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مقدمه
نيروگاههاي توليد پراكنده )  ( DGداراي ظرفيت توليدي از چند كيلو وات تا
چند 10مگاوات هستند كه جهت توليد انرژي الكتريكي در نقاط نزديك به مصرف
كنندگان به كار مي روند ،اثرات مختلفي روي شبكه از جمله كاهش تلفات شبكه ،
بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان شبكه خواهند داشت  .عدم جايابي
مناسب نيروگاه هاي توليد پراكنده در شبكه باعث افزايش تلفات و باال رفتن هزينه
هاي توليد و انتقال انرژي مي شود بنابراين الزم است با روش هاي بهينه سازي ،
جايابي اين نيروگاه ها در شبكه انجام گيرد؛ بدين ترتيب كه محل نصب نيروگاه هاي
توليد پراكنده و ظرفيت آنها چنان تعيين شود كه بيشترين كاهش تلفات شبكه با در
نظر گرفتن قيود مسأله به وجود آيد  .در اين پروژه از الگوريتم ژنتيك استفاده شده
و هدف انجام اين كار كاهش تلفات توان در يك شبكه توزيع شعاعي است.

نتایج
پس از استفاده از الگوريتم ژنتيك بر روي شبكه استاندارد  33شين  IEEEبه نتايج
زير مي رسيم:
شين پيشنهادي
اندازه DG
مقدارتلفات توان اكتيو قبل از جايگذاري DG
مقدارتلفات توان اكتيو بعد از جايگذاري DG
درصد كاهش تلفات

29
2.5 MW
0.1967 MW
0.0567 MW
71.17 %

دياگرام تك خطي شبكه  33شين IEEE

روش پیشنهادی
پيدا كردن روش مناسب براي تحليل يك مسئله مشكل است  .بعضي روش ها به دليل
محدوديت براي تحليل مسائل خاص خود نيز دچار مشكل مي شوند  .مثالَ براي بدست
آوردن بيشينه يا كمينه يك تابع مشتق پذير مي توان از مشتق گيري استفاده كرد  .اما اگر
اين تابع مشتق پذير نباشد يا تعريف صريحي از تابع نباشد چه بايد كرد ؟
ايده الگوريتم ژنتيك( )GAاز طبيعت گرفته شده است و يك ايده درست است و دليل
درستي آن ماندگاري طوالني آن در طبيعت است .
تابع هدف در اين پروژه تلفات مي باشد :
فلوچارت پيشنهادي براي استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت جايابي بهينه  DGبه صورت
زير مي باشد:

فلوچارت پيشنهادي براي الگوريتم ژنتيك

جمع بندی
چنانچه نيروگاه هاي توليد پراكنده به شبكه متصل شوند ،اثرات مختلفي از جمله باال بردن
قابليت اطمينان شبكه،كاهش تلفات شبكه ،بهبود پروفيل ولتاژ ،كاهش هزينه هاي توليد و
انتقال و توزيع و  ...خواهند داشت نكته مهم در بكارگيري اين نيروگاهها  ،جايابي صحيح و
مناسب آنها در شبكه مي باشد به طوري كه بيشترين كاهش تلفات در شبكه با در نظر گرفتن
قيود فني و اقتصادي حاصل شود .
در صورت جايابي صحيح اين نيروگاه ها ،درصدكاهش تلفات توان در شبكه قابل توجه خواهد
بود.
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