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 نیاز به روشهای کنترلی و برنامهریزی مناسب، با توجه به اینکه در ساختار ریزشبکه ها انواع منابع انرژی با ماهیت احتماالتی وجود دارد:چکیده
. استراتژی بازآرایی میتواند بهعنوان یک راهحل عملی مناسب جهت بهبود عملکرد ریزشبکه بهکار گرفتهشود.جهت بهرهبرداری ضروری میباشد
 برنامهریزی، از اینرو در این مقاله. شدهاستRMG افزودن قابلیت بازآرایی به ریزشبکهها منجر به پیدایش نسل جدیدی از ریزشبکهها تحت عنوان
 فرض بر این است که ریزشبکههای موجود خود از چندین. در دو حالت عادی و اضطراری مورد بررسی قرار میگیرد، تحت فرآیند بازآراییRMG
 مسئلهی مدیریت و عملکرد ریزشبکههای همسایه در، از اینرو عالوه بر برنامهریزی ریزشبکه در شرایط عادی.ریزشبکه کوچکتر تشکیل شدهاند
 باسه که در حالت عادی متصل به شبکه است درنظر33  و10  برای این منظور دو ریزشبکه نمونه.شرایط اضطراری مورد بحث قرار خواهد گرفت
 یافتن بهینهترین ساختار ممکن شبکه است بهگونهای که کمترین هزینه به شبکه، در حالت عادی هدف از برنامهریزی پیشنهادی.گرفتهمیشود
 در این حالت برنامهریزی پیشنهادی با یافتن. ریزشبکه مذکور به چندین ریزشبکه همسایه تبدیل خواهد شد، در شرایط اضطراری.تحمیل گردد
 نتایج حاصل. میزان حذف بار تا زمان بازگشت به شرایط عادی را به حداقل میرساند،بهینهترین ساختار ممکن جهت اتصال ریزشبکه های همسایه
.نشاندهندهی بهبود وضعیت سیستم از نظر هزینه و میزان حذف بار میباشد
. هزینه، حذف بار، کلیدهای قابل کنترل از راه دور، بازآرایی، ریزشبکه:واژههای کلیدی

Optimal Scheduling of Reconfigurable Micro-grid in Normal
and Emergency Conditions
Mohammad Hemmati1, Phd student; Saied Ghasemzadeh2, Assistant professor; Behnam Mohammadi-ivatloo3, Associate professor
1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: m.hemmati@tabrizu.ac.ir
2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: g_zadeh@tabrizu.ac.ir
3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, Email: bmohammadi@tabrizu.ac.ir
Abstract: Dou to penetration of stochastic resources in the microgrids, the need for new control and scheduling method is essential.
Reconfiguration strategy can be considered as a practical solution for network performance improvement. Therefore, in this paper the
scheduling of reconfigurable microgrid (RMG) in the normal and emergency conditions are analyzed. It is assumed that microgrid
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neighboring microgrid management will be solved in the emergency condition. In the first condition, microgrid total cost minimization
is considered as an objective while in the emergency condition, the microgrid divided to several neighboring microgrids and the
proposed method tries to find the optimal structure for neighboring connection and minimizes the total load shedding, until the return
to the normal condition. The results show the effectiveness of proposed method from the cost and load shedding minimization point of
view.
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 -1مقدمه
ریزشبببکهها مجموعه اجزایی ش بامل انواع مولدهای پراکنده توزیعشببده
( ،)1DERتجهیزات تبدیل توان ،سببیسببتمهای ارتباطی و سببیسببتم
مدیریت انرژی ( )2EMSاست که تحت نظارت یک کنترلکننده مرکزی
به مشببترکین سببروی دهی میکند .با ظهور شبببکههای هوشببمند و
تکنولوژیهای جدید مخابراتی و کامپیوتری ،دسببترسببی به بسببترهای
نظارتی و کنترلی امکانپذیرتر شببدهاسببت .بهکارگیری این تجهیزات در
ریزشبکهها نیز موجب تسهیل فرآیند کنترل میگردد .یکی از تجهیزات
بهکارگرفته شده در ساختار ریز شبکهها وجود کلیدهای قابل کنترل از
راه دور و قابل برنامهریزی اسبببت که موجب تسبببهیل و بهبود فرآیند
بازآرایی در ریز شبکهها ن سبت به شبکههای مر سوم شدها ست .تجدید
آرایش در ریزشبببکهها برخالف شبببکههای مرسببوم میتواند در سبطوح
مختلفی انجام گیرد .قابلیت جزیرهایشبببدن و جداسبببازی از شببببکه
باالدسببت در صببورت ر دادن خطا که در بخشهای قبلی به آن اشبباره
شببد ،میتواند توسببط فرآیند بازآرایی کنترل شببود .از سببوی دیگر ،در
شبکههای جدید ریز شبکههای مختلفی میتوانند وجود دا شته با شند.
این ریزشبببکهها که در همسببایگی همدیگر نیز قرار دارند ،ممکن اسبت
جهت تأمین بارهای خود از یک یا چند ریز شبکه هم سایه توان بگیرند.
نمونهای از چند ریزشبکه مجاور هم در شکل  1نشان داده شدهاست.

بازآرایی فرآیند تغییر توپولوژی شببببکه به کمک کلیدهای قابل
کنترل از راه دور )(4RCSهایی اسبببت که در حالت عادی باز یا بسبببته
ه ستند .با تغییر و ضعیت کلیدها ،بازآرایی میتواند م سیر تغذیهی بارها
و ساختار شبکه را تغییر دهد .یک بازآرایی بهموقع میتواند در شرایط
ا ضطراری بخشهای سالم را نیز ایزوله کند ،که این امر موجب بازیابی
شبکه در کمترین زمان ممکن میگردد .عالوه براین بازآرایی با تق سیم
مسببباوی بار بر روی فیدرها ،به میزان نفوذ DERها و ذخیرهسبببازهای
انرژی کمک میکند .افزودن قابلیت بازآرایی به ریزشببببکه ها منجر به
پیدایش ن سل جدیدی از ریز شبکهها تحت عنوان  5RMGشده ا ست.
RMGها ریزشبکههای قابل بازآرایی هستند که مجهز به کلیدهای قابل
کنترل از راه دور میبا شند .کلیدهایی که اجازه تغییر ساختار ریز شبکه
را بر ا ساس شرایط ،نیازمندیها و منافع مختلف برعهده دارند .شکل 2
نمونهای از یک  RMGرا نشبببان میدهد که عالوه بر بارها ،تجهیزات
کنترلی و حفاظتی ،سبببیسبببتم مدیریت انرژی و کنترلکننده مرکزی،
دارای یک درجه آزادی بیشبببتر یعنی همان ( )RCSمی باشبببد وجود
کلیدهای قابل کنترل این امکان را فراهم میکند که ریزشبکه بتواند در
شرایط اضطراری به ریزشبکههای کوچکتر تبدیل شود.
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شکل  :1ساختار چندین ریزشبکه همسایه با قابلیت تبادل توان به
کمک کلیدهای قابل کنترل

کنترل تبادل توان و اتصال مابین ریزشبکههای همسایه ،توسط باز
و بستهکردن کلیدهای استاتیکی ( )3SSکه مابین ریزشبکههای مختلف
قرار دارند ،تحت فرآیند بازآرایی انجام میگیرد .این تبادل توان تحت
فرآیند بازآرایی ،با کمک به افزایش نفوذ منابع انرژی پراکنده که بی شتر
مبتنی بر انرژی ها ی ت جد ید پذیر هسبببت ند و در نزدیکی بار ها قرار
میگیرند؛ عالوه بر کاهش هزینههای بهرهبرداری واحدهای سبببنتی ،از
احداث پسبببت یا خط انتقال جدید برای تأمین بارها جلوگیری میکند.
اهمیت اتصال ریزشبکهها به ریزشبکههای مجاور در شرایط بروز خطا و
زمانی که تعدادی از واحدها و یا اتصببال با شبببکه باالدسببت از دسببت
میرود ،بروز بیشتری پیدا خواهد کرد.
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شکل  :2نمونهای از یک  RMGمتشکل شده با قابلیت تبدیل به
چندین ریزشبکه همسایه

انواع طرح کنترلی برای ریزشبکهها در [ ]1ارائه شدهاست .این طرح
شامل سیستم مدیریت انرژی ( ،)EMSکنترلکنندهی مرکزی ریزشبکه
( ،)6 MGCCکنترلکنندهی بار و کنترل کنندهی میکرومنابع است.
 MGCCبا تبادل و ارتباط مابین کنترلکنندههای بار و میکرومنابع،
اطالعات مورد نیاز همانند ولتاژ ،فرکان و توانهای اکتیو و راکتیو را
دریافت میکند .سپ براساس برنامههای  ،EMSدستورات الزم را به
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آنها صادر میکند .کنترلرهای بار و میکرومنابع نیز با دریافت دستورات،
بارها و منابع موجود در سطح ریزشبکه را کنترل میکنند .انواع
سیستمهای مدیریت انرژی موجود برای ریزشبکهها در [ ]3 ,2مورد
بررسی قرار گرفتهاست .دو روش مرسوم برای کنترل ریزشبکه ،مدلهای
متمرکز و غیرمتمرکز هستند .مدلهای متمرکز کلیه اطالعات الزم جهت
برنامهریزی عملکرد ریزشبکه را جمعآوری میکند .اما در روشهای
غیرمتمرکز هر کدام از اجزا به عنوان یک  agentدرنظر گرفتهمیشوند
که توانایی عملکرد و تصمیمگیری مستقل را دارند .البته برنامهریزی و
کنترل نهایی ریزشبکه از انتقال اطالعات تک تک agentها به یک مرکز
کنترل بهدست خواهد آمد [ .]4با توجه به اینکه ریزشبکهها معموالً
در تأمین بار دارای محدودیت هستند ،جهت بهرهبرداری هرچه بیشتر،
ریزشبکهها در کنار هم و در تبادل با هم تحت عنوان Multi-microgrid
مورد بهرهبرداری قرار میگیرند [.]7-5
در شبکههای چند ریزشبکهای 7عالوهبر اینکه هر ریزشبکه توسط
کنترلر های محلی خود مدیر یت میشبببود ،نحوه ت بادل و اتصببببال
ریزشبببکهها با هم نیز توسببط کنترلر اصببلی شبببکه مدیریت و کنترل
میگردد ]7[ .نیز بهترین راه ج هت مدیر یت هر چه بهتر شبببب که های
توزیع را تجزیه آن به ریزشبببکههای کوچک در قالب چندریزشبببکهای
میداند؛ که در این حالت کنترل شبکه بهویژه کنترل میکرومنابع به کار
گرف تهشبببده به خوبی ان جام میگیرد ]8[ .ب یان میک ند که به دل یل
متناوب بودن منابعی نظیر بادی و خور شیدی در سطح ریز شبکهها و
همچنین وجود عدم قطعیت در میزان بار ،ممکن اسبببت ریزشببببکه با
کمبود توان و یا ا ضافه بار مواجه شود .این مقاله راه حل این م سئله را
اتصببال ریزشبببکهها و همسببایگی آنها میداند .از اینرو یک چارچوب
جد ید برای بهرهگیری و بر نا مهریزی ریزشبببب که ها ت حت عنوان
ریزشبببکههای همسببایه معرفی میکند .در [ ،]9یک نمونه ریزشبببکه با
قابلیت بازآرایی ،شبببامل حاملهای انرژی مختلف ،ادوات ذخیرهسببباز و
 DGهای متنوع درنظرگرفته شبببدهاسبببت .با تغییر سببباختار فیدرها و
باسهای مختلف ،پیکربندی ریزشببببکه جهت یکپارچهسبببازی و ادغام
 DERها بسببب یار انع طاف پذیر میگردد .در [ ،]10عملکرد مطلوب
ریزشبببکه تحت فرآیند بازآرایی در هنگام ر دادن خطا مورد بررسببی
قرار گرفتهاست [.]11
در [ ]12بازآرایی ریزشبببکه در دو حالت اتصببال به شبببکه و حالت
جزیرهای جهت ارزیابی آ سیبپذیری شبکه برر سی شدها ست .ارزیابی
آسبببیبپذیری میت واند راهی برای افزایش امنیت و پایداری باشبببد .در
[ ،]13یک برنامهریزی بهینه برای ریزشبببکهها قابل بازآرایی در حضببور
عدم قطعیتهای مختلف بررسببی شببدهاسببت .در این مقاله سببود مالک
ریز شبکه در ح ضور مولدهای بادی از دیدگاه ری سک مورد ارزیابی قرار
گرفته و ساختار بهینه شبکه بر اساس آن معین شدهاست.
با توجه به مطالعات صورتگرفته بر روی کارهای پی شین ،میتوان
متوجه اهمیت و برنامهریزی ریزشببببکه ها در هر دو وضبببعیت عادی
(متصبل به شببکه) و شبرایط جزیرهای گردید .از اینرو در این مقاله به
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ک مک فرآی ند بازآرایی به عنوان یک راه حل ارزان قی مت ،کنترل
ریزشبکه در هر دو حالت نرمال و اضطراری مورد بررسی قرار میگیرد.
قسمتهای اصلی این مقاله به این ترتیب است که :در قسمت دوم
مسئلهی برنامهریزی ریزشبکه در هر دو حالت (عادی و اضطراری) بیان
شببده و فرموالسببیون مربوطه ارائهمیگردد .در قسببمت سببوم الگوریتم
پیشنهادی برای مدیریت ساختار شبکه جهت رسیدن به اهداف مختلف
در هر دو حالت کاری ارائه خواهد شد .در قسمت چهارم نتایج حاصل از
شبیهسازی بر روی یک سیستم نمونه پیاده شده و نتایج بهدستآمده با
کارهای مشابه مقایسه میگردد .در نهایت در قسمت پنجم نتیجهگیری
ارائه میگردد.

 -2بیان مسئله
همانطورکه در قسببمت قبلی بیان شببد ،بازآرایی ریزشبببکهها بسببته به
شرایط کاری میتواند برای اهداف مختلفی انجام گیرد .با توجه به اینکه
قطع و وصل کردن تعدادی از RCSهای به کاررفته در ساختار ریزشبکه
در برخی از سببباعات بر روی هزینه های تولیدی واحدهای قابل پخش
تأثیر گذار اسببت ،و همچنین مدیریت توپولوژی ریزش ببکه میتواند نیاز
به خرید برق از شبکه باالد ست را کاهش دهد ،حداقلکردن هزینههای
ناشببی از تولید و خرید برق از شبببکه باالدسببت به عنوان هدف فرآیند
بازآرایی در شرایط عادی درنظرگرفتهمیشود .در صورت ر دادن خطا و
عملکرد جزیرهای ،تأمین بار ها در اولو یت قرار میگیرد و بازآرایی با
تغییر وضببعیت کلیدها سببعی در به حداقل رسبباندن حذف بار خواهد
داشبببت ،از اینرو تأمین اکثریت بارها در این شبببرایط به عنوان هدف
فرآیند بازآرایی در نظر گرفته میشبببود .از اینرو مسبببئله برنامهریزی
ریزشبببکههای قابل بازآرایی به دو مسببئله -1:برنامه ریزی در شببرایط
عادی  -2برنامهریزی در شرایط اضطراری و تبدیل ریزشبکه به چندین
ریز شبکه هم سایه تبدیل میگردد .برای هر کدام فرموال سیون شامل
تابع هدف و قیود مربوطه در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-2برنامهریزی  RMGدر شرایط کار عادی و اتصال به شبکه
همانگونه که بیان شبببد در حالت کار عادی  ،RMGبازآرایی با هدف
کاهش هزینههای بهرهبرداری و هزینه خرید برق از شبببکهی باالدسببت
صورت میگیرد RMG .در این شرایط میتواند از طریق کلید  8PCCبا
شبببکهی باالدسببت تبادل توان داشببته باشببد .از سببوی دیگر در سببطح
 RMGدر ک نار میکروم نابعی چون توربین بادی و ذخیرهسببباز انرژی،
میکروتوربین هایی وجود دارد که هزینه بهرهبرداری این میکروتوربینها
قسمت اصلی هزینههای  RMGرا تشکیل میدهد 9RMGCC .میتواند
بهمنظور کمینهکردن هزینه های خود (هزینه های بهرهبرداری و هزینه
خرید برق از شبکه باالد ست) میزان شارژ و د شارژ باتری ،نحوه باز و
بسببتهکردن کلیدها و وضببعیت کاری میکروتوربینها را در هر سبباعت
تغییر دهد .عالوه بر این تغییر توپولوژی  RMGتحت فرآیند بازآرایی،
امکان فروش برق به شبکه باالد ست را در ساعاتی که توان تولیدی در
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 RMGنسبت به مصرف بیشتر است را باال برده و میتواند نقش موثری
در کاهش هزینهها داشته باشد.
sw

اگر  Yنشببان دهندهی سبباختار  RMGدر هر لحظه باشببد ،تابع
هدف در این وضعیت کاری به صورت رابطه ( )1خواهد بود.
()1

)   ci  bi Pi (t)  ai Pi 2 (t)  SU i  SD i 
i

t

sw

Min f 1 (Y

   (t) Ptb
t

جملببهی اول تببابع هببدف ببباال مربوط بببه هزینببههببای بهرهبرداری
میکروتوربینها و هزینهی روشن شدن و خاموششدن آنها است .جمله
دوم مربوط به هزینهی خرید برق از شبکهی باالد ست ا ست Ptb .توان
مبادله شده مابین  RMGو شبکهی باالدست است .در حالتی که RMG
به شبکهی باالد ست برق بفرو شد Ptb ،منفی در نظر گرفته می شود تا
این جمله به صورت سود در تابع هدف ظاهر شود و از هزینههای شبکه
کاسته شود  (t) .قیمت مبادله برق در لحظه  tاست.
محدودیتهای تابع هدف ( )1به صورت زیر هستند:
()2
 Pi (t)  Pwind (t)  Pbat (t)  Pbuy (t)  Ploss (t)   PLoad (t)  t=1,....24
l

i

l

() 3
() 4
() 5
()6
() 7

)Pi min (t)  Pi (t)  Pi max (t

Pi (t )  Pi (t  1)  RU i
Pi (t  1)  Pi (t )  RDi
MUT i (u i (t )  u i (t  1))  T i on

MDT i (u i (t  1)  u i (t ))  T i off
min
 V  V max
k
k
k

() 8

max
j

() 9
()10
()11
()12
()13
()14

 SOC (t)  SOC

max

x Bd
x Bc

x Bd  Pbat  P

x Bc  Pbat  P

min
char.bat

P

Wind
turbine

P

sw
Y t sw
1  Y max

24

sw
t

Y

Energy
storage

Energy
storage

PV panel

SS 9

SS 8
Electronic
interface

x Bd  x Bc  1

Electronic
interface

Sensitive load

Feeder A

Vital load

SS 5

t 1

قید ( )2ن شان دهندهی قید تعادل توان در شبکه ا ست ،به این ترتیب
که مجموع توان تولیدی میکروتوربینها ،توربین بادی ،توان مبادله شده
با شبکه باالد ست و میزان توان شارژ و یا د شارژ باتری باید با مجموع
بارهای مصرفی و میزان تلفات در هر ساعت برابر باشد .قید ( )3بیانگر
محدودیت توان اکتیو تولیدی میکروتوربین ها اسبببت که نباید از مقدار
حداقل و حداکثر تجاوز کند .با توجه به وضعیت مختلف میکروتوربینها
در یک بازهی زمانی ،میزان توان تولیدی آن ها در یک سببباعت بعد و
شیب نر افزایش و کاهش توان با در نظرگرفتن رمپ میکروتوربین ،به
صورت محدودیت در ( )4و ( )5بیان شدهاند [ .]14حداقل زمان روشن
ماندن و خاموش ماندن میکروتوربینها در ( )6و ( )7آمده اسبببت .ولتاژ
هر باس  RMGبای ستی در محدودهی مجاز قرار دا شته با شد (قید ())8
و جریان هر شاخه  RMGباید از یک میزان م شخص کمتر با شد (قید
( .))9حالت شارژ باتری ،محدودیت میزان توان شارژ و د شارژ باتری و
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همانگونه که بیان شببد ،برنامهریزی ریزشبببکه در شببرایط اضببطراری و
زمانیکه خطایی در شبکه باالد ست ر داده ا ست ،ب سیار ضروری می
با شد .در این حالت اولین کارکرد حفاظتی ،قطع کلید ات صال م شترک
ریزشبببکه به شبببکه باالدسببت اسببت .به این ترتیب ریزشبببکه به حالت
جزیرهای تغییر و ضعیت داده و عمالً هیچ تبادل توانی بین آن و شبکه
باالدست صورت نمیگیرد .امکان از دستدادن بار و قطعی آنها بیشتر
در این حالت شبکه باالدست است .با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای
اساسی ریزشبکهها حضور منابع محلی در نزدیکی بارها است ،اگر بتوان
بسبببتری را فراهم نمود که این منابع تا زمان رفع خطا تنها به تعداد
خاصی از بارها توان تحویل دهند ،میتوان تا حد زیادی میزان حذف بار
را کاهش داد .یک راه حل مناسبببب برای این هدف تبدیل  RMGبه
چندین ناحیهی کوچکتر اسبببت؛ بهگونهای که این نواحی تا زمان رفع
خطا ،بتوانند تحت فرآیند بازآرایی در هم سایگی هم عمل کنند .شکل
 3همان  RMGنشببان داده شببده در شببکل  2اسببت که در شببرایط
اضطراری قرار دارد.

SOC

min
dis.bat

max
char.bat

 -2-2برنامهریزی  RMGدر شرایط اضطراری

Ij I

min

max
dis.bat

V

حالت کاری شارژ و دشارژ آن در قیود ( )11( -)10بیان شده است .قید
( )12محدودیت حداکثر تغییرات در توپولوژی  RMGرا ن شان میدهد.
به این ترتیب که تعداد توپولوژی های به دسبببت آمده برای  RMGدر
طول روز نباید از تعداد م شخ صی بی شتر با شد [ .]13عالوه بر قیود باال،
قید شعاعی بودن  RMGبایستی در هر ساعت برقرار باشد [.]15

SS 7
SS 10
Electronic
interface

Electronic
interface

PCC

Feeder B

SS 6

Sensitive load

Main grid

Vital load
Fuel Cell

Micro-turbine

Central
Controller

Static switch
)(NO
Static switch
)(NC
Circuit breaker

EMS

Protection data

Feeder C
SS 11

SS 12

Not- Sensitive
load

Not- Sensitive
load

Communication
line

Tie switch
Sub-MG bonder

شکل  :3ساختار  RMGکه در سطح آن خطا رخ داده است

وقتی که  RMGCCسیگنال ر دادن این خطاها را دریافت میکند
دو کار اساسی انجام میدهد:
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 -1قطع کلید  PCCو جدا کردن  RMGاز شبببکه باالدسببت -2 ،قطع
کلیدهای استاتیکی 9-12 ،8 ،6
به این ترتیب  RMGبه  4ریزشبکهی کوچک که در همسایگی هم قرار
دارند ،تبدیل می شود .هر ریز شبکه شامل بارها و منابع مختلفی ا ست.
برای تأمین بارها این ریزشبببکهها میتوانند به تبادل توان بپردازند .این
کار از طریق فراهم کردن یک بسببتر مناسببب به کمک فرآیند بازآرایی
میسر می شود .برای تبادل هرچه بهتر توان مابین این مناطق ،دو سطح
ارتباطی درنظرگرفتهشدهاست .در سطح اول هر ناحیه میتواند از طریق
کلیدهایی با مناطق مجاور خود در ارتباط باشبببد .در سبببطح دوم یک
ناحیه مشببترک برای همه ریزشبببکهها در نظر گرفته میشببود که توان
مبادله شده از طریق این سطح مشترک انجام میگیرد (این زیرساخت
در بخش بعدی مورد بررسببی قرار میگیرد .منظور از سببطح مشببترک
توان یک جمعکننده ا ست .این مفهوم که بی شتر در مباحث مخابراتی و
به عنوان یک تکنیک منا سب در شبکههای بی سیم ا ستفاده می شود
[ ،]16میتوا ند یک رویکرد جد ید در ریزشبببب که های آتی مبتنی بر
زیرساختهای شبکههای هوشمند باشد.
نحوهی اتصال ریزشبکههای همسایه به ناحیه مشترک تبادل توان،
میتواند سببباختارهای گوناگونی بهوجود آورد .اگر در  Nریزشببببکهی
هم سایه N ' ،ناحیه با م شکل کمبود توان مواجه شوند ،کل حالتهای
ممکن برای اتصببببال و ت بادل توان بین نواحی از طریق راب طه ()15
بهدست میآید:
N N
1
= 2تعداد حالتهای ممکن برای ات صال ناحیه  iبا
()15
سایر نواحی
با توجه به رابطه ( ،)15بهطور مثال اگر در شببکل  MG-I ،3با مشببکل
کمبود توان مواجه شود 7 ،حالت برای ات صال نواحی هم سایه از طریق
سطح مشترک جهت تبادل توان میسر خواهد بود.
با توجه به اینکه در این ریزشببببکه ها ،بارها و منابع مختلفی وجود
دارد ،ممکن اسببت بعضببی از نواحی با کمبود ظرفیت توان جهت تأمین
بار مواجه شببوند .از اینرو جهت مدیریت بار در سببطح ریزشبببکههای
همسبببایه ،فرآیند بازآرایی برای کنترل تبادل توان و اتصبببال مابین
ریزشبکهها بهکار گرفته میشود.
تابع هدف و قیدهای مسئله در این حالت به صورت زیر هستند:
'

) )   Pshed n (t

()16

t

sw

Min f 3 (Y

n

()17
 t=1,......,t
 n=1,...,N

)(t)  Pwind (t)  Pbat (t)  Ploss n (t)   PLoad l ,n (t) -Pshed n (t
l

P

i ,n

i

قیود ( )3تا ( ) 13مانند حالت قبلی باید برقرار باشند .با توجه به تقسیم
شدن  RMGبه چندین ناحیه ،نیازی به برقرای محدودیتهای ساختار
شعاعی و حداکثر تعداد توپولوژی نخواهد بود.
الگوریتم کلی برای کنترل فرآینببد بببازآرایی بر روی کلیببدهببای
استاتیکی ،جهت حداقل کردن حذف بار در ادامه آمده است:
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کنترلرهای محلی به صورت ساعتی میزان توان و تقاضای موجود در هر
ریزشببببکه را در اختیار  RMGCCقرار میدهند تا اختالف این دو به
صبورت زیر محاسببه شبود (اختالف این دو تحت عنوان  10UPCنامیده
میشود):
()18

i  1,..2, N

UPCi = Pgen  MGi   Pload  MG i

بررسی رابطهی زیر برای همهی نواحی :
()19

i  1, 2,...N
i

max
UPCi   2  Pgen
 MG

اگر رابطهی باال برای همهی ریزشببببکهها برقرار باشبببد (   2یک عدد
مابین  0و  1اسبببت برای درنظرگرفتن تلفات) ،نیازی به انجام فرآیند
بازآرایی و اتصال ریزشبکهها با هم نیست و تا زمان رفع عیب میتوانند
به صبببورت ایزوله به کار خود ادامه دهند .اما اگر رابطهی ( )19برای
هیچکدام از ریزشبکهها برقرار نباشد RMGCC ،زیرمسئلهی حذف بار (
در ادامه بیان می شود) را فعال میکند؛ حدف بار تا زمانی ادامه مییابد
که رابطه ( )19برای همهی نواحی برقرار شود.
اگر رابطهی ( )19برای یک یا چند عدد از ریزشبکهها برقرار نباشد،
 RMGCCمجموع کل توان مازاد شببببکه را طبق رابطهی زیر بررسبببی
میکند:
N

N

()20

max
   Pgen
 MG i
i 1

i

UPC
i 1

اگر رابطه ( )20برقرار نباشببد یعنی در کل شبببکه با کمبود توان مواجه
هسببتیم و زیرمسببئلهی حذف بار فعال میشببود .اما اگر رابطهی ()20
برقرار باشبببد RMGCC ،بهینهترین وضبببعیت برای کلیدهای اطراف
ریزشبببکههای مورد نظر (ریزشبببکههایی که رابطه ( )19در آنها برقرار
نیسببت) پیدا میکند تا با اتصببال ریزشبببکه با ریزشبببکه(ها)ی مجاور،
تبادل توان صورت گیرد و رابطهی ( )19برای همهی ریز شبکهها برقرار
شببود .در صببورتی که بازآرایی در سببطح کلیدهای اسببتاتیکی که در
مجاورت ریزشببببکه ها قرار دارد جوابگوی مدیریت بار و جلوگیری از
حذف آنها نشود RMGCC ،بازآرایی را بر روی کلیدهای استاتیکی که
ریزشببببکهها را به ناحیه مشبببترک تبادل توان متصبببل میکند ،انجام
میدهد.
نکتهی حائز اهمیت در ات صال ریز شبکهها با هم ،تغییرات ناخوا سته
در ولتاژ و فرکان اسببت .زمانیکه دو یا چند ریزشبببکه همسببایه بههم
متصل میشوند ،ممکن است تغییرات ناگهانی در ولتاژ و فرکان شبکه
ر دهد .از اینرو پ از یافتن ساختار بهینه و ات صال ریز شبکهها که
مجددًا پخش بار صببورت میگیرد ،دو شببرط زیر برای شبببکه بررسببی
میشود:
()21
()22

k=1,....kbus

V= V k V ref
V  0.1
f = f  f ref

f  1.5
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اگر روابط ( )21و ( )22برقرار نباشببد سبباختارهای بهدسببتآمده برای
اتصببال ریزشبببکهها قابل قبول نیسببت و مجددًا زیرمسببئلهی حذف بار
فعال میشود.
 -1-2-2زیرمسئله حذف بار
به دل یل ر دادن خ طا و از کار اف تادن وا حد ها و یا از دسبببت دادن
خطوط ،ممکن ا ست  RMGبا کمبود توان مواجه شود و قادر به تأمین
همه ی بارهای خود نباشببد .قابلیت حذف بار این امکان را به RMGCC
میدهد که برای حفظ بارهای حیاتی بتواند بارهای غیر ضروری شبکه
را تا زمان بازیابی سیستم قطع کند.
الگوریتم کلی حذف بار در  RMGمورد نظر به صورت زیر است:
.1

اولوبت بندی بارها بر اساس درجه اهمیت آنها:

این اولو یتب ندی ک مک میک ند تا بار ها براسببباس در جه اهم یت
دستهبندی شوند و  RMGCCبتواند به کمک این درجهبندی ،به ترتیب
از بارهای غیرضروری ،شروع به حذف بار کند.
 .2محاسبه ظرفیت توان در دسترس  RMGدر حالت
جزیرهای ( :)Available power
مجموع کل توان اکتیو در در دسبببترس در لح ظهای که در شبببرایط
اضببطرای هسببتیم و بایسببتی حذف بار صببورت گیرد ،طبق رابطه زیر
محاسبه میشود:
PAP   Pi  Pwind  Pbat

()23

i

 .3محاسبه تابع حذف بار (:)Load-shedding function
میزان توانی که  RMGCCمیتواند از شبکه حذف کند ،از رابطه زیر به
دست میآید:
Pshed   Pload l  PAP

()24

l

با توجه به اینکه در رابطه  ، PAPتوان در دسبترس شببکه به اضبافهی
توان تلف شببده در خطوط در نظر گرفته شببده اسببت ،تابع حذف بار به
صورت زیر خواهد بود:


Pshed  1      Pload l  PAP 
 l


()25

 یک عدد مابین صفر و یک ( ) 0    1ا ست که اثرات تلفات
خطوط را در میزان توان حذف شده نشان میدهد.
 .4محاسبه مجموع بارهای غیر ضروری شبکه:
 RMGCCمجموع کل بارهای غیر ضروری شبکه را محا سبه میکند و
سبببپ مقدار توانی که باید حذف شبببود ،با این میزان توان مقایسبببه
میکند:
()26

Pshed   Pload non essential

اگر رابطه ( )26برقرار باشد ،برنامه حذف بار به درستی انجام شدهاست
و از بارهای غیرضروری شبکه این میزان توان حذف میشود.

Serial no. 94

اگر رابطه ( )26برقرار نباشببد ،مجموع بارهای حسبباس و غیرضببروری
 RMGمحاسبه میشود:
Pshed   Pload non essential  Pload sensitive

()27

اگر رابطه باال برقرار باشبببد عالوه بر بارهای غیرضبببروری RMGCC ،از
بارهای حساس  RMGنیز حذف میکند.

 -3روش پیشنهادی
همانگونه که در قسببمتهای قبلی بیان شببد ،در این مقاله برنامهریزی
ریز شبکه در دو حالت عادی و ا ضطراری مورد برر سی قرار گرفته است.
در ق سمت قبلی فرموال سیون شامل تابع هدف و قیود مربوطه برای هر
دو حالت بیان شد .در این قسمت به دنبال ارائه الگوریتم مناسب جهت
حل مسببئله برنامهریزی ریزشبببکههای  RMGهسببتیم .در شببرایط کار
عادی RMGCC ،به دنبال این اسبببت که با مدیریت توپولوژی شببببکه،
بهینهترین ساختار شبکه را بیابد به گونهای که هزینههای ریز شبکه به
حداقل برسببد .جهت حل مسببئله بازآرایی و یافتن بهینهترین سبباختار
شببببکه در حالت کار عادی ،از الگوریتم  11TVAC-PSOاسبببتفاده می
نماییم که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

 -1-3الگوریتم TVAC-PSO

مسببئلهی بازآرایی یک مسببئلهی بهینهسببازی غیرخطی با قیود مختلف
اسبببت .منظور از حل مسبببئلهی بازآرایی یافتن بهینهترین چیدمان
کلیدهای موجود در سطح شبکه ا ست .در سی ستمهای واقعی به دلیل
تعداد ب االی کلیدهای موجود در سببطح شبببکه ،یافتن جواب بهینه یک
امر زمانبر و ب سیار طوالنی میبا شد .از اینرو از الگوریتمهای هو شمند
برای حل مسببئله بازارایی اسببتفاده میشببود .در این الگوریتمها اعداد
باینری  0و  1به کلیدها ن سبت داده می شود که در صورت ب سته بودن
 ،1و در صورت باز بودن  0خواهند شد.
 TVAC-PSOیکی از نسببب خه های جد ید الگوریتم اجت ماع ذرات
( )PSOکال سیک ا ست PSO .از جمله الگوریتمهای هو شمند بر پایهی
رفتار اجتماعی ذرات (پرندگان و ماهیان) ا ست که تو سط  Kennedyو
 Eberheartدر سببال  1995برای اولین بار ارائه شببد [ .]17در  PSOهر
ذره بر ا ساس اطالعات خود و اطالعاتی که از اطراف دارد درصدد یافتن
بهترین موقعیت ا ست PSO .از یک جمعیت اولیه ت صادفی شامل تعداد
زیادی از ذرات شروع می شود .برای هر ذره مانند  ، jدر تکرار  kام،
موقعیت ) x j (tو سبببرعت ) V j (tتعریف میشبببود .بهترین جواب
بهدسبببتآمده برای ذره  jدر تکرار  kام ،تحت عنوان

k
best j

 Pتعریف

k
 Pbestهای بهدسبببتآمده برای ذره ( j
خواهد شبببد .در میان همهی
j



jN

k
k
k
k
 Pbest
, Pbest
,.....Pbest
 ،) Pbestب ه تر ین مقببدار تحببت ع نوان
j2

j1

j

k
 G bestذخیره می شود .هر ذره برای رسیدن به جواب بهینهتر از طریق

اطالعات فردی و اطالعاتی که از سبببایر ذرات اطراف دریافت میکند،
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موقعیت و سببرعت خود را بهروز میکند .سببرعت و موقعیت جدید ذره
 jبه ترتیب از روابط زیر به دست میآید:
()28





k
V j (t  1)   V j (t )  C 1  rand 1  Pbest
 x j (t ) 
j

 x j (t ) 

k
best

C 2  rand 2  G

)x j (t  1)  x j (t ) V j (t  1

()29
در روابط ( )28و ( )29داریم:

) x j (tو ) : V j (tبه ترتیب ،موقعیت و سرعت اولیه ذره . j
 rand 1و  : rand 2اعداد تصادفی مابین  0و .1
 C 1و  : C 2به ترتیب ،ضرایب رفتار فردی و اجتماعی ذره.
 : ضریب اینرسی .که از رابطهی زیر به دست میآید:

()30

Itermax  Iter
max  min 
Itermax

  min 

در رابطه ( Itermax ،)30حداکثر تعداد تکرار ا ست .با توجه به اینکه

 به صورت یک ضریب کاهشی است و در هر مرحله کاهش مییابد،

 minو   maxبه ترتیب مقدار اولیه و نهایی  هستند.

یکی از نکات کلیدی در استفاده از الگوریتم  ،PSOتنظیم پارامترهای
 C 1و  C 2اسببت که تنظیم این پارامترها میتواند نقش اسبباسببی در

گام پنجم -بررسبببی کل یه قیود ( )2تا ( .)14اگر قیود مورد نظر
برقرار باشند ،الگوریتم بررسی ساختار شعاعی شبکه بررسی میشود.
گام شووشووم -محاسبببه تابع هدف ( )Fitness functionو ذخیره
کردن  Pbestو  G bestبرای تکرار مورد نظر

گام هفتم -مقایسه مقادیر به دست آمده به ازای  Pbestو G best
(  ) FPbest , FG bestبا تابع هدف و بهروز رسانی آنها در صورت نیاز
گام ه شتم -ذخیره ساختار بهد ستآمده و و ضعیت کلیدها ،توان
تولیدی میکروتوربنها در هر ساعت ،و ضعیت شارژ و د شارژ باتری در
هر سبباعت و توان مبادله شببده مابین  RMGبا شبببکه باالدسببت در هر
ساعت
گام نهم -به روزرسببانی موقعیت و سببرعت ذرات بر اسبباس روابط
( )28و ()29
گام دهم -بررسی شرط پایان .آیا به تعداد الزم مسئله تکرار شده
اسببت یا خیر .در صببورت پایان تکرارها شببرط پایان تعداد سببناریوهای
مورد نیاز بررسببی میشببود ،در صببورت برقرار نبودن شببرط پایان برای
تکرار مسبببئله به گام چهارم برمیگردد .در صبببورت پایان نیافتن تعدا
سناریوها نیز مسئله به گام دوم باز میگردد و این روند تکرار میشود.

رسیدن به جواب بهینه و همچنین کاهش زمان پاسخگویی داشته باشد
[ .]18از اینرو محققین به دنبال مدل های جدید  PSOهسبببتند که
بتوان با تنظیم هرچه بهتر پارامترهای آن ،رسببیدن به جواب بهینهتر را
بهبود بخشببند .یکی از مدلهای جدید  ،PSOالگوریتم تجمیع ذرات به
همراه ضبببرایب شبببتاب متغیر با زمان ( )TVAC-PSOاسبببت .در این

شر

ارد ردن ا ا  :ا ا
 ،می ر ت ربی ا ...
Scenario.Num=0

Scenario.Num=Scenario.Num+1

الگوریتم ضرایب  C 1و  C 2با دقت بی شتری و از طریق روابط ( )31و
ت ید سناری برا سر باد بر
اسا مد  ARMAب ][12

( )32بهدست میآیند:
Iter
C 1  c1i 
c1f  c1i 
Itermax

()32

Iter
c 2f  c 2i 
Itermax

C 2  c 2i 

Iteration=0

در روابط باال  c1iو  c 2iمقادیر اولیه و نهایی ضببریب فردی ،و  c1fو

Iteration=Iteration+1

 c 2fنیز مقادیر اولیه و نهایی ضریب اجتماعی هستند.

اجرا پ

بار

یا ی د ) (2تا
) (14بر رارند

 -2-3حل مسئله در حالت کار عادی

بله

روش کلی حل مسببئله در این حالت در قالب فلوچارت شببکل  4نشببان
داده شده است .مراحل انجام به کار به صورت زیر است:

بررسی ا گ ریت سا تار
شای

شب ه ش ا ی اس

گام اول -واردکردن اطالعات سبببیسبببتم نظیر اطالعات خطوط،
میکروتوربینها و ...
بر اساس مدل  ARMAطبق []13

بله
Scenario.Num=Nω

گام سوووم -تعیین جمع یت اول یه و تنظیم پارامتر های الگوریتم
TVAC-PSO

گام چهارم -شبببروع الگوریتم برای اولین تکرار و اجرای پخش بار
برای سناریو مورد نظر

Serial no. 94

یر

م اسبه تاب د )(Fitness
یره
یر

گام دوم -مدل سازی سرعت باد و توان تولیدی واحد بادی سناریو

یر
شب ه ش ا ی نیس

()31

تن ی پارامتر ا ا گ ریت
 :TVAC-PSOجم ی ا یه

Iter=Iter.Max

به ر ز رسانی

به ر ز رسانی

بله

بله

یر

Fitness

Fitness

یر

به ر ز رسانی م ی سر
را بر اسا ر اب )(29) (28

م اسبه یره ت ان مباد ه با شب ه
با دس  ،ی باتر  ،ت ان ت ید
ی لید ا
می ر ت ربی ا
شب ه برا سناری م رد ن ر

بله

پایان

شکل  :4الگوریتم حل مسئله برنامهریزی  RMGدر حالت اتصال به
شبکه
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 -3-3حل مسئله در شرایط اضطراری
همانطور که بیان شببد در زمان ر دادن خطا ،امکان مواجه شببدن با
کمبود توان و در نتیجه حذف بار به مراتب بیشبببتر از حالت کار عادی
اسببت .راه حل ارائه شببده در این مقاله تبدیل  RMGبه چندین ناحیه
مختلف اسببت ،بهگونهای که منابع مختلف موجود در سببطح  RMGبه
بارهای م شخ صی سروی دهی کنند .به اینترتیب با تبدیل شبکه به
نواحی کوچکتر ،مدیریت بار شببببکه راحتتر خواهد بود و میتوان با
مدیریت صحیح نحوه ات صال این نواحی با هم ،حذف بار را صفر و یا به
حداقل رسبببانید .نا گفته نماند که الگوریتم ارائه شبببده میتواند برای
شبکههای توزیع آینده که مت شکل از ریز شبکههای مختلفی ه ستند و
در هم سایگی هم عمل میکنند نیز مورد ا ستفاده قرار گیرد .به عبارت
دیگر این ریز شبکههای هم سایه که معموالً در تأمین بارهای خود دچار
مشبببکل می شبببوند ،به عنوان یک روش مدیریت بار میتوانند طبق
الگوریتم ارائه شده به تبادل و اشتراک بپردازند.
الگوریتم کلی برنامهریزی  RMGدر حالت ر دادن خطا در ساختار
آن در شکل  5نشان داده شده است .روند کلی به ترتیب زیر است:

ترتیب ابتدا ریزشبکهی مورد نظر به ناحیهی مشترک تبادل توان وصل
میشببود و سببپ گام تکرار تعیین میشببود (منظور از گام تکرار تعداد
حالت ممکن برای اتصببال نواحی به ناحیهی مشببترک اسببت ،)N=N+1
سپ پخش بار مجددًا اجرا می شود تا وضعیت نواحی مختلف مشخص
گردد و الگوریتم وارد گام پنجم شود.
گام پنجم -بررسببی کلیه حالتهای ممکن برای اتصببال نواحی به
سطح م شترک طبق رابطهی ( )15و محا سبهی میزان توان حذف شده
در هر حالت.
گام ششم -در بین همهی حالتهای ممکن بهینهترین ساختار که
منجر به صببفرشببدن حذف بار میشببود انتخاب میشببود و در صببورت
برقراری قید انحرافات ولتاژ و فرکان  ،ساختار قابل قبول ا ست .در غیر
این صورت زیرمسئله حذف بار فعال میشود.

شر
تش ی ر دادن ا در
س  RMGتجزیه ن
به ن ا ی از پی ت یی
شده

گام اول -ت شخیص ر دادن خطا و تبدیل  RMGبه نواحی از پیش
تعیین شبببده به کمک قطع کلیدهای اسبببتاتیکی .مطابق با شبببکل ،3
 RMGCCبه محض دریافت سیگنال خطا توسط کنترلرهایی که در هر
ناحیه قرار دارند RMG ،را از شببببکه اصبببلی جدا میکند و با قطع
کلیدهای اسبببتاتیکی معیین RMG ،را به نواحی از پیش تعیین شبببده
تبدیل میکند.

بررسی ت ان مازاد در
ت ت نا ی ب
راب ه )(18

یر

گام سوووم -بازآرایی در سبببطح کل ید های اسببب تاتیکی م جاور
ریز شبکهها .تعیین گام تکرار و ب ستن اولین کلید مجاور ریز شبکه  iام
و اجرای پخش بار RMGCC .در اولین گام ،یکی از کل ید های م جاور
ناحیه  iرا وصببل میکند .اگر این امر منجر به صببفر شببدن حذف بار
گردد مسببئله حل میگردد ،در غیر این صببورت این فرآیند وارد تکرار
دوم میشبببود .در تکرار دوم ،دومین کلید مجاور ناحیهی  iام بسبببته
میشببود (توجه شببود که در کنار هر ناحیه  2کلید اسببتاتیکی جهت
اتصال مجزای نواحی تعبیه شده است) .اگر بسته شدن دومین کلید هم
منجر به صفر شدن حذف بار نگردد ،در تکرار سوم ( )M=3هر دو کلید
مجاور همزمان بسته میشوند و ناحیه  iام به دو ناحیه متصل میگردد.
گام چهارم -در صبببورت جوابگو نبودن بازآرایی در سبببطح اول،
 RMGCCبازآرایی را در سبببطح ناحیه مشبببترک انجام میدهد .به این

Serial no. 94

یر

م اسبه ت ان مازاد
شب ه از راب ه )(20

بله

یا راب ه ))( 19برا ی
دا از ن ا ی بر رار
نیس

یر

یا راب ه ) (20بر رار اس

گام دوم -محاسببببه توان مازاد در همه نواحی طبق رابطه (.)19
اگر در همه نواحی این رابطه برقرار باشببد ،یعنی کمبود توان در ش ببکه
موجود نیسببت و در صببورت برقراربودن قید انحرافات ولتاژ و فرکان ،
مناطق میتوانند به صبببورت ایزوله به کار خود ادامه دهند .اگر رابطهی
( )19برای هیچکدام از نواحی برقرار نباشد ،در همهی ناحیهها با کمبود
توان مواجه هسبببتیم ،از اینرو  RMGCCزیرمسبببئلهی حذف بار فعال
میکند .اگر رابطهی ( )19تنها برای یک ناحیه برقرا نباشببد ،مسببئلهی
بازآرایی در دو سطح بررسی میگردد و الگوریتم وارد گام سوم میشود.

یا راب ه )( 19برا
ن ا ی بر رار اس

مه

بله

بله

M=0
M=M+1
ات ا لید مجا ر
نا یه i
بار

اجرا پ
یر
یر

M=3

بله

بار

ر اس

ات ا نا یه  iبه
نا یه مشتر
بله

N=0
یر

N=N+1
اجرا پ

بار

بررسی لیه ا ا
مسایه
ات ا منا
من ه  iجه ات ا به
نا یه مشتر

N=Nmax

بله

ر اس

بار

یر

بله

ان را ا

یا ی د مرب به
تا ر ان از راب ه ا
))(22) (21
بر رارند

یر

ا

ردن زیرمس له
بار

بله

پایان

شکل  :5الگوریتم حل مسئله در شرایط اضطراری و تبدیل آن به
چندین ریزشبکه همسایه
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BESS 1

Wind turbine

~-

Load 1
B3

B4

B5

~-

Inverter

Load 2
BK1

Inverter

BESS 1

)Converters (ac\dc\ac

G1

S2

S3

Dc\ac

Ac\dc

Load 3

S10

B7

S4

B6

B2

B1

S5

S6

S1

Main grid

PCC
BK3

BK2

S11

B9

Load 5

Load 4

G3

BK5

S7

20 Kv / 400 v

B8

S8

شکل  :7منحنی بار روزانه

G2

BK4

B10

S9
Load 7

Load 6

G
BK6

Load 8

می ر ت ربی

PCC
B

ن
با

BK

بری ر ت بیه شده برا
لید ا نرما باز

ه ات ا

لید ا

BESS

باتر

مشتر

نرما

بار در

ر

شر

در برنامه

بار

بسته

یره ننده انر

شکل :6ساختار ریزشبکه  10باسه

 -4شبیهسازی و نتایج
روشهای پیشببنهادی در قسببمت سببوم برای هر دو حالت کاری در دو
ریز شبکه قابل بازآرایی  10و  33با سه شعاعی پیاده شده و نتایج آن
مورد بررسببی قرار گرفتهاسببت .مسببئله بازآرایی بهینه توسببط الگوریتم
هوشمند  TVAC-PSOدر نرم افزار  MATLABپیاده سازی شده است.
در ابتدا با توجه حضبببور واحد بادی به عنوان تنها پارامتر عدم قطعیت،
همانند[ ]13به روش تولید سناریو تعداد منا سبی سناریو برای سرعت
باد در هر ساعت تولید می شود تا توان تولیدی واحد بادی بهد ست آید
و سپ از این مقادیر برای برنامهریزی شبکه استفاده میشود.
برای م شخص شدن کارایی روشهای پی شنهادی در هر دو حالت
کاری ،نتایج به دست آمده با روشهای مشابه در مراجع مختلف مقایسه
شده است.

شکل  :7منحنی بار روزانه

 -1-4نتایج حاصل از شبیه سازی در عملکرد نرمال
شبکه مورد نظر یک شبکه  10باسهی شعاعی  20kV/ 400Vاست که
شبببا مل 11 :کل ید ( 2کل ید نر مال باز و  9کل ید نر مال بسببب ته)3 ،
میکروتوربین 1 ،واحد بادی و  2عدد باتری ذخیرهکنندهی انرژی ا ست.
ریز شبکه از طریق کلید  PCCبا شبکهی باالد ست در ارتباط ا ست .در
ساختار ریزشبکه  8بار با سطوح مختلف غیرضروری ،حساس و بحرانی
وجود دارند.
سببباختار کلی ریزشببببکه مورد مطالعه در شبببکل  6نشبببان داده
شدها ست .م شخ صات شبکه فوق شامل م شخ صات خطوط ،باتریهای
ذخیرهکننده انرژی ،م شخ صات میکروتوربینها و م شخ صات واحد بادی
در [ ]13بیان شده ا ست .منحنی بار ریز شبکه و همچنین قیمت روزانه
برق بهترتیب در شکلهای  7و  8آورده شده است.

Serial no. 94

شکل  :8قیمت روزانه برق

جهت به کارگیری الگوریتم  TVAC-PSOبرای حل مسبببئله بازآرایی،
پارامترهای آن به صورت زیر تعیین میگردد.
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جدول  : 1پارامترهای الگوریتم

TVAC-PSO

مقدار

پارامتر

2

c1 , c 2

0/9

حداکثر مقدار ضریب اینرسی) (  max

0/4

حداقل مقدار ضریب اینرسی ) ( min

همانگونه که بیان شبد در حالت اتصبال به شببکه هدف از برنامهریزی
بهینه  RMGتحت فرآیند بازآرایی ،حداقل کردن هزینههای بهرهبرداری
و خرید برق از شبکه باالدست است .طبق الگوریتم پیشنهادی برای این
حالت کاری RMGCC ،در هر ساعت وضعیت کلیدهای شبکه ،وضعیت
کاری میکروتوربینها ،باتری ها و میزان توان مبادلهشبببده با شببببکهی
باالد ست را تعیین میکند .نتایج حا صل از بازآرایی برای  24ساعت در
جدول 2آمده ا ست .همانطورکه م شاهده می شود برای حفظ ساختار
شعاعی و جلوگیری از حلقه در هر ساعت  2عدد از کلیدهای  RMGدر
حا لت باز قرار دار ند .همچنین ب نابر ق ید حداکثر ت عداد توپولوژی
(رابطهی  ،)14حداکثر تعداد توپولوژی که  RMGدر طول روز میتواند
sw
 Y maxبیشببتر گردد (در حالت اتصببال به شبببکه
داشببته باشببد نباید از
sw
 Y maxدر نظر گرفته شدهاست).
باالدست  5

جدول  :2نتایج بازآرایی  24ساعته برای حالت نرمال
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وضبببعیت در مدار قرارگرفتن میکروتوربینها و همچنین وضبببعیت
کاری باتریها در جدول 3آمدهاسببت .برای میکروتوربینها اعداد  1و 0
به ترتیب بیانگر روشبببن و خاموش بودن وا حد اسبببت .برای باتری
ذخیرهکننده انرژی حالت دشبببارژ ،شبببارژ و حالت خنثی (بیکاری) به
ترتیب با  -1 ،1و  0نشببان داده شببدهاسببت .همانگونه که بیان شببد در
حالت ات صال به شبکه RMG ،میتواند با شبکه باالد ست تبادل توان
دا شته با شد .با توجه به اینکه قیمت خرید و فروش برق از (به) شبکه
باالدسببت در طول روز متفاوت اسببت RMGCC ،در سبباعاتی که قیمت
خرید باال اسببت توان کمتری از شبببکه باالدسببت خریداری میکند؛ در
عوض توان تولیدی و سبباعتهای در مدار قرار گرفتن میکروتوربینها و
ساعتهایی که باتریهای ذخیرهکننده باید در حالت د شارژ قرار گیرد،
افزایش مییابد .شکل  kw،9توان رد و بدل شده با شبکه باالدست را در
طول روز نشان میدهد.
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جدول  :3وضعیت در مدار گرفتن میکوتوربینها و BESSهای
در حالت اتصال به شبکه
BESS 2
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شکل  :9میزان مبادل توان ریزشبکه و شبکه باالدست

از روی منحنی قیمت روزانه خرید و فروش برق و شببکل باال مشبباهده
می شود که توان خریداریشده از شبکهی باالدست از ساعت  11به بعد
بسیار کمتر از ساعتهایی است که هزینه خرید برق ارزان است (ساعت
 1تا  .)10در واقع هرگاه ضبببریب هزینه میکروتوربینها کمتر از قیمت
خرید برق باشببد RMGCC ،میکروتوربینهای خود را وارد مدار میکند
تا توان بیشتری تولید و در صورت امکان توان مازاد را به شبکه بفروشد.
با توجه به قیمت باالی برق RMGCC ،با فروش مازاد توان موجود به
شبکه باالد ست در بازه بین ساعتهای  13تا  17سود قابل مالحظهای
دریافت کند .برای بازه بین سبباعت  21تا  23نیز این امر قابل مشبباهده
است .مقدار کل تابع هزینهی رابطه  9.3برابر  40/41دالر است.
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شکل  :10ساختار ریزشبکه  33باسه با قابلیت تبدیل به 5
ریزشبکه همسایه

 -2-4نتایج حاصل از شبیه سازی در عملکرد اضطراری
در این حالت برنامهریزی بر روی یک ریزشببببکه  33باسبببه با قابلیت
تبدیل به  5ریز شبکه هم سایه اعمال میگردد .ساختار شبکه در شکل
 10نشان داده شده است.
نتایج شبیه سازی بر روی این سی ستم در  3حالت که در هر کدام به
ترتیب  2 ،1و  3ناحیه با مشبببکل کمبود توان مواجه هسبببتند ،انجام
میگیرد.
حالت اول) در این حالت تنها یک ناحیه با مشبببکل کمبود توان
مواجه اسببت .طبق الگوریتم پیشببنهادی در ابتدا بایسببتی میزان UPC
برای همهی نواحی محاسببببه و رابطهی ( )19برای    0.3بررسبببی
شببود .نتایج محاسبببهی  UPCبرای  5ریزشبببکه ،به صببورت جدول 4
خواهد بود.
جدول  :4میزان توان در دسترس و  UPCبرای حالت اول
Marginal UPC
UPC

max
(  Pgen
)  MG i

ت ان
دردستر

1.2
0.85
0.4
0.05
0.4

0.95
0.75
0.33
0.33
0.33

2.2
1.5
1.2
0.95
1.05

Serial no. 94

میزان
بار ر
نا یه
1
0.65
0.8
0.9
0.65

MG-I
MG-II
MG-III
MG-IV
MG-V

همانگونه که از جدول 4مشاهده میشود ،ناحیهی  4با مشکل کمبود
توان مواجه ا ست .برای عمکلرد صحیح کل نواحی 5گانه بای ستی 0/28
مگاوات از ریز شبکهی  4حذف شود .الگوریتم پی شنهادی بازآرایی را در
سببطح کلیدهای اسببتاتیکی مجاور ریزشبببکهها انجام میدهد .در اولین
تکرار با وصبل شبدن کلید  0/25 ،SS1مگاوات از ناحیهی  1به ناحیهی

UPC1

UPC

 4منتقل میشببود ،به این ترتیب 4
به  0/3افزایش و
به  0/95کاهش مییابد .در تکرار دوم کلید  SS3وصببل میشببود .توان

مبادله شده مابین نواحی  4و  5موجب میگردد که

UPC4

به 0/12

UPC

افزایش و 5
به مقدار مرزی خود یعنی  0/33برسبببد .با توجه به
عدم صفر شدن حذف بار و رعایت ن شدن  UPCهمهی ریز شبکهها ،در
تکرار سبببوم هر دو کل ید م جاور ناح یهی ( 4کل ید های  SS1و )SS3
همزمان بسبببته میشبببود .به این ترتیب  0/07مگاوات از ناحیهی  5و

UPC

 0/21مگاوات از ناحیهی  1به ناحیهی  4منقل میشببود تا 4
به
 0/33بر سد .با توجه به اینکه در این و ضعیت  UPCکلیهی ریز شبکهها
بی شتر از حد تعیین شدها ست و در اثر تبادل حذف بار صفر میبا شد،
نیازی به انجام بازآرایی در سطح دوم نیست و الگوریتم متوقف می شود.
در اثر این تبادل توان هزینهی ریزشبکهی 4ام از  462/7دالر به 533/7
دالر افزایش می یا بد  .این افزایش هزی نه (مجموع هزی نه تول ید خود
ناحیه و هزینه خرید برق از ریزشبببکههای مجاور) در برابر صببفر شببدن
عدم تعادلِ منجر به حذف بار ،ناچیز خواهد بود.
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حالت دوم) در این حالت  2ریز شبکه با م شکل کمبود توان مواجه
هستند .اطالعات شبکه در این حالت به صورت جدول  5است.
جدول  :5میزان توان در دسترس و UPCمحاسبه شده در یک

حالت سوم) در این حالت سه ریزشبکه از  5ریزشبکهی همسایه با
م شکل کمبود توان مواجه خواهند بود .اطالعات شبکه در این حالت به
صورت جدول  7میباشد.

ساعت دلخواه برای حالت دوم

جدول  :7میزان توان در دسترس و  UPCدر حالت سوم
Marginal UPC

Marginal UPC

ت ان
دردستر

0.95
0.75
0.33
0.33
0.33

2.38
1.5
1
1
1

 P

UPC

max
gen  MG i

1.4
0.8
0.36
0.08
0.08

میزان
بار ر
نا یه
0.98
0.7
0.64
0.93
0.92

MG-I
MG-II
MG-III
MG-IV
MG-V

همانطور که از جدول  5م شاهده می شود ،ریز شبکههای  4و  5با
م شکل کمبود توان مواجه ه ستند و برای عملکرد عادی همهی مناطق
 0/5مگاوات باید از کل سی ستم حذف شود .از اینرو الگوریتم به دنبال
یافت بهترین آرایش کلیدهای  SS5 ،SS1و  SS3اسبببت تا حذف بار
شبببکه صببفر شببود .در سببطح اول بازآرایی ،الگوریتم کلیدهای مجاور
ریزشبببب کهی  4را بررسبببی میک ند .اتصبببال کل ید  SS3که مابین
ریز شبکههای  4و  5ا ست امری منطقی نی ست .در تکرار دوم با ات صال
کلید  SS1ریزشببببکهی  4و  1به هم وصبببل میشبببوند .در این حالت
 UPC4به  0/37افزایش می یابد و  UPC1به  1/11کاهش می یابد.
با توجه به اینکه در این تکرار حذف بار صفر می شود ،الگوریتم متوقف
می شود .برای ریز شبکهی  5نیز همین روال تکرار خواهد شد .در تکرار
دوم با ات صال کلید  SS5ریز شبکههای  2و  5به هم و صل می شوند .در

UPC

max
(  Pgen
)  MG i

کل توان
دردسترس

میزان بار هر
ناحیه

1/35

0/95

2/4

1/05

MG-I

0/85

0/75

1/5

0/65

MG-II

0/19

0/33

1

0/81

MG-III

0/08

0/33

1

0/93

MG-IV

0/08

0/33

1

0/92

MG-V

همانطور که مشبباهده میشببود نواحی  4 ،3و  5با مشببکل کمبود
توان مواجه ه ستند .قبل از فرآیند بازآرایی و ات صال ریز شبکهها0/64 ،
مگاوات حذف بار باید در شبببکه صببورت گیرد .انجام فرآیند بازآرایی در
سبببطح کلیدهای مجاور منجر به کاهش حذف بار به  0/15مگاوات
می شود .با توجه به عدم صفر شدن حذف بار ،الگوریتم وارد سطح دوم
میشببود و بازآرایی در سببطح ناحیه مشببترک صببورت میگیرد .طبق
رابطهی ( )15با تواجه به اینکه '  Nبرابر  3است ،تعداد کل حالتهای
ممکن جهت اتصبببال ریزشببببکهها  253  1  3خواهد بود .نتایج
حا صل از بازآرایی و میزان حذف بار سی ستم در هر  3حالت به صورت
جدول  8است.
جدول  :8نتایج حاصل از بازآرایی برای  3وضعیت ممکن در سیستم
 33باسه برای حالت سوم

این حالت  UPC5به  0/13افزایش و  UPC2به  0/75کاهش می بابد

حالت

3

2

1

0/95

1/35

0/95

UPC1

0/75

0/75

0/85

UPC2

رابطهی ( )15با توجه به اینکه  N '  2اسبببت ،تعداد حالت برابر

0/33

0/29

0/33

UPC3

 25 2  1  7خواهد بود .نتایج حاصببل از بازآرایی در سببطح دوم،
میزان  UPCکلیهی ریزشببببکه ها و میزان حذف بار بعد از بازآرایی در
جدول  6آمده ا ست .همانطور که م شاهده می شود ،در حالتهای  4و
 7حذف بار صفر شده است .حالت  7به دلیل تغییرات فرکان ناشی از
اتصبببال  5ناحیه قابل قبول نیسبببت .لذا حالت  4به عنوان حالت بهینه
انتخاب میگردد.

0/26

0/08

0/21

UPC4

0/26

0/08

0/21

UPC5

SS6 SS7
SS8 SS9
SS10

SS6 SS7
SS9 SS8

SS6 SS7
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ام که3  در و ضعیت،همانگونه که در جدول باال م شاهده می شود
گانه به ناحیه م شترک مت صل می شوند میزان حذف بار5 همهی نواحی
کمترین مقدار اسبببت و از میزان حذف بار بهدسبببت آمده از بازآرایی
 مگاوات) کمتر اسبببت و به عنوان حالت بهینه0/15( کلیدهای مجاور
.انتخاب میشود

 نتیجهگیری-5
 کنترل و برنامهریزی این،با توجه به پیدایش ریزشببببکه های الکتریکی
شبببکهها یکی از چالشهای اسبباسببی برای شبببکههای قدرت به شببمار
 در کنار مدیریت منابع جهت برنامهریزی بهینه ریزشببببکههای.میآید
 قابلیت سببباختار آن ها از طریق کلیدهای قابل کنترل از راه،الکتریکی
دور مو جب پ یدایش نسبببل جد یدی از ریزشبببب که ها ت حت عنوان
 در این مقاله برنامهریزی بهینه.ریزشبکههای قابل بازآرایی گردیدهاست
ریزشبببکههای الکتریکی قابل بازآرایی در دو حالت نرمال و اضببطراری
 عملکرد ریز شبکهها.تحت فرآیند بازآرایی مورد برر سی قرار گرفتها ست
در شرایط ا ضطراری و هنگامیکه هیچگونه تبادلی با شبکه باالد ست
 از اینرو.وجود ندارد باید با هدف تأمین حداکثری بارها صببورت پذیرد
در این مقاله یک بسببتر جدید برای ریزشبببکه در شببرایط اضببطراری
پی شنهاد شدها ست؛ بهاینترتیب که ریز شبکه قابلیت تبدیل شدن به
چندین ریز شبکه هم سایه را دارد و ریز شبکههای هم سایه میتوانند در
)دو سطح (با ریز شبکه با ریز شبکههای مجاور و یا ب ستر م شترک توان
 پ از معرفی الگوریتم پی شنهادی برای هر دو حالت.به تبادل بپردازند
 باسببه که قابلیت33  برنامهریزی مربوطه بر روی یک ریزشبببکه،کاری
 پیاده، ریزشبببکهی همسببایه را در شببرایط اضببطراری دارد5 تبدیل به
گردید و نتایج حاصل نشان دهندهی کارائی روش پیشنهادی در مقایسه
.با کارهای مشابه میباشد
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