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 هخالص

در این مقاله یک مدل ریاضی تصادفی جهت برنامه ریزی سیستم شبکه توزیع معرفی شده است تا بتوان از منابع      

زیادی در شبکه میزبانی نمود. مدل ارائه شده مکان و سایز منابع فتوولتائیک را در هماهنگی با ذخیره  )PV)1فتوولتائیک

ابع کنترل ولتاژ بهینه می کند. هدف نهایی این بهینه سازی  ماکزیمم نمودن سازها، توان راکتیو سیستم فتوولتائیک و  من

سایز منابع فتوولتائیک در شبکه می باشد به نحوی که کیفیت توان و پایداری در سطح استاندارد و مورد نیاز باقی بماند. 

شده است. برای مدل کردن توان فرموله شده و در نرم افزار گمز شبیه سازی  MINLP2مساله بعنوان یک برنامه ریزی 

استفاده شده و کارآیی و اعتبار این مدل با انجام یک مطالعه  K-meansتولیدی فتوولتائیک از الگوریتم خوشه بندی 

آزمایش شده است.  نتایج عددی   IEEEباسه  33موردی در سناریوهای مختلف روی یک سیستم توزیع شعاعی استاندارد 

(، قابلیت توان راکتیو سیستم فتوولتائیک و  منابع ESS3ری همزمان سیستم های ذخیره انرژی )نشان می دهد که بکارگی

به میزان قابل مالحظه ای باعث افزایش نفوذ نسبی منابع خورشیدی و بهبود ولتاژ در سیستم می  )OLTC)4کنترل ولتاژ 

 شود و در نتیجه هزینه های کلی سیستم و تلفات شبکه را کاهش می دهد. 

      

 افزایش ظرفیت میزبانی، مولد فتوولتائیک، سیستم ذخیره ساز انرژی، توان راکتیو، کنترل ولتاژ کلمات کلیدی:

 

 مقدمه   .1

امروزه موضوع بکارگیری مولدهای پراکنده بویژه منابع تجدیدپذیر در شبکه توزیع به دلیل عوامل فنی، اقتصادی و      

ال گسترش می باشد. هرچند استفاده از منابع تجدیدپذیر مزایای زیادی برای شبکه زیست محیطی با سرعت زیادی در ح

دارد اما بکارگیری آنها در مقیاس بزرگ به لحاظ فنی چالشهای بزرگی را خصوصا در زمینه تضعیف کیفیت توان و پایداری 

شبکه های توزیع از شبکه های انتظار می رود این چالشها در فرآیند تکامل پیش بینی شده  سیستم ایجاد می کند.

غیرفعال به فعال یا شبکه های هوشمند کاهش یابد. با این وجود، این فرایند ساده نیست زیرا نیاز به سرمایه گذاری های 

                                                 
1 Photo voltaic 
2 Mixed Integer Non Linear Programming 
3 Energy storage system 
4 On Load Tap Changer 
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عظیمی در فن آوری های هوشمند شبکه دارد. بنابراین کل روند تحول )یعنی تبدیل سیستم های توزیع فعلی به شبکه 

. با این وجود، با توجه به ممکن است بسیار کند باشد و تحقق آن ممکن است چندین دهه طول بکشدهای هوشمند کامل( 

( RES1عوامل فنی اقتصادی و نگرانی های جهانی در مورد مسائل زیست محیطی، بکارگیری منابع تجدید پذیر انرژی )

در مقیاس بزرگ ،  منابع تجدیدپذیرتفاده از قابل تعویق نیست. به عبارت دیگر ، به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن در اس

از فناوری های مختلف شبکه هوشمند مانند منابع توان راکتیو ، دستگاه های پیشرفته سوئیچینگ و ذخیره ساز استفاده 

 ها )به ویژهDG 2می گردد. برای این منظور، تدوین استراتژی ها، روش ها و ابزارهایی برای به حداکثر رساندن سطح نفوذ 

 منابع تجدیدپذیر( برای هدایت چنین فرایند تصمیم گیری پیچیده بسیار مهم است.

تأثیر گسترده افزایش تقاضا برای برق و نگرانی های مربوط به تغییرات محیطی و آب و هوا باعث تغییر سیاست در      

تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس  سراسر جهان به خصوص در مورد تولید انرژی شده است. به ویژه ، انتظار می رود با 

برگزار شد، ورود منابع تجدیدپذیر به شبکه تسریع شود. در اتحادیه اروپا که  (COP21)تغییر آب و هوا که در پاریس 

 %22توجه به انرژیهای تجدیدپذیر از اهمیت باالیی برخوردار است، پیش بینی شده است که انرژیهای تجدیدپذیر به ترتیب 

 [5]پوشش دهد. 2202و  2222مصرف انرژی را تا سال  از کل %02و 
افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر در شبکه باعث افزایش عدم قطعیت و نوسانات تولید برق می شود. در صورت عدم      

کارآمد جایابی و تعیین سایز مناسب ، مزایای بکارگیری منابع تجدیدپذیر در شبکه از بین می رود و منجر به بهره برداری نا

را پذیرش می کند که منابع فتوولتائیک هر باس در سیستم حد بهینه ای از . و افزایش هزینه برق و تلفات انرژی می شود

، منابع تجدیدپذیریکی دیگر از نگرانی های مهم در صورت نفوذ گسترده  عبور از این حد باعث افزایش تلفات می گردد.

به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای کاهش نگرانی های فوق  ذخیره سازز قابلیت اطمینان سیستم است. استفاده ا

   .می باشدالذکر 

هیچگونه قاعده یا قانونی در اتصال منابع تجدیدپذیر به شبکه وجود ندارد. به طور معمول، اینها به طور سنتی در      

توزیع متصل می شوند. این امر معموالً با انتهای سیستمهای فیدر شعاعی یا شینه های با بار بیشتر در سیستم 

به این موضوع  محدودیتهای زیادی مواجه است تا پیامدهای منفی اتصال کاهش یابد. مطالعات زیادی در زمینه های مربوط

بررسی جامعی درخصوص جایابی مولدهای پراکنده در شبکه توزیع انجام شده است. در  [1]صورت گرفته است. در مرجع 

مکان و ظرفیت بهینه مولدها  [3]و مکان بهینه مولدهای پراکنده جهت استفاده در شبکه تحلیل شده است. در  سایز [2]

تعیین سایز و مکان بهینه با الگوریتم  [8]و  [4]با لحاظ شاخص پایداری ولتاژ و تلفات بررسی شده است. در مرجع 

یز بهینه ذخیره ساز جهت افزایش ظرفیت میزبانی منابع مکان و سا [13]الی  [10] هوشمند بررسی شده است. در مراجع

ماکزیمم ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک با  [16]و  [7]در مراجع  تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است.

ش رویکرد برنامه ریزی چندمنظوره برای افزای [9]ترانسفورماتورهای اکتیو و جبرانساز توان راکتیو تحلیل شده است. در 

 [6]و  [5]جع ادر مر بررسی شده است.ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک با تعیین مکان بهینه تجهیزات کیفیت توان 

در اما  برای افزایش ظرفیت میزبانی بررسی شده است. خازنتعیین سایز و مکان بهینه مولد پراکنده و ذخیره ساز در کنار 

کان بهینه مولد فتوولتائیک و ذخیره ساز از ادوات کنترل ولتاژ به همراه جذب و این مقاله عالوه بر تعیین همزمان سایز و م

که در کارهای انی استفاده شده نیز جهت افزایش ظرفیت میزب ی منابع فتوولتائیکتامین توان راکتیو از طریق اینورترها

 دیگر بررسی نشده است.

                                                 
1 Renewable energy sources 
2 Distributed Generator 
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که همزمان یکپارچه سازی فناوری های شبکه هوشمند مانند  بهینه سازی تصادفی ارائه شده است در اینجا یک مدل     

را برای افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک در شبکه  ترانسفورماتورهای اکتیوو  مولدها ، توان راکتیوذخیره سازها

منابع  ائه می شود و به طور همزمان مکان و سایز بهینهغیرخطی در محیط گمز اردرنظر می گیرد. برنامه نویسی 

با  منابع فتوولتائیکتجزیه و تحلیل جامع با توجه به  مقالهفتوولتائیک و ذخیره ساز در شبکه های توزیع را می یابد. در این 

ظرفیت میزبانی برای انجام شده و  با ذخیره ساز و کنترل ولتاژ منابع فتوولتائیک، و بدون قابلیت پشتیبانی از توان راکتیو

 و با یکدیگر مقایسه می شود.کلیه حالتها محاسبه 
نحوه . در بخش سوم به تعریف ظرفیت میزبانی اشاره شده است به این شرح است که در بخش دوم مقالهبقیه این      

 در ادامه نتایج شبیه سازی بحث معرفی می گردد. مسالهو در بخش بعد مدلسازی تعیین سناریوهای تولید و بار ارائه شده 

 بخش پایانی نتیجه گیری ارائه می گردد.شده و در  و بررسی
 

 ظرفیت میزبانیتعریف . 2

یک از فاکتورهای مهم در ارزیابی کارایی منابع تولید پراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیر در  )HC)1ظرفیت میزبانی     

لیت تولید منابع تولید پراکنده شبکه است. این معیار این امکان را به مالک و اپراتور شبکه توزیع خواهد داد تا از حداکثر قاب

ند و در ارزیابی اقتصادی به درستی تصمیم گیری گردد. ه به محدودیتهای آن اطالع پیدا کدر مکان خاصی از شبکه با توج

بیشترین مقداری از تولید یا مصرف جدید که می توانند به شبکه، بدون  "در واقع تعریف کلی از ظرفیت میزبانی به شرح: 

 [14]می باشد. "ر دادن کیفیت و قابلیت اطمینان دیگر مشترکین متصل شوددرخطر قرا

در شبکه را مطرح 2مولد فتوولتائیکاما اگر بخواهیم تعریف ظرفیت میزبانی از مولدهای فتوولتائیک یا میزان نفوذ      

آن اتفاق نظر داشته باشند  کنیم، تعریف واحدی برای محدودیتهای ظرفیت میزبانی فتوولتائیک در شبکه که همه در مورد

 وجود ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر است:
 به کل خانه های در منطقه تحت مطالعه فتوولتائیکنسبت خانه های با سیستم  .1

 به کل فضای در دسترس فتوولتائیکنسبت فضای سقف مورد استفاده برای نصب  .2

 مصرف انرژی به کل فتوولتائیکنسبت انرژی سالیانه از سیستمهای  .3

 به ظرفیت ترانسفورماتورهای منطقه فتوولتائیکنسبت توان  .4

 منصوبه به حداکثر بار فیدر  فتوولتائیکنسبت ظرفیت پیک  .0

 حداقل بار فیدر منصوبه به  فتوولتائیکنسبت ظرفیت پیک  .6

یم سازی شبکه توزیع سه تعریف اول کلی بوده و دید وسیعی از شبکه می دهد اما  کمک فنی مفیدی در فرآیند تصم     

نمی کند. در خصوص تعریف چهارم ، می بایست گفت ظرفیت ترانسفورماتور  به میزان جریان شبکه وابسته است و در 

درخصوص تعریف پنجم، ترانسها سناریو تغییر می کند. بروز شدن قبال پروفیل ولتاژ رویکرد خوبی ندارد ضمن اینکه با 

بسته به موقعیت جغرافیایی و که  و هم پروفیل ولتاژ شبکه دارد پخش بارهم در قبال ماکزیمم بار فیدر رویکرد بهتری 

منطبق بر ماکزیمم یا پیک بار باشد که در این منابع فتوولتائیک پیک تولید  -1 پروفیل بار دو سناریوی مختلف وجود دارد:

منابع به دلیل تغییرات ولتاژ،  میزبانی شبکه از  در صورت عدم انطباق -2. وجود دارد این منابعحالت سطح باالتری از نفوذ 

. درخصوص تعریف ششم، مینیمم بار فیدر در مواقعی که پیک بار در زمانی غیر از پیک کاهش خواهد یافتفتوولتائیک 

                                                 
1 Hosting Capacity 
2 PV penetration limits 
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ه اما درخصوص تعریف جامع از میزان نفوذ مولدهای فتوولتائیک در شبک .اتفاق می افتد سازگارتر است منابع فتوولتائیک

 [3]اشاره نمود.  ه توان اکتیو واقعی شبکه در یک زمان معینب فتوولتائیکمی توان به نسبت توان واقعی 

اطالع از ظرفیت میزبانی می تواند به نصب و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر به منظور کاهش ریسک و اغتشاشات     

ند. ظرفیت میزبانی به صورت کلی به عنوان یک شاخص رایج در شبکه و همچنین بهینه سازی این منابع در شبکه کمک ک

 ود. استفاده می ش

 

 و بار های تولید1. تعیین سناریو3

 3تغییر پذیریو  2عدم قطعیت. 3-1
اصطالحات عدم قطعیت و تغییرپذیری گاه با وجود تفاوت در ادبیات بطور غیرصحیح مورد استفاده قرار می گیرند.      

میزان دقت "یر طبیعی در زمان یک پارامتر خاص نامشخص اشاره دارد، در حالی که عدم قطعیت به تغییرپذیری به تغی

، درخصوص توان خروجی باد تغییرات ساعتی آن با تغییرپذیری اشاره می کند. به عنوان مثال  "هپارامتر اندازه گیری شد

خطایی که در پیش بینی توان خروجی باد وجود مطابقت دارد، در حالی که غیرقابل پیش بینی بودن جزئی آن یا همان 

هر دو اصطالح را به وضوح متمایز می کند همانطور که در  1دارد مربوط به عدم قطعیت است. تصویر شماتیک در شکل 

نبع انرژی اولیه این شکل نشان داده شده است ، اختالف زمانی در خروجی های انرژی باد، ناشی از تغییرپذیری طبیعی م

در حالی که احتمال وجود خروجی های مختلف انرژی در یک ساعت معین، نتیجه عدم قطعیت )غیرقابل باد( است  )سرعت

 پیش بینی بودن جزئی( در سرعت باد است.
به وضعیت بهره برداری ساعتی اشاره دارد. الگوی تولید و تقاضا در ساعت مشخص را با تصویر لحظه  4تصویر لحظه ای     

تکامل یک پارامتر نامشخص در یک افق زمانی معین )غالباً ساالنه( را  ،ان داد در صورتی که یک سناریوای می توان نش

نشان می دهد. به عنوان مثال، تغییرات ساعتی تولید انرژی باد و مصرف برق در مجموع، یک گروه از تصاویر لحظه ای را 

عدم قطعیت است( و عدم قطعیت تولید انرژی منبع تشکیل می دهد در حالی که رشد تقاضای ساالنه )که در معرض 

 [6]تجدیدپذیر توسط تعدادی از سناریوهای ممکن نمایش داده می شوند.

 
 نمایش عدم قطعیت و تغییرپذیری در خروجی توان باد -1شکل 

                                                 
1 Scenario 
2 Uncertainty 
3 Variability 
4 Snapshot 
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سترینگ استفاده می از خوشه بندی یا کال 1برای تعیین تعداد سناریوهای ورودی برای تولید با توجه به دیتاهای موجود     

 گردد.

 

 روش مبتنی بر خوشه بندی. 3-2

که دارای خصوصیات مشترک هستند یا  نسبتاً همگن  یمشاهدات تعداد زیادی ازخوشه بندی اساساً برای قرار دادن      

خوشه بندی و  2نظارتبا دو نوع تکنیک خوشه بندی وجود دارد. خوشه بندی  .به داخل گروههایی بکار می روندهستند 

به عنوان ورودی برای الگوریتم در نظر گرفته  4مراکز، تنظاربا خوشه بندی  بین آنها این است که در. تفاوت 3بدون نظارت

[ ، از الگوریتم 17را تعیین می کند. در مرجع ]مراکز خوشه بندی بدون نظارت، الگوریتم تعداد  ی که دردر صورت می شوند

k-means  [ 11یگری برای خوشه بندی وجود دارد که در ]روش داستفاده شده است. برای خوشه بندی سرعت باد

 بستگی به منحنی توان خروجی سرعت باد دارد.  شه بندیاستفاده شده است. این روش خو

تکنیک های مختلفی برای تعیین تعداد حاالت ورودی انرژی خورشیدی استفاده شده است. این حالتها در مسئله      

حالته گنجانیده خواهد شد که ماهیت احتمالی تغییرات انرژی خورشیدی را در  برنامه ریزی قطعی به عنوان الگویی چند

 .ترکیب می کند مولدهای فتوولتائیکتعیین سایز و مکان بهینه قطعی 

 

 K-means. الگوریتم 3-3

 یه صورت زیر عمل می کنیم K-meansدر روش      

 مراکز اولیه کالسترها را بطور رندوم تنتخاب می کنیم. -1

 س نزدیکی به مراکز، همه داده ها به نزدیکترین مرکز منتقل می شوند.بر اسا -2

 فاصله بین اعضای کالستر و مراکز را محاسبه می کنیم. مرکز هر کالستر مطابق فرمول زیر محاسبه می شود. -3

 
تا مرکز کالسترها  تای است. فاصله یک نقطه دی تعداد نقاط دیتای مربوط به کالستر یا خوشه   که 

 به صورت زیر محاسبه می شود.

 
 

 را محاسبه می کنیم.  )SSE)0خطای مجموع مربعات  -4

 
 می باشد. و مرکز  Xفاصله بین نقطه دیتای  و  مرکز کالستر  ام ،  jبرابر خوشه  

 

                                                 
1 Historical data 
2 Supervised clustering 
3 Unsupervised clustering 
4 Centroids 
5 Sum of Squared Error 
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 صورتی که مراکز ثابت شده و خوشه ها تغییر نکند نتیجه همگرا شده است. در -0

 اگر نتایج همگرا نشد آنگاه مراکز را دوباره لحاظ کرده و مراحل را تکرار می کنیم. -6

-kبرای یک منبع خورشیدی با توجه به دیتاهای مربوط به توان خروجی آن ، تعداد خوشه با استفاده از الگوریتم      

means .تعیین و احتماالت برای هر خوشه یا حالت بدست می آید 

 

 . تعیین سناریوهای تولید3-4

از اطالعات ساعتی یکساله  فتوولتائیک، برای تعیین سناریوهای تولید بخش قبلبا توجه به توضیحات داده شده در      

می باشد استفاده می  NRELمربوط به  که [20]مگاواتی کالیفرنیا مطابق مرجع  4( مربوط به یک نیروگاه 2226)سال 

منحنی  360 شامل کهمولد فتوولتائیک خوشه برای توان خروجی  3تعداد  K-means [21]گردد. با استفاده از روش 

و تابع توزیع نرمال،  MATLABنرم افزار  سال می باشد درنظر می گیریم. با برنامه نویسی درساعته برای کل  24

 نشان داده شده است. 1و احتماالت مربوطه را محاسبه می کنیم که نتایج آن در جدول  میانگین مراکز خوشه ها

 PVمال متناظر با آن برای مراکز خوشه و احت - 1جدول 

 احتمال مراکز دسته نعداد روز خوشه
1 43 0.0707 11.78% 
2 192 0.2510 52.60% 
3 130 0.1756 35.62% 

 

نشان  2برای منابع فتوولتائیک در شکل ساعته  24تماالت بدست آمده سناریوهای تولید با توجه به جدول باال و اح      

 داده شده است. 

 
 PVسناریوهای تولید  -2شکل 

      

 . مدل بار3-5

ساعت  24اعمال می شود. از آنجا که فصل با  [19]در مرجع  IEEE-RTSبرای لحاظ نمودن نوسانات در بار،      

قرائت دیماند  62می دهد. هر نقطه دیماند برابر مقدار میانگین  بار را تشکیلدیماند  ،( نقطه24×4)66معرفی می شود کال 

 می باشد. 3برای یک ساعت خاص در یک فصل خاص می باشد. سناریوهای بار مطابق شکل 
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 در فصول مختلف PVمنحنی خروجی روزانه  -3شکل 

یز تقریبا مشابه هم می باشند بنابراین منحنی پاییز از سناریوی بار حذف می با توجه به اینکه منحنیهای بهار و پای     

 تولید شده است. ،تا بار( سناریو جهت بهینه سازی مسئله 3×تا تولید 3)6گردد. بنابراین بطور کلی 

 

 مساله. مدلسازی 4

ین همزمان مکان و اندازه  بهینه مولد همانطور که قبالً ذکر شد، هدف از این کار ایجاد یک مدل بهینه سازی جهت تعی     

از یک مدل  فرموله شده است وخورشیدی و ذخیره ساز می باشد. کل مدل به عنوان یک مساله بهینه سازی برنامه ریزی 

AC  در اینجا استفاده می شود تا ویژگی های ذاتی سیستم شبکه را بهتر نشان دهد. از نظر محاسباتی ، مدلAC  گرانتر از

در  ACاست. با این حال ، تعبیه مدل  DCاست زیرا نشان دهنده جزئیات دقیق تر شبکه نسبت به مدل  DCه مدل شبک

 [5]دارد. DCمسائل برنامه ریزی ، راه حلهای به مراتب بهتری نسبت به استفاده از مدل 
مولدهای تجدیدپذیر انتقال  در شبکه سنتی انتقال توان از تولید به مصرف به صورت یکطرفه می باشد. اما با حضور     

توان دو طرفه شده و در نتیجه انتخاب محل و سایز این منابع بسیار مهم می باشد. بنابراین مدل کردن طبیعت تصادفی 

تابش خورشید با یک روش خوب حیاتی است. برای اینکار از مدل بهینه سازی احتماالتی با محدودیتهای تعریف شده 

و ... می  تلفات خطوطابع استفاده می کنیم. این محدودیتها شامل سطح ولتاژ در هر باس، جهت تعیین سایز و محل من

نابع فتوولتائیک جهت افزایش ظرفیت میزبانی نیاز به داده های مشخص دارد. این داده مباشد. فرآیند جایابی و تعیین سایز 

 گیرد. می ها از قبل آنالیز شده و در فرآیند برنامه ریزی مورد استفاده قرار 

 

 . تابع هدف 4-1

تصادفی با به حداقل رساندن هزینه کلی به عنوان یک هدف تدوین شده است. تابع  MINLPاین مساله به عنوان یک      

ترم هزینه می باشد که هر یک در یک ضریب وزنی ضرب  6(  NPV) 1ترکیبی از ارزش فعلی خالص( 1رابطه )هدف در 

، می توان ضرایب مختلف را در تابع هدف اتخاذ کرد. در سبی هزینه های در نظر گرفته شدهنمی شوند که بسته به اهمیت 

واقعیت ، تابع هدف یکی است که شامل مجموع اجزای مختلف هزینه )بهره برداری، انتشار، سرمایه گذاری و غیره( است. با 

                                                 
1 Net present value 
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نداشته باشد  زیرا ارزش های آنها )و یا تأثیرات این حال یک تصمیم گیرنده ممکن است به برخی از این هزینه ها عالقه ای 

 مورد انتظار آنها بر روی راه حل( در مقایسه با دیگران ناچیز است. 

برداری برای یافتن مقدار بهینه تولید منابع تواند به صورت یک مسئله بهرهافزایش ظرفیت میزبانی در یک ریزشبکه می     

 هش هزینه در کنار ارضای قیود تساوی و غیرتساوی است. فتوولتائیک تعریف شود که هدف آن کا

تابع هدف شامل ماکزیمم نمودن منابع فتوولتائیک در شبکه توزیع با بکارگیری تکنولوژیهای هوشمند در مینیمم هزینه 

می گردد. بصورت همزمان تعیین  منابع فتوولتائیک و ذخیره سازمی باشد که در این مدل بهینه سازی سایز و مکان بهینه 

 بعنوان یک برنامه بهینه سازی غیرخطی تصادفی فرموله می شود.  ACاین مدل 
                                   (1) 

شامل مجموع هزینه های سرمایه گذاری سالیانه منابع فتوولتائیک، شبکه باالدست، ذخیره ساز و  ترم اول      

OLTC .شامل مجموع هزینه های انرژی سیستم است که توسط منابع فتوولتائیک تولید شده یا  ترم دوم  می باشد

مجموع هزینه های انرژی تامین  توسط ذخیره ساز فراهم شده و یا از شبکه باالدست تامین می گردد.ترم سوم 

انتشار گازهای گلخانه ای از منابع فتوولتائیک و شبکه باالدست است. ترم  شامل هزینه نشده می باشد. ترم چهارم 

 اشاره دارد. [13]به انحراف ولتاژ  به هزینه های تلفات شبکه و ترم آخر  

لفات شبکه و انحراف توابع بهره برداری شامل هزینه انرژی سیستم، هزینه انرژی تامین نشده، انتشار گازهای گلخانه ای، ت

ولتاژ دارای درجه اهمیتی می باشند. لذا برای هر یک از آیتمهای مورد اشاره می بایستی ضریبی در تابع هدف لحاظ گردد. 

با مقایسه دو به دوی آنها استفاده می گردد. مالحظات زوجی آیتمهای تابع  AHP1برای بدست آوردن این ضرایب از روش 

درنظر  AHPبوده و در روش  122باشد. الزم به ذکر است ضریب انرژی تامین نشده برابر  می 3-3هدف به شرح جدول

 [13]گرفته نمی شود. این ضریب وزنی بزرگ برای جلوگیری از قطع بار می باشد.

 مقایسه دو به دوی آیتمهای تابع هدف 3-3جدول 

 هزینه انرژی تلفات شبکه انحراف ولتاژ 
انتشار گاز 

 گلخانه ای

 1/2 7 5 1 اف ولتاژانحر
 1/6 1/2 1 1/5 تلفات شبکه
 1/8 1 2 1/7 هزینه انرژی
انتشار گاز 

 گلخانه ای
2 6 8 1 

برای بدست آوردن ضرایب وزنی ستونها را با هم جمع نموده و هر یک از اعداد جدول فوق را بر مجموع ستون خودش 

ز آیتمهای فوق میانگین هر ردیف اعداد بدست آمده را تقسیم می کنیم. سپس برای بدست آوردن ضریب وزنی هر کدام ا

 محاسبه می کنیم.

 ضرایب به شرح زیر بدست می آید:

 
ساعت با سطوح  24به منظور استفاده از باتری و بررسی عملکرد بهینه آن بر روی سیستم، مسئله در  الزم به ذکر است

 ه سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:متفاوت بار مصرفی در محاسبات در نظر گرفته شده است. هزین

                                                                          (2) 

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process 
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                                                                          (2-1) 

                                                                     (2-2) 

                                                              (2-3) 

 ESSطول عمر تجهیز،  LTهزینه سرمایه گذاری،  Inv Cترانسفورماتور  با تغییر تپ آنالین،  OLTCنرخ بهره،   rکه 

هزینه سرمایه گذاری تجهیز در باس مدنظر می باشد. مجموع  ICشماره باس و  iتوولتاییک، منبع ف PVذخیره ساز، 

 هزینه های انرژی سیستم به شرح زیر است:

                                                                                   (3) 
                                                                           (3-

1) 
                                                                       (3-2) 

                                                                              (3-3) 
هزینه انرژی می باشد. هزینه انرژی  λ  و هزینه بهره برداری s ،OCاحتمال سناریوی  سناریو،  sساعت،  hکه 

 تامین نشده به شرح زیر است:
                                                                     (4)                                                                                        

 توان تامین نشده در باس مدنظر می باشد. هزینه انتشار به شرح زیر می باشد.  δکه 
)                                                                                 (5) 

                                                                       (5-
1) 

                                                                         (5-
2) 

 هزینه انتشار می باشد. تلفات و انحراف ولتاژ به شرح زیر است:  

                                                                      
(6) 

                                                                                (7) 
 

 . محدودیتها4-2

 به شرح زیر می باشد: قیدها
 . قید پخش توان و محدودیت ولتاژ4-2-1

                                                        (8)  
                                                      (9) 

                                                                     
(10) 

 . قید محدودیت توان4-2-2

                                                                                             
(11) 

 . قید تلفات خط4-2-3
                                                                                                                 (12) 
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                                                                                                               (13) 
 قید تعادل توان. 4-2-4

های ذخیره انرژی و توان منتقل شده از شبکه باید بتواند بار کل سیستم را مطابق فرمول توان تولیدی کل منابع ، دستگاه

 زیر تامین کند:

                 (14) 
                                                                       

(10) 
 . قیود ذخیره ساز4-2-5

کنند. به عبارت دیگر شارژ کردن یک باتری سبب های شیمیایی ذخیره میها انرژی الکتریکی را از طریق واکنشباتری

کند. بر اساس نیاز، ی الکتروشیمیایی اجزاء آن میگردد و به این ترتیب انرژی را به شکل شیمیایی ذخیره میهاواکنش

 %60تا  %70ها بین واکنش معکوس شیمیایی موجب شارش جریان الکتریکی از باتری به سمت شبکه میگردد. بازده باتری

 دارد. میباشد که بستگی به نوع باتری و نیز سیکل استفاده از آن

ها کم است و در عین حال چگالی ذخیره انرژی الکتریکی باالیی دارند. شاید بتوان ایراد اصلی تلفات ذخیره انرژی باتری 

تر است و باید های ذخیره انرژی کوتاهها نسبت به سایر سیستمها دانست. معموالً طول عمر باتریها را طول عمر آنباتری

های الکتروشیمیایی، بسیار به ها به دلیل تبادالت انرژی از طریق واکنشباترید. ها را جایگزین نموای آن به صورت دوره

ها خواهد شد. با این شرایط محیطی همچون دما و حرارت حساس هستند و این عوامل موجب کم شدن عمر مفید آن

جدیدپذیر جهت تأمین انرژی الکتریکی موجب استفاده های توجود گسترش روزافزون تولیدات پراکنده و استفاده از انرژی

شود که بتوان از طریق ها موجب می های قدرت گردیده است. ساختار سلولی باتریها در سیستمبیش از پیش از باتری

-مطابق محدودیت .اتصال تعداد مختلف سلولهای باتری، به ظرفیت، توان و ولتاژ دلخواه سیستم ذخیره باتری دست یافت
 ها وجود دارد، معادالت زیر باید به عنوان قیود باتری در نظر گرفته شوند:هایی که در شارژ و دشارژ باتری

                                                              (16) 
                                                             

(17) 
                                                                                                    (18) 

                                                                                                            
(19) 

                                                                                                            
(20) 

                                          

(21) 
                                                                          (22) 

 الدستقیود توان شبکه با. 4-2-6

                                                                                             (23) 
                                                                                             (24) 

 OLTCقید . 4-2-7

                                                                       (25) 
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                                                                                               (26) 
TC .همان تپ چنجر می باشد 

 

 و نتایج آن شبیه سازی. 5

 دیتاهای سیستم و فرضیات. 5-1

 [22]نشان داده شده است.  4باسه می باشد در شکل  IEEE33سیستم مورد مطالعه که یک سیستم توزیع شعاعی      

 
 IEEEباسه  33دیاگرام تک خطی سیستم توزیع  -4شکل 

وولت است. منبع اصلی که سیستم را تغذیه می کند پستی کیل 12966مگاولت آمپر و ولتاژ نامی  2966پیک بار سیستم      

 می باشد که به شینه یک متصل است. همه بارها خانگی فرض می شوند .

طول عمر مورد انتظار سیستمهای  -تعیین شده است. ٪7نرخ سود به شرح:  فرضیات در هنگام انجام شبیه سازی     

 - .است ٪0حداکثر انحراف ولتاژ  - سال است. 20 نابع فتوولتائیکمسال فرض شده است در حالی که  10ذخیره انرژی 

مگاوات  0مگاوات که ذخیره انرژی آن  1با ظرفیت ذخیره ساز هزینه سرمایه گذاری یک  - است. ٪62 بازدهی ذخیره ساز

االدست به طور میزان انتشار انرژی خریداری شده از شبکه ب - میلیون یورو در نظر گرفته شده است. 192ساعت است ، 

 مگاوات بوده و 12بر روی یک باس  مولدهای خورشیدیحداکثر ظرفیت  - است. tCo2e/Mwh 0.4دلخواه برابر با 

می  Euro/tCo2e 25قیمت انتشار برابر  - میلیون یورو فرض شده است. 3922 هر یک مگاواتهزینه سرمایه گذاری 

تنظیم  2و  1ود. از این رو ، مقدار و زاویه ولتاژ آن به ترتیب بر روی به عنوان مرجع در نظر گرفته می ش 1شینه  - باشد.

 [6] .یورو / مگاوات ساعت است 3000هزینه انرژی تامین نشده  - شده است.
 

 ESSو  PVتعیین شینه های کاندیدای نصب . 5-2

باشند در زمان برنامه ریزی بر  سازشینه های سیستم کاندیدای قرارگیری منابع فتوولتائیک و ذخیره در صورتیکه تمام      

منابع باسهای کاندیدا جهت انتخاب باعث ایجاد مشکل در حل مسئله می شود.  ،روی شبکه توزیع در مقیاس بزرگ

اما شینه های کاندیدای احتمالی اغلب به نیاز به دیتاهای فنی، محیطی، اقتصادی و ... دارد.  ،و ذخیره سازها فتوولتائیک

یا با استفاده از برخی معیارها برای انتخاب مانند سطح بار ، در دسترس بودن منابع و غیره از پیش تعیین  صورت دلخواه و

می شوند. به عنوان مثال ، نقاط اتصال احتمالی منابع خورشیدی اغلب بر اساس قابلیت دسترسی این منابع انرژی اولیه به 

نمی رود تغییرات در دسترس بودن تابش خورشیدی در شینه های صورت پیش فرض شناخته می شوند. با این حال انتظار 

مختلف قابل توجه باشد زیرا به طور معمول این شبکه در یک منطقه جغرافیایی کوچک قرار دارد ، جایی که وضعیت آب و 

 هوا کم و بیش یکسان است.



 

 

 
 

www.iccce.ir         12 

اده است. این کار با استفاده از فضای جستجو را با استفاده از یک روش اکتشافی ساده کاهش د [6]در مرجع      

متغیرهای سرمایه گذاری و با ایجاد یک حدی برای هر سرمایه گذاری اعم از منابع فتوولتائیک و ذخیره ساز انجام می 

گردد. سپس از آن شینه هایی که مقادیر مربوط به راه حل های سرمایه گذاری آنها پایین تر از آستانه های از پیش تعیین 

 شم پوشی می شود.شده است چ

و ذخیره ساز به این صورت عمل می کنیم که پخش بار بر روی  PVجهت انتخاب باسهای کاندیدای  مقالهدر این اما      

پریونیت انجام می شود و ولتاژ کلیه باسها محاسبه می شود.  1920تا  2960باسه استاندارد با محدوده ولتاژ  33شبکه 

و ذخیره ساز لحاظ می کنیم.  PVاژ می باشد ویا به عبارتی باسهای بحرانی را جهت انتخاب باسهایی که دارای کمترین ولت

 می باشد.  3ولتاژ باسها به شرح جدول 

 پس از پخش بار بهینه IEEEباسه  33ولتاژ شینه های شبکه  -3جدول 
 11 10 13 33 32 31 16 15 14 18 17 شماره شینه

 0.979 0.979 0.977 0.977 0.977 0.977 0.976 0.976 0.976 0.975 0.975 ولتاژ)پریونیت(

 25 26 6 27 7 28 8 9 29 30 12 شماره شینه

 0.992 0.987 0.987 0.986 0.986 0.982 0.982 0.981 0.98 0.979 0.979 ولتاژ)پریونیت(

 1 19 2 22 21 20 3 23 4 24 5 شماره شینه

 1 0.999 0.999 0.998 0.998 0.998 0.996 0.995 0.994 0.993 0.993 ولتاژ)پریونیت(

 

که دارای کمترین ولتاژ می باشند به عنوان کاندیدای جایابی  از شاخه متفاوت 33و باس  11و  17بنابراین باسهای      

PV  و ذخیره ساز درنظر گرفته می شوند. همانگونه که مشخص است این باسها بعنوان باسهای انتهایی می باشند که

نیز نشان می دهد که انتخاب باسهای انتهایی بعنوان باسهای  [6]ولتاژ پایینتری می باشند. البته نتایج مرجع  عموما دارای

 [15]کاندیدا مورد تایید می باشد.

 

 . نتایج شبیه سازی5-3

 33کد نویسی و مدل شده و بر روی شبکه  Knitroبه نام  Solverبا  GAMSروش ارائه شده در محیط نرم افزار      

به عنوان باسهای کاندیدای انتخاب محل منابع فتوولتائیک و ذخیره  33و  11، 17اجرا شده است. باسهای  IEEEباسه 

ساز درنظرگرفته می شوند. برای شبیه سازی در ابتدا صرفا منابع فتوولتائیک در ضریب توان یک در باسهای کاندیدا لحاظ 

از طریق اینورترهای منابع فتوولتائیک، افزایش ظرفیت میزبانی بررسی   شده و سپس در حالت جذب و تزریق توان راکتیو

می گردد.  در ادامه به منظور افزایش ظرفیت میزبانی از ذخیره ساز استفاده می گردد و مکان و سایز ذخیره سازها بر روی 

برای افزایش ظرفیت  OLTCاتور تعیین می گردد. در پایان از ترانسفورم 33و  11، 17باسهای انتخابی مورد اشاره یعنی 

 میزبانی استفاده شده و نتایج بررسی می شود.

 

 . تعیین ظرفیت میزبانی در ضریب توان یک5-3-1

در ابتدا در حالتی که ضریب توان برابر یک است و منابع فتوولتائیک تنها توان اکتیو تولید می کنند ظرفیت میزبانی را      

می باشد که حداکثر تولید آن منابع فتوولتائیک از سه باس انتخابی پذیرای  33تنها باس  محاسبه می کنیم. در این حالت

برابر بار یا دیماند شبکه می باشد یا به  2917مگاوات می باشد که  2906برابر  0می باشد مطابق شکل  2که در سناریوی 

مگاوار و توان ظاهری  1906اوات و توان راکتیو برابر مگ 2902درصد می باشد. )توان اکتیو بارها برابر  17عبارتی ضریب نفوذ 

 مگاولت آمپر است( 2966برابر 
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 (33حداکثر تولید منابع فتوولتائیک در سناریوهای مختلف در ضریب توان یک )باس  -5شکل 

به طور  PVبدست می آید. عموما منابع تجدیدپذیر مانند  2همانگونه که مشخص است حداکثر تولید در سناریوی      

نرمال با ضریب توان یک و یا یک ضریب قدرت ثابت پس فاز بهره برداری می شوند به عبارت دیگر چنین منابعی مصرف 

 کننده توان راکتیو می باشند.

 

 . تعیین ظرفیت میزبانی در حالت تامین توان راکتیو توسط مولد5-3-2

رمی باشند می توانند توان راکتیو را در صورت نیاز برای شبکه فراهم با توجه به اینکه منابع فتوولتائیک مجهز به اینورت     

 2960و  296، 291کنند. بنابراین در اینجا نفوذ منابع فتوولتائیک را در شبکه در حالت تامین توان راکتیو در ضریب توانهای 

 بررسی می کنیم.

اندیدا در تولید مشارکت می کند که توان اکتیو و از سه باس ک 11تنها منبع فتوولتائیک باس  2960در ضریب توان      

 می باشد. 7و 6راکتیو تولیدی  این منبع مطابق شکلهای 

 
 (11)باس  59.5حداکثر تولید منابع فتوولتائیک در سناریوهای مختلف در ضریب توان  -6شکل 
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 (11)باس  59.5در سناریوهای مختلف در ضریب توان  PVتوان راکتیو تبادلی اینورتر  -7شکل 

ظرفیت میزبانی و تلفات شبکه در ضریب نیز ظرفیت میزبانی بررسی می شود که نتایج  291و  296در ضریب توان      

 می باشد. 1-4توانهای مختلف و در سه سناریوی درنظر گرفته شده مطابق جدول 

 ظرفیت میزبانی و تلفات شبکه در سناریوها و ضریب توانهای مختلف-4جدول 

 ضریب توان             

 سناریو
1 2960 296 291 

حداکثر ظرفیت 

 میزبانی)%(

S1 0491 0193 7697 127 

S2 1790 6697 12790 226 

S3 0691 6494 1290 133 

 24تلفات در 

 ساعت)مگاوات(

S1 29267 29067 29761 29161 

S2 29116 29226 29014 29624 

S3 29410 29176 19241 29214 

حداکثر  تلفات در

ظرفیت 

 میزبانی)مگاوات(

S1 29226 29273 29211 29210 

S2 29270 29221 29241 29246 

S3 29234 29211 29127 29221 

همانگونه که مشخص است هرچه ضریب توان کاهش می یابد ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک در شبکه افزایش می      

مگاولت آمپر  6916بدست می آید. این حداکثر توان برابر  291و در ضریب توان  2ی یابد. بنابراین حداکثر تولید در سناریو

به علت تبادل توان  PVمنابع  PFcبرابر دیماند بار است. همانگونه که مشخص است استفاده از ویژگی   2926می باشد که 

زاد شدن محدودیتهای ولتاژ و در نهایت راکتیو باعث بهبود افت ولتاژ در باسها بخصوص باسهای پایانی فیدر شده و سبب آ

کاهش  291درصدی ظرفیت میزبانی نسبت به حالت با ضریب توان یک می گردد. تلفات نیز در ضریب توان  12190افزایش 

قابل توجهی نسبت به حالت با ضریب توان یک دارد که به دلیل مشارکت منابع در تولید توان راکتیو می باشد. به عبارتی 

امی که منابع فتوولتائیک با تامین توان راکتیو درنظر گرفته می شوند تلفات در سیستم کمتر از هنگامی است که دیگر هنگ

 چنین قابلیتی لحاظ نمی گردد.
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همانگونه که مشخص است در این پروژه از سه باس کاندیدا جهت تعیین مکان و سایز بهینه منابع فتوولتائیک استفاده      

وارد کاندیدا از باسهای انتهایی می باشد که تاثیر زیادی در افزایش ظرفیت میزبانی خواهد داشت اما شده است. هرچند م

 در صورت استفاده از امکانات شبکه توزیع فعال، ظرفیت میزبانی به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

 

 . تعیین ظرفیت میزبانی با ذخیره ساز5-3-3

استفاده می گردد و  33و  11، 17رفیت میزبانی از ذخیره ساز در باسهای کاندیدای در این قسمت جهت افزایش ظ     

 بهینه سازی شبکه جهت نفوذ منابع فتوولتائیک با وجود ذخیره ساز بررسی می گردد.

ه درنظر می گیریم و بهینه سازی با بیشترین ظرفیت ذخیره ساز و کمترین هزین 2960در اینجا ضریب قدرت را برابر      

نیز استفاده شده است. این انتخاب به این  ESSبرای  PVمحاسبه می گردد. همانگونه که گفته شد از باسهای کاندیدای 

دلیل است که معموال بهترین مکان برای قرار گرفتن ذخیره ساز در جهت افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک، باسی 

که باعث آزاد کردن محدودیتهای ولتاژ باس و ظرفیت خط انتقال دهنده  است که نزدیک مولد تجدیدپذیر باشد به نحوی

 می شود. PVانرژی 

 در سناریوهای مختلف 59.5در ضریب توان  شبکه و تلفات PVو مکان ذخیره ساز و  سایز - 5جدول

 شینه               

 سناریو              
 مجموع 33 11 17

توان ذخیره ساز 

 )مگاوات(

S1 1693 17 4944 37974 

S2 22 22 0944 40944 

S3 22 22 0 40 

)مگاولت PVتوان 

 آمپر(

S1 2931 2907 2931 7916 

S2 7974 7974 7901 2391 

S3 6916 6912 6912 1691 

 24تلفات در 

 ساعت)مگاوات(

S1 4900 

S2 129424 

S3 79644 

تلفات در حداکثر 

ظرفیت 

 میزبانی)مگاوات(

S1 29776 

S2 29321 

S3 19600 

بدست می آید. بنابراین  2نتایج جدول فوق نشان می دهد که همانند قبل بیشترین ظرفیت میزبانی در سناریوی      

 613و همچنین افزایش  PVدرصدی ظرفیت میزبانی  712باعث افزایش  2960استفاده از ذخیره ساز در ضریب توان 

(می شود. همانگونه 4مطابق جدول شماره  2960ز ذخیره ساز در ضریب توان درصدی نسبت به حالت قبل)بدون استفاده ا

که از جدول فوق پیداست این افزایش ظرفیت میزبانی با استفاده از ذخیره ساز حاصل شده است به نحوی که هر یک 

در صورتی است که مگاولت آمپر منبع فتوولتائیک در شبکه شده است. این  290مگاوات ذخیره ساز باعث افزایش بیش از 

افزایش ظرفیت میزبانی بدون استفاده از ذخیره ساز و با تقویت زیرساختهای شبکه هزینه بسیار زیادی نسبت به استفاده از 

ری از جمله ابع تجدیدپذیر مزایای فراوان دیگذخیره ساز به دنبال خواهد داشت. البته استفاده از ذخیره ساز در کنار من

 یی منابع فتوولتائیک، جلوگیری از قطع بار، قابلیت اطمینان، تنظیم ولتاژ و ... خواهد داشت.بهبود عملکرد و کارا
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به شرح  2960و در ضریب توان  2بطور خالصه افزایش ظرفیت میزبانی در صورت استفاده از ذخیره ساز در سناریوی      

 می باشد. 6جدول 

 ز ذخیره سازمیزان ظرفیت میزبانی بدون و با استفاده ا -6جدول 

 با ذخیره ساز بدون ذخیره ساز 

 2391 2916 )مگاولت آمپر(PVتوان 

 712 6697 درصد ظرفیت میزبانی)%(

در سناریوهای مختلف به شرح  11تنها در باس با توجه به استفاده از ذخیره ساز، توان تولیدی منابع فتوولتائیک      

 می باشد. 1نمودار 

 
 ( با وجود ذخیره ساز11)باس 59.5لتائیک در سناریوهای مختلف در ضریب توان توان منابع فتوو -1شکل 

نشان  11در باس  2960و ضریب توان  2ساعت در سناریوی  24شارژ و دشارژ ذخیره ساز در طی مدت  6در نمودار      

 داده شده است.

 
 ( 11باس) 59.5در ضریب توان  2توان شارژ و دشارژ ذخیره ساز در سناریوی  -.شکل 
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نشان داده شده  12به عنوان نمونه در شکل  2در سناریوی  11در باتری در باس  (SOC)وضعیت انرژی ذخیره شده     

 است.

 
 (11)باس 59.5در ضریب توان  2ذخیره ساز در سناریوی SOC -15شکل 

را ذخیره خواهد  PVلیدی توسط همانگونه که از شکلها مشخص است ذخیره ساز در هنگام شارژ شدن، توان اضافه تو     

کرد که باعث افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک در شبکه خواهد شد و در زمانی که شبکه تحت فشار نباشد با یک 

بیشتر از  11و  17توان مشخصی در شبکه دشارژ می شود. مشارکت منابع فتوولتائیک نیز در تولید توان راکتیو در باسهای 

 نیز کمتر می باشد. 33شد که در نتیجه ظرفیت ذخیره سازدرباس می با 33باس 

 تعادل توان را بررسی کنیم. مطا بق شکل  2ظهر در سناریوی  12حال می خواهیم در یک ساعت خاص مثال ساعت      

 داریم:11

 
 ظهر12و ساعت  59.5در ضریب توان  2توان تبادلی در سناریوی -11شکل 

 دشارژ می شود. 33در باس  11و  17ست بخش اعظمی از باتری شارژشده در باسهای همانگونه که مشخص ا     
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 OLTC. تعیین ظرفیت میزبانی با 5-3-4

جهت بهینه سازی داریم از یک  33و  17،11در باسهای کاندیدای  PVدر حالتی که ضریب توان یک بوده و فقط      

باسه استفاده می شود. در این  33شبکه  6و  0در بین باسهای  1924و  2966با حدپایین و باالی  OLTCترانسفورماتور 

 2921و  296به ترتیب برابر  2وارد مدار شده که ماکزیمم تولید آنها در سناریوی  33و  11حالت منبع فتوولتائیک باسهای 

 2906از تپ چنجر  و بدون استفاده 0مگاوات می باشد در صورتیکه ظرفیت میزبانی در شکل  2961مگاوات و در مجموع 

مگاوات می باشد بنابراین ظرفیت میزبانی افزایش چندانی نداشته است اما پروفیل ولتاژ  بهبود می یابد ولتاژ کلیه باسها در 

 می باشد. 12به شرح نمودار  12و ساعت  2در سناریوی  OLTCدو حالت با و بدون استفاده از ترانسفورماتور 

 
 در حالت با و بدون تپ چنجر 12و ساعت  2ریوی منحنی ولتاژ درسنا -12شکل 

همانگونه که از شکل پیداست منحنی ولتاژ بهبود پیدا کرده و  انحراف ولتاژ در هنگام استفاده از ترانسفورماتور فعال از      

رفیت در کنار ذخیره ساز نیز کمک چندانی به افزایش ظ OLTCکاهش می یابد. البته استفاده از   29226به  29211

 .الزم به ذکر است درکلیه شبیه سازیها قطعی باراتفاق نیفتاده است میزبانی نکرده و تنها باعث بهبود پروفیل ولتاژ می شود.

 البته طبیعی است درصورت قطع بار ظرفیت میزبانی نیز افزایش خواهد یافت.

 

 . نتیجه گیری6

که همزمان یکپارچه سازی فناوری های شبکه هوشمند مانند  بهینه سازی تصادفی ارائه شده است در اینجا یک مدل     

را برای افزایش ظرفیت میزبانی منابع فتوولتائیک در  OLTC فعال ترانسفورماتورهایو  مولدها ، توان راکتیوذخیره سازها

هینه منابع ائه می شود و به طور همزمان مکان و سایز بغیرخطی در محیط گمز ارشبکه درنظر می گیرد. برنامه نویسی 

برای تست مدل پیشنهادی ، مطالعه موردی بر روی شبکه فتوولتائیک و ذخیره ساز در شبکه های توزیع را می یابد. 

، با و بدون قابلیت پشتیبانی از توان راکتیو درنظر گرفتن منابع فتوولتائیکتجزیه و تحلیل جامع با و با باسه  33استاندارد 

ظرفیت میزبانی برای کلیه حالتها محاسبه و با یکدیگر مقایسه انجام شده و  از و کنترل ولتاژبا ذخیره س منابع فتوولتائیک

تا حد  ذخیره ساز ها و قابلیت توان راکتیو مولدها و ترانسفورماتور فعال که ادغام همزمانمی دهد نتایج نشان  می شود.

و به تبع آن کاهش هزینه های  بهبود پروفیل ولتاژ ،در شبکه منابع فتوولتائیکزیادی باعث افزایش قابل مالحظه نفوذ 

سیستم و تلفات شبکه می شود و همچنین گسترش شبکه یا نیازهای تقویت شبکه به تعویق می افتد که از اهمیت ویژه 
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به سیستم اضافه ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی  مگاولت آمپر 2391تا  ار است . برای شبکه مورد مطالعهای برخورد

این افزایش ظرفیت میزبانی با استفاده از  البتهمی شود.  PVدرصدی ظرفیت میزبانی  712باعث افزایش  است کهشده 

حاصل شده است به نحوی که هر یک مگاوات ذخیره ساز باعث افزایش و قابلیت توان راکتیو منابع فتوولتائیک ذخیره ساز 

مدل برنامه ریزی ارائه شده در اینجا می تواند به طور کلی است.  مگاولت آمپر منبع فتوولتائیک در شبکه شده 290بیش از 

در  منابع فتوولتائیکو از  نفوذ باالی  ای قابل کنترل در نظر گرفته شودبه عنوان جهشی بزرگ در جهت توسعه شبکه ه

ه مسئله بهینه سازی برای کار آینده پیشنهاد می گردد جایابی بهینه ادوات کنترل ولتاژ نیز ب شبکه پشتیبانی می کند.

 اضافه گردد.
 

 راجعم. 7
1- P. S. Georgilakis and N. D. Hatziargyriou, “Optimal distributed generation 

placement in power distribution networks: Models, methods, and future research,” 
IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 3, pp. 3420–3428,Aug. 2013. 

2- B.C. Pal and R. A. Jabr, “Ordinal optimisation approach for locating and sizing of 
distributed generation,” IET Gener. Transm. Distrib., vol. 3, no. 8, pp. 713–723, 
Aug. 2009. 

3- V.V. S. N. Murty and A. Kumar, “Optimal placement of DG in radial distribution 
systems based on new voltage stability index under load growth,” Int. J. Electr. 

Power Energy Syst., vol. 69, pp. 246–256, Jul. 2015. 
4- W.Sheng, K. Liu, Y. Liu, X. Meng, and Y. Li, “Optimal placement and sizing of 

distributed generation via an improved nondominated sorting genetic algorithm II,” 
IEEE Trans. Power Del., vol. 30, no. 2, pp. 569–578, Apr. 2015. 

5- S´ergio F. Santos, Desta Z. Fitiwi, Miadreza Shafie-Khah, Abebe W. Bizuayehu, 
Carlos M. P. Cabrita, and Jo˜ao P. S. Catal˜ao, New Multistage and Stochastic 
Mathematical Model for Maximizing RES Hosting Capacity —Part I:Problem 
Formulation, IEEE Transaction on Sustainable Energy, PP.304-319,2017. 

6- S´ergio F. Santos, Desta Z. Fitiwi, Miadreza Shafie-Khah, Abebe W. Bizuayehu, 
Carlos M. P. Cabrita, and Jo˜ao P. S. Catal˜ao, New Multi-Stage and Stochastic 
Mathematical Model for Maximizing RES Hosting Capacity— Part II Numerical 
Results, IEEE Transaction on Sustainable Energy,  PP.320-330,2017. 

7- Shubh Lakshmi, Sanjib Ganguly, Modelling and allocation planning of voltage - 
sourced converters to improve the rooftop PV hosting capacity and energy 
efficiency of distribution networks, IET Generation, Transmission & Distribution, 
PP.4462-4471,2018. 

8- Rashmi Deshmukh, Amol Kalage, "Optimal Placement and Sizing of Distributed 
Generator in Distribution System Using Artificial Bee Colony Algorithm", IEEE 
Global Conference on Wireless Computing and Networking (GCWCN), pp.178-
181, 2018. 

9- Shubh Lakshmi, Sanjib Ganguly, "Simultaneous optimization of photovoltaic 
hosting capacity and energy loss of radial distribution networks with open unified 
power quality conditioner allocation" ,IET Renewable Power Generation, pp.1382-
1389,2018. 

10- Yasser Moustafa Atwa, Student Member, IEEE, and E. F. El-Saadany, Senior 

Member, IEEE "Optimal Allocation of ESS in Distribution Systems With a High 



 

 

 
 

www.iccce.ir         21 

Penetration of Wind Energy", IEEE Transaction on Power Systems, vol. 25, no. 4, 
pp1815-1822, Nov 2010. 

11- E.E. Sfikas, Y. A. Katsigiannis, and P. S. Georgilakis, “Simultaneous capacity 
optimization of distributed generation and storage in medium voltage microgrids,” 
Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 67, pp. 101–113, May 2015. 

12- S.Wen, H. Lan, Q. Fu, D. C. Yu, and L. Zhang, “Economic allocation for energy 
storage system considering wind power distribution,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 
30, no. 2, pp. 644–652, Mar. 2015. 

13- Mostafa Nick, Student Member, IEEE, Rachid Cherkaoui, Senior Member, IEEE 
and Mario Paolone , Senior Member, IEEE, "Optimal allocation of dispersed 
energy storage systems in active distribution networks for energy balance and grid 
support", IEEE Transaction on Power Systems, vol .29, No. 5,pp.2300-2310.sep 2014 

14- F.Bollen, Math Hassan, "Integration of distributed generation in the power 
systems", John wiley&Sons, Inc, PP 97-98,2011 

15- M.E.Baran and F.F.Wu," Network reconfiguration in distribution systems for loss 
reduction and load balancing," power Deliv. IEEE Trans. On, vol. 4, no.2, pp. 
1401-1407,1989 

16- Shouxiang Wang , Sijia Chen, Leijiao Ge, and Lei Wu, Distributed Generation 
Hosting Capacity Evaluation for Distribution Systems Considering the Robust 
Optimal Operation of OLTC and SVC , IEEE Transaction on Sustainable Energy, 
Vol. 7, No. 3, 2016,PP.1111-1123. 

17- A. P. Leite, C. L. Borges, and D. M. Falcao, "Probabilistic wind farms generation 
model for reliability studies applied to brazilian sites," Power Systems, IEEE 
Trans- actions on, vol. 21, no. 4, pp. 1493-1501, 2006. 

18- Y. Atwa, E. El-Saadany, M. Salama, and R. Seethapathy, "Optimal renewable 
resources mix for distribution system energy loss minimization," Power Systems, 
IEEE Transactions on, vol. 25, no. 1, pp. 360-370, 2010. 

19- J. Pinheiro, C. Dornellas, M. T. Schilling, A. Melo, and J. Mello, "Probing the new 
ieee reliability test system (rts-96): Hl-ii assessment," Power Systems, IEEE 
Transactions on, vol. 13, no. 1, pp. 171-176, 1998. 

20- https://www.nrel.gov/grid/solar-power-data.html 
21- M.Abdi-Siab and H.Lesani, "Two-stage scenario-based DEP incorporating PEV 

using Benders’ decomposition", IET Generation, Transmission & Distribution, 
ISSN 1751-8687, 2019. 

22- D. Singh and R. Misra, "E_ect of load models in distributed generation planning," 
Power Systems, IEEE Transactions on, vol. 22, no. 4, pp. 2204-2212, 2007.  

 
 

https://www.nrel.gov/grid/solar-power-data.html

