرابیزباشندمیارمهمیبسHLIوHLII مربوطبهسطوحهایاندیسگر، ازینسطوحبخشبزرگیدرایرا

 گرسطحیرداشتهباشند.بهعبارتدرادربناپذیریجبرانجینتاتوانندمینیرقراردادهوبنابرایحتتأثستمراتیس

                                                

3۴Hierarchial level 1 
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HLII شدهقطعزانباریازنظرمیداشتهولیرکمیننقاطبارتأثیعوهمچنیدرشبکهتوزیازنظرفرکانسقطع 

 .عراازمدارخارجکندیستمتوزیازسیادیزتواندبخشیم HLII درسطحیکقطعیدارد.چونیادیرزیتأث

 قدرت هایسیستمنان یت اطمیقابل یارهایمع -2-6-۴

هایتکنیک شود.یم میتقس یاحتماالت و نیمع دسته دو به عموماً قدرت ستمیس نانیاطم تیقابل محاسبات اریمع

 به یابیدست یچگونگ و پردازدیم مستینانسیاطم تیقابل در آن یامدهایپ ستم،یس در خطا وقوع یچگونگ به نیمع

 قدرت ستمیس در که نیمع اریمع نیترکنند.معروفیم نانفراهمیاطم تیقابل گرلیتحل یبرا را موفق ستمیس کی

امن شتریب و است مرسوم مرکب است. N−1تیامن اریمع دهد،یم قرار مطالعه مورد را نانیاطم تیقابل یتیجنبه

 ستمیسیواقع نانیاطم تیقابل شود،یم ادی یمهندس هایقضاوت اریمع به هاآن از اغلب که نیمع هایروشن،یبنابرا

رند.یگینم بر در را ستمیس اجزاءیخطا و ستمیس یتصادف و یاحتماالت عتیطب ارهایمع نیا که چون کندینم یابیارز را

 باشد.ینم استفادهقابل زات،یتجه یشنهادیپیهاشیآراسهیمقا و یاقتصاد زیآنال انجام یبرا شاخص نیا طورهمین

در گذارند،یم ریتأث ستمیس نانیاطم تیقابل بر که را یمهم یفاکتورها توانندی،میاحتماالت یارهایمع گر،ید یسو از

 به ستمرایس عملکرد و نموده استفاده نانیاطم تیقابل یابیارز یبرا یعدد یهاشاخص از ها،کینتکنیا رند.یگب نظر

 یبرا نکهیا ای باشدیمطلوبم تیوضع در نانیاطم تیقابل نظر از ستمیس ایآ که ندینمایم مشخص یعدد صورت

 تیقابل یابیارز یبرا قاتیتحق شتریبدر ک،یمطالعاتاکادم در شود. اعمال یراتییتغ دیبا ستمیس نانیاطم تیقابل بهبود

 که است یحال در نیا ن.یمع هایروش نه شودیم استفاده یاحتماالتیهاروش از یمهندس هایسیستم در نانیاطم

بودن دشوار امر نیلایدارد.دل وجود هاحوزه از یاریبس در یاحتماالت هایتکنیک از استفادهبه توجهیقابل یلیم یب

 ستمیس وقطعات زاتیتجه یتصادف رفتار ن،یمع یارهایمع هرچند، باشد.می دستآمدهبه یعدد یهاشاخص ریتفس

 که سکیر یعدد هایشاخص نسبتبه ستم،یس بردارانبهره و طراحان زان،یربرنامه یآنبرا فهم کنند،ینم لحاظ را

 اریومعN−1نیمع اریمع بیترک با مشکل، نیا باشد.یمترآسان است، شده نییتع یاحتماالت هایتکنیک از استفاده با

شود.یم مطرح ستمیس سالمت اریمع عنوان تحت حل،راه نیا است. حلشده دیجد اریمع کی دیتول یبرا ،یاحتماالت

 اندازه به دیذخیرهبا زانیم که دینمایم مشخص نیمع اریمع قدرت،روش ستمیس ذخیره نییتع یبرا مثال طور به

 باشد شتریواحدب ترینبزرگمقدار از شبکه ذخیره زانیم کهصورتی در فیتعر نیا با باشد. ستمیس واحد ترینبزرگ

 سالمت اریفمعیتعر با رد.یگیم قرار سکیحالتر در ستمیس صورتاین ریغ باشد.دریم نرمال حالت در ستمیس

:شودیفمیتعر ریز صورتبه کهگرفت نظر در ستمیسیبرا سکیر و هیحاش سالمت، حالت سه توانیم
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 بارشبکهیپاسخگو ستمیس واحد ترینبزرگ خروج با بار تأمین یبرا ستمیس ن،یمع اریمع بهتوجهبا سالمت: -

.باشدیم

 یقادربهپاسخگو ستمیس واحد ترینبزرگ خروج صورت در یول بوده بار یپاسخگو ستمیسیدرحالتعاد ه:یحاش -

.ستین شبکه بار

 شبکهراندارد.یبارها بهییپاسخگو طورکاملتوانستمبهیس:سکیر -

 نانیت اطمیقابل یابیارز هایروش -3-6-۴

نمود: میتقس عمده بخش دو به توانیم را نانیاطم تیقابل یابیارز هایروش

 یسازهیشب هایروش •

 یسازهیشب هایروش،یمهندس هایسیستم نانیاطم تیقابل یابیارز هایروش از یکی شد اشاره باال در که طورهمان

 ییایمزا از یکی شود.یم یسازهیشب یامصنوعییعیطب صورتبه ستمیس رفتار و کرد،عملهاروش نیا در باشد.یم

 ییهاستمیس نیهمچن و بوده دهیچیپ کار طیشرا یدارا که است ییهاستمیس در هاروش نیا کاربرد ،یسازهیشب روش

محدود یکی کهحالیدر اند.شدهتشکیل یادیزیپارامترها تعداد از که  یابیارز عدم ،یلیتحل روش یهاتیاز

 هایسیستمنانیاطم تیقابل یابیارز جهت توانیم یسازهیشب روش باشد.ازیم دهیچیپ و گسترده ابعاد باهایسیستم

نانیاطم تیقابل یابیارز یبرا سازیشبیه هایروش نیپرکاربردتر از یکی کارلومونت روش.نمود استفاده گسترده ابعاد با

 ستمیس رفتار یسازمدل جهت یاحتماالت روابط از استفاده و یتصادف اعداد دیتول کارلومونت روش یمبنا باشد.یم

باشد.یم

 یلیتحل هایروش •

 یاضیر یهافرمول از بااستفاده نانیاطم تیقابل یهاشاخص و شدهستم،استفادهیس یاضیر مدل از یلیتحل روش در

آندونرخیوبرا شدهگرفتهوخرابدرنظر سالم حالت دو ساده، واحد کی یبرا روش نیا در .گرددیم محاسبه

شود.یفمی(تعرر)ی(ونرختعم)یخراب

 خط یحرارت یکینامیدت ینان ظرفیت اطمیقابل

کناستوضوحودقتخط،ممیتواقعیظرفیوستهینشاندادنپیخط،برایحرارتیکینامیتدیظرفهایسیستم

خط،اعتبارویحرارتیکینامیتدیستمظرفینانسیتاطمیتوقابلیفینانازکیاطمیرانداشتهباشند.برایکاف
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یازعواملمختلفیخط،ناشیحرارتیکینامیتدیاست.عدمدقتمحاسباتظرفیآنضرورفناوریزاتیتجهتأیید

درییوهواآبمختلفیهاشاملدادهیریگمدلاست.اشتباهاتاندازهوعدمدقتیریگازجملهاشتباهاتاندازه

ت،ینظرفییتعیاضیریها.عدمدقتمدلباشدیمخطیحرارتیکینامیتدیظرفهایدستگاهطولخطوعدمدقت

سباتبهرعواملخطادرمحایازسایهادیرخطیورفتارغییایجغرافیها،خطادردادهیهادیهاتدادهیعدمقطع

دریبهاندازهکافیریگاندازههایدستگاهخط،نبودیحرارتیکینامیتدیستمظرفیسیاساسینگران.دنرویشمارم

یبهاشتباهاتذاتنعاملمنجریاستکهایبرداربهرهطمختلفیقشرایندقیآوردنتخمدستبهیطولخط،برا

.شودیهامدادهیریگدراندازه

 عیتوز هایسیستمنان در یت اطمیقابل ینه اقتصادیمبحث هز یبررس -۴-6-۴

دادهدررخیازخطاهاینانناشیتاطمیبهبودقابلیرویعتأثیرچندانیدپراکندهدرپستفوقتوزینصبواحدتول

دیولستمانتقالوتینسیینانپایتاطمیازقابلینشبکهناشیمشترکیخاموشیتواندرویعنداردامامیشبکهتوز

محاسباتقابل در بگذارد. تولیبیترکهایسیستمنانیتاطمیتأثیر برایانتقالو باسهرید مصرف،یهایکاز

اندنباسیدرایدهندهتعدادومدتتداومموردانتظارخاموشوجودداردکهنشانییهاشاخص سمدتیهاست.

آنیعنشدهودرپیتوزیزانانرژیتوانمیاستفادهازآنمهاستکهباناندیسیازایکی(U)یبرقیزمانساالنهب

رمحاسبهکرد.یرابهصورتزیباالدستستمیسیازخطاهایعناشینهعدمتأمینبرقبارپستفوقتوزیهز

maxb MVAhnsCR U SD LF C=         )28-۴( 

باندرهنگاموقوعیدپشتیهعنوانمنبعتولتوانازآنبیعمیدپراکندهدرپستفوقتوزیدرصورتاحداثواحدتول

درتأمینکرد.یدینواحدتولیازبارشبکهراتوسطایداستفادهنمودوبخشیستمانتقالوتولیازسیناشیخاموش

رخواهدبود.یستمباالدستیبهصورتزیسیازخطاهاینهعدمتأمینبرقبارپستناشیآنصورتهز

( )maxa MVAhnsCR U SD LF CG C=   −         )29-۴( 

ستمبهدستخواهندآوردکهازینانسیتاطمیبابتبهبودقابلیانهساالیعسوداقتصادیتوزیهانشرکتیبنابرا

د.یآیربهدستمیرابطهز

4 b a MVAhnsB CR CR U CG C= − =         )3۰-۴( 

.گرددبرآوردمی3۱-۴ازرابطهبااستفادهدهدپراکنیدواحدتولینهدرعمرمفساالینسوداقتصادیایفعلینرخارزش
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تیازکفاینیدنبهسطحمعینانورسیتاطمیبهبودقابلیاستکهبراییهانهینانمربوطبههزیتاطمیقابلههزین

نانیتاطمیبهبودقابلینهبرایوهزیگذارهیشسرمایافزانانبهواسطهیتاطمیتقابلیباشد.اهمیمموردنیازستمیس

شود.ینوجامعهکسببهوضوحاستنباطمی،مشترکیاتوسطشرکتبرقمنطقه

لخواهدشد.مقداریبهآنمشترکتحمیخساراتمالینقطعیبرقشود،بهواسطهایدچارقطعیکهمشترکزمانی

دهشدهاست.یمشترکنامینهقطعیاهزیینهخاموشی،هزشودیسمتضررمیکهمشترکدراثرقطعسرویانهیهز

تواندیمیالحظهیهای،قطعمثالعنوانبهونوعمشترکدارد.یبهمدتزمانقطعیادیزیوابستگیخاموشههزین

ترممکناستموجبازدستیطوالنیهایگرمنجرشود.قطعیزاتدیازتجهیاریبسیوتروخرابیکامپیبهخراب

نهبریراتهزییتغیژه،منحنیکنندگانومصرفیبرخیگردند.براییغذایهارهیداتوخرابشدنذخیفتنتولر

یقطعیبرایکمههزینممکناستیسازکیککارخانهپالستی،نمونهعنوانبهحسبزمانبهشدتغیرخطیاست.

اریشوند،خسارتبسهادردستگاهجامدکیتشودکهپالسیطوالنقدرآنیکوتاهمدتمتحملشود،امااگرقطع

کوتاهمدتمتحملیقطعیبرایانهیچهزیممکناستکههیکیکسردخانهالکتریایشود،یبهکارخانهواردمییباال

شید.افزایآیبهوجودمیدیشدیشوندوضرراقتصادین،غذاهاخرابمیکمدتزمانمعینشوداماپسازگذشت

یاست.برایگذارهیشسرمایقبول،مستلزمافزاکسطحقابلیناندریتاطمیقابلینگهدارینانوحتیتاطمیقابل

زاتیدوبابهبودتجهیدتجهیزاتجدیخریبرایگذارهیشسرماینان،شرکتبرقمجبوربهافزایتاطمیبهبودقابل

دبرینانشبکهبایتاطمیقابلد.ینمایجادمیانانیتاطمیدرساختارقابلیاضافههزینکینامریباشد.ایمیمیقد

-مصرفیدینانعایتاطمیقابلباالرفتنتأسیساتیکهقراراستاضافهشودوسودحاصلازههزیننیاساستوازنب

نشود.ییکنندگانتع

داردیاژهیتویقدرتاهمهایسیستمدریگذارهیوسرمایهاومالحظاتاقتصادیابیهاییکهدرارزازشاخصیکی

مفهوماصل3۵تأمیننشدهیشاخصانرژ یلعدمفروشانرژیاستکهبهدلیانیبرزینشاخصمبتنیایاست.

هیلقطعتغذیکنندهبهدلاستکهمصرفیاخسارتیستمواردشدهاست؛یشبکهبهسیازخرابیالکتریکیناش

                                                

35 Energy Not Supplied 
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اندازروند،عبارتیعبهکارمیتوزهایسیستمدریداقتصایابیارزیگرکهبرایمتحملخواهدشد.دوشاخصمهمد

 .(IEAR) شدهقطعیانرژیابیوشاخصنرخارز36موردانتظاریقطعههزینشاخص

زانبارمتصلبهنقاطباریوم (Uو rو)نقاطباریاصلیهادستآوردنشاخصلحوادثوبهیپسازتحل

آورد.بهدستریازروابطزبااستفادهباهرنقطهباررامرتبط ECOST،IEAR ، EENSریتوانمقادیم
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ع،یتوزمتصلبهشبکهiنقطهباریروابطفوق،برادر
,j irبارنقطهیمدتزمانقطعiیبهواسطهوقوعخطاj 

است،
,j i،,j iUو, ,( )j i j iC rت)دالریونینهپریوهزیقطعینهرنرخخطاومدتزمانمتوسطساالیب،مقادیبهترت

نوعمشترکومدتزمانبهتوجهبااستکه jی،بهواسطهوقوعخطاiلووات(قطعمشترکدرنقطهباریبرک

)د.یآیمبهدستیقطع ) ,a i j
Lیننخواهدتأمبرقی،متوسطبارمتصلشدهبهنقطهباراستکهدراثرحادثهقطع

شد.

یابیوظرفیتیابیمکان،یوفنیاقتصاد،یطیمحستیزیهاجنبهبهتوجهبابالقوهیایحداکثرمزابهیابیدستیبرا

کهیطیدرشراهاDGنصببودهاست.برانگیزچالشانیترومشتأسیساتیبراشهیهمعیتوزهشبکدرهاDGنهیبه

رییامکانتغایوکوچککهنصبخطوطانتقالدورافتادهدرمناطقایودهونبیکاربردیمرکزهاینیروگاهاندازیراه

بهیابیدستعیتوزهشبکدرهاDGنهیهدفازنصببهرسد.یبهنظرمیشترضرورینوجودندارد،بیزمیکاربر

ستمیسنانیاطمتیقابلشی،بهبودمشخصاتولتاژ،افزاستمیبابهحداقلرساندنتلفاتسنشبکهیاعملکردمناسب

یول،رسدیبهنظرمیعملکوچکهایسیستمیاگرچهبرا،(کی)کالسیلیتحلهایروشنظرنیاست.ازارهیوغ

یهوشمندبرایهاکی،تکنیلیتحلهایروشبرخالفنامطلوبدارد.یعملکرددهیچیبزرگوپیهاتوابعهدفیبرا

گر،یدیازسو.برخوردارهستندیخوبنسبتاًییهمگراازوتربودهعیسراریبسهاDGنهیبهیابیتیوظرفیابیمکان

                                                

36 Expected Cost 
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ئلمسامطلقنهیبهجوابنییبهمنظورتع.باشندیمیسازادهیقابلپدهیچیبزرگوپهایسیستمیهابراکینتکنیا

دردهد.یترارائهمومطمئنمؤثریراهکار،یفراابتکاریسازنهیبهکیچندتکنایازدویبی،ترکهدفچنددهیچیپ

شدهبررسیعیتوزهایشبکهدرهانواحدینهایصبهیتخصیبرایاکتشافویلیتحلهایروشهاوانواعیورافنادامه

.شودیانمیبانیومشترتأسیساتیبرروهاآنراتیوتأث
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اتصال به شبکه  نهیبه یاستراتژ نییعت

DGها 
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 مقدمه -1-5

رابریاعتمادواقتصادقابلیکیالکتریانرژنیتأمتیمسئولیرسانبرقهایسیستمانشد،یتربشیکهپهمانطور

دارندعهده وکاربرانیرویکیالکتریانرژنیتأمیساتبرتأسعالوه،یرسانبرقسیدرسروآمدهبهوجودیوقفه.

توانراکتینظیوفنیفیودکینقضق.داردینامطلوبریتأثزینسینسرویاانیمشتر تخطوطویو،ظرفیرولتاژ،

هاDGمازادتوسطیدیرو،توانتولنیعبهشماررود.ازایتوزهایسیستمیبرایدجدیتواندتهدیترانسفورماتورهام

ازآنجاکهرد.یگییرقرارمتأثولتاژباالتحتیهااارسالآنبهشبکهیانویینمشترتأمیعبرایتوزهشبکقیازطر

DGبعاازمنتوانندینمیهمچنوشوندیساختهمیترکوچکابعاددردارند،ازینیکمترینصببهفضایهابرا

همان.]۵۰-۴7[شوندیممبدلعیتوزیهانفکشبکهیالیاجزاازیکیبهوشوند،هیتغذتجدیدناپذیروتجدیدپذیر

باعثDGیواحدهانهیاحداثبه.]۵۱[شوندیوصلمییانتهاانیبهمشترمیهابهطورمستقDGانشد،یکهبطور

یانرژتیفیکویذار،بارگستمیسنانیاطمتیولتاژ،قابلیهاهومنجربهبهبودمشخصشدهستمیکاهشتلفاتس

سودمندزینیبرقیساتتأسیبلکهبراانیمشترینهتنهابراعیتوزیهاشبکهدرهاDGحضور،نیابرا؛بنشوندیم

نیاباوجود[.۵2-۵6طلبد]یرامیکمتریگذارهی،زمانساختوسرماماژوالریهاDG،تکاملنیاست.عالوهبرا

صیدرتخص.]۵7و۵8[شودیمهمراهزینیجدبیبامعانهیبهیهادرصورتعدمنصبدرمکانDGی،فناورایمزا

لحاظشود.ریمواردزیستیهاباDGنهیبه

یازطرفاست.عیتوزهشبکنهیبهعملکردبهیابیدستیبرایاساسعاملکیها DGحنوعیانتخابصح •

یمحلیهابارازینمتناسبباکهداشتهها DGبهنوعیبستگنواحدهایتوسطاشدهیقتزرتوانتیماه

 .]۵9[شودینصبم

تینمکانوظرفییتعیشازحدبرایازمندصرفدقتبین،یازنظرفنستمیسیکلییبهبودعملکردوکارا •

DG باشدیمها. 

یابیارز • و ظرفتعداد سییها DGتیمقدار آنیاقتصادیبرداربهرهیقدرتبراستمیکهدر انتخاباز

 شود.یدوطرفهمانیجرازمنجربهیشازحدنیبتیباظرفییها DGحضوراند.چراکهشده

درمحدودهیعملکردیهاوحفظشاخصوستهبارهایینپتأمبهمنظورستمیسیتیامنیهاالمانلیتحل •

 .]6۰[،شاخصسطحنفوذوشاخصسطحاتصالکوتاه(تلفات)شاخصولتاژ،شاخصهمچونقبولقابل

 لشود.یبهطورکاملتحلیستیهاباDGشدنیارهیازجزیمشکالتناش •
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بلندمدتوتوسعهیزیربرنامهیبرق(ممکناستبرامتی،مدلباروقDGیموجوددر)خروجتیعدمقطع •

 باشد.یتوجهقابلمانععیتوزهشبک

شود.یهمیشدقتمحاسباتتوصیافزایبرایکفراابتکاریاچندتکنیازدویبین،استفادهترکیعالوهبرا •

بهنظریاتیحاریبسیامرکنندگانمصرفیبهتقاضاییمطمئنوپاسخگویبرداربهرهیبراهاDGنصبرو،نیازا

رسد.یم

 3۷د پراکندهیمنابع تول -5-2

دیتولیشمارشنسبتبهواحدهایبیایمزالیاماامروزهبهدلستینیدیجدداتپراکندهموضوعیتولاگرچهمفهوم

معموالًدبرقدرمحلمصرفامایازتولعبارتاستDGقتیدرحقکردهاست.دایپیشتریبتیجذابیبرقمرکز

هنحوازنظرصرفنمولدهایند.اینمایدبرقاستفادهمیتولیبراتجدیدپذیرهازمنابعکشودیهاییگفتهمیفناوربه

نمنابعیذکراستکهایانشاباشد.یمMW3۰۰مترازکهاآنتیظرفغالباًبودهویابعادکوچکیدتوانشان،دارایتول

انکنامیاها DGع،بهیانتقالوتوزیهانهیهزباالرفتنگر،یدییشوند.ازسویعوصلمیتوزهشبکمبهیمستقبهطور

یهداراکیدرمناطقها DGنندگانقراردهند.کارمصرفیتردراختارزانیمتیخودرابهقیدیهبرقتولکدهدیرام

رسند.یبهنظرمیاقتصادکامالً(،ساختاریافتهدیتجدهایسیستمیژهدر)بهوهستندیباالتر38یمحلیمرزمتیق

یارقویبسیمحرکبهعنواند،نباشیمیمتواقعیقیدارایانرژیهاهعاملکییشورهاکبهراندمانباالدریابیدست

دهمزمانبرقوحرارتدریدهتولییریپدکارگبهت.درمحلمصرفشناختهشدهاسDGیاستقرارواحدهایبرا

شازراندمانموردانتظارینمقداربیمواقعایدربرخیشدهوحتها DGشراندمانیهامنجربهافزاینتوربیکروم

بردیمجموعهراباالمیکلمتیدتوان،قیتولیبهواحدهایردنمبدلحرارتکلخواهدبود.اضافهیکسهاینیروگاه

ویشیمصارفگرمایبرایحرارتیلوواتانرژکی،حدوددویدیتولیکیترکالیلوواتانرژکیامادرعوضهمراهباهر

ساتیتأسیسنتیواحدهایینهسوختونگهدارهززیونیگذارهیینهسرماهزنخودیشودوایبرداشتمیشیسرما

یسازرودرجهتفرهنگیوزارتنیاونتاموربرقوانرژنراستامعیدهد.درایاهشمکیهمطبوعراتهوویحرارت

یزکهاونصبآندرساختمانمرستمینسیواحدنمونهازایکدی،اقدامبهخرییهاستمینسیتوسعهاستفادهازچن

                                                

37Distributd Generation 

38 Local Marginal Price 
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یدیساختمانازبخارآباستفادهشدهاست،بخارتولنیایشیگرماهایسیستمیرونمودهاست.چونبرایوزارتن

نبخار،یزازایگبخارموجوددرموتورخانهشدهودرتابستاننیازدودیکیتواندباعثعدماستفادهازیافت(می)باز

۴۱دحدویکیترکالیدانرژیتولیستمبراینسیرد.الزمبهذکراستکهراندماناکاستفادهیجذبیلرهایچیبرا

شدهدریهتعبستمیسیکیترکالیدانرژیتتولیباشد.ظرفیمدرصد82درحدودیبیستمترکیدرصدوراندمانس

یهاخودساختماندرزمانیزاتبرقیتجهیلوواتبراکی۱3۰۰نمقدارحدودیهازاکباشدیلوواتمکی3۵۰۰حدود

ابد.ییبرقانتقالمیسراسرهشبکدمازادبهیوتولشدهگرفتهدرنظریادار

از:اندعبارتند،کیهمیتوجیوعمومیمصارفمعمولیشورمابراکرادرها DGاربردککهیازجملهعوامل

واحدهاک • مصرفکوچکیاربرد کتوسط عمالً را برق صنعت تدرنندگان، خصوصبه اکیمییج و نیند

 اهد.کیدمیتولهزمیندریملیگذارهیباشدوازسرمایرومیازاهدافدولتووزارتنیسازیخصوص

نهایتاًانسوکووحفظفریتکققدرتایو،تزریتکولتاژ،اصالحتوانراداشتننگهداریندهدرپاکدپراینصبتول •

 رمثبتدارد.یهتأثکتبرقشبیفکیبهبود

نبرابرمصرفیاوقاتچندیوگاهاندشدهنصبهالزاماًاضافهکشبیکمصرفپلیهبهدلکیزاتیتجهیآزادساز •

 .نهصرفشدهاستیههزکشبیعادیهازمان

شدهنصبهمتناسبباتوانکلشبکرادریکیترکالیانرژییجاجابهمصرفیهاندهدرمحلکدپراینصبتول •

 ابد.ییاهشمکعیهتوزکدرشببهخصوصزاتیرتجهیساهاوابلکها،یضهادیجهتعویدهد.درنتیاهشمک

رهیبذخیودرنظرگرفتنضریکهزارمگاواتمصرفپ7۰ازشیشوربهبکندهیستسالآیازبینبهتوجهبا •

برمبنایتول ددریشازنودهزارمگاواتقابلتولیب۱۴۰۰راندرسالیصنعتبرقایگزارشمقدماتید،

ازفروشیارددالرخواهدبود.جهتممانعتازخروجارزناشیلیم2۰یباالیگذارهیزانسرمایمهانیروگاه

قیراازطریگذارهینسرمایتوانایکار،میایمجوانانجویلعظیخیجاداشتغالبرایوایملیهاهیسرما

 رد.کنینندگانتأمکتوسطمصرفDGیواحدها

نیشدهاست.چراکهایندهمعرفکپرایمولدهایندهبازاربرقبرایچهرهآترینمهمبهعنواناعتمادقابلارائهتوان

کتواندموجبقطعبرقمشتریهانتقالمکهدرشبکینازحوادثینندوبنابراکیالاستفادهنمهانتقکمولدهاازشب

زیعنیهتوزکوصلشدهباشند،درصورتقطعبرق،شبکبهمشترمستقیماًنواحدهای.چنانچهاهستندشوددرامان

یتبرقبرمبناکتوانباشریهمکهشبد.درحالتاتصالبیننمایتأمیارهیرابهصورتجزکتواندبرقمشتریم
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بهمنظورتواندیمیبرداربهرهمالحظاتبادرنظرگرفتننانیاطمتیقابلنیتخمداشت.ینرخمصوبتبادلانرژ

وعیتوزهشبکوطخطیکازهریدرصورتخراب.باشددیمفاریهابس DGاحداثیمناسببرایزیربرنامهجادیا

انیتجریظرفولتاژوودیقهمچونبارپخشیهاتی،محدودمتقابلاتصالیدهایکلتوسطدهمانیباقیبارهانیتأم

وبدترشدنانیازمشتریشتریشدنتعدادببرقیبنهایتاًوشتریبیهابارازدسترفتنمنجربهتواندیخطم

تاحدممکنباررازشی،رعیتوزفوقهشبکبهها DGتوانقیتزرنینانشبکهشود.همچنیتاطمیقابلیهاشاخص

 DGشورتوسطکیدیدرصدازبرقتول2۰دنبهیازاهدافمهموبلندمدتدرصنعتبرق،رسیکیدهد.یماهشک

دبرقیوخریگذاربخشخصوصهیقسرمایهاازطرستمیسنیتوسعهاهعمدهکشودیمینیبشیشدهوپاعالمها

رد.یققبپذروتحینواحدهاتوسطوزارتنیایدیتول

هتوانکدهدیناجازهرامینند،اکیدمیشانراخودشانتولنیازموردهتوانکیبرقیهانندهکبهمصرفDGیفناور

بفرستند.یهسراسرکمازادشانرابهشبیکیترکال

 هاDGعوامل بازدارنده توسعه  -3-5

دامازکهریهبراکمنمودیتقسی،قانونیتجار،یفنیلکتوانبهسهدستهیهارامDGیالتتوسعهکموانعومش

اهشموانعارائهشدهاست.کجهتییارهاکهاراهآن



 هکاتصالبهشبیسانبرایکیتوسعهاستانداردها

 هکلاتصالبهشبیوسایهبرایدییرشمراحلتستوتأیپذ

ندهکداتپراینترلتوانتولکیهاینولوژکتوسعهت



تکاجاتشریاحتیبرایرشاستانداردتجاریپذ

 هکتوافقاتاتصالبهشبیبرایوجودآمدناستانداردتجاربه

هکازشبهرنقطهندهدرکرتوانپرایبهمقداروتأثیابیهابهمنظوردستتکشریلبرایتوسعهوسا

 

 

 

 موانعفنی

 موانعتجاری
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 یبرداروبهرهیرقابتیندهدربازارهاکددرانتخابتوانپراینجدیتوسعهقوان      

 هکشببهاتصالجهتالزمطیشرافیتعر       

یشنهادیبطرحپیوتصویریگمیعدرمراحلتصمیتسر       

هابهتکشریقیزمتشویانکانوارائهمیهاومشترتکشرالتبازارها،یمتعرفهمناسبمطابقباتمایتنظ                            

 نده.کدپرایاستفادهازمنابعتول



هدفدرصنعتبرقبایگذارهیبهسرمایقبخشخصوصی،تشویروگاهینیاحداثواحدهایبرایمبودمنابعمالک

دریندگکجادپرایواجدیدپذیرتهایانرژی،استفادهازیکیترکالیمصرفانرژیدولت،رشدباالیگریاهشتصدک

دگاهی)ازدیفروشوخردهیفروشعمدهیجادبازاررقابتیبهمناطقدورافتادهوایرسان،برقموردنیازهیاولیمنابعانرژ

رگذارهستند.یرانتأثیهادراDGبلندمدت(درگسترش

DGشوند:یمتقسیمعمدههبهسهدستینولوژکدتیهاازد

یسوختیهاوسلولیاحتراقدرونی،موتورهاکوچکهایتوربین،یگازیاحتراقهایتوربین:شاملیگاز ینولوژکت

باشد.یم

 هستند.یکفتوولتائیها،سلولیبادکوچکهایتوربین،یعینهفتهطبیشاملانرژنو:  یهای انرژفناوری

باشد.یرهمیآبوغرهیذخیها،سدهاخازن،سوپری:عمدتًاشاملباتریره انرژیل ذخیوسا

 رانیا یمیی اقلبندمیتقس -۴-5

البرزویهاوهکفارس(است،وجودرشتهخزروخلیجیای)دریبزرگآبیدوحوزهیراندارایهکشوراکنیرغمایعل

هامحدودرامونآنیپیندوحوزهبزرگتنهابهنواحیها،سببشدهاستکهاثراتاآنیریزاگرسونحوهقرارگ

،یرانیکشوردارند.دانشمندانایداخلیهاقسمتیحرارتهوالدرجهیدرتعدیگر،اثرکمتریدیود.بهعبارتش

مبوداطالعاتکشوروکییتاستثنایلموقعیاند.البتهبهدلوپنانجامدادهکرانرابراساسروشیایمیماتاقلیتقس

توجهباتمتفاوتاست.یمواردباواقعیراندربعضیایماتبرایتقسنیران،استخراجایاییوهواآبطیالزمدربارهشرا

ینروشبرایرو،بهترنیستند.ازایساننیکبهطورکاملیمیازنظراقلرانهرگزدونقطهیبودنکشورایکوهستانبه

وپناست.کشور،هماناصولکیمینمناطقاقلییبهمنظورتعیاهیبهاطالعاتپایابیدست

 موانعقانونی
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توانمورداستفادهقراریشده،مپیشنهادیترحسنگنجکهتوسطدکرانرایمایاقلیماتچهارگانهینتقسیابرابن

اننمود:یتوانبیرمیشور،بهشرحزکییایعوارضجغرافبهتوجهباروییتغیمکوپنراباکیبندمیداد.تقس

خزر(یایدریممعتدلومرطوب)سواحلجنوبی(اقل۱

(یغربیهاوهستانکمسرد)یقل(ا2

(یزک)فالتمرکمگرموخشی(اقل3

(یمگرمومرطوب)سواحلجنوبی(اقل۴

یعیتطبیتووضعیموقعمپرداخت.یاندرودخواهیویژهشهرماستانمازندرانوبهیمیطاقلیشرایبهبررسحال

صورتبهالبرزیهاکوهرشتهجهتوامتداد.استرزالبیکوهستانویساحلیهاجلگههیاستانمازندراننشانگردوناح

هاست.درسراسراستانکردمحصوررامازندرانیایدریاکنارهیهاجلگهویساحلنوار،یطوالنومرتفعیوارید

جلگهیابد.درمحلتالقییخزرکاهشمیایجلگهوبهسمتدرینازارتفاعاتبهسویبوارتفاعزمیمازندران،ش

دتریبارسوباتجدیمیقدیهایازناهمواریشوتراکمآبرفت،قسمتیالبرز،بهعلتشدتفرسایشمالیهاهیکوهپاو

سواحلیها،درجلگهیمحلیاوبادهایمدریرنسیآمدهاست.تحتتأثنقاطبهصورتتپهدریدهشدهودربعضیپوش

دیاوجلگهپدیندریوکمارتفاعبیعیطبیوسدشدهیلتشکیساحلیاماسهیهاخزر،تپهیایدریوشرقیجنوب

نسبتاًمرتفعوجودداردکهماهورهایتپهصورتبهمیضخیرسوباتمازندرانجلگهیندرقسمتشرقی.همچنآورده

گسترشغرب شهرهاهاآنیحداکثر محدودمیتا نکا و رعرضیعتاستانمازندرانتحتتأثیطب.شودیبهشهر

یهوایهاتودهییجاجابه،هیوناحیمحلیا،وزشبادهایبهدریکیونزدیا،دوریالبرز،ارتفاعازسطحدر،ییایجغراف

نجهتوباوجودوسعتاندک،)وبرخالفتصوریقراردارد.بههمیپوششمتراکمجنگلیوحتیوغربیشمال

انیبرخورداراست.دوجریاژهیوییوهواآبهازتنوعینناحیدانند(،ایکسرهمعتدلمیآنرایوهواآبعمومکه

:کندیفامیاستانایوهواآبدریاکنندهنییبزرگنقشتع

کندیمیروشیپیجنوبوجنوبغربیوقطبشمالبهسویبریکهازسیشمالوشمالشرقییانهوایجریکی

شودیمراندهشمالیسوبهتابستاندرهواینتودهیاشود.یزشبرفوبارانمیبندانورخیهوا،یوموجبسرد

انوساطلس،یاستکهدرزمستانازاقیغربیبادهاوزشانیجریگرید.نداردمازندرانیوهواآبدریچندانریتأثو

شود.دریدومداومراباعثمیشدیهایبارندگران،یکندوپسازورودبهایاهعبورمیسیایترانهودریمدیایدر

طیدهدوشرایمافزایشرایشرجیفقطرطوبتوهواابدویینبادهاکاهشمیاییزاتابستانقدرتبارانیهاماه
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زمانندبادینیگریدیمحلیهوا،بادهایاصلیهاتودهییجاآورد.عالوهبربادوجابهیدمیراپدینامناسبیستیز

،(غرببهشرقاززمستانسردباد)اورزروابادنور،یبادخوشآباددرهدرزمستان(،یبریازسیاسورترک)شاخه

یدربهاروتابستانازجنوببهشمال(وجودداردکهبهطورمحلیادسام)بادبو(النیگبهمازندراناز)والیگباد

دماوبارش،بهتوجهبانمازندراناستایوهواآبشوند.یاستانمازندرانمؤثرواقعمییوهواآبطیدرشرایوفصل

:ازاندعبارتشوندکهیممیبهچندنوعتقس

 : یمعتدل خزر یوهواآب •

شرق،کهازشمالبهیبهسویکیالبرزوامتدادآندرنوارباریشمالیهاهیاهپاستانتاکویومرکزیغربیهاجلگه

خزرازیایبهدریکیبهعلتنزدیننواحیدارد.ایخزرمعتدلیوهواآبشود،یمحدودمرودگرگانیراصلیمس

آنیگرماداردکهدامنهیمعتدلیگر،دمایاازطرفدیدروکوهاندکفاصلهوالبرزیکوهستانوارهیکطرفودی

وتسوهواآبنوعنیاهعمدیهایژگیوازمرطوبومعتدلیهازمستانومرطوبوگرمیهاتابستان.استمحدود

.استترانهیمدمعتدلیوهواآبمشابهه،یناحنیاازییهابخشیوهواآبلذا

 :یمعتدل کوهستان یوهواآب •

افزا تقریباًبهارتفاعیخزر،درنواریایازدریارتفاعاتالبرزودوریبهسویاجلگهیارتفاعاراضیجیشتدریبا

ویسرد،طوالنیهاکهزمستانطوریبهرد.یگیشکلمیمعتدلکوهستانیوهواآبطیمتر،شرا3۰۰۰تا۱۵۰۰

ساالنهویزانبارندگینمحدوده،کاهشمیایاصلیژگیآنمعتدلوکوتاهاست.ازویهاخبندانداردوتابستانی

لدورهیبهصورتبرفتااوایننواحیایجویهازشیازریجهقسمتیزشبرفاست،کهدرنتیشریهواوافزایدما

.شودینانباشتهمیگرمدرسطحزم

 : یسرد کوهستان یوهواآب •

دما3۰۰۰یلبرزودرارتفاعباالایشمالمرتفعدامنهیهادرقللکوهستان بهشدتپایمتر، دویآینمییهوا

خنکدارد.کوتاهوییهاوتابستانیسردوطوالنییهازمستانیننواحیشودولذاایجادمیایطوالنیهاخبندانی

دوتااواسطشویمانباشتههمیروسرماهدوربهصورتبرفاستکهدراوقاتیگاهینواحنیایجویهازشیر

ریپوشاواردماوند،مان،یسلتختکوه،علممانندمنفردمرتفعیهاقلهدرلیدلنیهمبهآورد،یمدوامزینگرماهدور

تابستانیهاماهنیترگرمدریحتکهیطوربهاست،فراهمبرفیدائمتانباشوهاخچالیلیتشکطیشراگردکوه

 ماند.یمیباقنقاطنیاخیوبرفریذخازین
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 اندرودیم شهرستان ییایجغرافمختصات  -5-5

تیوموقعقرارگرفتهشهرستاننکاویسارشهرستانیمواصالتجادهانهیمدراندرودیشهرستانم،ییایجغراف ازلحاظ

یومرزبندحدودنکادرنظرگرفت.شهرستان درغربویتواندرشرقشهرستانسارینمنطقهرامیایانمک

از:اندعبارتاندرودیمشهرستان

(CIS یکشورهابایآبمرزهمقتیحقدر)گهربارانیعموممنطقهدرخزریایدرسواحلبه یمنتهازسمتشمال

یسارشهرستانجارستاقیچهاردانگهوکلهایبخشندوبلیهامتصلبهکوهازسمتجنوب

قرارگرفتهیشهرستانساریدرمجاورتبخشمرکزنازسمتغربیوهمچنهممرزباشهرستاننکاازسمتشرق

قرارداشتهیآبرفتیاجلگهیران،دردلتایشمالایعمومهازمنطقینمنطقهبهعنوانجزئیااست.بهطورخالصه،

.باشدمیا،برخورداریکوهودریهانیمعتدلمیمیطاقلیشراواز

 د پراکندهیتول هایسیستم یسازمدل -6-5

گامبهگاماجراشود:یستیهاباDGیابیمکانکهبهمنظورییکارها

ینبادیتورب،یکفتوولتائهی،آرایاحتراقداخلیزلژنراتور،موتورهاین،دیروتوربیکشاملمموردنظریهاDGانواع-

م.ینکیراانتخابمیرهانرژیذخهایسیستمو

شود.ینقسمتواردمیدراموردنظرعیتوزهشبکاطالعاتمربوطبهباروخطوط-

م.الزمبهذکراستکهدرینکیهاراواردمDGیرونگهدارینهتعمیهوهزینهاولیاطالعاتمربوطبهاندازه،هز-

لحاظشود.یستیر،نوعسوختبایدناپذیندهتجدکدپرایتولهاینیروگاهمورد

شود.یهاواردمر،اطالعاتمربوطبهآنیدپذیتجدیدرصورتاستفادهازمنابعانرژ-

نخواهدشد.ییمربوطهتعیبوزنیبااستفادهازضرایریگمیتصمیتپارامترهایزاناهمیم-

عمربوطهیتوزهشبکهادرDGنهیصبهیبرنامهتخصیاجرا-

نانیتاطمیهایقابلشاخصینمنابعبرروینهایلتأثیرانتخاببهیتحل-
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 3۹ازدحام ذرات یسازنهیتم بهیالگور -5-۷

متداول،بهیسازنهیبههایروشهابهکمکاندوحلآندهیچیذاتاًپیمهندسیایدنیسازنهیلبهیازمسایاریبس

ازمواردعماًلیهادشواربودهودربعضربازمانبودنآنینامطمئنومتغیرهاستم،وجودپارامتیسیدگیچیلپیدل

مسئلهیهایممکنبراحلنهمهراهینراهحلازبیافتنبهتری،هدفیسازنهیکمسئلهبهیباشد.دریغیرممکنم

انکرد:یربیتوانآنرابهصورتزیباشدکهمیمموردنظر

SFجستجو،یفضاSدیفرضکن اندوقبولدرآنقرارگرفتهقابلیهاکهجوابییفضاfتابعهدفکهارزش

Fxافتنی،یسازنهیکمسئلهبهیشود،باشد.هدفیدهمیلهآنسنجیهرجواببهوس 

 که:یهستبهطور

ممتابعهدفینیممحاسبهیبرا

)()(ممتابعهدفیمحاسبهماکزیبرا yfxf


 

Fyهریاگرروابطباالبهازا 


xبرقرارباشد،
نامند.یمینهسراسریرانقطهبه 

xN)(اگر


xازیگیکهمسایرا
هریفباالرابرایموتعریفکنیتعر)(xNy


م،آنگاهیداشتهباشx

رانقطه

ند.یگویمینهمحلیبه

شدهومورداستفادهنهطراحییافتنجواببهیهاوجوابیفضایجستجویبرایمتنوعوفراوانکیکالسیهاتمیالگور

هایکنکنتینند.اکیاستفادهمیریگبرمشتقیمبتنیهایکنکازتیکالسکیسازنهیبههایروشرند.یگیقرارم

ازیبیهابامعایکنکنتیایدارند.اشدهثباتادوتأثیراتایارزی،قدرتبسیسازنهیلبهیازانواعمسایاریدرحلبس

یبهدستهخاصهاروشنیتاعمالایمحاسباتوعدمقابلیدگیچیشپی،افزاینهمحلیرافتادندرنقاطبهیلگیقب

برایازتوابعهدفروبروم اندکهمدرنبهوجودآمدهیتجربهایروشیسنتهایروشغلبهبرمشکالتیشوند.

تیباشد.مزیمینهسراسریافتنبهیوینهمحلیهادرفرارازنقطهبهباشندوتمرکزعمدهآنیمیبیقرتهایروش

هایروشباشند.یلمیازمسایعیفوسیاعمالبهطودهوقابلهاهمهمنظورهبتمینالگوریناستکهایاهاروشنیا

هایروشکرد.دریبندمیبرجوابواحدتقسیتومبتنیبرجمعیمبتنهاییروشیتوانبهدوگروهکلمدرنرامی

جستجونهرایگرنقطهبهیهمدیباشدکهباهمکاریکجواببالقوهمسئلهمیتهریت،اعضاجمعیبرجمعیمبتن

هیجستجوبهعنوانجواباولیدرفضایکنقطهتصادفیبرجوابواحدیمبتنهایروشکهدرکنند.درحالییم

                                                

39 Particle Swarm Optimization 

)()( yfxf






 

۱۰6 

 

ننقطهسوقدادهینه،بهسمتایارجواببهیتمتکراربادرنظرگرفتنمعیکالگوریشودودریتخابممسئلهان

شود.یم

بهعنوانیسازنهیتمبهیالگور Kennedyو Eberhart ،۱99۵درسال دیجدیارکروشابتیکاجتماعذراترا

،ازرفتاریتکاملیهازمیالهامگرفتنازمکانیبجاتاستیبرجمعیمبتنهایروشتمکهازینالگوریردند.اکیمعرف

یکدستهمبتنیدهندهتشکیلیانمتأثربودهاست.رفتاراعضایپرندگانوماهیهاجانداران،ماننددستهیاجتماع

برحسبفاصلهاست.دریرینشتابگیهوهمچنینهمسایترکیسرعتبانزدینمانندهماهنگیقوانیکسریبر

مسئلهیدبرایکاندیهاشدهومجموعهجواباردرنظرگرفتهیکتابعمعییتکاملیهاتمیمانندالگورPSOتمیالگور

نسبتبهPSOیایمسئلههست.ازمزایراهحلبرایکیدایاندکهرذرهیعنیشودیمانیاافرادبیحسبذراتبر

نگآساناشارهکرد.عالوهیعوکدیمحاسباتساده،سرتوانبهیکمیتمژنتیهمچونالگوریتکاملهایروشگرید

آنذخ روشینیاطالعاتبهحافظهکمتریسازرهیبر دارد. مسائلیعیحلدستهوسیتواندبرایمPSOاز از

رهموردیهاوغکنندهکنترلیستم،طراحیسینپارامترهایغیرخطی،تخمی،حلمعادالتچندمجهولیسازنهیبه

دریبگاستفادهقرار هرکدامازاعضاPSOرد. یی، ایدهمیکذرهنامیکاجتماع، یدرفضاینذراتهمگیشود.

جاریجستجویدرفضاذراتکنند.درواقعیگرتبادلاطالعاتکردهوحرکتمیکدیچندبعدیشناورهستندوبا

و .ردیگیصورتمگانشانیمسارتجربهودانشخودشانوهیجستجوتحتتأثیدرفضاذراتانکرمییتغشده

یتدینموقعیبنابرا مذرهیکیجستجویچگونگیروذراتاجتماعگر مدلینتگذارد.یاثر نرفتاریایسازجه

آموزندویگرمیدیکازجمعدرذراتنند.کیلمیموفقمیبهسمتنواحذراتهکاستییندجستجویفرایاجتماع

کیرادریگیدهمسایندرابتدابای.بنابراروندیگانخودمینهمسایهترآمدهبهسمتبدستبهدانشیبرمبنا

نفصلدریتمرادرککرد.درایانشود.تابتواننحوهکارالگوریننحوهارتباطذراتبیردهوهمچنفکیاجتماعتعر

تمیالگوریاحلاجراشدهومریبندفرمولPSOیشود.سپسمعادالتاساسیمیذراتمعرفیابتداانواعتوپولوژ

تابعهدفاستانداردآوردهشدهاست.کییبرروPSOتمیالگوریجاجرایتنتایشود.درنهایانمیب

ذرات یانواع توپولوژ-

تیسازدوبهدرکماازنحوهارتباطذراتجمعیارمکنآشیرابهصورتنمادیاهکدرواقعساختارشبیتوپولوژ

الزمیکمکم ابتدا یگیموردهمسادریحیباشدتوضیمکند. ییهبرایکهمسایآوردهشود. اجتماعکذرهدر

شودیفنمیتعریدسیشهبراساسفاصلهاقلیهمیگیاستکهباآنتبادلاطالعاتکند.همسایپرندگاندرواقععضو
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دریهبودننیهمسایرابیاریشهمعیروداماهمیازمواقعبهکارمینکهبعضیازنظرفاصلهباایکیونزد ست.

یهایرتوپولوژیاخهایسالکند.دریهارامشخصمهبودنآنیذرات،همساسبهیکاندیصیازمواردتخصیاریبس

ررانامبرد.یزیهایتوانتوپولوژیشدهممطرحیهایمطرحشدهاست.ازانواعتوپولوژPSOتمیالگوریبرایمتنوع

 ستاره یتوپولوژ -

کاملدریهااجتماعارتباطداشتهباشند.اتصالگرموجوددریذراتدیتواندباتمامیهرذرهمینتوپولوژیادر

تینعضوجمعیازحرکتبهتریرویلبهپیهرذرهتماینتوپولوژیباشد.دراینمسئلهمینای)الف(،مب۱-۵شکل

م دارا بهتریرا ذرهیباشد. بیشنذره، ترینایاستکه توپولوژیتابعمعبهتوجهباارزشرا دارد. دریار ستاره

شود.یاستفادهمینجهانی،بانامبهتر PSOتمیالگور

 حلقه یتوپولوژ -

نیباشد.درایمینتوپولوژیدهندها)ب(،نشان۱-۵همجاورارتباطدارد.شکلیهرذرهباهمساینتوپولوژیدرا

تم،مربوطیالگورینمحلیخودرادارااست.نسخهبهتریگینعضوهمسایطرفبهترتبهکلحریهرذرهتمایتوپولوژ

دریشتریتاستکهناحیهبینمزیایداراینجهانیتمبهتریننسخهنسبتبهالگوریباشد.ایمینتوپولوژیبها

دارد.یترنییپاییشود.البتهسرعتهمگرایمیفضاجستجو

 یچرخ یتوپولوژ -

تخودیشودموقعیدهمینام ینذرهکهذرهکانونیگردرارتباطاست.ایهمهذراتدکذرهبایفقطیلوژنتوپویدرا

شکل دهد.یهذراتاطالعمیجادکند،آنرابهبقیایم،بهبودینتنظیکندواگرایممینذرهتنظیرابهسمتبهتر

دهد.یرانشانمینتوپولوژی)ج(ا۱-۵













PSOمطرحدریهایولوژتوپ۱-۵شکل
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تذراتباتوجهیباشد.موقعیمسئلهمیکجواببالقوهبرایانگریهرذرهدرواقعبPSOبایسازنهیکمسئلهبهیدر

یبعدDیازذراتدرفضایکجمعیتتصادفیبا PSOشود.روشیگانشانعوضمیهمساوتجربهخودشانهب

امبابردارiشود.ذرهیشروعم iNiii xxx ,...,, 21=Xجستجویغذاتوسطپرندگانشود.دریشدادهمینما

روگیرند.ازاینتشاندرنظرمیکردنجهتحرکمشخصیلمجموعهرابراکمشاهدهشدهاست،ذراتاطالعات

دجستجویشود.جهتجدیذراتدرهرلحظهاززمانمحاسبهمیتفردینموقعیگروهوبهتریجمعتینموقعیبهتر

),,...,(باi(ذرهpbest)یتفردینموقعیذرهاست.بهتریندوجهتوجهتقبلیازایبیترک 21 iDiii pppp =


سرعتهرذرهدرPSOشود.دریتحاصلمیکذرهدرجمعی(توسطgbestنمقدارگروه)یشود.بهتریرهمیذخ

هر مقدار با متناسب pbestمرحله )gbestو معادله تغ۱-۵مطابق میی( یر ذره سرعت بردارiکند. با ام

 iNii vvv ,...,, 21=iVتذرهیشود.موقعیشدادهمینماiشود:یمیمقدارده(۵-2)اممطابقبامعادله

))()(())()(()()1( 2211 txtgrandctxtprandctvtv iddidididid −+−+=+ 
   (۵-۱)  

)1()()1( ++=+ tvtxtx


        )2-۵( 

بایتصادفعدددو2rو1rشوند.یممیتنظ2بهمقدارمعموالًبشتابهستندکهیضرا2Cو1C(۵-۱درمعادله)

هیباشدکهباهدفکاهشسرعتاولیمینرسیبایضرنروابطیدرا.هستند]1,0[هدرمحدودکنواختیعیتوز

هذراتدرمعادلهسرعتیبهسرعتاولیانیپایذراتدرتکرارهاییتمبهمنظورهمگرایالگوریناجرایذراتدرح

ینهمحلیانبهککمیعدریمنجربههمگراییسررکمیتممقادیالگوریدرهنگاماجرامعموالًضربشدهاست.

یدرطمقدارPSOیدراجرامعموالًند.کیریجلوگییاداحتمااًلازهمگرایزیلیرخیکهمقادحالیشوددرمی

مطابقینرسیبایضریلکطورابد.بهییاهشمکصفریکیتانزدیکازیصورتخطشودوبهیممیتنظیریادگی

شود.یممیرتنظیرابطهز

iter
iter

.
max

minmax
max




−
−=

        (۵-3)  

 رحداکثروحداقلیبمقادیبهترتminوmaxرار،کحداکثرشمارهتmaxiter،شمارهتکرارiterهدرآنک

9.0maxصورتربهینمقادیباشد.ایم =4.0وmin =مشدهاست.یتنظ

k
i

pbestتذرهینموقعیهتربiدیآیمدستنذرهبهیاستکهبراساستجربها.
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]x,...,x,[xPbest pbest

iN

pbest

i2

pbest

i1

k

i =        (۵-۴)  

kgbestاستیگروهیبراساستجربهکلتذرهینموقعیبهتر.

]x,...,x,x[gbest gbest

N

gbest

2

gbest

1=        (۵-۵)  

11))()((جمله txtprandc idid −( سرعت معادله با۵-۱در مرتبط فرد( جملهیتجربه و بوده

))()((22 txtgrandc idd نشانمیبیاثرمتقابلاجتماع− ادهدونشانینذراترا ناستکهافرادیدهنده

نادخیفردیهاتجربه یودشانرا گرفتهو تجربده مطابقبا همسایرفتارشانرا در میهمتنظیگیاتموفقافراد

],[دربازهیبعدDیجستجویدرهربعدازفضا iv سرعتذره نند.کیم maxmin vv−شودتااحتمالیمحدودم

maxmaxهکشودیانتخابمیطورمعموالmaxvًند.مقدارکمکاجستجوتوسطذرهریفضاکتر xkv =باشد 

11.0کهدرآن  kبودهوmaxxنحوهحرکتذره2-۵ند.درشکلکیطولجستجورامشخصمiیدرفضا

نشاندادهیصورتبردارستارهبهیتوپولوژیبراییسرعتوجابجایاستفادهازمعادالتاساسبایدوبعدیجستجو

شدهاست.



PSOنذرهدریام-iیگیریجستجوجهت2-۵شکل

  PSOتم یالگور یمراحل اجرا •

گردد:یانمیبریبهصورتزیدرحالتکلستارهیتوپولوژیبراPSOتمیالگور

,21نه،یتابعهزیرهایت،تعدادمتغی)تعدادجمعPSOتمیالگوریپارامترهانیی:تع۱مرحله cc)

یتصادفصورتبهیجستجوبعدیذراتدرفضاهیوسرعتاولتیموقعدی:تول2مرحله

)1( −txi

 )1( −tpi



)1( −tgi


)1( −tvi

 )(txi



iprc


11

igrc


22

iv
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(ومحاسبهipbestهرذره)یتجربهشخصنیحاسبهبهترتومیتکذراتجمعتکیاربرایتابعمعیابی:ارز3مرحله

(gbestنتجربهذرات)یبهتر

(2-2تذراتبامعادله)ی(وبروزکردنموقع۱-2:محاسبهسرعتذراتبااستفادهازمعادله)۴مرحله

((3)مرحلهت)تکراریتکذراتجمعتکینهبرای:محاسبهتابعهز۵مرحله

.ییبههمگرادنی(تارس۴ازمرحله)تمیالگوریادامهاجرا:6مرحله

 PSO یرات پارامترهایتأث یبررس -8-5

 شتاب یهاثابت •

م:یسیربنویرسرعتذراترابهصورتزییاگررابطهتغ

))()(())()(()()1( 2211 txtgrctxtprctvtv iddidididid −+−=−+
    (۴-6)  

که2cو1cباشد.لذابهی(مt+1امدرزمان)iذرهانگرشتابی(درواقعب۴-6مشخصاستکهسمتچپرابطه)

ییبشناسایببهعنوانضرایازمطالعاتبهترتیشودودربعضیبشتابگفتهمیباشند،ضرایمیاعدادثابتمثبت

.کنندینمییراتعgbestوpbestیمعروفهستندوکششنسبیواجتماع

ریاشتأثتحافظهینوضعیکندذرهچهمقدارازبهترینمییاستکهتعیبیقتضریدرحق1c،(۴-6درمعادله)

شدرمقدارپارامتریرد.افزایگیرمیثهجمعتأیکند،کهذرهچهمقدارازبقینمییاستکهتعیبیضر 2cردویگیم

1cتخودش،ینموقعیکههرذرهبهسمتبهتریگرددبهطوریپاسخمیفضایشبرد(جستجوی)پتیباعثتقو

pbestبلعکسافزایحرکتم یکندو پارامترشدر ممینیازمیبردارزانبهرهیم)شبردی)پتیباعثتقو2c مقدار

گروجودداردکهیکچندپارامتردیکالسPSOشتابکهذکرشددریشود.عالوهبرپارامترهایمیفرضیسراسر

حدادهخواهدشد.یتوضیبعدیهادربخش

 تعداد ذرات •

ساسنکهایابهتوجهباشود.یبهترانتخابمییهمگرایوخطابرایبهطورسعمعموالًعدادذراتدراجتماعت

شودویجستجومیشترکلفضایبیادترباآنکهباعثجستجویتزیباشد،جمعیمیبرتفکرجمعPSOعملکرد

یشترینصرفزمانبیبنابراشترویازمندمحاسباتبیادتر،نیحالذراتزعیندریکندولیدمیتولیبهتریهاپاسخ
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کهیپاسخراجستجوکرده،بهطوریفضایبهطورموثرتواندیتکممیاندازهجمعیبهطورنسبPSOیاست.برا

د.ینمایریهمجلوگیشتربرازندگیبیهایابیازارز

 حداکثر سرعت  •

تمبایکالگوریانجامگرفتهاستبهمنظورتوسعهPSOآلدهیایفهموتوسعهپارامترهایراکهبراییاکثرکارها

چحدوینکهبدونهیابهتوجهبابودهاست.یمممحلینیستخراجموایناکتشافسراسرینهمابیهدفتعادلبه

خارجازفضایبرایمرز کهدرطولینموضوعیکنند.لذااولیشدهحرکتمپاسختعریفیسرعت،ذراتاساساً

آنمواجهمیسازیالگورپیاده توانایشویتمبا کیباشد.یجستجواکتشافشدهتوسطجمعمیکنترلفضاییم،

ییکحدباالیباشد.قراردادنیمmaxVممسرعتمجازیکماکزینمسئلهبهطورسادهاعمالیحلایببرایتقر

جهفضابهطوریندودرنتیهجستجوپرشننمایاددرناحیشودکهذراتباسرعتزیموجبم(،maxV)سرعتیبرا

کتکراریهرذرهدریروزکردنبردارسرعتبرازبهگردد.پسایبهمناطقمطلوببررسیابیدستیبرایترقیدق

شود:یراعمالمیسرعتبهصورتزیبراییتمحدباالیمشخصالگور

maxVViاگر آنگاهmaxVVi =

maxVViاگر −آنگاهmaxVVi −=

ینمحدودهبرایبهترمعموالًشود.یبردارمکانذراتانتخابمیهاهیراتدراییمحدودهتغبههتوجباmaxVمقدار

باشد.یهربعدمیکینامیستدرصدمحدودهدیمم،دهتابیسرعتماکز

)))()(())()(()(()1( 2211 txtgrctxtprctvKtv iddidididid −+−+=+
    (۴-7)  
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         (۴-8)  

42211 += rcrc          (۴-9)  

بانقباضنامدارد.یضرK،(8-2دررابطه)

 ینرسیوزن ا •

نصفریمابمعموالًمشاهدهشدهاستوPSOدری(عملکردبهترw)ینرسیبهناموزنایبادرنظرگرفتنپارامتر

یپارامترهاماندهوتوسطشانباقیهیراولیکندکهچهاندازهازذراتدرامتدادمسینمییگرددوتعیکانتخابمیو

pbestوgbest وزن باشد.یمتوازنکردناکتشافواستخراجمیبراینروشینپارامترهمچنیشوند.ایدهنمیکش
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یهاپارامتریرذراتازکششنسبیکهباعثکاهشتأثیباشد،طوریمیشبرداکتشافسراسریلبهپیبزرگمینرسیا

pbestوgbestشاندرجمعحرکتهیترینجهتاولنزدیکدهندبهسمتیحمیآنذراتترجیگرددوبهجایم

شودکهبهسرعتبهیمیدرآنذراتیشبردناستخراجمحلیکوچکباعثپینرسیکوزنایگریکنند.ازطرفد

قبلرابرسرعتحالحاضرکنترلیااثرسرعتلحظهینرسیشوند.درواقعوزنایدهمیکشgbestوpbestسمت

آنتمرکزرکوچکیجستجوومقادیتردرفضاعینپارامترموجبکاوشوسیاتربزرگریگرمقادیاندید.بهبینمایم

زانیشمیهوافزایتاکتشافدراجرااولیهمزانایدنبهمیتحققبخشیبرا شود.یکوچکراسببمیاهیدرناح

درطول۴/۰تا9/۰ازیرراکهبهصورتخطیمتغینرسیکوزنایاناجرامؤلفانیمدرجرمینیتاستخراجمیاهم

ددرانتخابتعدادیشودباینروشاستفادهمیکهازایذکراستزمانکند،پیشنهاددادند.شایانیرمیینداجراتغیفرا

ممکناستراکدماندهومنتظرPSOادباشدیزیلیممتکرارهاخیقبولدقتکرد.اگرتعدادماکزقابلیرارهاتک

کمممکناستقبلازآنکهینتعدادتکرارهایممباشد.همچنینیشروعاستخراجمیبراینرسیکاهشدروزنا

داشتهباشندباعثاستخراجیممسراسرینینمیداکردنکمتریپاسخوپیفضایجستجویبرایکلجمعزمانکاف

رینتحتتأثیگردد.بنابراینوساناتذراتمییرایباعثمینرسیگرکاهشدروزنایازطرفدشود.یمیمممحلینیم

داکردنیوپیممسراسرینیدرجهتمییکنندشروعبههمگرایممنوسانمینیراکهدراطرافمیذراتییراینمیا

شوند.یمیترینبرازندگیشبابیانقطه

  PSOر ساختار استاندارد ییتغ •

بهتریینهکهموجبکاراینزمیددرایقاتجدیکحالبهچندموردازتحقیکالسPSOتمیحالگوریپسازتشر

PSOتمیلکهممکناستدرالگوریوغلبهبرمشکالتذPSOنمشکالتکهبهعنوانیم.ایکنیبروزدهد،اشارهم

انداز:هانامبردعبارتتوانازآنیمPSOضعفنقاط

زودرسییهمگرا-

نهیبهسمتنقطهبهییکمبودنسرعتهمگرا-

یواقعیایدنیکینامیلدیشدنبامسامواجه-

دهوبابعدکمیچیچندانپلنهیاستکهدرمسایزیقاًهمانچیعاستکهدقیکروشسریطبیعتاPSOًتمیالگور

ییترهمگرادهیچیبابعدباالتروپیلیدرمسایباشد.ولیکماستمطلوبمینهمحلیلدچارشدندربهکهاحتما

ینهمحلینقطهبهیبهدامافتادهاست.وقتینهمحلیکنقطهبهیتمدرینباشدکهالگوریدهندهاتواندنشانیعمیسر
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رایشتری،دقتووقتبینهمحلیدامافتادندرنقطهبهزازبهیگریدبرایهاوجوددارد،باجوابیدرفضایادیز

کمیلیدخینهنبایبهسمتنقطهبهییننکتههمتوجهکردکهسرعتهمگرایدبهایبایصرفجستجوکرد.ازطرف

باشد.

باداربودهوهرذرهحافظهPSOکهییباشد.ازآنجایمیکینامیلدیشدنبامسادرمواجهPSOروشیمشکلبعد

لینمسایدرحلایکند،مشکالتیخودرامشخصمیرحرکتبعدیراعضامسیخودوسایقبلیهاتجربهبهتوجه

انداز:نهعبارتیرنقطهبهییتغیدوراهممکنبراید.بهطورکلیآیدمیپد

جستجویدرفضانهباگذشتزمانیرنقطهبهییتغ-

ننهباگذشتزمایرارزشنقطهبهییتغ-

قیرتطبیینتغیعاخودراباایکقادراستسریکالسPSOتمیتکوچکباشد،الگوریرموقعییدرمورداولاگرتغ

ادباشد،یتزیرموقعییعحرکتکندوتغینهسریاگرنقطهبهیدحرکتکند.ولینهجدیدهدوبهسمتنقطهبه

PSOحافظهینهبردارهایدنبالکردننقطهبهیرابراینهرادنبالکندزیتواندنقطهبهینمیآسانبهpbestوgbest

ازیابد.ولیجستجوبیرادرفضایتبهتریکموقعیدینبردارها،ذرهبایابندوبهمنظوربهبودایدبهبودیذراتبا

ادباشدذراتیزیدنسبتبهقبلینهجدیبهراتنقطهییتجمعدارند،اگرتغینهقبلیذراتحولنقطهبهجاییکهنآ

pbestیهاتیراازموقعیتبهتریتوانندموقعیکنندوبهتبعآننمیابیدراردینهجدیتنقطهبهیتوانندموقعینم

ابند.یراکهدرحافظهخوددارد،بgbestو

نینهباگذشتزمانکمشود.درایاستکهارزشنقطهبهیشودوآنوقتینهمبدترمیدرمورددوم،مسئلهازا

نکهیابهتوجهباهاآنیتقبلیحافظهخودرابهبودبخشندچونارزشموقعیموردذراتقادرنخواهندبودبردارها

هایروششکالتنمیایتخواهدبود.برایحرکتشدنجمعینهباگذشتزمانکمترشدهوباعثبیارزشنقطهبه

م.یپردازیهامازآنیبعضیربهبررسیشنهادشدهاستکهدرزیپیمتعدد

 زودرس ییغلبه بر همگرا -

شوندوذراتبهیبدلمنذراتردویناستکهاطالعاتبهسرعتبیبهخاطراPSOزودرسدرییمشکلهمگرا

کاهشمیجهتنوعذراتدرفضایدرنت.شوندیکمیسرعتبههمنزد یهاممینیابدوفرارازمییجستجوسریعاً

جستجویبرآندارندکهتنوعذراترادرفضاینمشکلسعیحلایشدهبراارائههایروشکند.یرادشوارمیمحل

کنترلکنند.
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 ییهمگراش سرعت یافزا •

زودرسراییطرهمگراهمانطورکهقباًلذکرشد،خیکخوباستولیکالسPSOدرییاگرچهسرعتهمگرا

خواهدییشدهباعثکاهشسرعتهمگرانمشکلارائهیغلبهبرایکهبراییهاتمیکارگیریالگوربهیدارد.ازطرف

صورتییبانقباضبهتنهایوضرینرسیوزنایمپارامترهایازمقاالتباتنظیاریدربسییشسرعتهمگرایشد.افزا

بهبودیبرایآنارائهشدهاستمدلییشسرعتهمگرایافزایهمبراPSOایازتهیافتغییرهایمدلگرفتهاست.

نیاداستتخمیهازناطرافآدرمرکزتجمعذراتکهتنوعذراتcرحرکتذراتارائهدادهاست.ابتداتعدادیمس

نمراکزرابایتواناینمیابرانهباشندوبنیکنقطهبهیدنزدینمراکزبایناستکهاینروشایدهایزدهشدهاست.ا

pbestوgbestنتایگزیذراتجایرجستجویبهمنظوربهبودمس شیافزانکارباعثیجنشاندادهکهاینکرد.

نهخواهدشد.یبهسمتنقطهبهییسرعتهمگرا

 یکینامیل دیشدن با مسا مواجه -

مساکدرمواجهیکالسPSOتمیالگورکهیغلبهبرمشکالتیبرا آنیکینامیلدیشدنبا مبا دچار زیشودنیها

ازبهتریشدهباعثمارائههایروشهمهیارائهشدهاست.بهطورکلهاییروش نیشوندکهذراتحافظهخودرا

ناستکهیشودایمطرحمکنند.سؤالیکهیبازسازیقیاندبهطرتمداشتهیالگوریکهدرطولاجراییهاتیموقع

برایچهروند دوروشمتفاوتیدپیحافظهذراتبایبازسازیرا اند،همدربرداشتهیجخوبیکهنتایشگرفت.

ازتکراریکبعدازتعدادیودیهاحافظهذراتبهصورتپرازآنیکیدرهستندنقراریبدکهندشنهادشدهایپ

دهد.یراانجاممیطصورتگرفتهبازسازیکهدرمحیراتییاساندازهتغبراسیگریشودودردیمیبازساز

،PSOدپراکندهپرداختهوسپسفلوچارتروشیمنابعتولنهیبهیابیمکانضرورتینبخشابتدابهبررسیحالدرا

لویبهدستآمدهتحلجیشدهونتااندروداجرایباسهشهرستانم۱377عیتوزهشبکیشدهوروایتهیهبرنامهرایانه

خواهدشد.یبررس

 ع ید پراکنده در شبکه توزیتول هاینیروگاهنه یبه یابیمکانضرورت  -۹-5

یهـانـهیهزباالرفتنشتلفاتویشبکهنخواهدداشتبلکهباعثافزاینهتنهااثراتمثبترو DG یـابیمکانعـدم

رد.یدرشبکهانجامگهانیروگاهنیایابیجایسازنهیبههایروشتبانالزماسی.بنابراشودمییـدوانتقالانرژیتول

ترتیبـد ین تعداد یتولهاینیروگاهـبکـه ظرفد محلنصبو کمکالگورهاآنتیپراکنده، مناسبیهاتمیبه
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نیی،تعیسازنهید.هدفازبهیکاهشتلفاتدرشبکهبهوجودآترینبیشانتخابشـودکـهیبهشکلسازیبهینه

.وداستیازقیاتحـتدستهشدهدادهکمسـئلهیینجوابممکنبرایبهتر

 پراکنده دیمنابع تول یابیمکاندر حل مسائل  یسازنهیبه هایروش -1-۹-5

 تیحساس زیروش آنال -

راتییتغیزاآنپارامتربهاراتییازمقدارتغاستعبارت،گریپارامترنسبتبهپارامتردکیتیحساسفیتعرطبق

یهانی،شموردنظرشبکهکیدر.کردانیبریتوانبهصورتزیروشرامنیاگیریبکاردلیلبهگریدرپارامتردیجزئ

اماتعداد.باشدیمحلروگاهینصبنیبرایدیاندکتواندمیهیاولدیدردهاآنوجوددارندکههرکدامازیمختلف

بهتراستجهتکاهشابعادفضاستندینمؤثرلفات،چندانشبکهدرکاهشتیهانیازشیادیز لذا مسئلهوی.

حذفکردیمحلروگاهینصبنهایمکانازتیحساسزیهارابااستفادهازروشآنالنیشنیکاهشحجممحاسبات،ا

انتخابیلمحروگاهینصبنیدایدارندوبهعنوانکاندیشتریبتیبهکاهشتلفاتحساستبسراکهننیوچندش

بهمسئلهحلیفضااوالًکاهشدادکهیراطورمسئلهحلیفضاتوانیمتیحساسزیاستفادهازروشآنال.نمود

نداشتهباشد.درواقعروشتأثیرینهیبهنقطهبهدنیدررسمسئلهیکاهشفضاثانیاًوابدیکاهشموردنظرمقدار

نیکهاکندیمنییتعیطوررایمحلروگاهینصبنیبراوردنظرمهیاولیهااستکهمحلی،روشتیحساسزیآنال

یبیروشتقرکی،ییبهتنهاتیحساسزیاستفادهازروشآنال.حداکثرکاهشتلفاتراداشتهباشندهیاولیهامکان

استفادهایپوریزیبرنامههمچونیسازنهیبهگریدهایروشروشبههمراهنی،امسئلهاماجهتکاستنابعادباشدمی

. شودمی

 ایپو یزیرروش برنامه -

یزیرطرحیسازنهیازمسائلبهینیمحاسباتدستهمعییبهبودکارایاستکهبرایاضیرکیتکنایپویزیربرنامه

ا تجزنیایاساسدهیشدهاست، لحاظ)کوچکیبهمسائلفرعموردنظرمسائلهیروشعبارتاستاز کهاز تر(

باابعادمسئلهکیحلیبراتوانمیکهبراساسآنیاصلریزیبرنامهنیحلکرد.دراترآساننرامحاسباتبتوانآ

نیبارتوسطبلمنارائهشدهاست.انینامداردکهاولیترکرداصلهمبستگبهمسائلکوچکلیبزرگآنراتبد

:شودیانمیربیبهصورتزاصل
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(،هیاول یریگمیدرمراحلقبل)دخالتوتصممیرغمهرتصمیبهخصوصعلمرحلهکیاستاگردرنهیروشبهکی

بهعبارت.شودنهیروشبهیقبلماتیتصمبهتوجهبادرنظرگرفتهشودکهیآنمرحلهطوریالزمبراماتیتصم

است.ریزیبرنامهریدرمسنهیازجواببهایمجموعهنهیهرجواببهگرید

 PSOتم یالگور یریکارگل بهیدل •

یسازنهیبههایروشریسهباسایباشدکهدرمقایمیتتکاملیبرجمعیکمبتنیکتکنیاجتماعذراتیسازنهیبه-

ازجمله:باشدیمیاریبسیدیکلیایزامیامشابهدار

 ندارد.یریگبهمشتقیازینیسنتهایروشازیارینروشبرخالفبسیا-

 باشد.یمابزارمختلطجادیابهمنظوریسازنهیبههایروشریقباسایتلفیبرایریپذانعطافیدارا-

 دارد.یوستگیاپیتحدّبیعنیباشد،یتتابعهدفمینسبتبهماهیتکمتریحساسیدارا-

 ازدارد.ینیکمتریمپارامترهایبهتنظ،یمحاسباتتکاملهایروشازگریدیاریبرخالفبس-

 است.یمحلممینیازمتفراریقابلیدارا-

 شود.یمیزیروبرنامهیسازادهیپیومنطقیاضیرییاتابتدایباعملیبهآسان-

یتصادفیسازنهیبهیرهایازمتغیکیکهیمشابهحالت،شودبردهکاربهتواندیمیتتصادفیتوابعهدفباماهیبرا-

 باشد.

مناسبندارد.بوهخویکجواباولیبهیازیتکرارنفرایندشروعیارب-

درشکلPSOتمیتوسطالگورDGهاینیروگاهنصبیسازنهی،فلوچارتحلمسئلهبهیحاتقبلیتوضبهتوجهبا

آوردهشدهاست.۵-3
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PSOتمیتوسطالگورDGهاینیروگاهنصبیسازنهیفلوچارتحلمسئلهبه3-۵شکل



آوردهشدهاست.۱-۵هادرجدولDGناطالعاتمربوطبهیوهمچنPSOتمیالگوریانتخابیپارامترها
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ستمیسیپارامترها۱-۵جدول

 پارامتر مقدار

تیتعدادجمع Mapنقاطمندرجبرروی

تعدادتکرار۱۰

ینرسیبایضر6/۱

7/۰1C

7/۰2C

ودیموجهاDGتعداد3

هاDGتیظرفیلوولتآمپرک۵۰۰

عیمربوطبهشبکهتوزیبوزنیضر7/۰

DG1مربوطبهیبوزنیضر8/۰

 DG2مربوطبهیبوزنیضر8/۰

DG3مربوطبهیبوزنیضر8/۰

نهیهزیبوزنیضر9/۰

تلفاتیبوزنیضر8/۰

یننشدهتأمیانرژیبوزنیضر6/۰

 SAIDIیوزنبیضر۵/۰



 اندرودیع  شهرستان میتوز هشبک یبرا  PSOتمیروش الگور یسازهیج شبیتان -10-5

.باشدایشهرستانمیاندرودمیدهندهتصویرماهوارهنشان۴-۵شکل
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ایشهرستانمیاندرودتصویرماهواره۴-۵شکل



دهاست.نشاندادهش۵-۵توزیعدرشهرستانمیاندرودنیزدرشکلهشبکحوزهبندیفیدرهای





















توزیعدرشهرستانمیاندرودهشبکفیدرهای۵-۵شکل
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 شناسایی نقاط کاندیدای مورد انتظار

شدند.ایننقاطکیلومتری(شناسایی۱بااستفادهازشناساییروشبهینهکاندیدا،نقاطاحتمالیکاندیدا)باتلرانس

(.6-۵)شکلدرادامهموردتحلیلقرارگرفتهاست







نقاطاحتمالیکاندیدا6-۵شکل

.نمایشدادهشدهاست7-۵درشکلنیزنقاطکاندیداونقاطموجوددرشبکه















نقاطکاندیداونقاطموجوددرشبکه7-۵شکل
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ایهایقابلاستخراجبراساسنودهانجامشدهاست.تعدادسمپلRافزارمحاسباتهایتصادفیبانرمتولیدنمونه

نقطه9۰دربسترمکان،تعدادRازمیاناینتعداد،بااستفادهازنرمافزارهزارنقطهخواهندبود.23شبکه،بیشاز

بهعنواننمونههایقابلانتخابمشخصشدند.

 بررسی کاندیدا بر حسب مجاورت با شبکه انتقال

هاست.هرچقدرنقطهکاندیداازشبکهدورتروضعیتفاصلهنسبتبهشبکهانتقالنمایشدادهشد8-۵درشکل

.استتربزرگ،قطردایرهباشد

















وضعیتفاصلهنسبتبهشبکهانتقالبررسی8-۵شکل

شدهاست.ارائهحاسبهشدهمدرجدولزیرمشخصاتکلیکاندیدای

مشخصاتکلیکاندیدایمحاسبهشده2-۵جدول

MAX MIN AVE 

9783.2۰۵ 22.36۴83 2۴86.۰22 



،طیبازهزمانییکسال،تعدادحوادثمنجربهخاموشیاصلی۱2۱هایدادهایسیستمنرمافزاریبراساستحلیل

.دادهشدهاستشانن3-۵درجدول
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هبازهزمانییکسالدریکتعدادحوادثمنجربهخاموشی3-۵جدول

هاخاموشیمدتزمان)دقیقه(جهتمحاسبات  

MAX MIN AVE 

۴8۰ 2۵ ۴8 



























.دهدرانشانمیمشدهاهادرقالبتحلیلانجاثرمتقابلنقاطکاندیدانسبتبهخاموشی۱-۵نمودار









 ۱-۵نمودار نقاطنمایش متقابل اثر

هاکاندیدانسبتبهخاموشی
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 تعداد فیدرهای محدوده میاندرود و جدول تحلیل فیدرها:















فیدرهایمحدودهمیاندرودتعداد2-۵نمودار



 قابلیت اطمینان بر روی فیدرها: هایشاخصنمایش رنگ بندی شده وضعیت 

 



هایقابلیتاطمینانبررویفیدرهاوضعیتشاخص9-۵شکل

.دادهشدهاستشانن۱۰-۵نمایشنقاطکاندیدابراساسشاخصخطوطدرشکل
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 اساسشاخصخطوطکاندیدابرنمایشنقاط۱۰-۵شکل

آورده۴-۵هایقابلیتاطمینانمبتنیبرترانسفورماتوردرجدولتحلیلفیدرهابراساسمحاسباتشاخصنتایج

.شدهاست

هایقابلیتاطمینانمبتنیبرترانسفورماتورتحلیلفیدرهابراساسمحاسباتشاخصنتایج۴-۵جدول

 SAIDI (min) SAIFI نام فیدر

 ۱ ۱7 سمسکنده

 ۴ 69 کشتوصنعت

 ۱۰ ۱۱7 فرودگاه

 ۱7 ۱37 هوالر

 ۱8 ۱۵۵ گلخانهدشتناز

 ۱9 2۵۴ دخانیات

 27 339 اسرم

 28 3۵6 سیلو
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 SAIDI (min) SAIFI نام فیدر

 3۱ ۴2۴ گلخانه

 33 ۴6۰ فوالد

 37 ۵8۴ جامخانه

 ۴۵ 89۴ سازمانی

 ۴9 ۱2۰۴ پرورشماهی

 ۵۱ ۱3۵۰ اللیم

 ۵9 ۱۵۰9 بادله

 ۱۰9 287۵ دشتناز

 ۱2۰ ۴2۴۴ گهرباران



بهطورموردنظرتوزیعهشبکهاییاستکهبایستیدرDGمحدودیتبودجهیکیازعواملمهمدرتعیینتعداد

هایبنابراین،اگرشرکتتوزیعیریسکپذیرباشد،هزینهکمتریبرایتوسعهوبهبودشاخص.یابیشوندمکانبهینه

نمایندتادربهترینریسکگریزنیزهموارهتالشمیتوزیعهایشرکتازبرخیعملکردیخودخرجخواهدنمود.

هایالزمبرایصرفهزینههایعملکردیدرحدمطلوبباشد(،بنابراینآمادگیوضعیتخودقرارگیرند)شاخص

دارند. ،درحالتیکهریسکبرایشرکتتوزیعاهمیتینداشتهباشداضافیبهمنظوربهبودوضعیتفعلیخودرا

سازیدراینتحقیق،شبیههادراینبخشمقداریبینحالتریسکپذیروریسکگریزاست.گذاریایهمیزانسرم

یابیبهینهمکانابتدافقطیکواحدبرایانجامشدهاست.بهاینترتیب،هاDGهابادرنظرگرفتنمحدویتتعداد

درصورتعدموجودانتخابشدهاست.یبیشترDGواحدهایتعدادوسپسدرنظرگرفتهشدهتوزیعهشبکدر

هایقابلیتانتخابگردند.درصورتتحلیلشاخصDGندبهعنوانتوانمی،تمامگزینههاDGمحدودیتدرتعداد

کیلوواتدرنظر۵۰۰هایجدیدبهشکلزیرمحاسبهخواهندشد)دراینتحلیلظرفیتمنابعاطمینان،شاخص

.گرفتهشدهاست(
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هایقابلیتاطمینانتحلیلشاخصنتایج۵-۵جدول

 SAIDI (min) SAIFI نام فیدر

۰.8۵ سمسکنده ۰.۱ 

3.۴۵ کشتوصنعت ۰.۴ 

۵.8۵ فرودگاه ۱ 

6.8۵ هوالر ۱.7 

7.7۵ گلخانهدشتناز ۱.8 

۱2.7 دخانیات ۱.9 

۱6.9۵ اسرم 2.7 

۱7.8 سیلو 2.8 

2۱.2 گلخانه 3.۱ 

23 فوالد 3.3 

29.2 جامخانه 3.7 

۴۴.7 سازمانی ۴.۵ 

۵3.2 پرورشماهی ۴.9 

۵7.۵ اللیم ۵.۱ 

7۵.۴۵ بادله ۵.9 

83.7۵ نازدشت ۱۰.9 

9۴.2 گهرباران ۱2 

 

دقیقهخواهدرسید.32دقیقهبهعدد29۰(ازعددSAIDIباایناتفاق،مقدارمتوسطشاخصقابلیتاطمینان)

خواهدرسید.اینامرقطعامستلزمهزینهبسیار3.8بهعدد۵7(ازعددSAIFIهمچنینشاخصقابلیتاطمینان)

 دامهموردارزیابیقرارگرفتهاست.زیادیخواهدشدکهدرا

.نمایشدادهشدهاست۱۱-۵تحلیلبراساسسطحمقطعخطوطشبکهفشارمتوسطدرقالبشکل
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طتحلیلبراساسسطحمقطعخطوطشبکهفشارمتوسنتایج۱۱-۵شکل

براساسسطحمقطعشبکهفشارمتوسط باشدمیبراساسشکلفوقکهحاصلبررسینقاطکاندیدا توانمی،

بهعنوان۱.2هایکمترازازنقاطامکانانتخابشدنراخواهندداشت.شاخصتوجهیقابلمشاهدهنمودکهحجم

نقاطمناسبخواهندبود.

















۱2-۵شکل

،نیازمندداشتناطالعاتدقیقازخطوطگازCHPهاینیروگاهختوانتخابگازبهعنوانسوختنوعسوبهتوجهبا

.دادهشدهاستشانخطوطاصلیگازکشوردرشکلزیرن.باشدمی
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خطوطاصلیگازکشور۱3-۵شکل

قیقومبتنیبردادهدادههایددادههایمربوطبهسوخت،اینقسمتازمطالعاتبدونمحدودیتدربهتوجهبا

هایتخمینیمحاسبهشدهاست.

 

 ۱۴-۵شکل
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نماییازوضعیت۱۵-۵.درشکلباشدمیجهتمکانیابیتولیدپراکنده،مجاورتباگسلموردنظرمواردترینمهماز

ازگسلهادرمحدودهاموربرقمیاندرودنمایشدادهشدهاست.میزانمجاورتنقاطکاندیدابرحسبفاصلهگسل

.باشدموردنظرپرمخاطرهبودنشرایطزلزله،الزماستاینمبحثدرانتخاببهباتوجهنیزنمایشدادهشدهاست.













اموربرقمیاندرودهادرمحدودهنماییازوضعیتگسل۱۵-۵شکل

.دادهاستنشانها،نتایجزیررابررسیکاندیدابرحسبمجاورتباگسل

 



















 هابررسیکاندیدابرحسبمجاورتباگسلنتایج۱6-۵شکل



 

۱3۰ 

 

ودرشکلبانقاطسبزباشدمیکاندیدا2۵.تعدادایننقاط،باشندمیهاکیلومتریازگسل۵فاصلهبهتریننقاط،با

2۴یننقاط،.تعداداباشدمیکیلومتر۵کیلومترتا۱.۵.ردیفبعدیانتخاب،فاصلهبیناندشدهرنگنمایشداده

.اندشده.ایننقاطدرشکلآبیرنگنمایشدادهباشدمی

















۱7-۵شکل

براساستحلیلآمارینقاطمناسبجهتانتخابشدن)ترکیبتعدادوفاصلهازگسل(محدودههایسبزرنگ

.باشدمیشکلزیر



















۱8-۵شکل



 

۱3۱ 

 



ربهتریننقاطازلحاظمحاسباتانجامشدهبراساسشاخصدDGنکتهجالبتوجه،وجودمحلهاینصبفعلی

.لحاظمشکالتزلزله()ازباشدمینقاطانتخابی

















۱9-۵شکل

.سرعتباددرمحدودهموردگرددمیبرحسبمیزانتابشیاسرعتبادمحاسبهتجدیدپذیرنوعبهکارگیریازمنابع

.بودبادیمنتفیخواهدهایگاهنیرومطالعهناچیزبودهوعمالبررسی













2۰-۵شکل









 

۱32 

 

متربرثانیهبودهوامکانبهکارگیریوجودندارد.۴.۵سرعتبادکمتراز

دبهعنوانگزینهدرنظرگرفتهشود.برایناساسالزماستاطالعاتمربوطتوانمیبهکارگیریانرژیخورشیدینیز

ردد.بهمیزانتابشخورشیدمحاسبهگ











2۱-۵شکل

اطالعاتمشخصشده،بهکارگیریپنلخورشیدینیزمناسبنخواهدبود.بهتوجهبا



 

۱33 

 

براساساولویتبندیهایانجامشده،برروینقاطوزندهیشدهاست.نتایجموردنظرهشبکدرDGبهینهمکان

تزیرانجامهرتکراربررویسروربامشخصایندفراتکرارجهتبهینهسازیبودهاست.۱۵حاصلازتکراربیشاز

.شدهاست

6-۵جدول

8CORECPU 

32GRAM

2۵۰GSTORAGE

VM VM/PHY 



.باشدمیساعت8مدتزمانمحاسبات

درشکلکیلوولتاستخراجشدهاست،8۵۰،کهظرفیتآن۵۱درباس7شمارهکاندیداینمونهمحاسباتبرروی

.شدهاستدادهشانن22-۵



DGدیکاندیهامکان22-۵شکل

اند.آوردهشده2۴-۵و23-۵هایدرشکلDGیابیمکانکاهشتلفاتاکتیووراکتیوبرایشبکهپساز



 

۱3۴ 

 



موردنظروشبکهیکاهشتلفاتاکت23-۵شکل



 

موردنظروشبکهیکاهشتلفاتراکت2۴-۵شکل

 مکانبرایDGحالدو هشبکیابیدر میتوزیع نظر میانگیریمدر از نقطه نقطه(9۰)انتخابدو ومکان. ها

اند.انشدهیب7-۵درجدولموردنظرهشبکهادرDGنهبهمنظوراحداثیبهیهاتیظرف

DGتخصیصبهینهدو7-۵جدول

نهیمکانبهنهیتبهیظرف

۱۰۵۵باسکیلوولتآمپر7۵۰

۱۰96باسلوولتآمپریک7۰۰





 

۱3۵ 

 



سازیبهینهفرایندهادرDGدیکاندیهامکان2۵-۵شکل





موردنظروشبکهیکاهشتلفاتاکت26-۵شکل





موردنظروشبکهیکاهشتلفاتراکت27-۵شکل



 

۱36 

 

پارامترهایعملکردیشبکهتوزیع8-۵جدول

پارامترمقدار

 DGوبدونیتلفاتاکتمگاوات7۱۵3۴/۰

 DGودرحضوریتلفاتاکتمگاوات6۴۴۵9/۰

 DGتأمیننشدهبدونیانرژلوواتساعتیک۵7/7۱28

DGتأمیننشدهدرحضوریانرژلوواتساعتیک۴633



.انشدهاستیب9-۵درجدولموردنظرهشبکدرDGواحدسهنهبهمنظوراحداثیبهیهاتیهاوظرفمکان

 DGنهیتبهیمکانوظرف9-۵جدول

نهیمکانبهنهیتبهیظرف

6۰۱باسرکیلوولتآمپ6۵۰

۴3۰باسلوولتآمپریک6۰۰

۱272باسولتآمپرکیلو7۵۰



رو،مقدارنیباشد.ازایهادرآنشبکهمDGدهندهاثرمثبتحضورعنشانیتوزهشبکیعملکردیهابهبودشاخص

یرابSAIDIتأمیننشدهوشاخصیزانانرژیستم،کاهشمیسیهمچونکاهشتلفاتکلیعملکردیهاشاخص

.ربهدستآمدهاستیهابهشرحزDGاندرودپسازنصبیمنطقهم

عملکردیشبکهتوزیعپارامترهای۱۰-۵جدول

پارامترمقدار

  DGوبدونیتلفاتاکتمگاوات7۱۵3۴/۰

 DGودرحضوریتلفاتاکتمگاوات62۴۵9/۰

 DGتأمیننشدهبدونیانرژلوواتساعتیک۵7/7۱28

DGتأمیننشدهدرحضورینرژالوواتساعتیک۴633



 

۱37 

 



زانین،میافتهاست.همچنیکاهشموردنظرستمیوسیشودکهتلفاتاکتیها،مشاهدهمDGرغمتعدادمحدودعلی

عمازندرانیتوزهشبکهادرDGدیانگرحضورمفینامربیمواجهشدهکهایدرصد3۵تأمیننشدهباکاهشیانرژ

باشد.یاندرودمیمنطقهم

28-۵مرتبهتکرارشدهاست(درشکل۵)کهیسازنهیبهفرایندهادرطولDGصیتخصیدبرایکاندیهانمکا

شود.ینشاندادهم



DGدیکاندیهامکان28-۵شکل



دهند.ینشانمموردنظرشبکهیبراورایووراکتیزانکاهشتلفاتتواناکتیبهترتیبم3۰-۵و29-۵یهاشکل















موردنظروشبکهیکاهشتلفاتاکت29-۵شکل



 

۱38 

 



موردنظروشبکهیکاهشتلفاتراکت3۰-۵شکل

هشبکانتخابشدهاست.دراینحالتشاهدهستیمکهنمونهتوزیعهشبکیابیبهینهدرمکانبرایDGچهارواحد

ووراکتیوباکاهشخوبیهمراهنشدهوهمچنینمقدارتلفاتتواناکتیتأمینمقدارانرژیتوزیعقابلاعتمادتربوده

.هادراینسناریوبهشرحزیربیانشدهاستDGبودهاست.محلاستقراروظرفیتبهینه

 DGواحدچهارابییمکانپارامترهایخروجی۱۱-۵جدول

مکانبهینهظرفیتبهینه

266باسکیلوولتآمپر8۵۰

۱93باسکیلوولتآمپر9۰۰

96۰باسولتآمپرکیلو۵۰۰

۱3۱باسکیلوولتآمپر۱۰۰۰





 

۱39 

 



DGواحد۴دبرایجایابییکاندیهامکان3۱-۵شکل



 

کاهشتلفاتاکتیودرشبکهتوزیع32-۵شکل



 

کاهشتلفاتراکتیودرشبکهتوزیع33-۵شکل



 

۱۴۰ 

 

اخصتأمیننشدهوشیزانانرژیستم،کاهشمیسیهمچونکاهشتلفاتکلیعملکردیهامقدارشاخص

SAIDIاندرودپسازنصبیمنطقهمیبراDGربهدستآمدهاستیهابهشرحز. 

برداریشبکهتوزیعبهرههایشاخص۱2-۵جدول

پارامترمقدار

  DGوبدونیتلفاتاکتمگاوات7۱۵3۴/۰

 DGودرحضوریتلفاتاکتمگاوات۵۱9۴3/۰

 DGتأمیننشدهبدونیانرژکیلوواتساعت7۱28

DGتأمیننشدهدرحضوریانرژاتساعتکیلوو392۰

 

اینتحقیقدرشکلزیرنمایشدادهشدهاست.موردنظربندیتمامنقاطکاندیدا،برپایهروشگرن























3۴-۵شکل





 

۱۴۱ 

 

۱3-۵جدول

 وضعیت نقطه شماره کاندیدا
 ظرفیت نهایی

 مگاولت آمپر

رنگ بندی 

  مورد انتظار

مقدار واقعی 

 مگاوات

 ۰ ۱ 3.۰۰ ندیدکا 3۴

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید 36

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید ۵3

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید ۵۴

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید ۵۵

 ۱.۵ ۱ 3.۰۰ موجود ۰

 ۱ ۱ 3.۰۰ موجود ۱

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید 7۴

 ۰ ۱ 3.۰۰ کاندید 83

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید ۵6

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید ۵7

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید 7۵

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید 7۰

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید 82

 ۰ 2 2.۵۰ کاندید 8۴

 ۰ 3 2.2۵ کاندید 3۵

 ۰ 3 2.2۵ کاندید ۴۰

 ۰ 3 2.2۵ کاندید ۴۱

 ۰ 3 2.2۵ کاندید ۵۰

 ۰ ۴ 2.۰۰ کاندید ۴3

 ۰ ۴ 2.۰۰ کاندید ۴۴



 

۱۴2 

 

 وضعیت نقطه شماره کاندیدا
 ظرفیت نهایی

 مگاولت آمپر

رنگ بندی 

  مورد انتظار

مقدار واقعی 

 مگاوات

 ۰ ۴ 2.۰۰ کاندید 8۱

 ۰ ۴ 2.۰۰ کاندید 89

 ۰ ۵ ۱.83 کاندید ۱۱

 ۰ ۵ ۱.83 کاندید ۱2

 ۰ ۵ ۱.83 کاندید ۱۵

 ۰ ۵ ۱.83 کاندید ۱6

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید ۴

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید ۵

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 6

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 2۱

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 2۴

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 69

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 79

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 3۱

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 32

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 33

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 37

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 38

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 39

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید ۵2

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید ۵8

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید ۵9



 

۱۴3 

 

 وضعیت نقطه شماره کاندیدا
 ظرفیت نهایی

 مگاولت آمپر

رنگ بندی 

  مورد انتظار

مقدار واقعی 

 مگاوات

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 6۰

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 6۱

 ۰ 6 ۱.7۵ کاندید 8۵

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید ۴2

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید ۴۵

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید ۴6

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید 78

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید 9۰

 ۰ 7 ۱.۵۰ کاندید 9۱

 ۰ 8 ۱.33 کاندید 8۰

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 3۰

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید ۴7

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید ۴8

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید ۴9

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید ۵۱

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 62

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 63

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 6۴

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 6۵

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 66

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 67

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 68



 

۱۴۴ 

 

 وضعیت نقطه شماره کاندیدا
 ظرفیت نهایی

 مگاولت آمپر

رنگ بندی 

  مورد انتظار

مقدار واقعی 

 مگاوات

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 7۱

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 72

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 73

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 76

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 77

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 86

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 87

 ۰ 9 ۱.2۵ کاندید 88

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 2

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 3

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 7

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 8

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ یدکاند 9

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱۰

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱3

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱۴

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱7

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱8

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید ۱9

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 2۰

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 22

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 23



 

۱۴۵ 

 

 وضعیت نقطه شماره کاندیدا
 ظرفیت نهایی

 مگاولت آمپر

رنگ بندی 

  مورد انتظار

مقدار واقعی 

 مگاوات

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 2۵

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 26

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 27

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 28

 ۰ ۱۰ ۰.۵۰ کاندید 29

 

 یریگجهینت

اندرودیعمازندرانمنطقهمیتوزهشبکدپراکندهدریتولهاینیروگاهنهیبهیابیمکانوانجامیق،بهبررسینتحقیدرا

نیرند.ازانواعایگیدهقرارمکننمصرفکبهینبودهودرنقاطنزدییدپایسطحتولیداراهانیروگاهنیپرداختهشد.ا

ازعمدهدالیوغیسوختیهالی،پیدیخورشیها،سلولیبادهاینیروگاهتوانبهیمهانیروگاه لیرهاشارهنمود.

متمرکز،هاینیروگاهنبودنراندمانییمحیطی،پاهمچونمشکالتزیستیتوانبهمواردیمهانیروگاهنیایریکارگبه

.اشارهنمودعو....یدوانتقالوتوزیتولیهانهیباالبودنهز

نانشبکه،یتاطمیهمچونباالبردنقابلیدپراکندهبهشبکهمتصلشوند،اثراتمختلفیتولهاینیروگاهنیچنانچها

نینهایهبیابیمکانگریدیسود.ازنعداریدوانتقالوتوزیتولیهانهیلولتاژ،کاهشهزیکاهشتلفات،بهبودپروف

یابیمکاننبخشابتداضرورتیشود.درایمیواقتصادیترینمنافعازنظرفنبهبیشیابیبهدستهامنجرهروگاین

درشبکهالزماستیمحلهاینیروگاهانشدکهجهتاستفادهمناسبازاثراتیدوبیدپراکندهمطرحگردیمنابعتول

نبرنامهیتمازدحامذراتاستفادهشد.اینمنظورازروشالگوریایشود.برانییهاتعتآنیتعداد،محلنصبوظرف

دپراکندهتلفاتشبکهرایتولهاینیروگاهشدومالحظهشدکهیسازادهیاندرودپیباسهم۱377نمونههشبکیبررو

تأمیننشدهراکاهشداد.یکاهشدادهومقدارانرژ
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