
 04 

 

 

 تعاليباسمه
                                                                                                                

  پژوهش واين قسمت توسط حوزة 

                                                                                                               

 شودمي تكميلدانشگاه  فناوري

 

 

 

 نامهن ارائه پروپوزال پايافرم 

 

   ايدكتراي حرفه كارشناسي ارشد 

نامة كارشناسي ارشد و درخواست تصويب موضوع پايان

 ايدكتراي حرفه
 

توجه: اين فرم با مساعدت و هدايت  

 استاد راهنما تكميل شود.

  

 

 :عنوان تحقيق به فارسي  

 همزمان بهينه جايابی و تعيين ظرفيت ،ارزيابی اقتصادی

با استفاده از در شبکه قدرت  SVCواحدهای توليد پراکنده و 

 فاختهالگوريتم بهينه سازی 

 عنوان تحقيق به انگليسي:  

Simultaneous Economic Evaluation and Optimal Placing and Sizing of Distributed 

Generators and SVC in Power Systems using Cuckoo Optimization Algorithm 
 

 اطالعات مربوط به دانشجو .1

 

 نام: 

 رشتة تحصيلي:

 مقطع:

 دوره:

 شمارة دانشجويي: نام خانوادگي:

 گرايش: 

 دانشكده:

 تاريخ و سال ورود:

 :نشاني پستي

 نشاني پستي در شهرستان:

 تلفن:

 تلفن:

 د راهنمااطالعات مربوط به استا .2 

 نام: 

 تخصص جنبي:

 رتبة دانشگاهي:

 تخصص اصلي: نام خانوادگي:

آخرين مدرك  

 تحصيلي:

 دانشگاهي

 حوزوي
: 

سنوات 

 تدريس

كارشناسي 

 ارشد

 دكترا

: 
وقوووت        نحووووة همكووواري: تمام 

 وقت       مدعونيمه

 : تلفن نشاني:

 :كد ملي
  

 
 

 

 

 
 

 شماره:

 تاريخ:

 پيوست:



 01 

 

  استادان مشاور استاد يا ط بهاطالعات مربو - 3 

 :1استاد مشاور

 تخصص اصلي: نام خانوادگي:  نام:   

رتبة دانشگاهي يا درجة    

 تحصيلي:
 محل خدمت: شغل:

ها و نامهتعداد پايان   

 هاي راهنمايي شده رساله

كارشناسي 

 ارشد

 دكترا
 

   

ها و نامهتعداد پايان   

 يي شده هاي راهنمارساله

كارشناسي 

 ارشد

 دكترا

 : تلفن              

 :كد ملي             

 :2استاد مشاور

 تخصص اصلي: نام خانوادگي: نام:   

رتبة دانشگاهي يا درجة    

 تحصيلي:

 محل خدمت: شغل:

ها و نامهتعداد پايان   

 هاي راهنمايي شده رساله

كارشناسي 

 ارشد

 دكترا

: 

   

ها و نامهتعداد پايان   

 هاي راهنمايي شده رساله

كارشناسي 

 ارشد

 دكترا

 تلفن:    :

 كد ملي    

 

 

 نامهاطالعات مربوط به پايان - 0

  : نامهالف: عنوان پايان – 1   

 همزمان بهينه ارزيابی اقتصادی، جايابی و تعيين ظرفيت

با استفاده از ت در شبکه قدر SVCواحدهای توليد پراکنده و 

 فاختهالگوريتم بهينه سازی 
 

-2بنيادي                    -1ب: نوع كار تحقيقاتي:          

 عملي-4كاربردي                        -3نظري                   

 واحد 6 نامه:پ: تعداد واحد پايان   

 

      (: مسألة تحقيق ت: پرسش اصلي تحقيق )   

اين پژوهش استفاده از الگوريتم جديد بهينه سازی فاخته برای هدف 

به  SVC و (DG) واحدهای توليد پراکنده طراحی بهينه ظرفيت و مکان نصب

 با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی در سيستم قدرتصورت توامان 

هزينه کاهش  باعث اين واحدهامکان نصب  ظرفيت و صحيح . تشخيصاست

شبکه ها و افزايش انديس پايداری نحراف ولتاژ شينهکاهش ا، طراحی

 شود.می
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يان  بيان مسأله ).  5 سأله، ب في دقيأق م حدود مسأأله، معر تشريح ابعاد، 

 ( هاي تحقيق، منظوِر تحقيقمتغيرهاي مربوط به پرسش هاي مجهول و مبهم وجنبه

 

ليد پراكنده يا هاي انتقال و توزيع، به مولدهاي توباال رفتن هزينه   

DG (Distributed Generation) دهد كه برق توليدي خود را به اين امكان را مي

هاي د. بخصوص در سيستمنكنندگان قرار دهتر در اختيار مصرفقيمتي ارزان

تواند در مناطقي كه داراي قيمت تجديد ساختار شده، توليد پراكنده مي

باالتري هستند، توجيه اقتصادي داشته  LMP (Local Marginal Price)حدی محلی يا 

باشد. عالوه بر اين، توليد پراكنده امكان استفاده از منابع پاك براي 

ها چنان محل نصب و ظرفيت اين نيروگاه دايبلذا  دهد.توليد برق را مي

گردد که بيشترين کاهش در تلفات شبکه، بهترين پروفيل ولتاژ و تعيين 

ولتاژ با در نظرگرفتن قيود فنی و اقتصادی  بيشترين انديس پايداری

 مسئله به وجود آيد.

 (Flexible AC transmission systems) پذيرانعطاف انتقال جريان متناوب هایسيستم

پذيری هدف آن بهبود کنترلکه  است یمتشکل از تجهيزات استاتيک ،FACTSيا

نتقال جريان . سامانه اباشدمیو افزايش توانايی انتقال قدرت شبکه 

به اين   (IEEE)پذير توسط انجمن مهندسان برق و الکترونيکمتناوب انعطاف

بر ادوات الکترونيک قدرت و مبتنی يک سيستم : »صورت تعريف شده است

ديگر تجهيزات استاتيکی که کنترل يک يا چندين پارامتر سامانه انتقال 

زايش توانايی پذيری و افانرژی جريان متناوب را برای بهبود کنترل

 «.انتقال قدرت الکتريکی محقق می سازد

، اثرات مختلفی SVCهمچون  FACTSادوات  و منابع توليد پراکنده نصب   

 شبکه در هاانديس پايداری ولتاژ شينه و بهبود کاهش انحرافهمچون 

باعث افزايش  تجهيزاتاين  راحی نامناسب و عدم جايابی مناسبطدارد. 

. شودمیهای توليد و انتقال انرژی رفتن هزينه تلفات شبکه و باال

روش های بهينه سازی، طراحی و جايابی استفاده از بنابراين الزم است با 

در شبکه طوری انجام گيرد که بيشترين سود را برای  و ادوات نيروگاه ها

شبکه به همراه داشته باشد. بدين ترتيب که محل نصب و ظرفيت اين 

و طراحی هزينه می گردد که بيشترين کاهش در  چنان تعيين تجهيزات

 با در نظرگرفتن قيود فنی و اقتصادی مسئله به وجودآيد.افزايش سود 

جل  پيچيده و مشکلیسازی بهينه بايد يک مسئلهبرای نيل به اين هدف،   

سازی در برخورد با اين مسئله دچار مشکل و های معمول بهينهشود.روش

سازی اين مشکل را تا حدودی حل ای هوشمند بهينهروشه شوند.واگرايی می

 آگاهانه جستجوي جديد روش ها، يکيکی از جديدترين اين روشاند. کرده

 COA (Cuckoo Optimizationسازی فاخته يا سراسري با نام الگوريتم بهينه

Algorithmسرعت همگرايی . است گرفته الهام زندگي پرنده فاخته از ( است که

های پيشين مبتنی بر هوش مصنوعی مانند الگوريتم هتر از روشاين روش ب

 PSO (Particle و بهينه سازی ازدحام ذرات يا GA (Genetic Algorithm)ژنيک يا 

Swarm Optimization)  در اين تحقيق سعی براين است تا بهينه .گزارش شده است-

 نجام گرددا COAبا روش  DGو  FACTs سازی همزمان اندازه و مکان ادوات

 

 

ها و روابط بين تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديده -1 

 ها ها و نظريهمتغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري

 نمايد.پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك ميمي          

ي استدالل و تحليل عقالني هاتحقيق نظري: نوعي پژوهش بنيادي است و از ارزش -2

 شود.اي انجام ميكند و بر پاية مطالعات كتابخانهاستفاده مي

تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور  -3

 ها، ابزارها، وسائل،  بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش

 شود.ستفادة جوامع انساين اجنام ميتوليدات، ساختارها و الگوهاي مورد ا       
تحقيق عملي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع  -4

 شود.مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام مي
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شده دربارة سوابق مربوط )بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام  - 6

موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي 

 (.موجود دربارة موضوع تحقيق

در سيستم قدرت باعث افزايش ظرفيت خطوط انتقال و  FACTSنصب ادوات    

برای  FACTSانعطاف پذيری پخش بار سيستم قدرت می شود. مدلسازی ادوات 

[ مقاالت پايه 2[ و ]1] [ انجام شده است.3-1انجام مطالعات پخش بار در ]

در  معرفی می کنند. FACTSپخش بار شبکه را در حضور ادوات هستند که اصول 

يک رابط کاربری بدين منظور ساخته شده است که با معرفی نوع ادوات [ 3]

FACTS.پخش بار را انجام می دهد ، 

فيت و مکان آنها در ظربهينه ، طراحی FACTSباالی نصب ادوات  یبدليل هزينه

 از برای حل اين مساله، تاکنون. بدين منظور استسيستم قدرت بسيار مهم 

استفاده شده است که از ميان آنها می  الگوريتم های بهينه سازی مختلفی

 [، جستجوی تابو4-9] (GA)الگوريتم ژنتيک  توان به اين موارد اشاره نمود:

(TS) [1111و ،]ده سازی شتبريد شبيه(SA) [11 بهينه سازی ازدحام ذرات ،]

(PSO) [12-14الگوريتم ،]تکاملی  های(EA) [11-11 الگوريتم ازدحام ،]

 (GSOMP)[، بهينه سازی جستجوی گروهی با توليد چندگانه 19] (BSA)باکتری 

[ 11در ] .[22[ و الگوريتم زنبورها ]21[، الگوريتم جستجوی هارمونی ]21]

با ترکيب الگوريتم های  ابی و تشخيص اندازه( )شامل مکاني مسئله طراحی

[ از الگوريتم 11ده حل شده است. در ]سازی شتبريد شبيهجستجوی تابو و 

برای افزايش امنيت سيستم  FACTSادوات ده برای طراحی سازی شتبريد شبيه

 استفاده شده است. 

 عنوان FACTSهای تکاملی برای حل مسئله طراحی ادوات استفاده از الگوريتم

های بسيار است. بدين منظور تاکنون الگوريتم بسياری از پژوهش ها بوده

تکاملی  هایبا استفاده الگوريتم .[11-11]متنوعی ارائه گرديده است

و يا  FACTSاز ادوات نمونه   چند يک يا مبادرت به حل مسئله طراحی برای

لگوريتم ژنتيک ا. [11-11]اندمتغيره کرده با در نظر گرفتن يک تابع چند

مشکل  محدوديت های عمومی باشد. های تکاملی میيکی از مهمترين الگوريتم

GA [ مسئله طراحی به صورت 1[ و ]4. ][9-4]است شامل زمان زياد شبيه سازی

 [9-6] در . در حاليکهشده استحل  FACTSهمزمان برای چندين نوع ادوات 

SVC [6 ،]له طراحی را برای ، مسئGAبا بهبود پارامترهای  است کوشش شده

TCSC [7 و ]UPFC [1 حل ][ مسئله بارگذاری، هزينه سوخت، تلفات 9. در ]شود

 به عنوان تابع برازش مسئله طراحی در نظر گرفته شده است. UPFCو نصب 

های مهم تکاملی، الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات يکی ديگر از الگوريتم

را ندارد و خيلی سريعتر به يافتن  GAيچيده . اين الگوريتم محاسبات پاست

و پاسخ همگرا می شود. همچنين پارامترهای زيادی نيز برای تنظيم ندارد 

هزينه نصب و بارگذاری ادوات [ 12در ] استفاده از آن بسيار راحت است.

FACTS  .اما يکی از جديدترين الگوريتم های تکاملی در نظر گرفته شده است

يتم جديد بهينه سازی فاخته است که به خاطر قدرت معرفی شده، الگور

به دام نيفتادن در نقاط اکسترمم  تر وهمگرايی بسيار سريع، ماهيت ساده

از محلی در دو سال اخير بسيار مورد توجه واقع شده است. در اين پژوهش 

 استفاده می شود. FACTSاين الگوريتم برای حل همزمان مسئله طراحی ادوات 

 

های حقيقات زيادی برای کاهش تلفات، بهبود پروفيل ولتاژ شبکهتاکنون ت

های کوچک توان به مطالعات نصب خازنقدرت انجام شده است. از اين جمله می

[. استفاده از منابع توليد پراکنده نيز راه 24و23در شبکه اشاره نمود ]

شيوه  [. تاکنون مطالعات زيادی در مورد24ديگری برای حل اين مسئله است ]

انجام شده است. بدين منظور در  DGتعيين ظرفيت و مکان بهينه نصب 

[ از 27[ الگوريتم های تحليلی مورد استفاده قرار گرفته است. در ]26و21]

در شبکه و با هدف افزايش رزرو چرخان  DGالگوريتم ژنتيک برای جايابی 

[ يک 29ر ][ از سيستم استنتاج فازی و د21سيستم استفاده شده است. در ]

تابع برازندگی جديد بر مبنای کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ معرفی 

[ نيز از الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات باينری و 31و31شده است. در ]

 در شبکه استفاده شده است. DG[ برای طراحی 32ترکيبی ]

عيين آنچه که از مجموعه اين مراجع بعنوان يک مسئله مناسب تحقيق است ت

 است. DGو  FACTsبهينه همزمان مکان و اندازه 
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اعم از  وران )در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره .9

 ( و اجرايي و غيره مؤسسات آموزشي

 

  شرکت های دولتی و خصوصی وابسته به توانير 

 
 

 اين قسمت  )جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟  .14
 ( شود و امضاء توسط استاد راهنما تكميل

 

 

  بهينه طراحی و جايابی DG و SVC  به صورت همزمان با در نظر گرفتن

 .قيود اقتصادی

 
 امضاء

 

 
 

 
 

  روش كار .11

 

 الف. نوع روش تحقيق:    

و  DGو  SVCمربوط به طراحی  اتمطالع :ايمطالعات كتابخانه -1

 الگوريتم بهينه سازی فاخته در مقاالت و کتب مرتبط.

عاتی مرتبط، از منابع اطال آوري اطالعاتجمع: آوري اطالعاتجمع -2

در اين مرحله نحوه محاسبه پارامترهايی  و ... . IEEE ،Elsevierمانند 

در حضور محدوديتهای شبکه  پروفيل ولتاژ و انديس پايداری ولتاژ چون

شامل قيود پخش بار، ولتاژ شينه ها و ظرفيت واحدهای توليد 

د شبکه مورپراکنده، برای شبکه انتقال مورد مطالعه قرار می گيرد. 

شاخه است که اطالعات  41با  IEEE شينه 31 استاندارد مطالعه، شبکه

  [ آمده است.33جع ]رمربوط به آن در م

و  SVC ،DG، در اين قسمت شبيه سازی شبکه: هاتجزيه و تحليل داده -3

 انجام می شود. MATLABبا نرم افزار فاخته  الگوريتم بهينه سازی

گرد آوری کارهای صورت گرفته : نتيجه گيری و نگارش پايان نامه -4

آماده سازی ارائه  و در مراحل فوق و تهيه و تنظيم پايان نامه

 .نهايی

 

   

هاي خاص شامل اهداف علمي، كاربردي، و ضرورت اهداف تحقيق ) - 8

 ( انجام تحقيق
. 

 ( هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود ها )فرضيه - 7
 بهينه سازی با نرم افزار  ازی شبکه، پخش بار و الگوريتمشبيه س

MATLAB ی شود.انجام م 

 .در اين مطالعه شبکه انتقال مورد مطالعه قرار می گيرد 

  طراحی بهينه همزمانDG  وSVC  با در نظر گرفتن مطالعات اقتصادی

 شود.انجام می
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 (: ايميداني، كتابخانه ) ب. روش گردآوري اطالعات    

اغلب منابع از ميان  است. بدان جهت که ايروش گردآوري اطالعات كتابخانه

 انتخاب می شوند.مجالت و کتب معتبر علمی 

 

  

 
 

پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش،  ابزار گردآوري اطالعات )پ .  

هوواي اطالعوواتي و برداري، تجهيووزات آزمايشووگاهي و بانكجوودول، نمونووه

 (: اي و غيرههاي كامپيوتري و ماهوارهشبكه

،  IEEEاستفاده از مجالت و سايت های اينترنتی معتبر علمی از جمله 

Elsevier  . ... و 

 

  

 
 

 ت. روش تجزيه و تحليل اطالعات:    

نتايج  بدان جهت کهليل اطالعات کتابخانه ای می باشد. روش تجزيه و تح

نويسی و فايل های کامپيوتری با  اعمال الگوريتم ها در قالب برنامه

 رم افزارهای تخصصی در دسترس است.ن

 

قيق از زمان تصويب تا بندي مراحل انجام دادن تحجدول زمان .12

 دفاع نهايي

  تا تاريخ از تاريخ تاريخ تصويب 

 31/11/92 11/11/92 ايمطالعات كتابخانه

 31/11/92 11/16/92 آوري اطالعات جمع

 31/11/92 11/11/92 هاتجزيه و تحليل داده

 31/11/92 11/17/92  گيرینتيجهو  سازیشبيه

 11/11/92 11/11/92 نگارش و ارائه

 ماه 6 طول مدت اجراي تحقيق:
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 نامههاي تحقيق پايانهزينه .10

ريالي،  نامه و ميزان هريك )الف. منابع تأمين بودجه پايان     

 ( ارزي، تجهيزاتي و غيره

 

 نام مؤسسه رديف
بودجة 

 ريالي
 بودجة ارزي

تجهيزات و 

 تسهيالت

     

     

     

به  جمع

 لاير
 

 

 

 

 نامههاي پايانب. هزينه     

براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت  هاي پرسنلي )زينه. ه1ب     

 ( و رشتة دانشجو قرار ندارد

 نوع مسئوليت
تعداد 

 افراد

كل ساعات كار 

 براي طرح

الزحمه حق

 در ساعت
 جمع

     

     

     

هاي جمع هزينه

 تخميني به لاير
 

      

كه صرفاً از محل اعتبار  هاي مواد و وسايل )وسايلي. هزينه2ب    

 طرح تحقيق بايد خريداري شوند( 

 

نام 

ماده 

يا 

 وسيله

مقدار 

مورد 

 نياز

مصرفي 

غير  –

 مصرفي

ساخت 

داخل 

يا 

 خارج

شركت 

 سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ارزي ريالي ارزي ريالي

         

         

         

         

         

         

         

هاي مواد و جمع هزينه

 وسايل به لاير
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 ب. نظرية كميتة تخصصي گروه 

 

 

 

  هاي متفرقه . هزينه3ب 

ردي

 ف
 ارزي ريالي شرح هزينه

معادل ريالي 

 بودجه ارزي

كل هزينه 

 به لاير

     هزينة تايپ 1

     هزينة تكثير 2

     هزينة صحافي 3

     هزينة عكس و اساليد 4

     ي، خطاطي،هرينة طراح 1

     نقاشي، كارتوگرافي  6

     هزينة خدمات كامپيوتري 7

     هاي ديگرهزينه 1

  جمع
 

 هاجمع كل هزينه
 

ردي

 ف
 هزينة كل به لاير ارزي ريالي نوع هزينه

 

    پرسنلي 1

    مواد و وسايل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

  لجمع ك
 

 تأييدات .15

 الف:

نام و نام خانوادگي استاد 

 راهنما:

 امضا تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد 

 :1مشاور

 امضا تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد 

 :2مشاور

 امضا تاريخ
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 با رشتة تحصيلي دانشجو:ارتباط داشتن موضوع تحقيق  .1

ارتباط دارد                                             

ارتباط فرعي دارد                                    

 ارتباط ندارد

 جديد بودن موضوع: .2

بلي                                              در      

                  ايران بلي                            

 خير

 اهداف بنيادي و كاربردي: .3

قابل دسترسي است                           قابل      

دسترسي نيست                                     مطلوب 

 نيست                         

 تعريف مسأله: .4

           رسا است                                                      

 رسا نيست

 فرضيات: .1

درست تدوين شده است                                                    

 درست تدوين نشده و ناقص است

 روش تحقيق دانشجو: .6

مناسب است                                                           

 مناسب نيست

 محتوا و چهارچوب طرح: .7

م برخوردار است                                                از انسجا     

 از انسجام برخوردار نيست

 

 

 پ. تأييد نهايي

ردي

 ف
 امضا نوع رأي سمت و تخصص نام و نام خانوادگي

 

1 
    

2 
    

3 
    

0 
    

5 

    

  

 نامة خانم/ آقاي:پايان پروپوزالموضوع    

اي             دكتراي حرفه           وي مقطع: كارشناسي ارشددانشج   

 گرايش:                      رشته:

 تحت عنوان:   

 

 

كميتة  ........../.........../............در جلسه مورخ 

                 با تعداد    تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا

 قرار نگرفت       ب اعضا قرار گرفترأي از       رأي مورد تصوي

مدير گروه                                  تاريخ                                      

 امضا
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  نظريه كميته تحصيالت تكميلي دانشگاه:                                  ت.

موضوع پايان نامه آقا/ خانم  

............................... دانشجوي .........................

كارشناسي ارشد رشته 

................................................. 

گرايش   ........................................                                    

شماره دانشجويي 

................................................ ........ 

...........................................................:عنوان

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.............. 

رسيده بود، در جلسة مورخ:  همربوطگروه كه به تصويب كميتة تخصصي      

 .../................ كميته تحصيالت.............../...............

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا  تكميلي واحد

 □نگرفت□     گرفتقرار     

د
ر

ف
ي

 

 نام و نام خانوادگي
 نوع رأي

 )موافق يا مخالف(
 توضيحات امضا

1 
    

2 
    

3 

    

0 

    

5 

    

6 
    

7 

    

8 
    

9 
    

14 
    

11 
    

12 
    

13 
    

10 
    

نام و نام خانوادگي معاون 

 واحد و فناوري پژوهش
 امضا تاريخ

و  شمارة ثبت در امور پژوهش

 واحد فناوري
  تاريخ ثبت
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