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 یک راهکار بهینه و هماهنگ برای تنظیم برخط ولتاژ شبکههای هو شمند که دارای تران سفورماتور تپچنجری و منابع تولید، در این مقاله:چکیده
 راهکار پیشنهادی نقاط کار توان راکتیو مولدهای پراکنده و همچنین موقعیت تپ ترانسفورماتور تپچنجری. تبیین شدهاست،پراکنده انرژی هستند
 با اجرای روش زیرگرادیان توزیع شده تابع تلفات توان باتوجهبه قیود محدودیت ولتاژ کمینه، در مرحله اول.را به صورت سلسلهمراتبی تعیین میکند
 در مرحله دوم، درصووورت عدم موفقیت مرحله اول برای تنظیم ولتاژ در محدوده مجاز.میشووود تا توان راکتیو بهینه مولدهای پراکنده یافته شووود
 راهکار پی شنهادی بهو سیله تغییرات ناگهانی در و ضعیت بار و سطح تولید توان.موقعیت تپ تران سفورماتور تپچنجری بهطور بهینه تغییر میکند
 با سه انجمن مهند سین برق و الکترونیک برای اعتبار سنجی روش پی شنهادی123  شبکه نامتعادل ت ست.اکتیو مولدهای پراکنده ارزیابی می شود
 پاس و گویی بهازای تغییر شوودید و ناگهانی در شوورایط بهرهبرداری و کاهش تعداد دفعات تغییر تپ از نتایج، پاس و دهی سووریع.اسووتفاده میشووود
. توانایی و کارایی راهکار پیشنهادی را نشان میدهد، همچنین نتایج حالت ماندگار مشابه با الگوریتم متمرکز نقطه میانی.شبیهسازی است
. شبکه هوشمند،  کنترل برخط ولتاژ، کنترل سلسلهمراتبی، کنترل توزیعشده:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, an online optimal coordinated solution for the voltage regulation of a distribution smart grids including an onload tap changer (OLTC) and multiple distributed generators (DG) is presented. The proposed strategy sets reactive power poin ts of
distributed generators as well as tap position of the OLTC hierarchically. In the first stage, a distributed sub-gradient method in order
to find the optimal reactive powers for the DGs is implemented to minimize the power losses subject to voltage limits. If the first stage
could not regulate voltage profile inside acceptable limits, in the second stage tap position of the OLTC will change optimally. The
proposed solution is verified by studying suddenly load change and DGs’ active power output. An IEEE 123-bus unbalanced test
system is used for the verification of the proposed method. Fast response, responsibility to different suddenly changes in the operating
condition, and reduction in the number of needed taps are the results of this study. Moreover, analogous steady state results in
comparison with another centralized method i.e. interior point algorithm demonstrate the ability and efficiency of the proposed solution.
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 -1مقدمه
کنترل ولتاژ یکی از وظایف کلیدی بهرهبرداران شبکههای توزیع بهشمار
می رود که الزم اسوووت پروفایل ولتاژ درازای وضوووعیتهای مختلف بار
بهصورت بهینه درون محدوده مجاز باقی بماند .این وظیفه در شبکههای
توزیع غیرفعال 1بهوسیله تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای تپچنجری
زیر بار ،2تنظیمکننده های پلهای ولتاژ و بانک های خازنی موازی محقق
میگردد [ .]1اسووتفاده از روشهای مربوط به شووبکههای غیرفعال در
شووبکههای فعال دارای مولدهای تولید پراکنده ،بهتنهایی کافی نیسووت
[ .]2گ سترش ب سترهای اندازهگیری پی شرفته به همراه زیر ساختهای
ارت باطی و سووویسوووتم های چ ند عاملی 3میتوا ند بهطور قا بلتوجهی
به کارگیری روش های ف عال مبتنیبر اسوووت فاده از قابل یت توان راکتیو
تزریقی مولدهای پراکنده را تقویت کند.
4
روشهای فعال به دو دیدگاه کلی قاعدهمحور و تحلیلی تقسیم
میشوند .راهکارهای قاعدهمحور که معموالً روشهایی محلی 5هستند و
در آنها اطالعات سایر نقاط شبکه در دسترس نیست ،اقدامات کنترلی
موردنیاز بر اساس قواعد سادهای اتخاذ میشود .بهدلیل عدم هماهنگی
در تنظیم تمامی متغیرهای کنترلی ،پاس حاصل از این راهکارها بهینه
مطلق نیست .این روشها برای شبکههای سادهای مناسباند که تعداد
متغیرهای کنترلی در آنها محدود است .یک نمونه از این روشها تنها
ولتاژ پست را کنترل میکنند [ .]3برخی دیگر از این روشها تنها توان
راکتیو مولدها را کنترل بدون هماهنگی با یکدیگر کنترل میکنند تا
ولتاژ شبکه در محدوده مجاز واقع شود [ ]4و برخی دیگر هر دو روش
پیشین را با یکدیگر تلفیق میکنند [.]5
روشهای قاعدهمحور عموماً برای شبکههای کوچکمقیاس طراحی
میشوند که در آنها ظرفیت اتصال مولدها به شبکه بسیار محدود است.
دیدگاههای تحلیلی ،مسئله کنترل ولتاژ را بهصورت یک مسئله
بهینهسازی ریاضی مدلسازی میکنند .هدف این دیدگاهها اتخاذ
تصمیمات بهینه و هماهنگ کنترلی برای تمامی اینگونه تجهیزات در
شبکه توزیع است .این اقدامات به نحوی انجام میشوند که تابع هدف
موردنظر مانند تلفات انرژی کمینه شود .برایناساس ،حفظ پروفایل ولتاژ
در محدوده مجاز ،بهعنوان قیود نامعادلهای که باید در فرایند بهینهسازی
برآورده شوند در نظر گرفته میشوند.
اغلب راهکارهای تحلیلی مبتنیبر معماری متمرکز هستند که در آن
تنها یک مرکز کنترلی ،مسئول نظارت و کنترل عملکرد شبکه است [.]6
ازیکطرف ،بهدلیل تعداد زیاد اقدامات کنترلی که باید بهصورت بهینه
اتخاذ شوند و تأخیرهای ذاتی موجود ،با توسعه ابعاد شبکه ،این راهکارها،
نمیتوانند بهصورت برخط پیادهسازی شوند .ازطرفدیگر ،خرابی مرکز
کنترل ،منجر به شکست کنترل پروفایل ولتاژ کل شبکه خواهد شد [.]7
کاربرد سیستمهای چندعاملی در سیستمهای قدرت که در مواردی
ال
از قبیل شناسایی ،بازگردانی ،بازار برق و مدیریت انرژی در شبکه قب ً
گزارش شدهاست [ ]9 ,8فرصتهای جدیدی در برابر سیستمهای
متمرکز ایجاد کرده است .برایناساس ،دیدگاههای تحلیلی پیشرفته ،برای
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غلبه بر برخی از محدودیتهای دیدگاههای تحلیلی رایج میتوانند توسعه
یابند .این دیدگاههای میتوانند زمان محاسباتی موردنیاز را کوتاه کرده
و برای کاربردهای برخط به کار برده شوند .همچنین ،این راهکارها برای
شبکههای بزرگ مقیاس و دارای تعداد متغیرهای کنترلی و توابع هدف
متعدد قابلاستفادهاند .این راهکارهای تحلیلی پیشرفته که قابلاعمال به
مسئله کنترل ولتاژ هستند شامل دو دسته غیرمتمرکز و توزیعشده
میشوند [.]10
دیدگاه های تحلیلی غیرمتمرکز حد میانی دو دیدگاه متمرکز و
توزیعشده محسوب میشوند .بهطور مشخصتر راهکارهای غیرمتمرکز
متشکل از تعدادی عامل محلی و یک عامل مرکزی هستند که اقدامات
کنترلی موردنیاز را اجرا میکنند [ .]11درواقع ،این دیدگاه مبتنیبر
تجزیه مسئله بهینهسازی متمرکز اصلی به چند زیرمسئله کوچکتر و
حل آنها بهصورت موازی است .اما عیب این روشها در این است که
یک مرکز مخصوص یا همان عامل مرکزی برای هماهنگی دیگر عاملها
موردنیاز است .بر اساس همین دیدگاه ،دو راهکار غیرمتمرکز برای کنترل
توان راکتیو مولدهای تجدیدپذیر در [ ]12 ,7ارائه شدهاست تا پروفایل
ولتاژ شبکه را در محدوده مجاز محصور کند بهطوریکه تلفات سیستم
کمینه شود .مطالعه دیگری نیز برای رسیدن به همین اهداف بر اساس
تجزیهوتحلیل حساسیت در [ ]13ارائه شدهاست؛ درحالیکه در [,14
 ]15نویسندگان سعی در کمینهکردن تلفات در نواحی مختلف یک شبکه
کردهاند.
در دیدگاه پیشرفته توزیعشده ،هیچ مرکز ویژه یا عامل مرکزی برای
هماهنگی سایر عامل های محلی وجود ندارد .هر عامل محلی پس از
جمعآوری اطالعات موردنیاز ،اقدام کنترلی مناسب را بهصورت انفرادی
اما در جهت تابع هدف کلی شبکه برای متغیر کنترلی متناظرش اتخاذ
میکند .درواقع ،روش توزیعشده طراحی شدهاست تا بتواند در حضور
محدودیتها و پیوندهای 6ارتباطی غیر قابلاطمینان یا در غیاب سازوکار
کنترل مرکزی بهخوبی کار کند [ .]17 ,16برهمینمبنا کنترل توان
راکتیو تولیدی توسط مبدلهای اینورتری سلولهای خورشیدی در یک
شبکه توزیع قدرت بهصورت یک مسئله بهینهسازی مقید در []18
فرمولبندی شدهاست که کمینهکردن تلفات توان را باتوجهبه ظرفیت
آزاد اینورتر و همچنین حدود باالیی و پایینی ولتاژ در تمامی باسها
هدفگیری کرده است .دیدگاه توزیعشده دیگری در [ ]19بهکاررفته
است که در آن بانکهای خازنی بهعنوان متغیرهای کنترلی ،کاهش
انحراف ولتاژ شبکه را هدفگیری میکنند.
باتوجهبه ماهیت نامتعادل شبکههای توزیع ،این مقاله ،یک راهکار
توزیعشده برای کنترل ولتاژ این شبکهها ارائه میکند که معایب
روشهای گفتهشده پیشین را برطرف مینماید .این راهکار پروفایل ولتاژ
شبکه را مبتنیبر الگوریتم زیرگرادیان که برای محاسبات توزیعشده
مناسب است بهصورت بهینه در محدوده مجاز حفظ میکند .کاهش بار
محاسباتی و زمان پاس دهی ،دیدگاه ارائهشده را برای کاربردهای برخط
مناسب میکند.
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اولین نوآوری روش پیشنهادی در مقایسه با روش غیرمتمرکز ،آن
است که بهجای شکستن مسئله به چند زیرمسئله کوچکتر ،محاسبات
مسئله را در عاملهای کنترلی مستقل محلی مختلف توزیع میکند.
بهبیاندیگر پاس راهکار توزیعشده پیشنهادی بهینه مطلق خواهد بود
درحالیکه پاس راهکار غیرمتمرکز زیربهینه یا بهینه نسبی خواهد بود .
اگرچه این راهکار پیشنهادی ،از هیچ عامل کنترلی مرکزی بهره نمیبرد
اما تمامی اقدامات کنترلی با یکدیگر هماهنگ هستند .مزایای روش
پیشنهادی عبارتاند از )1( :وقفه در یک عامل کنترلی یا پیوند ارتباطی
آن کنترل پروفایل ولتاژ تمامی سیستم را خدشهدار نخواهد کرد؛ ()2
این روش بهآسانی مقیاسپذیر بوده به این معنی که زمانی که یک مولد
جدید به سیستم اضافه شود تنها کافی است که یک عامل کنترلی در
کنار آن اضافه شود و زمانی که ابعاد شبکه گسترش مییابد تنها کافی
است که ماتریس حساسیت در تمامی عاملهای کنترلی بهروزرسانی
شود؛ ( )3در مقایسه با روش متمرکز ،زمان اجرای شبیهسازی با افزایش
ابعاد و تعداد متغیرهای کنترلی بهصورت نمایی افزایش نمییابد.
همچنین نوآوری دیگر این مقاله به ساختار سلسلهمراتبی آن مربوط
میشود که باتوجهبه آن استهالک ترانسفورماتور تپچنجری بهدلی ل
کاهش در تعداد دفعات تغییر تپ کاهش مییابد.
باقیمانده این مقاله بهطوریکه در ادامه میآید سازمان یافته است .
در بخش  2مدلسازی شبکه سهفاز نامتعادل ارائه شدهاست .بخش 3
تابع هدف مسئله کنترل ولتاژ را باتوجهبه متغیرهای حالت و کنترلی
مسئله فرمولبندی مینماید .بخش  ،4الگوریتم راهکار بهینه پیشنهادی
را بر اساس روش زیرگرادیان معرفی میکند .بخش  5مشتقات جزئی
معادالت را برای محاسبه گرادیان توزیعشده استخراج میکند .در بخش
 6یک بحث مختصر درباره الزامات پیادهسازی روش پیشنهادی ارائه
شدهاست .بخش  7سطوح دوگانه راهکار پیشنهادی را ارائه میکند .بخش
 8نتایج شبیه سازی را برای شبکه تست استاندارد نامتعادل  123باسه
تفسیر میکند و درنهایت نتایج مقاله در بخش  9استخراج میشود.

شکل  1مدل کاهشیافته حاصل از یک خط چهارسیمه سیستم توزیع
شامل سیم زمین یا خنثی پس از کاهش کرون 7به نمایش میگذارد که
تأثیر تزویج های خودی و متقابل را بر روی خطوط سوووه فاز نامتعادل
بهحسووواب میآورد [ .]20تلفات انرژی در این خط میتواند بهصوووورت
رابطه ( )1محاسبه شود:
()1

در شبکه توزیع زمانی که تمامی متغیرها بهصورت پریونیت بیان شوند،
باتوجهبه توان اکتیو و راکتیو عبوری و همچنین مقاومت و راکتانس خط
 lواقع در بین دو باس مجاور iو  ، jافت ولتاژ بین این دو باس بهطور
تقریبی بهصورت زیر محاسبه میشود:
()2
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که در این رابطه  Vkxدامنه ولتاژ فاز  xاز باس  kاست .با فرض باس
صفرم از شبکه بهعنوان باس مرجع و اعمال رابطه ( )2بهطور پیدرپی
در خطوط باالدست این خط ،ولتاژ فاز  xاز باس  kبهصورت زیر
قابلمحاسبه خواهد بود:
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در رابطه اخیر  Lkمجموعه خطوط متصلکننده باس  kبه باس مرجع
و  V0ولتاژ باس مرجع است .برای بیان  Vkxبرحسب توان اکتیو و راکتیو
تزریقی باسها رابطه ( )3میتواند بهصورت رابطه زیر بیان شود:
()4

x  a, b, c

 q jy

xy
kj

X

N

 p jy  

j 1 y  a , b , c

R

xy
kj

N

Vkx  V0  

j 1 y  a , b , c

y
y
y
در این رابطه  p jو ( q jبه کوچکبودن حروف در مقایسه با  Pjو

y
 Q jمربوط به رابطه ( )3دقت شود) بهترتیب توان اکتیو و راکتیو
xy
xy
مصرفی در فاز  yاز باس  jهستند .همچنین  Rkjو ( X kjبه

 -2مدلسازی شبکه سهفاز نامتعادل

l  1,..., N

شکل  :1مدل کاهشیافته خط سهفاز

( Pl x )2  (Qlx )2
  rl xy
(Vl x )2
x  a ,b, c
y  a ,b, c



f L,l 

بزرگبودن حروف در مقایسه با

xy

 rlو

xy
l

 xمربوط به رابطه ( )3دقت

شود) بهترتیب مقاومت و راکتانس معادل خطوط مسیر مشترک
متصلکننده دو باس  kو  jبه باس مرجع بین دو فاز  xو  yهستند.
ماتریسهای ]  [ R xyو ]  [ X xyبهصورت زیر قابلمحاسبهاند:
()5

)] [ R xy ]  real([ BCBV xy ]  [ BIBC
)] [ X xy ]  imag ([ BCBV xy ]  [ BIBC

که در آن  Qlx ، Pl xو  Vl xبهترتیب توان اکتیو و راکتیو عبوری و ولتاژ

که ]  [BIBCو ]  [ BCBV xyبهترتیب همان ماتریسهای بیانگر ارتباط بین

فاز  xاز خط  lهستند .همچنین  rl xyمقاومت بین فاز  xو  yدر خط  lو

جریان مصرفی باسها-جریان خطوط و جریان خطوط-ولتاژ باسها بین

 f L ,lتوان اکتیو تلفشده در این خط است.

دو فاز  xو  yاست در مرجع [ ]20نحوه محاسبه آنها آمده است.
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 -3فرمولبندی مسئله

 -4روش زیرگرادیان توزیعشده

با فرض اینکه مولدهای پراکنده قبالً نصبشده باشند روش پیشنهادی،
کمینهکردن تلفات توان اکتیو و بهبود پروفایل ولتاژ شووبکه موردنظر را
بهو سیله پخش توان راکتیو مولدهای پراکنده و در صورت لزوم محا سبه
موقعیت تپ تران سفورماتور پ ست هدفگیری میکند .برای کمینهکردن

با فرض تابع م حدب  f (u ) : R n  Rبهعنوان تابع هدف مسوووئ له
بهینهسازی روش زیرگرادیان بهصورت رابطه زیر تکرار میگردد [:]21

تلفات توان اکتیو  ، f Lتابع هدف زیر تعریف میشود:
( Pl x ) 2  (Qlx ) 2
  rl xy
(Vl x ) 2
l 1 x  a ,b ,c
y  a ,b , c



( )6

N

N

f L   f L ,l  
l 1

همچنین تابع هدف تخطی ولتاژ  fVبهصورت زیر تعریف میشود:
 (Vkx  Vkmax ) 2

()7

 OVF

x
k

N

fV  

k 1 x  a , b , c

UVFkx  (Vkx  Vkmin )2

N



k 1 x  a , b , c

بهطوریکه

OVFkx

و  UVFkxبهترتیب پرچمهای اضافه ولتاژ و افت ولتاژ

مربوط به فاز  xاز باس  kهستند که بهصورت زیر تعریف میشوند:
1 Vkx  Vkmax
1 Vkx  Vkmin
OVFkx  
, UVFkx  
x
max
x
min
0 Vk  Vk
0 Vk  Vk

()8

در این رابطه  Vkmaxو  Vkminحداکثر و حداقل ولتاژ مجاز در باس  kهستند.
تابع هدف نهایی مجموع وزندار دو تابعی است که تعریف شد:
f  wL  f L  wV  fV

()9
wL

و

wV

ضرایب وزنی ثابت توابع هدف هستند .متغیرهای کنترلی

موردنظر برای این مسئله شامل مقادیر مرجع توان راکتیو مولدهای
پراکنده و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور تپچنجر موجود در پست هستند.
بردار متغیرهای کنترلی عبارت است از:
G
u  [qnG1,qnG2 ,...,q nG
,V0 ] T

()10

بهطوریکه  qniGتوان راکتیو مولد  iدر باس  niبوده و  V0ولتاژ ثانویه
ترانسفورماتور تپچنجر موجود در پست است .این متغیرهای کنترلی
باید در محدوده زیر قرار گیرند:
i  n1,..., nG

()11
که در رابطه اخیر

qiG ,max

و

qiG ,min

qiG ,min  qiG  qiG ,max
 min
max
 V  V0  V

حداکثر و حداقل ظرفیت آزاد توان

راکتیو مولد  iاست .باتوجهبه روابطی که گذشت توابع هدف مسئله فرم
مربعی داشته و فرم قیود بهصورت خطی است لذا مسئله موردنظر یک

)) u (t  1)  u (t )   t  f (u (t

()12
بهطوریکه

)) f (u (t

گرادیان تابع

f

)) ui (t  1)  ui (t )   t  fi (u (t

()13
در این رابطه

) ui (t

عنصر  iاز بردار

) u (t

))fi (u (t ))  fi (u (t  1
)u (t )  u (t  1

()14

معلوم باشد .تعیین مدت زمان بین بهروزرسانی بردار کنترلی یعنی زمان
بین )  u (tو ) u (t  1مشکل اساسی آن بهشمار میرود .ازیکطرف مدت
زمان کوتاه ممکن است برای همگرایی الگوریتم کافی نباشد و
ازطرفدیگر بهدلیل ماهیت تصادفی منابع تجدیدپذیر بههنگام رخدادن
تغییرات شدید و سریع در وضعیت بهرهبرداری مدت زمان طوالنی ممکن
است منجر بهدقت بسیار کم در محاسبات شود .بنابراین باید )) f i (u (t
بر اساس حالت فعلی سیستم توزیع محاسبه شود.

 -5محاسبه مشتقات توزیعشده
برای سادهتر شدن پیاده سازی راهحل پی شنهادی ،فر ضی که در ادامه
میآید در نظر گرفته میشوووود .در تابع هدف تلفات توان اکتیو ،ولتاژ
خط با مقدار نامی آن تقریب زده میشووود .بنابراین برای کلیه خطوط و
همچنین برای تمامی فازها فرض میشوووود که  Vl x  1 p.u.باشووود و

مسئله بهینهسازی برای سیستمهای توزیع بزرگمقیاس و با تعداد زیادی

بهصورت برخط اجرا شود [.]21
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fi (u (t )) 

برای محاسبه ))  fi (u(tبهصورت آنچهکه در رابطه ( )14بیان
شدهاست الزم است که ))  f i (u (tو مقدار قبلی آن یعنی ))f i (u (t  1

r

کمتری در هر عامل داشته و میتواند بهراحتی برای مسائل بزرگمقیاس

است .اطالعات دیگر پیرامون

بهینگی ،سرعت همگرایی و تجزیهوتحلیل خطا در مرجع یافته میشود
[ .]21باید توجه کرد که بهروزرسانی ) ui (t  1تنها از طریق حالت قبلی
)  ui (tو ))  fi (u(tتعیین میشود .تقریب عددی ))  fi (u(tعبارت است از:

مسئله بهینهساز مقید و محدب محسوب میشود [ .]18برای حل این

پیادهسازی کرد .روش توزیعشده نسبت به روش متمرکز بار محاسباتی

) u (t

روش گرادیآنکه طول گامهای حرکت به سمت نقطه بهینه ( )  t
باتوجهبه متغیرهای حالت و کنترلی شبکه در هر تکرار متغیر بوده و باید
بهروزرسانی شود ،در روش زیرگرادیان این طول گام ثابت در نظر گرفته
میشود .بنابرا ین حرکت به سمت نقطه بهینه در جهت بیشترین شیب
صورت نمیگیرد و الگوریتم بعد از تعداد بیشتری از تکرارها همگرا خواهد
شد؛ اما با این فرض ،امکان تفکیک بهروزرسانی متغیرهای کنترلی از
یکدیگر در روش زیرگرادیان فراهم خواهد شد .بنابراین فرم توزیعشده
رابطه ( )12بهصورت زیر خواهد بود:

رابطه ( )6بهصورت زیر بازنویسی شود.

از مولدهای پراکنده میتوان روش زیرگرادیان را بهصورت توزیعشده

نسبت به

است .برخالف

()15

xy

l
y  a ,b,c

 (Qlx ) 2 ] 

) [( P

x 2

l

N

fL  

l 1 x  a , b , c

بردار گرادیان متغیرهای کنترلی بهصورت زیر نمایش داده میشود:
()16

f f
f f T
,
,..., G ,
]
qnG1 qnG2
qnG V0

[ f (u ) 
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همانطور که در ( )16مشهود است دو نمونه از مشتقگیری باتوجهبه
متغیرهای کنترلی مختلف تعریف میشود .یکی مشتق تابع هدف نسبت
توان راکتیو مولدها یعنی  f qiGو دیگری مشتق تابع هدف نسبت به
ولتاژ پست برای ترانسفورماتور پست یعنی

 . fرابط موردنظر برای

V0

استخراج این مشتقات در ادامه بسط داده خواهند شد.
 -1-5محاسبه  f qiGبرای مولدها

()23

Vkx
qiG

برای بیان  f Lو  fVبرحسب  ، qiGمیتوان  pkxو  qkxرا بهصورت
زیر بیان کرد:
که در آن  pkx , L ، pkxو  pkx,Gبهترتیب توان اکتیو خالص مصرفی،
توان اکتیو بار مصرفی و توان اکتیو تولیدی مولدهای پراکنده در فاز  xاز
باس  kهستند .همچنین  qkx, L ، qkxو  qkx ,Gبهترتیب توان راکتیو
خالص مصرفی ،توان راکتیو بار مصرفی و توان راکتیو تولیدی مولدهای
پراکنده در فاز  xاز باس  kهستند .تمامی باسهای شبکه به دلیل اینکه
فرض میشود تمام مولدها در مد کنترل توان بهرهبرداری شوند بهعنوان
باس  PQدر نظر گرفته میشوند .بنابراین با استفاده از ماتریس ] [BIBC
و بر اساس رابطه ( )18تلفات توان اکتیو میتواند بهصورت زیر بازنویسی
شود:
N

[(  bibclk  ( pkx , L  pkx ,G )) 2
k 1

()19

xy

 r

N

fL  

l
l 1 x  a , b , c y  a , b , c

N

]  ( bibclk  (qkx , L  qkx ,G )) 2
k 1

مولد پراکنده سهفاز باس  ،iدارای توان اکتیو و راکتیو تولیدی برابر
در تمام فازهاست که بهصورت زیر خواهد بود:
بنابراین مشتق  f Lنسبت به  qiGبهصورت زیر خواهد شد:
N
N
f L
)  2     rl xy  bibcli   bibclk  (qkx , L  qkG
qiG
l 1 x  a , b , c y  a , b , c
k 1

 bibcli  Qlx

xy

 r

()25

xy
ki

()22

 bibcli  Qlz

y  a ,b ,c

UVF

x
k

N

 2

k 1 x  a ,b ,c

اگر مولد پراکنده موردنظر مولد تکفازی باشد که در فاز  zاز باس
نصبشده باشد ،رابطه اخیر باید بهصورت زیر بیان گردد:

i

N
fV
 2    OVFkx  (Vkx  Vkmax ) X kixz
qiz ,G
k 1 x  a ,b ,c

()26

 UVFkx  (Vkx  Vkmin ) X kixz

N

 2

k 1 x  a ,b ,c

 -2-5محاسبه  f V0برای ترانسفورماتور تپچنجری
ترانسفورماتور تپچنجری یک ترانسفورماتور دارای تپهای قابل تنظیم
اسووت که بخشووی از اغلب ترانسووفورماتورهای قدرت ولتاژ باال یا ولتاژ
متوسووط اسووت [ . ]11این ترانسووفورماتور میتواند ولتاژ ثانویه پسووت را
درون محدوده مجاز بر اساس رابطه زیر تغییر دهد:
V0  Vin  tap  Vtap

()27

که در این رابطه  Vinو  Vtapبهترتیب ولتاژ باس اولیه و تغییر ولتاژ بهازای

مشتق

f
f
f
f
 wL  L  wV  V  wV  V
V0
V0
V0
V0
fV

نسبت به  V0بهصورت زیر محاسبه میشود:
N
fV
V x
 2    OVFkx  (Vkx  Vkmax )  k
V0
V0
k 1 x  a , b , c

i

N
N
f L
)  2    rl zy  bibcli   bibclk  (qkz , L  qkz ,G
z ,G
qi
l 1 y  a , b , c
k 1
zy

X

 (Vkx  Vkmin ) 

N

l
l 1 x  a , b , c y  a , b , c

r

Vkx
  X kixy
qiG y a ,b,c

N
fV
 2    OVFkx  (Vkx  Vkmax )   X kixy
G
qi
k 1 x a ,b ,c
y  a ,b ,c

()28

 2  

اگر مولد پراکنده موردنظر مولد تکفازی باشد که در فاز  zاز باس
نصبشده باشد ،رابطه اخیر در هر فاز بهصورت زیر محاسبه میگردد:

k 1 x  a ,b ,c

یک تغییر تپ است .همچنین  tapعدد صحیحی است که نشاندهنده
موقعیت تپ است .مشتق تابع هدف نسبت به ولتاژ ثانویه پست به
میتواند بهصورت زیر بیان شود:

piG  pia,G  pib,G  pic,G , qiG  qia,G  qib,G  qic,G

()20

x
k

x  a, b, c

pkx  pkx,L  pkx,G , qkx  qkx,L  qkx,G

()18

 UVF

اکنون جمله دوم از رابطه ( )17را میتوان با استفاده از روابط ()23
و ( )24بهصورت زیر محاسبه نمود:

f
f
f
 wL  LG  wV  VG
qiG
qi
qi

()17

 (Vkx  Vkmin ) 

N

 2

بر اساس روابط ( )18و ( ،)20برای مولدهای سهفاز ،با استفاده از
( )4نتایجی که در ادامه میآید حاصل میشود:
()24

با توجه با مقادیر ثابت  wLو  f qiG ، wVعبارت است از:

()21

N
fV
V x
 2    OVFkx  (Vkx  Vkmax )  kG
G
qi
qi
k 1 x  a ,b ,c

N

 2  

l
l 1 y  a , b , c

()29

Vkx
V0

 (Vkx  Vkmin ) 

UVF

x
k

N

 2

k 1 x  a , b , c

بر اساس رابطه ( )4نتیجه زیر برای  Vkx V0بهدست خواهد آمد:
x  a, b, c

()30

V
1
V0
x
k

دومین جمله مشتق تابع هدف نسبت به توان راکتیو مولد بهصورت
زیر است:

اکنون مشتق
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N
f
f
)  V  2    OVFkx  (Vkx  Vkmax
V0 V0
k 1 x  a ,b ,c

()31

)  (Vkx  Vkmin

UVF

x
k

N

 2

k 1 x  a ,b ,c

پس از بهروزرسانی تمامی متغیرهای کنترلی با استفاده از رابطه
( ،)13چنانچه هر یک از این متغیرها خارج از محدوده مجاز قرار گیرد،
آن متغیر باید بر اساس رابطه ( )11به کران باالیی و پایینی مجاز خود
محدود شود .پسازآن موقعیت نامقید تپ ،بهوسیله رابطه زیر محاسبه
میشود:
V0  Vin
)
Vtap

()32

(tapunb  round

سرانجام موقعیت امکانپذیر تپ بهوسیله رابطه زیر محاسبه میشود:
tap min

tap  tapunb
 max
tap

tapunb  tap min
tap min  tapunb  tap max

()33

tap max  tapunb

در این رابطه  tapminو  tapm axحداقل و حداکثر موقعیت امکانپذیر تپ
میباشند .مشاهده میشود راهحل کنترلی پیشنهادشده ،تنظیمات
کنترلی را در راستای این مشتقات جزئی تنظیم مینمایند .باید توجه
نمود که بر اساس روابط این مشتقات جزئی ،بهمنظور بهینهکردن تابع
هدف تلفات توان اکتیو ،اندازهگیری توان راکتیو عبوری از تمامی خطوط
برای بهروزرسانی متغیرهای کنترلی محلی موردنیاز است .اما برای تابع
هدف تخطی ولتاژ باید ولتاژ تمامی باسها برای محاسبات مشتقات جزئی
در اختیار باشد .این امکان میتواند از طریق سیستمهای چندعاملی که
در قسمت بعد توضیح دادهشده است فراهم گردد.

بسووتر ارتباطی و چندعاملی موردنیاز برای روش پیشوونهادی بر اسوواس
توپولوژی مش 8در شکل  2نمایش دادهشده است .در این شکل ،دو نوع
عامل به چشووم میخورد .عاملهای اندازهگیری  9و عاملهای کنترلی .10
برای پرهیز از شووولوغی ،تن ها پیو ند های ارت باطی برای عا مل های
اندازهگیری باسهای صفر و پنج تر سیم شدها ست که قابلتعمیم برای
سایر عاملهای اندازهگیری است .در معماری مش که به صورت بی سیم
نیز قابل پیاده سازی ا ست خروج یک عامل یا یک پیوند ارتباطی ،خللی
در عملکرد شبکه و سایر عاملها ایجاد نخواهد کرد [.]22
Comunication link
Power line

4

سووطح سوولسوولهمراتبی پیشوونهاد میشووود .در اولین سووطح ،عاملهای
کنترلی مولدها سعی در برطرف نمودن تخطی ولتاژ و بهبود بازده انرژی
مینمایند .بعد از درنظرگرفتن یک تأخیر منطقی ،که عاملهای کنترلی
مولدهای پراکنده به نقاط کار بهینه خود همگرا شوودند ،چنانچه سووطح
اول در برطرف نمودن تخطی ولتاژ موفق نبوده باشووود ،در سوووطح دوم
عامل کنترلی ترانسوفورماتور تپچنجر وارد عمل شوده و با دیگر عوامل
مشووارکت میکند تا فرایند کنترلی پیشوونهادی را به سوورانجام برسوواند .
زمانی که عامل کنترلی ترانسوووفورماتور تپچنجر به این هدف دسوووت
یافت ،موقعیت تپ خود را تازمانی که تخطی ولتاژ دیگری که مولدها
قادر به برطرف کردن آن نباشند ثابت نگه میدارد.
پس از ذخیره ]  [ R xyو ]  [ X xyبر اساس رابطه ( )5در عاملهای
کنترلی ،روند اجرای روش پیشنهادی بهصورت زیر خواهد بود.


مرحله اول از دیدگاه سلسلهمراتبی

 -1صفرکردن شمارنده تکرار در هر عامل
 -2ا ندازهگیری دام نه ول تاژ باس ها و همچنین توان راکتیو عبوری

MA
2

MA

MA

1

0

کنترلی مولدها و عامل کنترلی ترانسفورماتور ،هر  100میلیثانیه یکبار.
 -3به روزرسوووانی نقطه کار بعدی توان راکتیو هر مولد توسوووط عامل
کنترلی آن با جای گذاری رابطه ( )21یا ( )22در رابطه ( )13ضووومن
رعایت قید محدوده توان راکتیو مولد بر اساس رابطه (.)11
 -4اعمال نقطه کار جدید به هر یک از مولدها توسط عامل کنترلی آن.
 -5ماندگاری تخطی ولتاژ حداقل یک باس پس از رسیدن به تکرار 10؟
 -5-1بله .برو به مرحله .6
 -5-2خیر .افزایش شمارنده تکرار هر عامل و بازگشت به مرحله .2
مرحله دوم از دیدگاه سلسلهمراتبی

 -6به روزر سانی موقعیت تپ تران سفورماتور پ ست تو سط عامل کنترلی
آن باتوجهبه آخرین ولتاژ دریافتی مربوط به تمامی باسها در مرحله 2

MA
5

CA
G
CA

G
CA

شکل  :2بستر ارتباطی و چندعاملی روش توزیعشده پیشنهادی

Serial no. 94

برای کاهش اسوووتهالک بخش مکانیکی ترانسوووفورماتور تپچنجر ،دو



MA

3

 -7سطوح سلسلهمراتبی و الگوریتم اجرایی

خطوط باالدست توسط عامل اندازهگیری هر باس و ارسال به عاملهای

 -6زیرساخت چندعاملی

MA

شبکه ارتباطی موردنیاز برای زیرساخت چندعاملی حتی میتواند سادهتر
از مورد پیشنهادی در شکل  2باشد .بهبیاندیگر برای باسهای مجهز به
مولد یا باس دارای ترانسفورماتور تپچنجر ،عامل کنترلی و عامل
اندازهگیری میتوانند در یک عامل کنترل و اندازهگیری  11منفرد گنجانده
شوند.

با جایگذاری رابطه ( )31در رابطه ( )13ضمن رعایت قید (.)33
 -7بازگشت به مرحله 1
این مرا حل ،همیشوووه در حال تکرار اسوووت و با تغییر شووورایط
بهرهبرداری ،در جهت نقاط کار بهینه جدید پیش میرود.
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 -8شبیهسازی زمانی و تفسیر آن

راه کار پیشووون هادی با مع یار موردنظر ،ن تایج حا لت بدون کنترل نیز

برای ارزیابی عملکرد روشهای پیشوونهادی ،این روشها برروی شووبکه
تسووت نامتعادل  123باسووه انجمن مهندسووین برق و الکترونیک مورد
شووبیهسووازی و امتحان قرار گرفت .دادههای این شووبکه در [ ]23آمده
است و نمودار تکخطی آن در شکل  3رسم شدهاست.

منعکس شوووده اند .حالت بدون کنترل ،حالتی اسوووت که در آن توان

122 123

121

120

Load Bus

117
114 115
110 111 112

50

49

76

75

74

81

80

78 79

85

83 84
86

90

88 87

52

51

29

35

34

33

48

28

116

71

47

46

26

27

113

70

45

44

24

25

109

69

108

68

103

67

39
21 38

104 105 106 107

91

54 55

53

118

System Bus

77

56

119

30

31

32
36

43

42

40

63

64

65

22

72 73

برطرف نمودن تخطی ولتاژ نشدند ،عملکرد سطح دوم که عامل کنترلی

37

اتمام هر اندازهگیری توسط عاملهای اندازهگیری و پردازش مربوط
به آن برای سی ستم  50هرتز در مدت  20میلیثانیه امکانپذیر ا ست.

23

15
8
2

10

62

61

60

59

58

93 92

94

95

96

97

18 20

98

99

102 101 100

82

همچنین ،مجموع زمان ارسوووال اطالعات به عامل کنترلی و دریافت

13

16 57
17

89

19

9

1

3

11
4
7

ثانیه زمان الزم برای تغییر هر تپ ،فرض میشوووود که پسازآنجام 10

ترانسفورماتور تپچنجر را وارد عمل مینماید فعال شود.

12
66

برای انجام شبیهسازیهای مربوط به راهکار توزیعشده ،عالوهبر یک
تکرار از عملکرد سووطح اول ،چنانچه عاملهای کنترلی مولدها موفق به

14

41

تزریقی مولدها به شبکه و موقعیت تپ صفر هستند.

6
5

تو سط آنها ،کمتر از  10میلیثانیه خواهد بود [ .]25عالوهبراین ،انجام
محاسووبات در هر عامل کنترلی و بهروزرسووانی متغیر مربوطه باتوجهبه
شبیه سازیهایی که انجام شد ،به کمتر از  20میلیثانیه زمان نیاز دارد.
بنابراین اجرای یک تکرار از فرایند توزیع شده در کمتر از  50میلیثانیه

شکل  :3نمودار تکخطی شبکه تست  123باسه موردمطالعه

امکان پذیر اسوووت که این زمان شوووامل زمان اندازهگیری پارامترهای

این شبیهسازیها با استفاده از یک دستگاه لپتاپ با پردازنده 2,4
گیگاهرتز و حافظه رم  4گیگابایت در نرمافزار متلب  12پیادهسازی شد.
مکان و ظرفیت بهینه مولدهای پراکنده نصبشده در شبکه ،با استفاده
از نتایج مقاله [ ]24مطابق مقادیر جدول  1در نظر گرفته شد.

موردنظر شبکه و مخابره آنها به عامل کنترلی و زمان انجام محا سبات

جدول  :1مکان و ظرفیت مولدهای نصبشده در شبکه تست موردمطالعه

،75 ،72 ،69 ،63 ،53 ،52 ،49 ،46 ،37 ،33 ،30 ،24 ،18 ،13 ،4
باس
123 ،118 ،114 ،110 ،105 ،102 ،96 ،95 ،93 ،90 ،88 ،84
،50 ،150 ،150 ،50 ،150 ،100 ،50 ،50 ،100 ،50 ،50 ،50
ظرفیت
،50 ،200 ،200 ،50 ،100 ،50 ،50 ،100 ،100 ،50 ،150 ،100
()kW
200 ،50 ،50

بنابراین متغیرهای کنترلی برای این سوویسووتم شووامل تنظیم نقاط کار
توان راکتیو  27مولد پراکنده نصب شده قبلی در سیستم و موقعیت تپ
ترانسوووفور ماتور تپچنجر پسوووت خوا هد بود .توان ظاهری واسوووط
متصووولکننده این مولدها به شوووبکه %20 ،مازاد بر ظرفیت نامی توان
اکتیو مولدهایشوووان در نظر گرفته میشوووود تادرحالتی که با حداکثر
ظرفیت خود مشووغول به کار هسووتند نیز قابلیت کنترل توان راکتیو را
داشووتهباشووند .همچنین محدوده مجاز تغییرات ولتاژ ±%5 ،حول ولتاژ

توسووط عاملهای کنترلی و بهروزرسووانی متغیرهای مربوطه اسووت .اما
درعینحال برای اطمینان داشووتن از صووحت انجام تمامی این مراحل،
این زمان برای هر تکرار  100میلیثانیه فرض شد.
 -1-8سناریوی اول
در سناریوی اول فرض می شود که بارهای شبکه بیشینه و تولید مولدها
کمینه باشود .لذا فرض میشووود که بارهای شووبکه  %100مقدار نامی و
توان اکتیو مولدها  %10ظرفیت نامی آنها باشد .همچنین ضرایب توابع
هدف بهصووورت  wL =0.05و  ، wV =0.3ولتاژ ورودی ترانسووفورماتور
پسووت  1.00پریونیت و موقعیت اولیه تپ ترانسووفورماتور در موقعیت
میانی یا همان موقعیت صفر در نظر گرفته میشود.
همانطور که در شکل  7م شاهده می شود ،در حالت بدون کنترل،
ولتاژ سووویسوووتم در باسهای  10تا  123از حد پایینی تخطی میکند.
تقریباً پس از گذشت  6ثانیه از زمان شروع فرایند کنترلی ،ولتاژ کمینه،
تلفات شوبکه و موقعیت تپ به حالت پایدار خود میرسود که شوکل ،4
شکل  5و شکل  6روند آنها را بهترتیب نشان میدهد.

نامی شووبکه در نظر گرفته میشووود و فرض میشووود که پلههای تپ
ترانسوفورماتور پسوت در بازه  ±16×0.00625پریونیت جابهجا شوود و
برای هر تغییر تپ یک ثانیه زمان الزم باشد.
با درنظرگرفتن الگوریتم بهینهسووازی نقطه درونی ( )IPAدر حالت
متمرکز بهعنوان مع یار ،ن تایج راه کار پیشووون هادی مورد ارز یابی قرار
خواهدگرفت که این الگوریتم با اسوتفاده از تابع کمینهکننده مقید 13در
نرمافزار متلب در دسووترس اسووت .افزون بر این ،در ارزیابی و مقایسووه

Serial no. 94

شکل  :4روند تغییر ولتاژ کمینه در سناریوی اول
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و همچنین باتوجهبه وجود تخطی ولتاژ شدید در شبکه قبل از شروع
فرای ند کنترلی ،عا مل های کنترلی حداکثر توان راکتیو ممکن را برای
رفع این تخطی ولتاژ به مدار میآورند .با اعمال این ت صمیم به مولدها و
بهروزرسوووانی نقاط کار توان راکتیو آن ها ،در همان ابتدای کار تخطی
ولتاژ برطرفشوووده و تل فات شوووبکه کاهش مییابد .در ادامه باتوجه به
شکل  :5روند تغییر تلفات شبکه در سناریوی اول

صوووفرشووودن تابع تخطی ولتاژ و حذف تأثیر آن در تابع هدف کلی،
عامل های کنترلی درصووودد بر میآیند تا با کاهش توان راکتیو تزریقی
ب سیار زیادی که در تکرار قبل برای برطرف نمودن تخطی ولتاژ به مدار
آمدهبود از توان عبوری خطوط و درنتیجه از تلفات شوووبکه بکاهند .با
کاهش توان راکتیو مولدها ،مجدداً ولتاژ شوووبکه از حد پایینی تخطی
میک ند و این رو ند مرت باً ادا مه می یا بد .باتو جه به این که در روش
توزیع شده عاملهای کنترلی اطالعی از ت صمیم فعلی خود بر و ضعیت
بعدی شبکه ندارند نمیتوان مانع نوسان تابع تخطی ولتاژ شد لذا عامل

شکل  :6روند تغییر تپ در سناریوی اول

در این سناریو ،حداقل ولتاژ شبکه از مقدار  0.885پریونیت به 0.952
افزایش یافته و حداکثر آن بدون تخطی از حد باالیی در حین اجرای
شووبیهسووازی ،درنهایت به مقدار  1.023همگرا شوودهاسووت .همچنین،
میزان تلفات سه فاز شبکه از مقدار  336.1به  225.1کیلو وات کاهش
یافت و موقعیت تپ ترانسووفورماتور پسووت  3پله افزایش یافت .هر چند
که تلفات بهدسووت آمده در این روش نسووبت به روش متمرکز بهینهتر
اسووت اما بهدلیل آنکه ترجیح بر آن اسووت که برای کنترل ولتاژ تا حد
امکان ،تعداد دفعات تغییر تپ کمینه با شد و در این سناریو ن سبت به
روش متمرکز تغییرات تپ بیشتری مشاهده میشود لذا قضاوت درمورد
بهتربودن این روش نیاز به بررسوووی بیشوووتر دارد که در ادامه به آن
پرداخته میشود.
دلیل افزایش تعداد دفعات تغییر تپ در این روش این اسوووت که
برخالف روش های متمرکز که در هر بار از اجرای الگوریتم ت مامی
تکرارها رخ میدهد و پس از همگرایی آن ،نقاط کار مولدها بهروزرسانی

کنترلی ترانسفورماتور پست پس از یک ثانیه که معادل زمان اجرای 10
تکرار ا ست وارد عمل شده و در جهت رفع تخطی ولتاژ ،موقعیت تپ را
تغییر میدهد .در ادامه نیز چنانچه تابع تخطی ولتاژ حالت نو سانی پیدا
کند این تغییر تپ ادامه مییابد تا همگرایی الگوریتم و رفع تخطی ولتاژ
تثبیت گردد.
با این تفاسوویر ،مشوواهده میشووود که در این شوورایط بهرهبرداری
حدی ،روش توزیعشوووده به اندازه روش های متمرکز مذکور هماهنگ
نی ست تا بتواند تنها با ا ستفاده از توان راکتیو مولدها و با کمترین تغییر
ت عداد تپ ،افزایش تل فات را بر تخطی ول تاژ ترجیح د هد ا ما مزا یایی
همچون بار محاسووباتی بسوویار کمتر و مقیاسپذیری برای شووبکههای
بزرگ و قابل یت اطمی نان باالتر در م قایسوووه با روش متمرکز در پی
خواهددا شت که قابل چ شمپو شی نی ست .این افزایش قابلیت اطمینان
به نحوی اسووت که حتی درصووورت خرابی یک عامل ،سوویسووتم قادر به
ادامه کار خود هر چند با کارایی اندک کمتر است اما برای سیستمهای
متمرکز با خرابی مرکز متمرکز ،کنترل کل شبکه مختل میشود.
جدول  :2نتایج سناریوی اول

میشوووود ،در راه کار توزیعشوووده عالوهبر مجزابودن فرای ند تکرار در

روش

بدون کنترل

 IPAمتمرکز

زیرگرادیان توزیعشده

عامل های کنترلی مختلف ،نقاط کار تجهیزات کنترلی در پایان اجرای

تلفات (کیلو وات)

336.1

236.1

225.1

هر تکرار بهروزرسوووانی و اعمال میشوووود و سووو س باتوجه به تأثیر

تغییر تپ

-

+1

+3

حداقل ولتاژ (پریونیت)

0.885

0.955

0.952

حداکثر ولتاژ (پریونیت)

1.00

1.024

1.023

زمان همگرایی (ثانیه)

-

445

6

بهروزر سانی تمامی متغیرهای کنترلی برروی شبکه ،تکرار بعدی انجام
میشوووود و این روند تا همگرایی کامل ادامه می یابد .در شووورایط این
سناریو ،باتوجهبه آزاد بودن ظرفیت واسط متصلکننده مولدها به شبکه
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شکل  :7مقایسه پروفایل ولتاژ در روش توزیعشده با روش متمرکز  IPAدر سناریوی اول

شکل  :8مقایسه پروفایل ولتاژ در روش توزیعشده با روش متمرکز  IPAدر سناریوی دوم

 -2-8سناریوی دوم
در سناریوی دوم فرض می شود که بارهای شبکه کمینه و تولید مولدها
بیشینه باشد .بنابراین فرض می شود که بارهای شبکه  %10مقدار نامی
و توان اکتیو مولدها  %100ظرفیت نامی آنها باشوود .سووایر فرضوویات
مشووابه سووناریوی اول در نظر گرفته میشووود .سووایر فرضوویات مشووابه
سناریوی اول در نظر گرفته میشود.
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شووکل  8نتایج مقایسووهای پروفایل ولتاژ به دور روش توزیعشووده و
متمرکز  IPAرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود ،در حالت
بدون کنترل ،تخطی ولتاژ در باس های  66تا  123محرز اسوووت .اما با
ا ستفاده از راهکار توزیع شده ،ولتاژ در محدوده مجاز واقع شدها ست .در
این روش ،حداکثر ولتاژ شوووبکه از مقدار  1.055به  1.046پریونیت
افت کرده و حداقل آن ،از  1.035به  1.023پریونیت میرسووود .این
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درحالیاسوووتکه تلفات شوووبکه از مقدار  85.1تنها با افزایش  0.9به
مقدار  86.0کیلو وات افزایش مییابد و تپ ترانسفورماتور  2پله کاهش
می یابد .این تغییر تپ با اسووتداللی مشووابه سووناریوی اول ،برای تثبیت
رفع تخطی ولتاژ و جلوگیری از نوسووانیشوودن این تابع در این شوورایط
حدی است.
افزایش تلفات در هر دو روش متمرکز و توزیع شده ن سبت به حالت
بدون کنترل به این دلیل اسووت که زمانی که تخطی ولتاژ در سوویسووتم
به صورت ا ضافه ولتاژ ظاهر می شود توابع هدف تلفات و تخطی ولتاژ در
تعارض با یکدیگر بوده بهطوریکه کاهش یکی مسووتلزم افزایش دیگری
است .بنابراین ،در این سناریو ،تلفات هر دو روش نسبت به حالت بدون

کنترل افزایش یافته اسوووت که این بهدلیل بزرگتربودن شوووش برابری
ضووور یب تابع تخطی ول تاژ در تابع هدف کلی اسوووت؛ لذا اهم یت
برطرفشدن تخطی ولتاژ نسبت به کاهش تلفات برجستهتر خواهد شد.
جدول  :3نتایج سناریوی دوم
روش

بدون کنترل

 IPAمتمرکز

زیرگرادیان توزیعشده

تلفات (کیلو وات)

85.1

87.5

86.0

تغییر تپ

0

-1

-2

حداقل ولتاژ (پریونیت)

1.035

1.029

1.023

حداکثر ولتاژ (پریونیت)

1.055

1.044

1.046

زمان همگرایی (ثانیه)

-

820

6

شکل  :9تلفات ،تپ ،ولتاژ کمینه و بیشینه در سناریوی سوم با روش توزیعشده (حالت اول و دوم)

 -3-8سناریوی سوم
تاکنون راهکارهای پیشونهادی در قالب دو سوناریو بهازای وضوعیت
سی ستم در دو نقطه بهرهبرداری م شخص مورد برر سی قرار گرفت .در
ادامه با تعریف یک توالی منا سب از تغییر شرایط بهرهبرداری مولدها و
بارها در یک بازه زمانی به بررسی این راهکارها پرداخته خواهد شد .این
تغییرات صوورفنظر از عملکرد راهکار پیشوونهادی ،بهصووورت اختالل در
شووبکه مدلسووازی میشوووند؛ لذا از دیدگاه روشهای کنترلی موردنظر،
مولدهای پراکنده بهصوووورت منابع تغییرپذیر تصوووادفی به نظر خواهند
رسید .روند تغییر بار و تغییر سطح توان اکتیو تولیدی مولدهای پراکنده
منطبق با توالی ارائه شده در جدول  4در نظر گرفته می شود .این روند
بر ا ساس این واقعیت انتخاب شدها ست که شدیدترین نو سانات ولتاژ
بههنگام قطع یا وصوول بخش عظیمی از بار یا تولید اتفاق بیفتد .سووایر
فرضیات مشابه سناریوی اول در نظر گرفته می شود .فرض می شود که
فرایند کنترلی در زمان  t=1 Sآغاز به کار مینماید و قبل از آن ،مولدها
تنها توان اکتیو تولید میکنند .در این سوووناریو دو حالت در نظر گرفته
میشوووود .حالت اول که تنها از ترانسوووفورماتور تپچنجری برای رفع
تخطی ولتاژ ا ستفاده می شود و حالت دوم که عالوهبرآن از توان راکتیو
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تزریقی مولدها نیز بهره برده می شود .نتایج سناریوی سوم در شکل 9
آمده است.
جدول  :4روند زمانی تغییر شرایط تولید و بار شبکه

زمان ()S
سطح بار یا تولید
PDG PDG,max

PL PL,max

40 30 20 10 0
1 0.5
1

0.1 0.1 1

1 0.1 0.1 1

در حالت دوم از این سناریو ،زمانی که راهکار توزیع شده در ،t=1 S
آغاز میشووود ،باتوجهبه وجود تخطی ولتاژ در شووبکه قبل از این لحظه،
عامل های کنترلی در ابتدا حداکثر توان راکتیو ممکن را برای رفع این
تخطی ول تاژ به مدار میآور ند .با اع مال این تصووومیم به مو لد ها و
بهروزرسوووانی نقاط کار توان راکتیو آن ها ،در همان ابتدای کار تخطی
ولتاژ برطرفشوووده و تلفات شوووبکه کاهش مییابد .در ادامه باتوجه به
صوووفرشووودن تابع تخطی ولتاژ و حذف تأثیر آن در تابع هدف کلی،
عامل های کنترلی درصووودد بر میآیند تا با کاهش توان راکتیو تزریقی
ب سیار زیادی که در تکرار قبل برای برطرف نمودن تخطی ولتاژ به مدار
آمدهبود از توان عبوری خطوط و درنتیجه از تلفات شووبکه بکاهند که با
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شکل  :10مقایسه تلفات ،تپ ،ولتاژ کمینه و بیشینه در سناریوی سوم با روشهای متمرکز و توزیعشده (حالت دوم)

کاهش توان راکتیو مولدها ،مجدداً ولتاژ شوووبکه از حد پایینی تخطی
میکند .باتوجهبه اینکه در روش توزیعشووده عاملهای کنترلی اطالعی
از تصوومیم فعلی خود بر وضووعیت بعدی شووبکه ندارند نمیتوان مانع
نو سان تابع تخطی ولتاژ شد لذا عامل کنترلی تران سفورماتور پ ست پس
از یک ثانیه که معادل زمان اجرای  10تکرار ا ست وارد عمل شده و در
ج هت رفع تخطی ول تاژ ،موقع یت تپ را یک پ له افزایش مید هد ا ما
بههرحال در مقایسووه با حالت اول از این سووناریو ،موقعیت تپ به تعداد
شووش پله کمتر تغییر کرده که درنتیجه بیشووینه پروفایل ولتاژ شووبکه
کمتر به حد باالیی مجاز نزدیک میشود.
در  ، t=10 Sبا افزایش توان اکتیو مو لد های پراک نده به حداکثر
ظرف یت آن ها ،ظرف یت آزاد توان راکتیو مو لد ها کاهش یاف ته و توان
راکتیو آنها به حد باالیی این ظرفیت آزاد محدود میشود .دراینصورت
اگرچه در حالت دوم سووطح توان راکتیو تولیدی نسووبت به قبل کاهش
مییابد اما بهدلیل افزایش تولید محلی توان اکتیو ،پروفایل ولتاژ شووبکه
بدون تغییر تپ در محدوده مجاز باقی مانده و کمینه و بیشوووینه ولتاژ
تغییر چندانی نکرده و همچنین تلفات شبکه کاهش مییابد.
زمانی که در  ،t=20 Sتوان مصووورفی به  %10مقدار نامی کاهش
مییابد ،بیشووینه ولتاژ شووبکه از حد مجاز باالیی تخطی میکند .در این
حالت بهدلیل بزرگتربودن شش برابری ضریب تابع تخطی ولتاژ نسبت
به ضووریب تابع تلفات ،عاملهای کنترلی با کاهش شوودید توان راکتیو
مو لد های پراک نده خود ،بدون این که به مشوووار کت ترانسوووفور ماتور
تپچنجری نیاز شوووود ،این تخطی ولتاژ را برطرف میکنند؛ اما بهدلیل
تضوواد توابع هدف در تخطی ولتاژ بهصووورت اضووافه ولتاژ ،تلفات شووبکه
بهصوووورت گذرا افزایش می یا بد .پسازآن ،این عا مل ها ،توان راکتیو
مولدهای پراکنده تحت کنترل خود را در جهت کاهش تلفات هدایت
میکنند .بنابراین درنهایت در این شوورایط از حالت دوم ،پاسوو حالت
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دائمی مصوووالحه ای بین حفظ پروفایل ولتاژ در محدوده مجاز و کاهش
تلفات شبکه خواهد بود.
ز مانی که سوووطح تول ید توان اکتیو مو لد ها در  t=30 Sبه %10
ظرفیت نامی آن ها کاهش می یابد ،پروفایل ولتاژ در حالت دوم بدون
تغییر تپ ،در محدود مجاز باقی می ماند .افزون بر باقی ماندن پروفایل
ولتاژ در سووطح مجاز ،صووفرشوودن تقریبی تلفات در این شوورایط موجب
می شود که توان راکتیو مولدها ن سبت به لحظه قبل تقریباً بدون تغییر
باشد.
در  ،t=40 Sسطح بار به حداکثر مقدار نامی خود افزایش مییابد و
پروفایل ولتاژ شوووبکه به شووودت افت میکند بهطوری که از حد مجاز
پایینی تخطی مینماید .در این شووورایط چنانچه تنها در حالت اول از
ترانسووفورماتور تپچنجری بهتنهایی اسووتفاده شووود این تجهیز قادر به
بازگردانی پروفایل ولتاژ شبکه به محدوده مجاز نیست و بهدلیل وقوع
همزمان اضووافه ولتاژ و افت ولتاژ در دو نقطه مختلف از شووبکه ،موقعیت
تپ حالت نوسووانی به خود میگیرد .همچنین درصووورت عدممشووارکت
عاملهای کنترلی مولدها ،تلفات شووبکه نیز بهطور چشوومگیری افزایش
مییابد .در این شورایط با اسوتفاده از حالت دوم عاملهای کنترلی ابتدا
توان راکتیو مو لد ها را در ج هت رفع تخطی ول تاژ به کار میگیرند اما
بهدلیل برطرفن شدن این تخطی ،عامل کنترلی تران سفورماتور پ ست در
سطح دوم با افزایش موقعیت تپ به اندازه دو پله ،پروفایل ولتاژ شبکه
را به محدوده مجاز باز میگرداند .دراینصوووورت برخالف حالت اول،
مشووکل نوسووانیشوودن موقعیت تپ نیز برطرفشووده و با کمترین تعداد
ممکن تغییر تپ ،پروفایل ولتاژ شوووبکه به شووورایط مجاز سووووق داده
میشود.
با درنظرگرفتن روش متمرکز  IPAبهعنوان معیار ،نتایج روش های
متمرکز و توزیع شده در شکل  10ارائه شدها ست .باید توجه نمود که
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تأخیر اجرای الگوریتم متمرکز برای روش متمرکز  IPAدر این دو شکل
لحاظ نشوودهاسووت  .اگرچه در کاربردهای برخط ،روش متمرکز بهدلیل
همین تأخیر زیاد قابل ا ستفاده نی ست اما در شبیه سازی میتوان برای
اعتبارسنجی راهکار پیشنهادی آن را لحاظ نکرد.
از مقای سه دو روش م شاهده می شود که پا س حالت دائمی تلفات
در روش توزیع شوووده منطبق با روش معیار بوده و تفاوتی بین آن دو
وجود ندارد .در  t=1 Sکه فرای ند کنترلی آ غاز به کار میک ند هر دو
روش با افزایش یک پ لهای موقع یت تپ پرو فا یل ول تاژ شوووب که را در
محدوده مجاز قرار میدهند و تا لحظه  ،t=40 Sاز وضوووعیت مشوووابهی
برخوردارند .در بررسی موقعیت تپ در روش توزیعشده باید به این نکته
توجه دا شت که با وجود شروع فرایند کنترلی در  ،t=1 Sتغییر موقعیت
تپ ن سبت به روش متمرکز دارای یک تأخیر یک ثانیه ا ست .همانطور
که قبالً اشوواره شوود این تأخیر معادل مدت زمان  10تکرار اسووت که به
عا مل های کنترلی مو لد ها ا جازه می د هد ق بل از ن یاز به تغییر تپ
درصووورت امکان پروفایل ولتاژ شووبکه را بهوسوویله توان راکتیو مولدها
بهتنهایی ،در محدوده مجاز قرار دهند .عالوهبراین در روش توزیعشده با
تغییر شووورایط در  ،t=40 Sموقعیت تپ یک پله بیشوووتر افزایش یافت.
دل یل این امر این اسوووت که برخالف روش متمرکز که پس از ات مام
تمامی تکرارها نتیجه به شوووبکه اعمال میشوووود در روش توزیعشوووده
همگرا یی الگوریتم بخشوووی از فرایند کنترلی اسوووت که در حین انجام
تکرارها صورت میگیرد و چنانچه الگوریتم نتواند در زمان مناسب ولتاژ
شوووب که را در م حدوده م جاز قرار د هد با مداخ له عا مل کنترلی
ترانسوووفورماتور تپچنجری ،تخطی ولتاژ موردنظر برطرف میگردد؛ اما
درهرحال تعداد تپ افزودهشووده در مقایسووه با روش متمرکز قابلقبول
است.

 -9نتیجه
این م قا له به ارا ئه راه کار های برای کنترل ول تاژ شوووب که های توزیع
نامتعادل در ح ضور تعداد زیادی از این مولدها پرداخت که برای تنظیم
بهی نه و ه ماه نگ ن قاط کار مو لد های پراک نده و ترانسوووفور ماتور
تپچنجری پسووت در شووبکههای هوشوومند کاربردی اسووت .در راهکار
پیشنهادی از یک ساختار سلسلهمراتبی دو سطحی ا ستفاده شد که در
سوووطح اول از مولدهای پراکنده و در سوووطح دوم از ترانسوووفورماتور
تپچنجری پسووت برای کنترل بهینه پروفایل ولتاژ اسووتفاده شوود .در
راهکار موردنظر که یک الگوریتم توزیعشوووده مبتنیبر روش زیرگرادیان
ا ست برای کنترل بهینه پروفایل ولتاژ ،ابتدا م شتقات جزئی توابع هدف
نسوووبت به توان راکتیو تزریقی مولدهای پراکنده و تپ ترانسوووفورماتور
پسووت برای شووبکههای توزیع نامتعادل اسووتخراج شوود .سوو س نحوه
بهروزر سانی متغیرهای کنترلی با ا ستفاده از این م شتقات جزئی در هر
یک از عاملهای کنترلی بهصوووورت توزیعشوووده تشوووریح شووود .نتایج
شبیهسازی برروی شبکه تست  123باسه عبارتاند از:
 کاهش تعداد دفعات تغییر تپ
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کاهش زمان همگرایی در مقایسه با روش متمرکز نقطه میانی
پاس گویی راهکار هنگام وقوع تغییرات شدید و ناگهانی
سپاسگزاری
این مقاله از طرح پژوهشووی با قرارداد شووماره  1396/002منعقد
شووده با مرکز آموزش عالی فیروزآباد مسووتخرج شووده اسووت .بابت
حمایت مالی این مرکز تشکر و قدردانی میشود.
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