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 الملخص

على ضرورة وحتمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة مما أدى الى في االونة االخيرة، أصبح استنزاف الموارد البشرية مؤشرا  

ظهور مشكالت عديدة في انظمة وشبكات الطاقة الكهربائية. و من هذه المشكالت فقدان الطاقة الكهربائية على شكل حرارة في 

ة . تعد مولدات الطاقة المتجدداالسالك الكهربائية و حصول تذبذب في جهد المحطات الفرعية مما ينتج عنه خسائر مادية كبيرة

من احدث الوسائل المستخدمة حديثا للتغلب على هذه المشكالت، فقد اثبتت فاعليتها و كفاءتها في انظمة الطاقة الكهربائية وشبكات 

 التوصييل الكهربائي.

ل الكهربائية في شبكات التوصي ان االهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي استخدام مولدات الطاقة المتجددة من اجل تقلقل الخسائر

الكهربائية والعمل على تنظيم الجهد في المحطات الفرعية و بالتالي تقلقل الخسائر المادية النظمة الطاقة الكهربائية و ذلك عن 

ية لطريق استخدام خوارزمية بحث الذرة. وقد تم تطبيق هذه الخوارزمية عن طريق تطبيق حاسوبي يسمى الماتالب. ولقد تمت عم

محطة  33وهما شبكة ال    (IEEEاختبار هذه الحوارزمية على نظامين معتمدين من معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات )

محطة فرعية لشبكة الطاقة الكهربائية وذلك باضافة وحدة طاقة  14فرعية لخطوط التوزيع الكهربائية والنظام االخر هوشبكة 

متجددة واحدة في المرحلة االولى ووحدتان في المرحلة الثانية وثالث وحدات في المرحلة االخيرة لكال النظامين. من اجل الحصول 

استخدمت كل من طريقة المسح للخلف واالمام و طريقة نيوتن رافسون. و للتاكد من النتائج التي حسابات التدفق الكهربائية، على 

تجمع الجسيمات. وقد اثبتت   -ظهرت باستخدام هذه الخوارزمية، تمت المقارنة مع خوارزمية اخرى وهي خوارزمية الجينات

لمقترحة حيث تم تخفيض فقدان الطاقة الكهربائية في النظم الكهربائية بكفاءة  بفاعلية، وتم النتائج مدى فاعلية هذة الخوارزمية ا

 مقارنة مع الخوارزمبات االخرى.    تحسين مستوى الجهد في المحطات الفرعية وبالتالي تم تقليل الخسائر المادية للنظم الكهربائية
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