
 چکیده

های فتوولتائیک برای تولید برق در ایران، به ویژه استان یزد، به دلیل های اخیر، استفاده از سیستمدر سال

شید و چالشبهره ستمندی از تابش باالی خور سوختهای زی شی از  صادی نا سیلی رو به محیطی و اقت های ف

بلندمدت روی  محیطیزیستتت و یفن ،یاجتماع ،یاقتصتتاد، اثرات کیفتوولتائ یهاستتتمیستت نفوذافزایش استتت  

سرمایه نفعانیذ اهداف شامل جامعه،  ستم قدرت  شرکت توزیع سی صی و دولتی، دولت و  صو  خواهدگذاران خ

شت ست مزایا و انواع چالشدا ست  بنابراین، الزم ا سیا سبی از  ها برای های نفوذ فتوولتائیک تحلیل و ترکیب منا

در پژوهش حاضتتر برای رستتیدن به این  تم قدرت طراحی و به اجرا گذارده شتتود یکپارچگی پایدار آن با ستتیستت

ستفاده میاهداف، از روش پویایی ستم ا سی سی  ستم، شنا سی ضوع و مطالعه رفتار  شود  ابتدا با مرور ادبیات مو

ائیک های فتوولتنفعان به ویژه شتتترکت توزیع برق در تعامل با ستتتیستتتتممتغیرهای کلیدی مرتبط با اهداف ذی

ها و روابط پیچیده و غیرخطی بین متغیرهای شتتود  ستتپ  با مطالعه و استتتورای پویاییپراکنده شتتناستتایی می

ها و روابط ستتاختار شتتتود کههای شتتتبکه توزیع، یک نمودار علت و معلولی ارائه میکلیدی با تمرکز بر شتتتاخ 

 دهد را به طور خالصه نمایش میهای بلندمدت نفوذ فتوولتائیک پراکنده ایجادکننده مزایا و چالش

های پیشین و کسب نظرات مدیران و کارشناسان شرکت توزیع، متغیرها و روابط برای شبکه با مرور پژوهش

نمودار شتتود  جریان ایجاد می-تکمیل و نمودار انباشتتت 3و  2، 1توزیع شتتهر یزد و در ستتطط منطره برای امور 

و جامع از نفوذ فتوولتائیک پراکنده به ستیستتم قدرت شتهر یزد در چهار  به عنوان مدلی دقیقجریان، -انباشتت

تولید برق برای  و هزینه توزیع شبکه، های فتوولتائیکنفوذ سیستم، گذاری تولیدزیرسیستم تراضای برق و هدف

ستم قدرت را در چهار بعد فنی، امتغیرهای کلیدی این مدل، اهداف ذی شود دولت ارائه می سی صادی، نفعان  قت

ضی برای هر متغیر و تعیین و تومین مردار اولیه  دهد محیطی پوشش میاجتماعی و زیست با تعریف فرمول ریا

شت شبیه-متغیرها و پارامترهای ورودی، نمودار انبا ضی آماده   Vensimافزار در نرمسازی جریان به یک مدل ریا

 شود تبدیل می

 



قالب هشت ( برای شبکه توزیع شهر یزد در 1412تا  1395ساله ) 17مدل پیشنهادی در بازه زمانی 

سناریوهای پیوسته سازی امکان شبیههمچنین شود  سازی شده و نتایج آن نمایش داده میسناریوی گسسته شبیه

مشاهده تأثیر آن بر روند متغیرهای پارامترهای مدل و برای تمام متغیرها و در نظر گرفتن سناریوهای موتلف و 

متغیرهای کلیدی در تحلیل روند  شود فراهم می Vensimافزار با استفاده از فایل ارائه شده از مدل در نرم کلیدی

شبکه توزیع شهر سناریوهای موتلف، به درک تأثیر بلندمدت نفوذ فتوولتائیک پراکنده در در سازی طول شبیه

های فتوولتائیک، روند زیرسیستم نفوذ سیستم درسازی کند  نتایج شبیهی مرتبط کمک میهایزد و مزایا و چالش

روند ترریبی نفوذ ، زیرسیستم شبکه توزیع درسازی نتایج شبیهو  در شهر یزد ترریبی نفوذ فتوولتائیک پراکنده

سناریوی  نیترنانهیبخوشدر  دهد نشان می موتلفرا در سناریوهای فتوولتائیک در هر یک از امور شهر یزد 

در امور شهر  ولتاژ ثانویهدرصد از پیک بار شبکه  9/15بامی تا گسسته )سناریوی سوم(، با نفوذ فتوولتائیک پشت

درصد  8/13و  4/15، 2/12برداری به ترتیب درصد و ضریب بهره 11و  5/11، 1/10یزد، ضریب بار به ترتیب 

درصد و ظرفیت منصوبه جدید  7/13و  8/15، 14یزد، تلفات به ترتیب  یابد  همچنین در امور شهرافزایش می

های یابد  در مجموع در این سناریو، در هزینهدرصد کاهش می 5/27و  9/29، 6/27ازای مشترک جدید به ترتیب به

 شود جویی میدرصد صرفه 9/23ساالنه شرکت توزیع برای جبران تلفات و نصب ترانسفورماتور جدید، 

در های یکپارچگی فتوولتائیک گزینه های بهبوددهنده رفتار سیستم،هدف شناسایی اقدامات و سیاستبا 

چهار گروه ستتیاستتت قابل اجرا توستتط شتترکت توزیع شتتامل مدیریت ستتمت عرضتته، مدیریت ستتمت تراضتتا، 

سه مجموعه بر حسب نحوه اعمال در مدل به ها سیاستاین شوند  بررسی می سازی و مدیریت هارمونیکذخیره

  به منظور تحلیل اثر گیردشتتتوند و زمان، ترتیب و ترکیب اجرای هر مجموعه مورد بحر قرار میترستتتیم می

ها و رفتار سیستم توزیع شهر یزد در نفوذ فتوولتائیک پراکنده، سازی هر مجموعه سیاست بر بهبود شاخ پیاده

سازی مجموعه سازی، مزیت اصلی پیادهایج شبیه  طبق نتشودسازی مییک سناریوی فرضی تعریف و مدل شبیه

های جبران آن استت  ستیاستت اول در شتهر یزد، کاهش کمبود توان ناشتی از عدم قطعیت فتوولتائیک و هزینه

دهد  درصتتد( بهبود می 6/1هرچند در بلندمدت، متغیرهای ضتتریب بار، ضتتریب تلفات و تلفات را نیز )کمتر از 

از پیک خال  روز بیشتر  ولتاژ ثانویهدوم زمانی توجیه دارد که پیک شب در شبکه سازی مجموعه سیاست پیاده



شهر یزد رخ نمی سناریوهای ترکیبی در امور  شت دهد شود که در  شتر فتوولتائیک پ شهر اما با نفوذ بی بامی در 

سیاست مییزد، پیاده سفورماتور جدیدسازی این مجموعه  صوبه و  تواند ظرفیت تران جدید به ازای هر ظرفیت من

شترک جدید را به طور قابل ضریب بهرهتوجه بهبود میم ضریب بار و  شدت دهد   سفورماتورها نیز با  برداری تران

سازی مجموعه سیاست سوم، با کاهش اعوجای هارمونیکی کل جریان، نرخ استهالک پیاده یابد کمتر افزایش می

سفورماتور جدید،  سفورماتورها، ظرفیت تران صوبه جدید به ضریب بهرهتران سفورماتورها و ظرفیت من برداری تران

، Vensimافزار نرمدهد  در فایل ارائه شتتده از مدل در درصتتد بهبود می 9/0تر از ازای هر مشتتترک جدید را کم

تأثیر ستناریوهای  در یک بازه مشتو ، توان با تغییر دستتی پارامترهای اعمال کننده هر مجموعه ستیاستتمی

های تغییرات روند شاخ های شبکه توزیع مشاهده کرد  تحلیل از هر مجموعه سیاست را بر روند شاخ دیگر 

تواند به شناسایی نراط اهرمی برای بهبود رفتار سیستم کمک سازی هر مجموعه سیاست میشبکه توزیع با پیاده
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