
 

   

   
  

 

 

ی خازن، بدون داشتن اطالعات و جزئيات کامل یابی بهينهی مکانهای توزیع  به وسيلهکاهش تلفات در شبکهدر این مقاله روشی برای  -ه ديچک

 از بخشی تنها هک است این بر فرض روش مختلط گيری تلفات شبکه از روش مختلط استفاده شده است. در. برای اندازهگرددارائه میشبکه 

، برای این منظورشود. آن نواحی تخمين زده می و تلفات کل سيستم براساس اطالعات باشندکافی می و کامل اطالعات دارای شبکه اجزاء و نواحی

 توزیع  یهها برای شبکی خازنیابی بهينه. سپس جهت مکانشده است بينیمصنوعی پيش ی عصبیشبکه ی توزیع با استفاده ازتلفات شبکه

عصبی  ید و سپس با استفاده از شبکهشوهای کاندید انتخاب میشينابتدا توسط الگوریتم ژنتيک مقادیر خازن در فاقد اطالعات فنی کامل، 

نمونه بر روی چند  روش پيشنهادی شود.بينی و به الگوریتم ژنتيک جهت انتخاب بهترین حالت برگشت داده میپيش ی توزیعمقدار تلفات شبکه

کاهش تلفات سيستم نزدیک به مقدار کمينه و  ،هایابی خازنانتخاب بهترین حالت مکانی نشان دهندهنتایج تست شده است.  شين 31که شب

    باشد. ی مجاز میها در محدودهبهبود ولتاژ شين

 های عصبی مصنوعی، کاهش تلفاتگذاری، شبکهالگوریتم ژنتيک، خازن -کليد واژه
 

 مقدمه -3

باعث شده  های اخيردر سال فزايش قابل توجه قيمت سوختا   

کاهش تلفات انرژی برق  یاست که فعاليت چشمگيری در زمينه

 زياد جريان یهاندازپايين و  ولتاژ سطحبا توجه به . عمل آيده ب

 از مهمتر مراتب به توزيعبخش  در اهمي تلفات ،توزيع هایشبكه

 تلفات کاهش برای مختلفي هایشرو .باشدمي انتقال هایشبكه

 توانيم هاشرو ترينمتداول از د کهدار وجود توزيع هایشبكه در

توان يا جريان  شنتهای . خازناشاره نمود گذاریخازن به

نياز ی ناهمفاز جريان مورد کنند تا مؤلفهواکنشي را تأمين مي

ای بر شنتبا به کار گيری خازن يک بار القايي را جبران کند. 

توان جريان بار را کم کرد و ضريب توان مدار را بهبود فيدر، مي

افت ولتاژ بين ابتدای فيدر و بار  تلفات و بخشيد. در نتيجه

سازی بستگي به مكان ی مطلوب جبرانيابد. نتيجهکاهش مي

 جهت به 09ی تا قبل از دهه .[1] ی خازن داردنصب و اندازه

 و مناسب حافظه دارای جيتاليدي کامپيوترهای به دسترسي عدم

 مبنای بر شده هيارا هایحل راه بيشتر ،باال محاسباتي سرعت

 با [2] در. دبو استوار رياضي محاسبات و تحليلي هایروش

 نرماليزه فيدر عنوان تحت مفهومي تحليلي، رهيافت از استفاده

 جبران نمودن بهينه منظور به پذيرمشتق معادالتي و شد هئارا

. دآم دست به حاصله مالي عوايد نمودن حداکثر و سيستم راکتيو

 اول بخش در. است شده تقسيم بخش دو به لهأمس[ 4[ و ]3] در

 هاخازن مكان و تعداد يافتن جهت عددی ريزیبرنامه لهأمس يک

 يافتن منظور به ایلهأمس بعد بخش در سپس .است شده حل

 1001 سال در .ستا شده حل و طرح هاآن یاندازه و نوع تعيين

ق فو یلهأمس ديجيتال، کامپيوترهای کارايي و سرعت پيشرفت با

 هاشرو اين از .گشت واقع توجه مورد مصنوعي هوش رويكرد با

 فازی، منطق عصبي، یشبكه ژنتيک، الگوريتم به توانمي

سانتوزو و  .نمود اشاره مورچگان کولوني سيستم گراف، جستجوی

های ی خازن را با استفاده از شبكهينه[ جايابي به1]تان در 

عصبي به کار برده اند. اين روش در صورت گسترش شبكه مورد 

مطالعه قابل کاربرد نخواهد بود و شبكه عصبي نياز به طراحي 

های عصبي برای [ از شبكه6گو و ريزی در ] مجدد خواهد داشت.

های ولتاژ های خازني و تنظيم کنندهکنترل ترکيبي بانک

خوب شبكه نسبتاًی عملكرد اند. نتايج نشان دهندهستفاده کردها

 باشد.عصبي در تغييرات جزئي و شديد شرايط بارگذاری مي

 های توزیع انرژی الکتریکیبينی تلفات در شبکهگذاری مبتنی بر پيشخازن

 3سعيد جالليو  2بهادر فاني، 1طباسيد شهاب بني
 shahab_banitaba@yahoo.com، واحد نجف آباد اسالمي دانشگاه آزاد1

 bahador_fani@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد2

 alali89@yahoo.comsaeidj، دانشگاه کاشان3
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[ با استفاده الگوريتم ژنتيک، جايابي 7فراهاني و همكاران در ]

اند. در اين جهت کاهش تلفات شبكه به کار بردهبهينه خازن را 

به صورت همزمان  شبكه توزريعروش جايابي خازن و بازآرايي 

ی اين است که کاهش تلفات نتايج نشان دهندهانجام شده است. 

نسبت به به کار بردن جايابي خازن به صورت تنها، بيشتر شده 

  است.

بيني تلفات به روش مختلط انجام شده در اين مقاله پيش   

 نواحي از بخشي تنها که است اين بر فرض روش مختلط دراست. 

 کل و باشندمي کافي و کامل اطالعات دارای شبكه اجزاء و

 تشخيص منظور به است. کافي و کامل اطالعات فاقد سيستم

 غيرکافي، اطالعات چنين با هاييسيستم در فني تلفات دقيق

 محاسبه دارد، وجود کافي اطالعات که شبكه از بخش آن در تلفات

 هایروش کمک با سيستم کل در فني تلفات سپس و شده

[ از روش مختلط برای 8در ] شود.مي محاسبه بندیدسته

  های توزيع استفاده شده است.تخمين تلفات شبكه

ه شده کاهش تلفات پيک بار شبكه توزيع با ئارا یمقالههدف    

روش باشد. بيني تلفات ميگذاری و با استفاده از پيشروش خازن

روش پخش بار ی تلفات استفاده از معمول و سنتي محاسبه

ی اطالعات شبكه شامل پيكربندی، باشد. پخش بار يه همهمي

نياز و دقت نتايج بستگي به کيفيت  غيره ها، نقاط بار ونوع هادی

در شرايطي که اطالعات  آوری شده دارد.و کميت اطالعات جمع

بار در اختيار نداشته باشيم روش  کامل شبكه جهت انجام پخش

با دقت مطلوب تلفات سيستم توزيع را کاهش تواند مي ه شدهارائ

در روش پيشنهادی ابتدا توسط الگوريتم ژنتيک مقادير دهد. 

شود و سپس با استفاده از های کانديد انتخاب ميشينخازن در 

 گذاریبرای هر حالت خازن عصبي مقدار تلفات شبكهی شبكه

بيني و به الگوريتم ژنتيک جهت انتخاب بهترين حالت پيش

 شود.رگشت داده ميب

 ه شدهئاراروش  -2

ی خازن در يابي بهينهمكان روشي برای مقالهدر اين    

، بر های توزيع انرژی فاقد اطالعات فني کامل و دقيقشبكه

تلفات شبكه براساس  ی تخمين تلفات ارائه شده است.پايه

شود. برای اين هدف از اطالعات بخشي از شبكه تخمين زده مي

در استفاده شده است. های عصبي يری شبكهپذويژگي برگشت

ر روش پيشنهادی ابتدا توسط الگوريتم ژنتيک مقادير خازن د

سپس با استفاده از شبكه  شود.های کانديد انتخاب ميشين

بيني پيش گذاریبرای هر حالت خازن عصبي مقدار تلفات شبكه

 و به الگوريتم ژنتيک جهت انتخاب بهترين حالت برگشت داده

درها نظير توان عصبي تعدادی از اطالعات في یشبكه شود.مي

را به  مكان و مقدار خازن منصوبهو  طول خطاکتيو و راکتيو، 

خروجي نتيجه  را به عنوان تلفاتکند و عنوان ورودی دريافت مي

دهد. بنابراين به هيچ يک از اطالعات فني از شبكه يا فيدر مي

توان ی توزيع ميت محدود از شبكهنياز نبوده و با داشتن اطالعا

ی خازن را جهت کاهش تلفات سيستم مكان و مقدار بهينه

  پيشنهاد کرد.

 الگوریتم ژنتيک -2-3

های جستجوی تصادفي است ژنتيک يكي از الگوريتم لگوريتما   

ر دکند. ها را اصالح ميبه صورت تكراری جمعيتي از راه حلکه 

چندين جواب برای  طور تصادفي های ژنتيک ابتدا بهالگوريتم

هر و کنيم. اين مجموعه جواب را جمعيت اوليه له توليد ميأمس

در هر مرحله، الگوريتم ژنتيک  ناميم.جواب را يک کروموزوم مي

را به صورت تصادفي از جمعيت کنوني  هاکروموزومتعدادی از 

س پ ی بعد باشند.برای فرزندان مرحلهکند تا والديني انتخاب مي

با استفاده از عملگرهای تقاطع و های بهتر، از انتخاب کروموزوم

های در نسلشود. ی نسل بعدی توليد ميهاکروموزومجهش، 

 .[0] رودمتوالي، جمعيت به سوی راه حل بهينه پيش مي

ابتدا بايد  ،قبل از اين که يک الگوريتم ژنتيكي بتواند اجرا شود

ی مورد نظر پيدا شود. لهأکدگذاری )نمايش( مناسبي برای مس

های به شكل رشتهها، ی نمايش کروموزومترين شيوهيمعمول

گيری به صورت دودويي در آمده است. هر متغير تصميم دودويي

و سپس با کنار هم قرار گرفتن اين متغيرها کروموزوم ايجاد 

به عنوان  های کانديد جهت نصب خازنشين شود. در اينجامي

ی در شبكهدهند. ها را تشكيل ميه، کرموزوملأمتغيرهای مس

های کانديد شينبه عنوان  شين 1استاندارد،  شين 13تست 

در الگوريتم ژنتيک همانند  .جهت نصب خازن انتخاب شده است

  اختصاص داده شده است. 1و  9بيت  3، شين( به هر 1شكل )

 

 
 کروموزوم پيشنهادی : (1شكل )
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يكي تواند براساس حالت تعيين شده، مي شين در اين صورت هر

 ( را به خود اختصاص دهد1از مقادير ظرفيت خازني جدول )

شبكه تابع هدف مورد نظر اين تحقيق مقدار تلفات اکتيو  .[7]

آن باشد که الگوريتم ژنتيک به سمت کمينه کردن توزيع مي

که  مقدار شايستگي هر کروموزومدر هر مرحله  کند.حرکت مي

بيني ی عصبي پيشتوسط شبكه باشد،گذاری ميک حالت خازني

ها و انتخاب الح نسلالگوريتم ژنتيک به سمت اصشود و مي

تلفات  یکمينهه يدن بها جهت رسظرفيت خازنبهترين حالت 

 هم که گيرد صورت ایگذاری بايد به گونهخازن رود.پيش مي

قيود مورد نظر  هم و يابد کاهش ممكن حد به شبكه تلفات ميزان

( 1ی )مسأله برآورده شود. تابع هدف مسأله به صورت رابطه

 باشد.مي

(1)                                               
1

loss(i,i+1)

1

N

i

F P






 

تلفات  loss(i,i+1)Pهای شبكه وشينتعداد  Nکه در اين رابطه

 باشد.مي (i,i+1)توان اکتيو در سكشن

همچنين قيود مسأله جهت جلوگيری از اضافه ولتاژ و اضافه 

 باشند.ي( م3( و )2جبران در شبكه به صورت روابط )

(2                                                           )max
i iV V 

(3                                               )ci loadi

1 1

N N

i i

Q Q

 

 
 

mو  iولتاژ شين iV (2ی )که در رابطه a x
iV ی ولتاژ بيشينه

و  iمقدار خازن منصوبه در شين ciQ(3ی )و در رابطه iشين

loadiQ بار راکتيو متصل به شينi ر اين مقاله باشد. دمي

پريونيت در نظر گرفته  1091های شبكه ی ولتاژ شينبيشينه

 شده است.

 ی عصبیشبکه -2-2

ی عصبي با الهام از سيستم عصبي بدن طراحي و ابداع شبكه   

ورودی و  الگوهای از ایمجموعه عصبي با یشبكه يکشده است. 

 آموزش طوری شوند،مي ناميده يادگيری هاینمونه که خروجي

که يک ورودی خاص منجر به خروجي خاصي در  شودمي دهدا

 که يادگيری فرآيند در .عصبي شود یاليه خروجي شبكه

 مشخص مطلوب هایخروجي شود،مي ناميده نظارتي يادگيری

 ورودی يک اعمال زمان در که کرد خواهد تالش شبكه و بوده

 ستيدر به شبكه اينكه برای نمايد. توليد خروجي مقدار يک معين،

 يک اعمال هنگام چگونه که معني اين به شود داده آموزش

 ضرايب مقدار عصبي شبكه کند، توليد را مطلوب خروجي ورودی،

های وزن و بوده کننده پردازش واحدهای بين که را خود اتصاالت

 را ممكن خطاهای تا کرده اصالح شوند،مي سيناپسي ناميده

 به قادر شبكه زمانيكه تا سيناپسي هایوزن نمايد. اصالح حداقل

 ورودی الگوهای اعمال زمان در مطلوب هایخروجي توليد

 . [19] يابدمي ادامه شود، يادگيری

بيني تلفات ی عصبي در اين مقاله، پيشاز شبكههدف استفاده    

ی توزيع خاص بدون اطالعات فني کامل مربوط به آن  يک شبكه

ی عصبي است، تا بتوان در الگوريتم ژنتيک از اين خاصيت شبكه

 ی عصبيشبكه ساختاربه جای انجام پخش بار استفاده کرد. 

 شبكه نوع اينباشد. چنداليه مي فيدفوروارد شبكه استفاده، مورد

 مصنوعي، هاینرون که طوری به باشدمي ایاليه ساختاری دارای

 يكديگر به سيناپسي هایوزن یبه وسيله و داده تشكيل را هااليه

 چند يا يک ورودی، یاليه يک از شبكه نوع اين اند.شده متصل

در اين  .[19] شودمي تشكيل اليه خروجي يک و پنهان اليه

 به اليه هر در نرونها تعداد با پنهان اليه دو با عصبيشبكه مقاله از 

 در هيپربوليک و خطي تانژانت فعالسازی تابع با و 19 و 11 ترتيب

 استفاده خروجي اليه در خطي فعالسازی تابع و پنهان هایاليه

و  ، بار اکتيو، بار راکتيوشينخازن برای هر مقادير  .است شده

های شبكه عصبي و مقدار به عنوان ورودی توزيع شبكهطول 

ی وان خروجي در نظر گرفته شده است. شبكهبه عن اکتيو تلفات

ی حاصل از پخش بار بر روی شبكها اطالعات اوليه عصبي ب

عصبي  ی. آموزش شبكهشودآموزش داده مي شين 13ستاندارد ا

شبكه و خروجي مطلوب، به اين بين خروجي  خطایرسيدن  تا

 يدا کرده است. ادامه پ 1e-4کمتر از 

 د استفادههای مور( : خازن1جدول )

 (KVARظرفيت خازن ) حالت

9 9 

1 21 

2 19 

3 71 

4 199 

1 121 

6 119 

7 299 
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سازی روش پيشنهادی بر روی فيدر نتایج پياده -2-1

 استاندارد شين 31

 IEEE شين 13ی استاندارد الگوريتم پيشنهادی بر روی شبكه   

ه شده در محيط ئالگوريتم ارا اجرا شده است. (2مطابق شكل )

ی تست اعمال نويسي و بر روی شبكهافزار متلب برنامهنرم

وش پيشنهادی ابتدا توسط الگوريتم ژنتيک در ر گرديده است.

و به  انتخاب گذاریکانديد جهت خازن شين 1مقادير خازن در 

 یسپس با استفاده از شبكهشود، عنوان کروموزوم معرفي مي

برای هر کروموزوم که يک  عصبي مصنوعي مقدار تلفات شبكه

بيني و به الگوريتم پيش ،باشدگذاری در شبكه ميحالت خازن

برگشت داده  هاآرايش خازن ژنتيک جهت انتخاب بهترين حالت

الگوريتم ژنتيک ميزان شايستگي هر کروموزوم را با  شود.مي

 فلوچارت برنامه بيني خواهد کرد.ی عصبي پيشاستفاده از شبكه

شروع الگوريتم با توليد  ( نشان داده شده است.3) در شكل

های )روشوموزوم کر 29تصادفي يک جمعيت که شامل تعداد 

شود. هر کروموزوم يک مجموعه باشد، آغاز ميأله( ميحل مس

کند. به اين ترتيب منتخب انتخاب مي شين 1خازن خاص برای 

تابع  مقدارگذاری در اختيار داريم. سپس حالت مختلف خازن 29

که در اينجا ميزان تلفات به  (1ی )مطابق با رابطه لهأهدف مس

ی عصبي توسط شبكهباشد، درجمعيت ميازای هر کروموزوم 

يد با ی بعد توليد يک جمعيت جدشود. در مرحلهارزيابي مي

گيرد. انتخاب صورت ميانجام انتخاب، ترکيب و جهش 

 شايستگي و مادر از جمعيت قبلي با توجه بههای پدرکروموزوم

های با مقدار که کروموزومشود به طوری انجام مي هاآن

شبكه را گذاری که تلفات های خازنني حالتيع شايستگي بهتر

 انتخاب های بعدیاند به عنوان والدين برای نسلکردهکمينه 

، 2شوند. درتنظيمات مربوط به الگوريتم تعداد فرزندان نخبه مي

 و تابع 908تابع تقاطع به صورت پراکنده و کسر تقاطع برابر 

انتخاب شده  9091جهش به صورت يكنواخت و احتمال جهش 

است. سپس جمعيت جديد به جای جمعيت قبلي جايگزين 

رضا شد الگوريتم به له اأشود و اگر شرايط مطلوب در حل مسمي

در غير اين صورت الگوريتم به مرحله انتخاب  رسد.پايان مي

 د.شوگردد و دوباره همين روند تكرار ميمي طبيعي باز

های ژنتيک بر پايه توليد و تست به خاطر اينكه الگوريتم   

، . به همين دليلجواب مساله مشخص نيستباشند، مي

يم. در اينجا گيرمعيارهای ديگری را برای شرط خاتمه در نظر مي

متوالي نسل  19عدم بهبود در بهترين شايستگي جمعيت در طي 

يتم در نظر گرفته شده به عنوان معيار توقف الگور 1e-6کمتر از 

 شبكه يک است. برای تشخيص تلفات در الگوريتم ژنتيک از

شود. مقادير خازن برای هر باس، بار اکتيو عصبي استفاده مي

های شبكه شبكه، بار راکتيو شبكه و طول فيدر به عنوان ورودی

 است.  عصبي و مقدار تلفات به عنوان خروجي در نظر گرفته شده

 
  ( : فلوچارت الگوريتم پيشنهادی3كل )ش           

 IEEEباس  13ی استاندارد ( : شبكه2شكل )
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بنابراين شبكه عصبي دارای هشت ورودی و يک خروجي 

، IEEEاستاندارد  شين 13باشد. براساس اطالعات شبكه فيدر مي

وات،  مگا 30466بار اکتيو و راکتيو و طول شبكه به ترتيب برابر با 

ی عصبي با اين شبكه باشد.مايل مي 1011وار و  مگا 20192

الگوريتم پيشنهادی برای  اطالعات اوليه آموزش داده شده است.

ولي با  IEEEشين مشابه با فيدر استاندارد  13فيدر نمونه  19

خط و مقدار بار اکتيو و راکتيو مختلف اجرا شده است.  طول

های به دست آمده از اجرای الگوريتم پيشنهادی که در آن جواب

های حاصل از و جواب ی عصبي استفاده شده استاز شبكه

( 2اجرای الگوريتم ژنتيک با استفاده از پخش بار در جدول )

ميزان کاهش تلفات در دو روش نزديک به  مقايسه شده است.

گيری روش ی مؤثر بودن به کار دهندهه نشانهم بوده ک

در برای دو ي( ميزان کاهش تلفات ف3جدول ) .استپيشنهادی 

  پيشنهادی روش دهدايج نشان ميروش را مقايسه کرده است. نت

 

درصد کاهش دهد و در اکثر  29را تا  فيدر توانسته است تلفات

که از روش جايابي  به مقدار مينيمم تلفاتتلفات شبكه ، حاالت

در  باشد.ی پخش بار انجام شده است، نزديک ميخازن به وسيله

از  گذاری و پسقبل از خازن شين 12ی ولتاژ در ( دامنه4) شكل

حتي نشان داده شده است.  (2جدول ) 1در حالت  نصب خازن

باشد، مي 1ی توزيع که حالت در کم بارترين حالت شبكه

با  بنابراين درصد افزايش نيافته است. 1ی ولتاژ بيشتر از دامنه

ی مجاز بهبود يافته ها در محدودهاستفاده از اين روش ولتاژ شين

 است.

 گيرینتيجه -1

های توزيع به کاهش تلفات در شبكهدر اين مقاله روشي برای 

  ی خازن، بدون داشتن اطالعات ويابي بهينهی مكانوسيله

 شين 13شبكه بر روی فيدر  و بار طولحالت مختلف  19 سازی برایتايج شبيهن : (2جدول )

 حالت
طول شبكه 

(MILE) 

بار اکتيو 

(MW) 

بار راکتيو 

(MVAR) 

روش 

جايابي 

 خازن

 گذاریهای منتخب جهت خازنشين

تلفات 

(KW) 
671 611 671 633 646 

 (KVARظرفيت خازن پيشنهادی )

1 1.08 2.42 1.47 
 34.90 0 0 0 150 150 ژنتيک

 37.10 75 0 75 50 25 پيشنهادی

2 1.24 6.93 4.20 
 399.41 0 75 200 200 125 ژنتيک

 496062 0 75 200 150 100 پيشنهادی

3 1.78 3.98 2.41 
 167.50 50 25 125 200 75 ژنتيک

 181.40 125 0 125 75 25 پيشنهادی

4 1.86 4.15 2.52 
 192.50 75 200 150 200 50 يکژنت

 203.91 125 100 200 75 25 پيشنهادی

1 1.86 5.19 3.15 
 336.54 100 0 50 200 125 ژنتيک

 339.22 0 0 200 100 75 پيشنهادی

6 2.17 4.85 2.94 
 341.47 75 150 200 200 25 ژنتيک

 347.85 25 0 200 75 75 پيشنهادی

7 2.32 6.23 3.78 
 725.10 125 0 200 200 0 تيکژن

 733.81 0 100 200 125 100 پيشنهادی

8 2.48 5.54 3.36 
 575.24 125 25 200 200 0 ژنتيک

 584.32 0 0 200 125 75 پيشنهادی

0 2.79 5.19 3.15 
 590.85 75 25 200 150 0 ژنتيک

 109021 0 125 200 100 75 پيشنهادی

19 3.1 2.77 1.68 
 136.11 25 150 100 200 75 يکژنت

 151.51 75 50 75 50 25 پيشنهادی
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 1های فيدر در حالت ی ولتاژ در شيندامنه : (4شكل)

ه گرديد. در روش پيشنهادی با استفاده ئئيات کامل شبكه اراجز

ی عصبي مقدار تلفات شبكه توزيع برای هر حالت از شبكه

بنابراين با داشتن اطالعات کلي  شد. بينيپيش گذاریخازن

ی خازن توان مقدار بهينهشبكه نظير مقدار بار و طول فيدر، مي

به اطالعات فني کامل  مزيت اين روش عدم نياز را به دست آورد.

ی ی تلفات شبكهشبكه و عدم انجام پخش بار برای محاسبه

 13شبكه  چند نمونه باشد. روش پيشنهادی بر رویتوزيع مي

ی موفق بودن شين تست شد. نتايج به دست آمده نشان دهنده

ها و کاهش تلفات سيستم الگوريتم پيشنهادی در جايابي خازن

ی ها در محدودهه و بهبود ولتاژ شينبه مقدار نزديک به کمين
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 ( : ميزان کاهش تلفات شبكه و درصد خطای روش پيشنهادی3جدول )

 حالت
سازی تلفات قبل از جبران

(Kw) 

 سازی با روش پيشنهادیجبران سازی بهينه )پخش بار(جبران

 درصد کاهش تلفات (Kwتلفات ) درصد کاهش تلفات (Kwتلفات )

1 43039 34009 1003 37019 1403 

2 466018 399.41 1403 496062 1207 

3 298 167019 1004 181049 1207 

4 249046 102019 1000 293001 1102 

1 306011 336014 1101 330022 1404 

6 429017 341047 1807 347081 1702 

7 023033 721019 2104 733081 2901 

8 734027 171024 2106 184032 2904 

0 764091 109081 2206 109021 2207 

19 170024 136011 24 111011 1101 
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