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   چکیده

 مناسبی بسیار جایگزین فسیلی هاي سوخت اتمام به رو و گرانقیمت انرژي کنار در دایمی و پاك ، ارزان انرژي یک عنوان به باد انرژي

 این از شده تولید انرژي.است شده دنیا سراسر در بادي هاي توربین افزون روز احداث براي کافی انگیزهاي خود مساله این .میشود تلقی

 شبکه این اقتصادي و فنی ارتقا ر د بسزایی تاثیر میتواند که .شود می شناخته برق شبکه در پراکنده تولید منابع انرژي عنوان به توربینها

 نصب با که نحوي به .میباشد نظر مورد شبکه در آنها بهینه مکان و هانداز تعیین منابع، این بکارگیري در رقابتی و مهم مساله .کند ایفا ها

 در قوي روشهاي از یکی عنوان به هوشمند الگوریتمهاي .گردد حاصل اقتصادي و فنی عوامل اصالح بیشترین قدرت، شبکه در منابع این

 بادي توربینهاي نصب براي تفرجگاه عینالی تبریز بادي پتانسیل مقاله این در .شوند می شناخته غیرخطی و مقید بهینهسازي مسایل حل

 و مکان بررسی جهت  شب تاب کرم گسسته الگوریتم نام به جدید ساز بهینه الگوریتم یک از مساله حل براي سپس .است شده بررسی

 نتایج .است شده استفاده ديبا توربین نصب سنجی امکان عامل کنار در فنی-اقتصادي و فنی عوامل لحاظ با بادي توربینهاي بهینه اندازه

   است شده مقایسه pso  الگوریتم  نتایج با الگوریتم این نهایی

  

  اقتصادي و فنی عوامل-بادي توربین – تاب شب کرم هوشمند الگوریتم – نصب پذیري امکان :کلیدي هاي واژه

  

  

   مقدمه -1

 به وجود را باد انرژي نیزم سطح هواي و مسفرات از ج خار تابش تحت هواي دماي اختالف از حاصل هواي همرفتی جریان

 است نشان داده مطالعات .آورد می وجود به را ،باد جو الیه و زمین حرکت نسبی نیز و جریان دو این از ناشی حرکت .میآورد

 دنیامصرفی  انرژي برابر 20 انرژي مقدار این  دارد قرار زمین از سطح کیلومتري یک فاصله در باد انرژي درصد 35 که

 بپردازد منبع الکتریکی انرژي تولید به مستقیما ، برق مصرف در محل محلی صورت به که تکنولوژي هر]4و 3  [ میباشد 

تزریق  شبکه در پراکنده تولید منبع عنوان به تواند می بادي توربین هاي از شده دریافت انرژي .شود می گفته پراکنده تولید

بینی  پیش که جایی تا .باشد می افزایش حال در گیري طور چشم به برق هاي شبکه در دهپراکن تولید منابع کاربرد .گردد

 در تجدید ساختار با طرفی از .دهد اختصاص خود به را برق تولید جهانی توجهی از مقابل سریع پراکنده تولید که شود می

 طرفی از.گیرند می برق تولید جهانی صنعت رد را اي ویژه جایگاه این منابع آن، در رقابتی محیط شدن ایجاد و برق صنعت

 زیست دید توانند از می ... و خورشید اشعه و باد جمله از پذیر تجدید منابع انرژي گیري کار به خاطر به پراکنده تولید منابع

 میتوانند و ندمی گیر قرار ها بار نزدیک یا بار توزیع هاي فیدر نیز و ها در پست واحدها این . باشند ارزشمند نیز محیطی

 و داده کاهش شبکه در را توان انتقال هاي مسیر همچنین دهند کاهش ا ر بار شبکه پر هاي فیدر برده باال را شبکه راندومان

 می مالحظه برق جهان تولیدات سهم از پراکنده تولیدات سهم (1) جدول در .گردند نیز شبکه کل تلفات کاهش به منجر

 در .است مواجه شده آن در پراکنده تولید منابع فزاینده حضوري با برق تولید جهانی شود یم مالحظه که طور همان .شود

 لحاظ با و مختلف روشهاي به پراکنده تولید بهینه واحدهاي اندازهیابی و جایابی مساله مختلف مراجع
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 نظر و اقتصادي در  فنی مالحظات صورت به تواند می این مالحظات .است شده بررسی معیار توابع در مختلف مالحظات

  :]1[.شود گرفته

  

  برق جهان تولیدات سهم از پراکنده تولیدات سهم :1جدول 

  سال  2000  2006  2010

  ظرفیت نصب شده و در حال نصب انرژي برق در جهان  3265  3650  4150

  سهم تولیدات پراکنده   9%  22%  38%

  

 .گیرند قرار استفاده مورد ها توربین از معینی انواع نصب توانند براي می شده تعیین معیارهاي و ها استاندارد با خیز باد مناطق

 نقاط از بسیاري حال به تا زمان آن از . کرد کار به شروع توربین بادي 32 با بادي توربین سایت اولین آلمان در 1987 سال در

قزوین  سیاهپوش ، منجیل خیز باد منطقه یزن ایران در .گرفته است قرار استفاده مورد بادي هاي سایت براي دنیا خیز باد

داراي  نیز اردبیل استان گرفته صورت هاي پژوهش بنابر .بوده اند بادي انرژي کارگیري به در موفق موارد جمله از وبینالود

 شهر مشکین شهرستان بادي سنجی پتانسیل از بعد مقاله دراین]7و8[.باشد می باد انرژي کارگیري به براي مناسبی پتانسیل

 هوشمند الگوریتم توسط بادي توربینهاي بهینه یابی و اندازه یابی مکان به شهرستان، این بادي پتانسیل اثبات نیز و اردبیل

 شده بادي پرداخته توربینهاي نصب جهت واقتصادي فنی سایر مالحظات و نصب سنجی امکان لحاظ با تاب شب کرم گسسته

 توابع اقتصادي فنی و عامل عنوان به خطوط بار شارش کنار در فنی عوامل به عنوان ژولتا پروفیل و شبکه خطوط تلفات .است

 شهرستان اول در فصل :است شده تشکیل فصل چندین از مقاله این .اند شده نظر گرفته در سازي بهینه براي مساله این هدف

 مساله بندي فرمول فصل دوم در .است دهش استعدادسنجی آماري و هواشناسی استاندارد هاي و ها معیار توسط شهر مشکین

 چهارم فصل در .کرده است معرفی را آن موثر پارامترهاي و تاب شب کرم الگوریتم هوشمند سوم فصل .است شده تبیین

 پنجم فصل در .شده است بررسی شهر مشکین شهرستان برق توزیع شبکه سازي بهینه شبیه جهت مساله تحلیل و تجزیه

  است شده مقایسه psoشب تاب بررسی و با نتایج الگریتم  کرم الگوریتم اب سازي شبیه نتایج

  

  پتانسیل بادي شهر تبریز - 2

و از جنوب به دامنه  عینالی از شمال به کوهکیلومتر می باشد که  1200استان آذربایجانشرقی با مساحتی حدود مرکز تبریز 

 وجهت سرعت اطالعات توسط تبریز بادي توان .می شود محدود  دریاچه ارومیه و جلگه تبریز و از سمت غرب به سهند کوه

 38.40 و طول درجه 47.65 تصاتمخ با تبریز بادي ایستگاه توسط میالدي 2007 سال در دقیقه 10 زمانی فواصل در باد

 آماري تحلیل از که باد توان و سرعت به مربوط اطالعات) 2( جدول در [7 ]. است شده بررسی جغرافیایی عرض  درجه

  .گردد می مالحظه است آمده دست به زمین سطح از متري 40 و 30 و 10 ارتفاع سه در بادي داده 52559

  

  [7 ]سنجی باد پارامترهاي اصلی در امکان  :2جدول 

  
  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B9%C3%9B%C5%92%C3%99%E2%80%A0%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%9B%C5%92
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B3%C3%99%E2%80%A1%C3%99%E2%80%A0%C3%98%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%B1%C3%9B%C5%92%C3%98%C2%A7%C3%9A%E2%80%A0%C3%99%E2%80%A1_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86%C3%99%E2%80%A6%C3%9B%C5%92%C3%99%E2%80%A1
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  .است شده ارایه باد متوسط مختلف هاي سرعت براي باد سرعت وضعیت (3 ) جدول در

  

  [7 ]باد   بندي سرعترتبه  :3جدول 

  5/6باالتر از   5/6الی  5/5  5/5الی  5/4  5/4کمتر از   )متر بر ثانیه( محدوده سرعت متوسط

  عالی  خوب  مرزي  ضعیف  وضعیت باد

  

 باید و دارد قرار ضعیفی نسبتا سرعت وضعیت داراي شهر تبریز بادي سرعت میشود مالحظه 3 و 2 جداول بررسی با

 را بادي توربینهاي اقتصادي عملکرد به ) 1374به نقل از کاویانی ، ( ویندهایم.  باشد متر 40 از باالتر برداري بهره مورد ارتفاع

 از نیمی در مربع متر در وات 600 دیگران از بیش توان الیچگ و آمبروسینی.داند می سال در ساعت 4000 حداقل کارکرد

 سرعت با باد ساعت 2000 منجیل،وجود بادي نیروگاه طرح مجریان.داند می باد،خوب از انرژي استحصال جهت را سال ساعات

 به عنایت با نیز و ورمذک موارد به باتوجه .دانند می صرفه به بادي،مقرون نیروگاه احداث جهت را ثانیه در متر 25 الی 7 بین

 چگالی با سال در ساعت 4474 حدود که زمین سطح متري 50 ارتفاع در ایستگاه در بادي توربینهاي کارکرد ساعات تعداد

 در متر 25 الی 7 بین سرعت با بادهاي وزش ساعت 2709 وجود به باتوجه نیز و است مربع متر در وات 706/14 توان

 و زمین سطح متري 50 ارتفاع در بادي توربینهاي محور استقرار شرط به ایستگاه این در باد انرژي از ثانیه،استفاده

 مالحظه تبریز شهر ایستگاه گلبادبراي باد جهت توزیع نمودار )1( شکل در]7و8[ بود خواهد صرفه به مقرون و باالتر،امکانپذیر

  .باشد می شرقی وبجن سمت بهتبریز  شهر در باد غالب جهت که شود می مشخص .[7 ]شود می

  

  
  متري شهر تبریز 30گلباد ارتفاع : 1شکل 

  

  

  روابط  - 3

 و ولتاژ پروفیل شبکه، تلفات پراکنده تولید واحدهاي بهینه اندازه و مکان بررسی براي نظر مورد هدف توابع مقاله این در

 رابطه از پراکنده تولید واحدهاي نصب با شبکه حقیقی تلفات کاهش درصد . است شده گرفته نظر در خطوط در بار شارش

  ]1[.آید می دست به زیر

 

)1(                                                                             
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)2(                                                                                                
  

 Ri اندیس شاخه، هر اهمی مقاومت wdg وجود با تابع آن در که N و شبکه هاي شاخه کل تعداد Ibri شاخه هر جریان

 در بار شارش کاهش درصد .باشد می پراکنده تولید منبع اندیس و پراکنده تولید منبع wodg بدون حقیقی توان وتلفات

 ]1[.نمود بررسی زیر رابطه از توان می را خطوط

)3(                                                                                        
  

 خطوط تعداد Nline و .دهد می نشان را آن بدون و پراکنده تولید منبع وجود با توان شارش گر نشان   PF) 3(  رابطه در

  ]١[ .آید می دست به زیر رابطه از ولتاژ پروفیل اصالح درصد همچنین . باشد می مطالعه د مور مسیست کل

  

)4(                                                                                      
  

  زیر صورت هب هدف تابع هنتیج رد . باشد می هشین Nbus از شینه هر ولتاژ در اکتیو توان حاصلضرب  VP رابطه این در

  :شود می بررسی

  

)5(                                                                                 
  

 :پردازیم می آنها به ذیل در که باشد می نیز هایی محدودیت داري کاري حالت در سیستم

  :شبکه هاي شینه ولتاژ محدودیت

)6(                                                                                                    
  

  :پراکنده تولید واحد هر تولیدي توان مقدار محدودیت

)7(                                                                                                    
  

  :گردد می ارایه زیر صورت به محدودیت این : توان تعادل محدودیت

)8(                                                                                                
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 یک در حقیقی توان مقدار PV حالت در  . شود مدل  PV  صورت به یا PQ صورت به تواند می پراکنده تولید منبع یک

 به خاص قدرت ضریب یک در حقیقی توان مقدار  PQ مدل در که حالی در گردد می تزریق نظر مورد شین به خاص ولتاژ

 زیر ل مد زا نآ خروجی توان ع نو ر نظ ز ا بادي توربین واقعی رفتار کردن مدل براي.[1 ]گردد می تزریق نظر ردمو  شین

  ]٣[کنیم می استفاده شبکه در آن رفتار مدلسازي  براي

)9(                                                                                  
  

 به اکتیو توان از پراکنده تولید منبع هر راکتیو توان و .بود خواهد  اکتیو توان نظر مورد متغیر تنها نظر دمور الگوریتم در فلذا

  .باشد داشته بهتري نتایج تواند می عملی توجیه داشتن صورت در توان دو هر بودن متغیر مواردي در البته . آمد خواهد دست

  

  الگریتم هوشمند گسسته کرم شب تاب  -4

 حل در قدرتمند ي ها روش ز ای  یک ن عنوا هب میگیرند الهام طبیعت ز ا ا ر د خو د عملکر عموما هک هوشمند هاي میتالگور

 این جمله از عسل زنبور کلونی و ذرات اجتماع مورچگان، کلونی هوشمند الگوریتمهاي .شدهاند شناخته سازي بهینه مسایل

 هاي-کرم اجتماعی رفتار از جدید هوشمند الگوریتم یک عنوان به نیز تاب شب کرم هوشمند الگوریتم .باشند می ها الگوریتم

 مقداري داراي کدام هر که میباشند شبتاب هاي کرم الگوریتم، این دهنده تشکیل جمعیت .است گرفته الهام تاب شب

 آغاز حشرات از اولیهاي جمعیت با هوشمند، بهینهسازي روشهاي بقیه مانند نیز روش این . هستند برازندگی یا روشنایی

 حرکت جذابتر حشره سمت به دارد کمتري جذابیت که حشرهاي و شده مقایسه هم با دو به دو حشرات روش این در .میشود

 موضوع دو .میباشد نظر مورد مسله بهینهی پاسخ همان که میشود انتخاب حشره جذابترین عنوان به حشره یک نهایتا .میکند

 معموال سادگی منظور به .باشد می حشرات جذابیت کردن فرموله و روشنایی شدت تغییرات الگوریتم، این در اهمیت قابل

 حشره برازندگی با متناسب نیز روشنایی شدت .میشود بیان آنها روشنایی شدت با حشرات جذابیت هک میشود فرض

 از حشرات فاصله به همچنین.میشود هسنجید دیگر حشرات دید از و بوده نسبی پارامتري جذابیت کلی حالت در.میباشد

 ]2[. میباشد زیر بصورت حشرات فاصله  تغییرات با جذابیت رابطه.دارد بستگی نیز یکدیگر

 

)10(                                                                                              
 

 rدارد و  ]○و  ∞[بیانگر ضریب جذب می باشد ومقدار در بازه  ϒارد و د ]0و1[ماکزیمم جذابیت بوده و مقدار  βکه در آن 

  .بیانگر فاصله حشرات بوده و بعنوان مثال در مقیاس دو بعدي بصورت زیر محاسبه می شود

)11(                                                                      
  

  ]2[ .طه زیر بدست می آیدام نیز با رابjام به سمت حشره  iحرکت حشره 

)12(                                                                   
  

 ]○و  ∞[در بازه زمانی  ϒو  ]0و1[در بازه زمانی  β ،αثابت در نظر گرفته می شوند و  β،ϒ،αدر الگوریتم کرم شب تاب مقدار 

  .ه شده استآورد 2انتخاب می شود روند نماي این الگوریتم در شکل 
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  روند نماي عملکرد الگوریتم کرم شب تاب: 2شکل 

 
  

  بیان و حل مسئله  -4

 تصویر ) 3(شکل رد  . است ه شد گرفته رنظر دربخش اتوبان پاسداران  تبریز شهر توزیع شبکه از قسمتی مقاله این در

تبریز بخش اتوبان  شهر توزیع شینه 37 شبکه  )4( شکل در همچنین .میکنیم مالحظه راتفرجگاه عینالی تبریز  از ماهوارهاي

 در بادي هاي توربین نصب براي مستعد هاي شین بررسی اساسی مساله .گردد می مالحظه تکخطی نماي صورت بهپاسداران 

 توزیع ه شبک ر د د موجو هاي شینه باید ا ابتد مساله این حل ي برا .است دسترس در اطالعات اساس بر عینالی  تفرجگاه

 توربین نصب جهت سپس شده شناسایی هوایی عکس در واقع جغرافیایی موقعیت ر د آنها واقعی ن مکا حسب ر ب ذکورم

  .گردند سنجی استعداد بادي
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 تصویر ماهواره اي از تفرجگاه عینالی: 3شکل 

 

  

 
  

  شینه توزیع شهر تبریز 37شبکه : 4شکل 

  

  

 مورد منطقه کل در مناسب توان چگالی نسبی ثبوت فرض با بادي توربین صبن براي مکانی استعداد از منظور مقاله این در

 این براي بهینه شین انتخاب . باشد می آن اقتصادي توجیه یا مکانی شرایط به توجه با نصب پذیري امکان صرفا ، مطالعه

  .شود گرفته نظر در میتواند روش چند به منظور
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 اي مقایسه روش)الف

 از و محدود مطالعه مورد شبکه در بادي توربین نصب براي کاندید هاي شین داتعد که شود می گرفته رکا به زمانی روش این

 مکانی لحاظ از سنجی امکان محدودیت گونه هیچ اعمال بدون یابی مکان نتایج همچنین و .باشند نزدیک بادي پتانسیل لحاظ

 مجاز شینهاي با ، الگوریتم از آمده دست به مکانهاي طیشرای چنین در .باشد نزدیک منطقی صورت به کاندید هاي شین به

 نزدیکی صورت در حتی روش این در .میگردد انتخاب آمده دست به اندازه همان با کاندید هاي -شین نزدیکترین شده مقایسه

  .نمود متصل بهینه شین به دقیقا را تولید انتخابی، مکان از موردي کشی کابل با توان می اقتصادي توجیه قابل مکانی

 
 محدود انتخاب روش)ب

 کار به تقریب زیاد مکانی فاصله علت به یا و نباشد بهینه تقریبی شین براي است ممکن بررسی مورد اندازه مقایسهاي روش در

 این در .باشد داشته محسوسی تفاوت کاندید هاي شین بادي پتانسیل اینکه ویا .نباشد منطقی شین مکان انتخاب در رفته

 می تبدیل کاندید هاي شینه در بهینه یابی اندازه مساله یک به پراکنده تولید هاي واحد یابی اندازه و یابی مکان مساله صورت

 بادي پتاسیل با متناسب وزنی ضریب اعمال با و کاندید هاي شینه بین از فقط و فقط شینهها، انتخاب روش این در .گردد

  .بود خواهد بهینه صورت به نیز شینها این به شده پیدا اندازه لذا .میگیرد صورت شینهها

 
 گسترده انتخاب روش )ج

 هر بادي تراز در آنها اصلی تفاوت و دارند خود در را بادي توربین نصب قابلیت مطالعه، مورد شبکه شینهاي بیشتر روش این در

 برنامه طوري الگوریتم روش این در آید_می دست به شین آن بادي سنجی استعداد به مربوط مطالعات از که میباشد شین

 شینه هر براي وزنی ضرایب از نیز روش این در .یابد سوق تر باال بادي  تراز با شینهاي سمت به یابی مکان تا شود می ریزي

  .گردد می مالحظه روش این با مساله حل روندنماي)5(شکل در .میشود استفاده

  

  
  نماي حل مسئله به روش وزنیروند : 5شکل 
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  باشد می شهر مشکین شهرستان حومه و شهر داخل توزیع  شبکه بررسی مورد توزیع شبکه که این به توجه با مقاله این رد

 در شده ارایه هاي شینه تنها شهرستان این توزیع هاي شینه جغرافیایی یابی مکان نیز و هوایی عکس اولیه مطالعه با لذا

 شهري مناطق و یا شهر لداخ در آنها راستقرا علت به ها شینه سایر و .داشت هندخوا را بادي توربین نصب قابلیت ) 4( جدول

 ارایه بادي توربین نصب جهت متناظر وزنی ضرایب با کاندید هاي شینه (4 ) جدول در .ندارند را بادي توربین نصب قابلیت

 می کلی حالت در که .کنند می بیان یگرد هاي شینه با در  مقایسه شینه ره ي برا ا ر نصب اولویت ضرایب این .است ه شد

 مورد منطقه از دسترس در بادي اطالعات کنار در شناسی زمین کارشناس یک نیز و هواشناسی کارشناس یک توسط تواند

   .آید دست به مطالعه

  

  شینه هاي کاندید شبکه با ضریب وزنی مربوطه :4جدول 

  
  

 محدود به توجه با لذا .باشند می یکسانی تقریبا نصب اولویت داراي شده معرفی هاي شینه شود می مالحظه که طور همان

 .بود خواهد مناسب مساله حل براي مقایسهاي روش ها شینه بودن

  

  نتایج شبیه سازي - 5

 واحد سه نصب تا کلی حالت در را تاب شب کرم الگوریتم توسط بهینه یابی اندازه و یابی مکان از حاصل نتایج (5 )جدول

 شماره شین واحد، یک سقف تا بادي توربین نصب براي میشود مالحظه نتایج این مقایسه با .میکند بیان اکندهپر تولید

 کاندید هاي شین جز شین این اینکه به توجه با ولی.باشد می آن نصب سنجی امکان محدودیت اعمال بدون شین بهترین29

 شرایط بهترین واحد، دو سقف تا نصب براي . شود گرفته نظر رد تواند می شین نزدیکترین عنوان به 26 شین لذا باشد نمی

 35 شماره شین از توان می 33 شین جاي به و 5 شین از توان می 6 شین جاي به .باشد می 33 و 6 هاي شین به مربوط

 می فیمعر کلی حالت در 13 و 33 و 3 هاي شین بادي توربین واحد سه نصب در .نمود استفاده بادي توربین نصب براي

 هاي توربین جاگذاري فنی نتایج (6 ) جدول در .نمود استفاده 14 و 35 و 5 هاي شینه از آنها جاي به توان می که .شوند

 باعث )ب حالت(نصب سنجی امکان محدودیت لحاظ ، شود می ه مالحظ .است ه شد ه اراي ه مطالع د مور ه شبک در بادي

   .است شده فنی توابع مقادیر کاهش

  نتایج حاصل از مکان یابی و اندازه یابی بهینه توسط الگوریتم کرم شب تاب بدون لحاظ امکان سنجی نصب :5جدول 
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  نتایج حاصل از مکان یابی و اندازه یابی با روش مقایسه اي  :6جدول 

  

  
  
 با خطوط بار شارش کاهش درصد و مطالعه مورد شبکه تلفات کاهش درصد مقایسه نمودار ترتیب هب) 7(و ) 6(شکل در

  .است شده ارایه )الف حالت(نصب سنجی امکان لحاظ بدون و)ب حالت(بادي توربینهاي نصب سنجی امکان لحاظ

  

  
  نمودار مقایسه اي درصد کاهش تلفات شبکه مورد مطالعه در دو حالت الف و ب :6شکل 
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  حالت الف و بنمودار مقایسه اي درصد کاهش شارش بار خطوط شبکه مطالعه در دو  :7شکل 

  

  

 می بیان مساله این .است شده شبکه فنی کیفیت کاهش باعث مقایسهاي روش در شده کاربرده به تقریب شد می مالحظه

 هاي شین اگر .دارد وجود حالت چندین مرحله این در .ندارد خوبی سنخیت آن مکانی خواص با شبکه الکتریکی خواص کند

 از کمتر اینجا در( نزدیک مکانی لحاظ از )الف( حالت در شده تقریب هاي شین با ) ب( حالت در الگوریتم، توسط شده معرفی

 صورت این در .نمود استفاده مذکور شینهاي بین تولیدي برق اتصال جهت الکتریکی خط یک از ناتو می .باشند )کیلومتر 1

 در .شد خواهد حل )نصب سنجی امکان لحاظ بدون الگوریتم نتایج(آل ایده فنی خواص در محسوسی کاهش هیچ بدون مساله

 گاه هیچ بهینه غیر هاي شین انتخاب علت به هم روش این اگرچه .نمود استفاده محدود انتخاب روش از باید صورت این غیر

 در گرفته صورت مطالعه با .پذیرفت را عملی نصب محدودیت علت به نتایج ضعف بایستی و بود نخواهد ایدهآل حالت خوبی به

  35 و 33 و 29 و 26 و 14 و6 و5 و3 بررسی مورد شینهاي فاصله است شده مشخص مطالعه مورد شبکه ي ها شین تموقعی

 ل مقبو تقریبی با فنی نتایج همان به توان می ها شینه این بین کوتاه خطوط احداث با لذا باشد می کیلومتر یک از کمتر

 در دیگرخصوصا هاي شبکه در است ممکن و است صادق شبکه این رد اتفاقی کامال صورت به نتیجه این البته .یافت دست

 سه سقف تا پراکنده تولید هاي واحد نصب از بعد و قبلتبریز  توزیع شبکه ولتاژ پروفیل )7(شکل در .نباشد انتقالصادق خطوط

 واحد سه سقف تا بادي هاي توربین نصب با ولتاژ، پروفیل بهبود چگونگی کننده بیان نمودار این . میکنیم مالحظه را واحد

 الگوریتم با تاب شب مرک pso درصد مبناي بر ترتیب به الگوریتم دو نتایج مقایسه نمودار) 9(و ) 8( شکل در .میکند بیان

 می مالحظه بادي توربینهاي، نصب واحد سه سقف تا مطالعه مورد شبکه خطوط بار شارش کاهش درصد و تلفات کاهش

 بار شارش میزان و درصد 67 اشبکه ت تلفات ن میزا واحد سه سقف تا بادي هاي توربین نصب اب گردد می مشاهده .گردد

 شینه در تفرجگاه عینالی  این در بادي هاي توربین نصب با شود می مالحظه همچنین.یابد می کاهش درصد 65 تا خطوط

  است داشته گیري چشم بهبود شده تعیین هاي
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  واحد سه سقف تا پراکنده تولید هاي واحد نصب از بعد و قبل تبریز  توزیع شبکه ژولتا پروفیل نمودار: 8شکل 

  

  
  

  تلفات کاهش صد دربراي  psoالگوریتم  با تاب شب کرم الگوریتم دو نتایج مقایسه: 9شکل 

  
  

 گیري نتیجه

 ولتاژ، پروفیل بیشینه صالحا جهت بادي توربینهاي بهینه اندازهیابی و جایابی براي تبریز  توزیع شبکه مقاله این در

در تفرجگاه  باد انرژي سنجی پتانسیل با واحدها این نصب امکان بررسی کنار در خطوط بار شارش و شبکه تلفات کمینهسازي

 مناسب عملکرد کننده بیان نتایج .گرفت قرار وتحلیل مورد مطالعه شبتاب کرم گسسته ساز بهینه الگوریتم در ،عینالی تبریز

  .باشد می مطالعه مورد سیستم چشمگیر اقتصادي الگوریتم با مقایسه در الگوریتم این pso و نیف ارتقا و
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  قدردانی 

از سازمان توسعه عمران عون ابن علی و  پارك طبیعت و واحد فناوري و مهندسی جهاد دانشگاهی نهایت سپاس را در پایان 

  .داریم
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 بر خازن بهینه جایابی با تبریز توزیع شبکه راکتیو توان جبرانسازي. "نجفی بابک فرهادي، پیام شایقی، حسین کریمی، محمد ]6[

 برق نیروي توزیع هاي شبکه کنفرانس هفدهمین" بهبودیافته دیفرانسیلی تکاملی الگوریتم اساس

 اردبیل استان در باد انرژي پتانسیل بررسی" رجبی عالم اکبر علی و سینیمیرح مجتبی سید الهی، نعمت امید ، علمداري پوریا .[7]

  1390 انرژي نگهداشت در نوین هاي رویکرد المللی بین کنفرانس اولین "بادي برق نیروگاه احداث جهت

 از استفاده با باد عوقو واقعی احتماالت برازش و باد انرژي سنجی پتانسیل"72 ه شمار – 1383 پایگاه تخصصی مجالت نور بهار.]8[
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