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 چکيده:

سییت  سییي شییبکهامروزه در  شیید روزافزون تقا ییای های برقهای توزیع مدرن، نظير  شییاهد ر صیینایع بزرا،  سییانی  ر

ناپایداری و در نهایت، ی تواند تحت تأثير ماهيت متغير بار روزانه، تجربهالکتریسیيته هستي   همنني  شبکه توزیع می

فروپاشی ولتاژ را داشته باشد که بایستی برای جلوگيری از ای  رخداد، شبکه از منظر پایداری ولتاژ مورد بررسی جدی 

های سیيسیت  قدرت، نظير انتقاو و توليد اسیت که تر از سیایر بخشهای توزیع، بيشقرار گيرد  از طرفی تلفات در شیبکه

شیده تا بهره شیبکهبرداباعث  شیبکهها مهمتری  اولویت در طراحی و بهرهری بهينه از ای   شیود  از برداری از  های برق 

سیاز توان شیود، نبیت توليدات پراکنده، ادوات نوی  جبرانهایی که امروزه برای حل مشیکل تلفات مرر  میجمله روش

شیید کیه بیا توجیه بیه اهميیت پیاییدراکتيو و کنترو ولتیاژ و توان راکتيو می سییتی تیاثير ای  روشبیا هیا بر روی اری ولتیاژ بیای

 پایداری ولتاژ شبکه بررسی شود 

ریور منابع توليد پراکنده و با در نظر گرفت  در ای  پایان شیبکه توزیع با ح سیلله کنترو ولتاژ و توان راکتيو در  نامه، م

صیورت چند هدفه مدو شینهای اهدا  قيود امنيتی ولتاژ به  سیت  در مدو پي شیده ا شیامل تلفات سیازی  سیی  مورد برر

تیاژ بیا  سییللیه، محیدودییت ول سییتنید  قيود معموو حیاک  بر م تیاژ ه تیاژ و پیاییداری ول هیا، انرژی الکتریکی، انحرافیات ول

شیتری  عملکرد خازن سیفورماتور و محدودیت بي شیتری  عملکرد ت  تران سیتند که با در نظر محدودیت بي های موازی ه

سیتاتيکی به عنوان متغيرهای کتيو منابع توليد پراکنده و جبرانگرفت  قابليت توليد یا جذب توان را سیاز توان راکتيو ا

شیوند  جهت حل های تبادو توان راکتيو ای  تجهيزات نيز، به قيود قبلی ا یافه میکنترلی جدید در مسیلله، محدودیت

سیلله فوق، الگوریت  بهينه سیت که قابلNSGA-IIسیازی چندهدفه ژنتي   م شیده ا سیيدن به ( ارائه  سیبی در ر يت منا

سیلله به بازه سیتای حل ای  م شینهادی به جواب بهينه دارد  همنني  در را سیت  روش پي شیده ا بندی بهينه بار اقدام 

شیبکه  DIGSILENTو  MATLABافزار کم  دو نرم سیتاندارد  33بر روی دو  سیه ا شیبکه توزبع برق  IEEEبا و 

صینعتی گل سیيرجان پيادهشیرکت معدنی و  شیان میگهر  صیل از حل مسیلله فوق، ن سیت  نتایا حا شیده ا دهند که سیازی 

شییده می شیینهاد  تواند به طور همزمان در کاهش تلفات و بهبود پارامترهای امنيت روش کنترو ولتاژ و توان راکتيو پي

شییبکه نمونه و واقعی موثر ولتاژ نظير پایداری و انحرافات ولتاژ،  سییلله، در دو  همزمان با رعایت نمودن قيود حاک  بر م

 واقع شود 



Evaluation and Improvement of Voltage Stability in Electrical Network of 

Golgohar Mining and Industrial Company 

 

Abstract 

Nowadays, there is a growing demand for electricity in modern power distribution systems, such 

as electrical networks of large scale companies. Due to changeable nature of daily loading, the 

distribution network may experience instability or even a voltage collapse. To prevent this 

incident, the network should be seriously evaluated from voltage stability point of view. On the 

other hand, energy losses in distribution networks are more than other parts of a power system 

such as generation and transmission. Therefore, the exploiting of distribution networks has the 

highest priority in exploiting and design of electrical networks. Control of voltage and reactive 

power, installation of distributed generation resources and usage of modern reactive power 

compensator devices, are methods which are employed to alleviate the problem of energy losses. 

Because of importance of the voltage stability, the effectiveness of these methods should be 

evaluated on network voltage stability. Considering voltage security constraints, the control of 

voltage and reactive power in distribution network in the presence of distributed generation 

resources is modeled as a multi-objective optimization problem, in this thesis. Total electrical 

energy losses, voltage deviations and voltage stability are considered as objectives in the proposed 

model. Traditional operating limits are imposed on voltage magnitude of buses, on-load tap 

changer and switching of shunt capacitors. Constraints related to reactive power injection or 

consumption by distributed generation resources and static var compensator are also added to the 

prior constraints. Non-dominated sorting genetic algorithm-II, able to appropriately find a family 

of optimal solutions, is used to solve the optimization problem. To solve the optimization problem, 

the optimal load time interval method is also employed. Using MATLAB and DIGSILENT, the 

proposed method is applied to both the IEEE 33-bus test system and a case study power distribution 

network, namely Golgohar mining and industrial company. The results show that the proposed 

method is able to reduce energy losses and improve voltage security parameters such as voltage 

stability and deviations. 

 

 

 

 

 

 


