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سیاستهاي مصرفهوشمندسازي و استفاده از قابلیت    باشد.هاي کالن بخش صنعت برق میکنندگان نهایی در راستاي 
 ياز بازخوردهابتوان که  دیفراهم گرد یتیموقع یینها کنندگانهوشــمند در ســطح مصــرف يریگادوات اندازه یبا معرف

پا نیا فات، بهبود  کاهش تل تاژ،  ـــطح ول به منظور بهبود س فاده نمود. برخ يداریادوات  ـــت تاژ و ... اس از ادوات  یول
 نیکه ا ندینمایخود استفاده م ازینبه منظور تامین توان مورد یقدرت کیواسط الکترون ياز مدارها ییکنندگان نهامصرف

ـــاختارها ـــندیو را دارا میجذب توان راکت ایو  قیتزر تیقابل یراتییبا اعمال تغ  ،خود يمدارات با توجه به س از  یکی. باش
ــوعات کل ــتفاده از ا يدیموض ــرف تیقابل نیدر اس ــرف يبندرتبه ،ییکنندگان نهامص  يارهایکنندگان با توجه به معمص

از این  در بهبود حاصـــل ویارجح به منظور مشـــارکت در تامین توان راکت يهانیشـــ نییتع ،در واقع .باشـــدیم گذارتاثیر
ــارکت ــ مش ــ يبندبه رتبه ،مقاله نی. در اودگذار خواهد بتاثیر اریبس ــ هانیش ــله لیروش تحل لهیبه وس ــلس و  يفازمراتبی س

 پرداخته خواهد شد. ییکنندگان نهاتوسط مصرف ویتوان راکت قیتزر يهاتیاز قابل نهیاستفاده به تاثیر یبررس
یدي:واژه تاژ، هاي کل یل ول له پروف ـــ ـــلس یل س فازي، تزریق توانتحل ند،  مراتبی  ـــم که هوش ـــب راکتیو محلی، ش

 کنندگان نهاییمصرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  23/8/1396 تاریخ پذیرش:                     26/6/1396 تاریخ دریافت:  
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 . مقدمه1
گیران صــنعت برق در حرکت به ســمت هوشــمندســازي و هاي کلی تصــمیمبا توجه به ســیاســت

ر بهبود ســطح دکنندگان نهایی گیري از توانایی مصــرفهاي بالقوه موجود، بهرهاســتفاده از قابلیت
. اســتفاده از باشــداي یکی از موارد مهم میولتاژ و مشــارکت در تامین توان راکتیو به صــورت ناحیه

بود پایداري هاي فراوانی از جمله کاهش تراکم خطوط، بهکنندگان نهایی، بهبودهاي مصــرفقابلیت
 )1396(صادقی و همکاران،  .آوردو بهبود مسایل زیست محیطی را به ارمغان می

صلی در بهره ستم قدرت، ایجاد تعادل بین توان اکتیو و راکتیو تولیدي یکی از مسایل ا سی برداري 
ـــرفی می ـــر میو مص حاض حال  که در  به کمک باشـــد. از جمله  ادواتی  ند براي این منظور  توان

 .باشــندمی برداران بیایند، منابع تغذیه بر پایه مدارات الکترونیک قدرت ادوات مشــترکین نهاییبهره
 )1395و (ورهرامی،   2 )2015(دوان و همکاران،  ،  1 )2016(عابسی و همکاران، 
کار منظور تامین توان راکتیو به  به   3 ســـازهاي ســـنکرونهاي خازنی و جبراندر گذشـــته، بانک

ـــر این ادوات میمی توانند با ادوات الکترونیک قدرت داراي قابلیت تزریق رفتند که در حال حاض
ــوند. از جمله این ادوات می توان منابع تغذیه بر پایه اینورتر ادوات خانگی و توان راکتیو جایگزین ش

شیدي، منابع تغذیه بدون وقفهصنعتی، خودروهاي الکتریکی، پنل ها، ها، تلویزیون، رایانه  4 هاي خور
نابع تغذی نام برد. در این ادوات از م نایی و ... را  ـــ تامین توان مورد ه اینورتريادوات روش یاز براي  ن

شده است. این وسایل ستفاده  سنتی تامین توان راکتیو در ابعاد  ،دستگاه ا رفتار تقریبا مشابهی با منابع 
وري گذاري و بهرهوان در نزدیکی بار موجب بهبود بارسازي ضریب تدهند. جبرانکوچک نشان می
ب توان در ســـطح توزیع، نزدیک نمودن گردد. به طور کلی، هدف از بهبود ضـــریخطوط انتقال می

                                                           
1.Abessi, et al 
2.Duan, et al 
3.Synchronous Compensator 
4.Uninterruptible Power Supply (UPS)  



 
 9 … راکتیو توان تزریق در مشارکت جهت نهایی کنندگانمصرف بنديرتبه

توانند به منظور باشــد. ادوات داراي قابلیت تزریق و یا جذب توان راکتیو میضــریب توان به یک می
 ) 2016(عابسی و همکاران، .تامین توان راکتیو براي خود و ادوات نزدیک خود به کار روند

از منابع تغذیه اینورتري در ادوات  همان طور که پیشــتر به این موضــوع اشــاره گردید، اســتفاده
توان قابلیت مشـــارکت این ها مینماید که از جمله آنات اضـــافه میهایی را به این ادوخانگی قابلیت

.   1 )2011) و (وکارو و همکاران، 2016(عابســـی و همکاران، در تزریق توان راکتیو را نام بردادوات 
صرفبه    2 )2010در مرجع (راجرز و همکاران،  شارکت م سی قابلیت م کنندگان نهایی به منظور برر

کنترل ولتاژ پرداخته شـده اسـت. در این مرجع، تابع هدف بهبود سـطح ولتاژ در نظر گرفته شـده و با 
شین سیت به تعیین  سا ستفاده از تحلیل ح شدا ست. هاي ارجح جهت تزریق توان راکتیو پرداخته  ه ا

ــاســیت مورد ــتفاده درهمچنین تحلیل حس ــده اســت.  AC این مقاله از روابط پخش بار اس حاصــل ش
سازي شده است که با پیاده  RTS 3  شین استاندارد 24سازي پیشنهادي این مرجع بر روي شبکه شبیه

استفاده، روش پیشنهادي جهت بررسی قابلیت تزریق توان ه سطح ولتاژ شبکه و پخش بار موردتوجه ب
هاي از قابلیت   4 )2015رسد. در مرجع (بیات و همکاران، نمیکنندگان نهایی مناسب به نظر مصرف
استفاده در س استفاده شده است. پخش بار موردکنندگان نهایی به منظور کنترل ولتاژ و فرکانمصرف

تغییر فرکانس را در حل مساله در نظر گرفته است. براي این  تاثیر ،باشد و این مقالهمی ACاین مرجع 
شده است که این موضوع شبیه ZIP  5استفاده در این مقاله بر اساس مدل بارهاي مورد ،منظور سازي 

باشــد و باشــد. تابع هدف این مقاله شــامل دو جزء بهبود ولتاژ و فرکانس مینقطه قوت این مرجع می
ــین ــدهتاثیرهاي ش ــیت تعیین ش ــاس گذار رتاثیاند و موارد گذار تنها با در نظر گرفتن معیار تحلیل حس

شین سترس در تعیین  اند گذار لحاظ نگردیدهتاثیرهاي دیگري مانند تلفات و میزان توان راکتیو در د

                                                           
1.Vaccaro, et al 
2.Rogers, et al 
3.Reliability Test System 
4.Bayat, et al 
5.Constant Impedance, Constant Current, Constant Power 
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ـــوع صـــحت نتایج را تحت    1 )2010دهد. در مرجع (راجرز و همکاران، قرار می تاثیرکه این موض
ندگان نهایی کننیاز براي اســـتفاده از قابلیت تزریق توان مصـــرفبیشـــتر به مســـاله روش کنترل مورد

استفاده ین موضوع پرداخته است. شبکه موردپرداخته شده است و بخش اصلی این مرجع به توضیح ا
به ادامه تحقیقات   2 )2011بوده اســـت. مرجع (آنجل و همکاران،  RTSشـــین  24این مرجع شـــبکه 

ـــت. در این مقاله2010مرجع (راجرز و همکاران،  ـــی و پخش ،) پرداخته اس ـــبکه موردبررس بار  ش
هاي استفاده نسبت به کار پیشین بهبود یافته است. بررسی قابلیت تزریق توان با توجه محدودیتمورد

) انجام پذیرفته اســـت. نقطه قوت این 2016کنندگان نهایی در مرجع (عابســـی و همکاران، مصـــرف
شدر نظر گرفتن محدودیت ،مرجع نسبت به مراجع پیشین خب است هاي منتینهاي موجود در تعیین 

شبکه بکو پخش بار مورد ستفاده و  شارکت مصرفارا شده کامال مناسب با هدف م کنندگان گرفته 
کنندگان نهایی و تعامل آنها در تامین نهایی است. یکی از مسایل اساسی در بررسی مشارکت مصرف

هاي تســاخشــرایط حاضــر و با توجه به زیرزیرا در  ،باشــدهاي منتخب میتوان راکتیو، تعیین شــین
ست تعداد بهینهموجود می شینبای شارکت تعیین گردند. در برخی از تاثیرهاي اي از  گذار به منظور م

ـــین ـــاله خازنتاثیرهاي مراجع جهت تعیین ش ـــت (ابوالعال و گذار همانند مس ـــده اس گذاري رفتار ش
ـــت جهت تعیین . از جمله مواردي که می  4 )2012و (فرهانی و همکاران،   3 )2016همکاران،  بایس

ــین ــود میتاثیرهاي ش ــترس، بهبود گذار در نظر گرفته ش ــیت، میزان توان راکتیو در دس ــاس توان حس
ــ ،تلفات و بهبود انحراف ولتاژ را نام برد. در این مطالعه ــده اس ــعی ش ــتفاده از روش تحلیل س ت با اس

سله شین   5مراتبی فازيسل ساله انتخاب  شد. همچنین وجود گذار تاثیرهاي درك بهتري از م شته با دا

                                                           
1.Rogers, et al 
2.Angel 
3.Abou El-Ela, et al 
4.Farahani, et al 
5.Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
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سی قرار  تاثیر صرف کنندگان نهایی در این مقاله مورد بحث و برر سط م تزریق بهینه توان راکتیو تو
 گرفته است. 

قاله به اختصار استفاده در مهاي موردسازيدر بخش دوم ، مدل ،پس از مقدمهدر ادامه این مقاله، 
یان شـــده ـــنهادي این مقاله در تب ند؛ روش پیش ـــینا ارکت هاي منتخب و تعیین میزان مشـــعیین ش

سازي شده است؛ در بخش چهارم، نتایج حاصل از پیاده طرحکنندگان نهایی در بخش سوم مصرف
 ه است.شد ارائهگیري در بخش پنجم گردیده و نتیجه عنوانروش پیشنهادي بر روي شبکه نمونه 

 فرموالسیون و مساله سازيمدل. 2
 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد بخش سه در مقاله در مورداستفاده فرموالسیون و مدل

 پذیرمشترکین نهایی فرمان 
به منظور   1باشند که از واسط الکترونیک قدرتمی کنندگان نهاییاین دسته از مشترکین، مصرف

دسته برند. وجود واسط الکترونیک قدرت در این تامین توان مصرفی خود و اتصال به شبکه بهره می
دهد. این قابلیت کنندگان به آنها قابلیت مشـــارکت در تزریق و جذب توان راکتیو را میاز مصـــرف
سته اموجب می شترکین بتوانند در مواقع موردگردد این د شبکه پیرامون ز م شرایط  نیاز و با توجه به 

تواند بهبود تیو میخود، توان راکتیو را جذب و یا تزریق نمایند. هدف از جذب و یا تزریق توان راک
شارکت  شد. میزان قابلیت م صرفی با سطح ولتاژ، کاهش تلفات و یا ایجاد تعادل در توان تولیدي و م

نها دارد. همچنین این موضوع شده واسط الکترونیک قدرت آین مشترکین بستگی به ظرفیت طراحیا
ن ادوات به وســیله توان باشــد که حجم زیادي از این ظرفیت در زمان روشــن بودن ایاهمیت میزئحا

خاموش بودن این ادوات، ظرفیت دردسترس به منظور  اکتیو مصرفی اشغال گردیده است و در زمان
 شده است. ه) نشان داد1ها افزایش خواهد یافت. موضوع بیان شده توسط رابطه (مشارکت آن

                                                           
1.Power Electronic Interface 
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شاندهنده میزان توان راکتیو در ARPدر رابطه فوق، پارامتر  ست و اندیس ن سترس ا شاندهنده iد  ن
ON,باشد و همچنین پارامتر شبکه می شین در iP دهد. میزان توان راکتیو ان میاحتمال مشارکت را نش

accessible,و خاموش به ترتیب با پارامترهاي دســترس در حالت روشــندر
ON iQ  و,accessible

OFF iQ  نشــان داده
 شده است.

ـــترکین نهایی میوري بهینه از مزایاي ادوات فرمانبه منظور بهره ـــت به ردهپذیر مش بندي بایس
ـــین قابلیتهاش به  با توجه  ـــبکه  هدف بهرههاي آني ش به  با توجه  تعدادي از  ،بردارها پرداخت و 

 ها را براي مشارکت فراخوانی نمود.ینموثرترین ش

 پخش بار
شــبکه توزیع با توجه به مقادیر مقاومت، راکتانس و ســاختار شــعاعی، در دســته شــبکه با شــرایط 

گیرد. قرار می   2و  پخش بار مجزاي ســریع  1رافســون -هاي حل نیوتنضــعیف جهت حل با الگوریتم
نشان داده است که استفاده از    3)1988و همکاران، پذیرفته در مرجع (شیر محمدي هاي انجامبررسی
یان هايروش به واگرایی در اکثر مواقع منجر مشـــده مطلوب نمیب ند و  ـــ به یباش با توجه  گردند. 

ــکالت بیان ــده، پخش بار مبتنی بر ماتریسمش ــاخهش ــین به جریان ش و جریان    4هاي جریان تزریق ش
ــین ــاخه به ولتاژ ش ــبک   5ش ــنهاد میجهت پخش بار ش توان گردد. از مزایاي این روش میه توزیع پیش

ـــیر محمدي و همکاران ـــاله و همگرایی را نام برد (ش ـــرعت حل مس ). با توجه به مزایاي 1988، س
 شده، این روش در این مقاله به منظور مطالعات پخش بار مورد استفاده قرار گرفته است.بیان

  

                                                           
1.Newton-Raphson 
2.Fast Decoupled Power Flow 
3.Shirmodammadi, et al 
4.Bus Injection to Branch Current 
5.Branch Current to Bus Voltage 

, , , ,(1 )accessible accessible
i ON i ON i ON i OFF iARP P Q P Q                                 (1) 
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 پیشنهادي روش. 3
سی  شنهاديروش براي برر شکل ( ،پی شماتیک در  صورت  شنهادي به  شان 1ابتدا الگوریتم پی ) ن

هاي روش پیشــنهادي پرداخته خواهد به توضــیح هریک از بخش ،داده شــده اســت و ســپس در ادامه
 شد.

ییاهن نیکرتشم و راب ،هکبش تاعالطا تفایرد

عورش

 هلأسم یبتارم هلسلس يزاس لدم و اهرایعم فیرعت
دیدناک ياه نیش باختنا

اهرایعم ود هب ود هسیاقم و يزاس يزاف

اهرایعم یفیک یهد نزو و يزاس يزاف ریغ اهداهنشیپ یفیک یهد نزو

 تهج بختنم ياه نیش نییعت
ویتکار ناوت نیمأت رد تکراشم

1 =رارکت

 طسوت ویتکار ناوت قیرزت هنیهب نازیم نییعت
بختنم ياه نیش

 روظنم هب لبق هلحرم رد هدش قیرزت ویتکار ناوت نازیم هبساحم
رییغت نازیم نییعت

؟تسا هدیسر رارکت زاجم دادعت رثکادح هب رارکت ایآ

 ناگدننک فرصم یقیرزت ویتکار ناوت هنیهب نازیم نییعت
ییاهن

نایاپ

1+رارکت

هلب

ریخ

اه يدورو

 لیلحت
 هلسلس

يزاف یبتارم

 ماحدزايزاس هنیهب
تارذ

 
 الگوریتم پیشنهادي .1شکل
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 هاورودي

شبیههاي موردبتدا، وروديا شامل اطالشوند. این وروديمی سازي فراخوانینیاز  شبکه ها  عات 
 باشد.کنندگان و اطالعات بارها میتوزیع، اطالعات مصرف

 فازيمراتبی سلسلهروش تحلیل 

شین ،در این مقاله شارکت در تزریق به منظور تعیین کارآمدترین  توان راکتیو، از روش ها جهت م
این روش، ابتدا روش تحلیل  ور درك درستی ازمراتبی فازي استفاده شده است. به منظتحلیل سلسله

سله سایر مراتبی سلسلهگردد و در ادامه، روش تحلیل مراتبی تبیین میسل فازي و مزایاي آن نسبت به 
ـــد. روش تحلیل روش ـــیح داده خواهد ش ـــلهها توض ـــلس  هايروشیکی از کارآمدترین مراتبی س

صمیم سطمیچندمعیاره  گیري ت شد که  تو ساعتی،  aatyS با ست ( . در روش   1 )1980تعمیم یافته ا
گیرد که این موضــوع درك گیري به خود میمراتبی، مســاله ســاختار درخت تصــمیمتحلیل ســلســله

ــاله را بمراتب راحت ــلهنماید. به رغم تمام مزایاي روش تحلیل تر میمس ــلس ــایر میان درمراتبی س  س
 در موجود هاينادقیقی و هاقطعیتعدم نمودن ظلحا در ناتوانی معیاره،گیري چندتصــمیم هايروش
 مســایل در فازي اعداد نظریه از اســتفاده به منجر قطعی، اعداد با گیرانتصــمیم ادراك دادن نشــان
سکه و ونگ،  گردیده ست (مچف سیاري در دیگر، بیان به.   3 )1987و (زیمرمن،    2 )2001ا  موارد از ب
سبی اهمیت نمودن لحاظ در فازي موارد و قطعیتعدم با گیرانتصمیم  دیگر معیارهاي با معیار یک ن
نابراین گردند.می مواجه ـــلهتحلیل  روش ،ب ـــلس بهمراتبی س ـــودمی گرفته کار فازي   ،آن در که ش
 .گردندمی مدل فازي رفتار با غیرقطعی ايمقایسه هاينسبت

ــلســلهدر روش تحلیل  ، گروهی از گیريپس از تعریف ســاختار تصــمیم ،فازي متداولمراتبی س
 نمایند.) را تکمیل می1اي مانند جدول (کننده یک ماتریس مقایسهافراد ارزیابی

                                                           
1.Saaty 
2.Mechefske and Wang 
3.Zimmermann 
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 مراتبی سلسله . ماتریس مقایسه معیارها در روش تحلیل1جدول 
 

 4معیار  3معیار  2معیار  1معیار  

 C12 C13 C14 1 1معیار 
 C21 1 C23 C24 2معیار 
 C31 C32 1 C34 3معیار 
 C41 C42 C43 1 4معیار 

 C1 C2 C3 C4 وزن نهایی
 

) استفاده 2به منظور تکمیل ماتریس مقایسه از متغیرهاي زبانی مندرج در جدول ( ،در اکثر موارد
ساعتی، می ستفاده 1980گردد ( سه هر درایه معکوس درایه ترانهاده خود است. با ا ). در ماتریس مقای

به دادهاز این روش می ـــبت داد. معموال هاي کیفی همانند دادهتوان  هاي کمی، مقداري عددي نس
دهنده نشان 9و عدد  "به یک اندازه مهم"دهنده نشان 1ا که عدد است، به این معن 9تا  1اعداد از دامنه 

 دهند. باشند و تمام دامنه مقایسه را پوشش میمی "ترالعاده مهمفوق"
 

 مراتبیسلسله استفاده در روش تحلیلمتغیرهاي زبانی مورد .2جدول 
 تعریف مقیاس

 به یک اندازه مهم 1
 تراندکی مهم 3
 ترخیلی مهم 5
 ترخیلی خیلی مهم 7
 ترالعاده مهمفوق 9

 مقادیر میانی 8و  6، 4، 2

 
سه قطعی معیارها در روش تحلیل  سلهگرچه مقای شان داده مراتبیسل ) داراي 2در جدول ( شدهن

سادگی می شانمزایایی مانند  شد، اما براي ن صمیمبا گیران کافی نیست. لذا اعداد دادن دقیق نظرات ت
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) نشان 3شود که در جدول (به کار گرفته میمراتبی سلسلهفازي براي مقایسه معیارها در روش تحلیل 
 داده شده است. 

سلهدر روش تحلیل  صان فازي، عدممراتبی سل ص ضاوت و نادقیق بودن نظرات متخ قطعیت در ق
نتایج نهایی داراي دقت و قابلیت اطمینان باالتري گردد و گیري بخوبی لحاظ میدخیل در امر تصمیم

 باشد.می AHPنسبت به روش  FAHPخواهند بودکه در واقع، این موضوع برتري روش 
 

 مراتبی سلسله تحلیل سازي روش. فازي3جدول 
 با استفاده از اعداد مقیاس فازي

 تابع عضویت تعریف مقیاس
) مهم به یک اندازه 11 , , )11 2 
) تراندکی مهم 33 , , )2 3 4 
) ترخیلی مهم 55 , , )4 5 6 
) ترخیلی خیلی مهم 77 , , )6 7 8 
) ترالعاده مهمفوق 99 , , )8 9 9 

 
سازي روش تحلیل  سلهدر این مقاله، از اعداد فازي مثلثی جهت فازي  ستفاده مراتبی سل ا

ــده ا )در  NNســت. تابع عضــویت اعداد فازي مثلثیش , ــط رابطه  ( ) 2(توس
 گردد.تعریف می

)2(  ,N x

x l l x m
m l
u x m x u
u m

otherwise

N

0
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:هنگامی که تابع عضــویت  [ , ]N :N به عنوان حد   mبه عنوان حد پایین،   Ɩباشــد،  01
ــط و  ــودبه عنوان حد باال تابع عضــویت در نظر گرفته می  μمتوس ــکل (ش ) مقیاس اعداد فازي 2. ش

  1 )2012(کاظمی و دهقانیان،  .دهدمیرا نشان  Saaty شده توسطبیان

 
  Saatyشده توسط . رفتار فازي بیان2شکل 

 
اتریس م) براي تکمیل 3شـــده در جدول (گیران از اعداد فازي نشـــان دادهمپس از آنکه تصـــمی

 گردد.حاصل می  AAمقایسه استفاده نمودند، ماتریس قضاوت 

)3( ( )
n

ij

n nn

a a
A a

a a

a na nn

(A (( j )ij )

nana nnaa

11 1

1

 

 دهد.کاربرد جهت مقایسه را نشان میتعداد معیارهاي مورد nدر این ماتریس، 
ــرح زیر بیان میادي از عملگرهاي فازي مهم و موردتعد ــتفاده در این مقاله به ش  .گردداس

 2 )2005(هانس،  و )1987(زیمرمن، 
)دو عدد فازي مثلثی  , , )A l m u1 1 1 )و  1 , , )A l m u2 2 2  گیریم. را در نظر می 2

                                                           
1.Kazemi and Dehghanian 
2.Hanss 



 
 1396ستان زم /9شماره  /سومانرژي/ سال  ریزيو برنامه گذاريسیاستهاي پژوهش فصلنامه 18

 ) جمع:1
)4( ( , , )A A l l m m u u1 2 1 2 1 2 1 2  

 ) ضرب:2
)5( ( , , )A A l l m m u u1 2 1 2 1 2 1 2  

 ) معکوس:3

)6( ( , , ) ( , , )l m u
u m l

1 1 1 1
 

 
صمیم ست که معموال ت سایل با تعداد زیادي گیران در دنیاي واقعی در رتبهشایان ذکر ا از بندي م

هاي بیشــتري بین معیارها الزم اســت. در هنگام تکمیل بنابراین، مقایســه .شــوندتوصــیفات مواجه می
پردازند. در این گیران به مقایســـه هریک از معیارها به صـــورت مجزا میماتریس مقایســـه، تصـــمیم
دام گیران در تکمیل ماتریس مقایسه به صورت ناسازگار و ناهماهنگ اقصورت، ممکن است تصمیم

Aگیري ممکن اســت نمایند. به عنوان مثال، تصــمیم B   وB C    بندي نماید، اما به درجهرا
سازگاري  Cصورت نا A  صورت، اگر درجهنیز درجه اندکی باالتر  Cبندي بندي نماید. در این 

صورتی که قبول بوده و جواب مناسب نیز حاصل میباشد، قابل  Aاز  سیار بیشتر از  Cگردد، اما در  ب
A  سه بندي گردد، درجهدرجه سازگار و هماهنگ بودن ماتریس مقای ست. لذا باید  ست ا بندي نادر

کیفی مورد بررســی قرار گیرد. نرخ ســازگاري جهت بررســی ســازگاري و هماهنگی تصــمیمات 
صمیم صورت میت ساعتی، پذیرگیر  سازگاري  ،در مرحله اول ،). براي این منظور1980د ( شاخص 

)CI ( گردد.محاسبه می 

)7( 
 

max n
CI

n 1  
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پارامتر  ن  maxدر این رابطه،  ـــا ـــت. نرخ نش ـــه اس دهنده بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایس
 گردد:به صورت زیر محاسبه می )CR(سازگاري 

)8( CICR
RI

 

سازگاري کوچکتر از عدد  صورتی که نرخ  سه 1/0در  شد، ماتریس مقای  ،واقع سازگار و در ،با
 باشد.مناسب می

زریقی، میزان توان یو تاستفاده در این مقاله عبارتند از  حساسیت ولتاژ به توان راکتمعیارهاي مورد
 و تلفات. دسترس، انحراف ولتاژراکتیو در 

ـــنهادي در مرجع (خاتد و همکاران،  ،در این مقاله ـــبه ماتریس   1 )2006از روش پیش جهت محاس
ك در بار موجب بروز تغییرات اندکه ها نشــان داده اســت حســاســیت اســتفاده شــده اســت. بررســی

ـــیت نمیتغییرات قابل ـــاس گردد. لذا اطالعات حالت پایه جهت توجهی در اطالعات ماتریس حس
 روند.به ضرایب حساسیت به کار میمحاس

ــی و (عاب .گردد) محاســبه می9وســیله رابطه ( نســبت به تزریق توان راکتیو به  gحســاســیت  س
 ) 2016همکاران، 

)9( 2 VQg  
 بیانگر حسـاسـیت ماتریس ولتاژ نسـبت به تزریق توان راکتیو اسـت و VQدر این رابطه، پارامتر 

 دهد. انحراف ولتاژ از ولتاژ مرجع را نشان می پارامتر 
هاي منتخب است. همان دسترس یکی دیگر از معیارهاي موثر در تعیین شینمیزان توان راکتیو در

پرداخته شـــده، مشـــترکین نهایی با توجه به ظرفیت طراحی واســـط طور که پیشـــتر به این موضـــوع 
توانند ظرفیت متفاوتی جهت تزریق یا الکترونیک قدرتی خود و وضعیت خاموش یا روشن بودن می

                                                           
1.Khatod, et al 
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دسترس هر شین توسط رابطه قرار دهند. میزان توان راکتیو دربردار جذب توان راکتیو در اختیار بهره
 گردد:محاسبه می زیر

)10( 2 2Paccessible
i i iQ K Q  

ـــا іQو   іPدر این رابطه،  ـــین را نش دهند و ن میبه ترتیب میزان بار اکتیو و راکتیو هر ش
سهمی از ظرفیت واسط الکترونیک قدرت ادوات  Kضریب  ستمبین  شارکت  ا که جهت م

 باشد.در برنامه تزریق توان راکتیو در دسترس می
ــاخص دیگر مورد ــتفاده در دو ش ــند که باین مقاله، میزان انحراف ولتاژ و تلفات میاس اش

ه محاســبه ها با اضــافه نمودن مقادیري از توان راکتیو به هر شــین در حالت پایاین شــاخص
 گردند.می
 سازيبهینه

نه حام ذراتالگوریتم بهی کت   1ســــازي ازد نه مشــــار به منظور تعیین میزان بهی له  قا در این م
 کار گرفته شده است.کنندگان نهایی به مصرف

حداقل  وها از مقدار مرجع ســازي اختالف ولتاژ شــینینهاســتفاده به صــورت کمتابع هدف مورد
ساله بهینه صلی م ست که این تابع هدف و قیود ا شارکت ا ) و 11هاي (سازي در رابطهنمودن میزان م

 ) نمایش داده شده است.12(

)11( 
2

1 2
1 1

bN M

i ref j
i j

Objective function w V V w Q  

 

)12( min max:

j

i
accessible

j

Subject to V V V

Q Q
 

                                                           
1.Particle Swarm Optimization 



 
 21 … راکتیو توان تزریق در مشارکت جهت نهایی کنندگانمصرف بنديرتبه

 jQباشــد. پارامتر ) میp.u. 1ولتاژ مرجع ( refVها و ولتاژ هریک از شــین iVدر روابط فوق، 
 باشد.ام میiمقدار توان راکتیو تزریقی شین  نشاندهنده

 موردي مطالعه. 4
ستاندارد  ،مقاله در این شبکه توزیع ا شنهادي از  ستفاده  IEEEشین  33به منظور بررسی روش پی ا

شبکه از  ست. این  شبکه  32شین و  33شده ا ست. بار پایه و ولتاژ پایه در  شکیل یافته ا خط توزیع ت
باشــد و همچنین کیلوولت می 66/12آمپر و مگاولت 100به ترتیب  IEEEشــین  33توزیع اســتاندارد 

به ترتیب برابر م ـــبکه  بار اکتیو و راکتیو این ش باشـــد. کیلووار می 2300کیلووات و  3720جموع 
 ) نشان داده شده است.3دیاگرام تک خطی این شبکه در شکل (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25 26 27 28 29 30 31 32 33

 
 IEEEشین  33خطی شبکه توزیع استاندارد دیاگرام تک .3شکل 

 
 

ستفاده در سازي موردروش بهینه شد. دراین مقاله، الگوریتم ازدحام ذرات میا  ،الگوریتم این با
ضیاتی صاص ذرات به ابتدایی سرعت یک و گرددمی مطرح فر شده اخت  هايکانال همچنین و داده 
 نتایج و نمایندمی حرکت پاسخ فضاي در ذرات این سپس ،شودمی گرفته درنظر ذرات بین ارتباطی
صل  ستگی مالك« یک مبناي بر حا سبه زمانی بازه هر از پس »شای شت با. شودمی محا  زمان، گذ
ستگی مالك داراي که ذراتی سمت به ذرات ستند باالتري شای سانی ارتباطی گروه در و ه  قرار یک
 .گیرندمی شتاب دارند،
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که پیشـــتر به تفصـــیل بیان گردید، ها همان طوربندي شـــینیین و رتبهکاربرد جهت تعروش مورد
باشد که توسط متخصصان باشد. این روش بر مبناي اطالعاتی میفازي میمراتبی سلسلهروش تحلیل 
اســتفاده در این مقاله در ل مقایســه دو به دو معیارهاي موردگردد. حاصــنظران تعیین میو صــاحب

 ) ارائه شده است.4جدول (
 ها. مقایسه دو به دو معیار4جدول 

 تلفات ظرفیت در دسترس انحراف ولتاژ حساسیت معیار

 19/6 18/5 16/4 60/4 56/3 45/2 72/3 71/2 68/1 2 1 1 حساسیت

انحراف 
 ولتاژ

27/0 37/0 59/0 1 1 2 16/4 18/5 19/6 4 5 6 

ظرفیت 
در 

 دسترس

22/0 28/0 41/0 16/0 19/0 24/0 1 1 2 76/3 82/4 86/5 

 2 1 1 27/0 21/0 17/0 25/0 20/0 17/0 24/0 19/0 16/0 تلفات

گیري هندســـی و نرمالیزه نمودن اعداد مقایســـه معیارها وزن نهایی هر یک از معیارها از میانگین
 اند.) نشان داده شده5گردد. مقادیر وزن نهایی معیارها در جدول (حاصل می

 . وزن نهایی معیارها5جدول 
 تلفات دسترسظرفیت در  انحراف ولتاژ حساسیت معیار

 0562/0 1339/0 3287/0 4809/0 وزن نهایی

سه شینمقای شکل (اي از وزن نهایی هر معیار در هریک از  شبکه در  شیده 4هاي  صویر ک ) به ت
 شده است.

 
 . مقایسه وزن هر معیار در هر شین شبکه4شکل 

0

0/2

0/4

0/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

sensitivity matrix voltage deviation bus importance Ploss
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 داده شده است.) نشان 5شده در شکل (ي شبکه با توجه به معیارهاي بیانهابندي شینرتبه

 
 IEEEشین  33هاي شبکه توزیع استاندارد بندي شین. رتبه5شکل 

 
ـــی  ،در این مقاله ـــارکت مصـــرف تاثیربه منظور بررس ـــطح ولتاژ میزان مش کنندگان نهایی بر س

سناریو اول، مصرفشین سناریو تعریف گردیده است. در  سه  شبکه،  کنندگان نهایی در بحث هاي 
شـــین کاندید داراي بیشـــترین ارجحیت  10در ســـناریو دوم،  ؛مشـــارکتی ندارندتامین توان راکتیو 

شین سوم، تعداد  سناریو  شین افزایش  20به  کنندهمشارکتهاي کاندید مشارکت خواهند کرد و در 
 یابد.می

 ) نشان داده شده است.6شده در جدول (ها در سناریوهاي بیان بندي شینرتبه

 
  IEEEشین استاندارد  33هاي شبکه بندي شین. رتبه6جدول 

 هاي دوم و سومدر سناریو
 

شین منتخب 10  30 8 14 32 7 18 31 29 17 25 

شین منتخب 20  
30 8 14 32 7 18 31 29 17 25 

13 16 24 15 12 10 9 11 33 28 

 ) نشان7) و (6هاي (شده در شکلهریک از سه سناریو از پیش تعریف ها درولتاژ هریک از شین
 داده شده است.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33R
el

at
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e 
im
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e

Bus Number

FAHP RANKING
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 شدهها در سه سناریو تعریف. ولتاژ شین6کل ش

 

 
 شدهسناریو تعریف ها در سه. مقایسه ولتاژ شین7شکل 
کنندگان رفوري از قابلیت تزریق توان راکتیو توســط مصــرفت، با بهرههمان طور که انتظار می

کنندگان، تامین توان راکتیو مشــارکت. همچنین با افزایش تعداد نهایی پروفیل ولتاژ بهبود یافته اســت
 نماید. ا فراهم میپذیرد که این موضوع موجبات بهبود بیشتر در پروفیل ولتاژ ردر محل نیاز انجام می

 تزریق به ولتاژ حســاســیت شــاخص تنها  1 )2016پیشــین (عابســی و همکاران،  مشــابه مطالعات در
 فراوانی اهمیت داراي شاخص این گرچه .بود شده گرفته نظر در هاشین بنديرتبه جهت راکتیو توان
ــد،می ــتفاده اما باش ــاخص این از اس  عنوان به. گرددنمی ختم نتیجه بهترین به حتم طور به تنهاییبه ش

سیت ضریب با شین یک مثال، سا سب ظرفیت داراي که صورتی در باال ح شارکت جهت منا  در م
در نظر گرفتن چندین شاخص داراي اهمیت و  .بود نخواهد مناسبی انتخاب مسلما نباشد، توان تزریق

هاي بهینه  به منظور موجب انتخاب شـــین ،اســـتفاده از نظرات خبرگان و کارشـــناســـان در این مقاله
 گردد.مشارکت می

                                                           
1.Abessi, et al 
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 گیرينتیجه. 5
ــت ــیاس ــی قابلیتبا توجه به س ــنعت برق، در این مقاله به بررس هاي هاي کلی انرژي در ص

ــرف ــت. موجود مص ــده اس ــمند، قابلیتکنندگان نهایی پرداخته ش ــبکه هوش هاي با ظهور ش
شده است سنتی افزوده  شبکه  توان توانایی مشارکت ها میاین قابلیت از جمله که متعددي به 

ژ شبکه را نام برد. این موضوع توان راکتیو و بهبود سطح ولتا تامینکنندگان نهایی در مصرف
سطبه سیله وا گردد. پذیر مینیک قدرت موجود در منبع تغذیه این ادوات امکانهاي الکتروو

باشند و کنندگان موجود میهاي الکترونیک قدرت در حال حاضر در اکثر مصرفاین واسط
ندکی می قابلیت تزریق توان راکتیو را براي این مصـــرفبا تغییرات ا ندگان فراهم توان  کن

ستفاده از چهار ،نمود. در این مقاله سبت به رتبه با ا صرفشاخص ن کنندگان نهایی به بندي م
ــد و  ــارکت در تزریق توان راکتیو پرداخته ش ــناریو  تاثیرمنظور مش ــه س ــارکت در س این مش
شاخص به منظور رتبه سه گردید. تعریف چندین  شینمقای شینبندي  کاندید  يهاها و تعیین 

باشـــد و با زایاي فراوانی میپیشـــنهادي در مقاالت پیشـــین داراي م هايروشدر مقایســـه با 
هاي هاي منتخب داراي ویژگیتوان اطمینان حاصــل نمود که شــینوري از این روش میبهره

شارکت در تزریق توان راکتیو می شد. در این مقالهمناسب جهت م شین ،با هاي پس از تعیین 
ـــین ـــارکت بهینه این ش ـــازي ازدحها با کمک الگوریتم  بهینهمنتخب، میزان مش ام ذرات س

شان  تاثیرمحاسبه گردیده و  شده است. نتایج ن شان داده  این مشارکت با کمک از نمودارها ن
شینکنندگان نهایی میدهد با مشارکت تعداد مناسبی از مصرفمی سطح ولتاژ  ها را به توان 

 ولتاژ مطلوب نزدیک نمود و پایداري شبکه توزیع را بهبود بخشید. 
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