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چكيده :بازيابي شبکههای توزيع پس از وقوع خطای اتصال کوتاه جز شرايط اضطراری در اين شبکهها محسوب مي شود .به همين دليل ،بازيابي
سريع و البته کارآمد شبکه در اسرع وقت به منظور افزايش قابليت اطمينان شبکه ،رضايت مصرف کنندگان و کاهش انرژی توزيع نشده ،يکي از
نيازهای مهم شبکههای توزيع محسوب مي شود .در اين مقاله يک روش ابتکاری سريع و کارآمد به منظور بازيابي شبکههای توزيع الکتريکي با در
نظر گرفتن حذفبار ارائه شده است .به همين منظور چهار تابع هدف مختلف در نظر گرفته شده است .بيش ترين مقدار بازيابي بار ،کمترين تعداد
عملکرد ممکن در تغيير وضعيت کليدها ،در نظر گرفتن حق تقدم مصرفکنندگان و کم ترين مقدار حذف بار اين توابع هدف ميباشند .به منظور
اطمينان از درستي نتايج در شرايط مختلف کار شبکه  ،سه سطح مصرف بار ،برای بارهای مصرفي در نظر گرفته شده است .سريع و کارآمد بودن
روش ارائهشده در شبکه توزيع بزرگ  116باسه استاندارد  ، IEEEمورد آزمايش قرار گرفته است .کارآمد بودن روش ارائهشده کمک ميکند تا
بهترين انتخاب در برنامه بازيابي شبکه های توزيع صورت گيرد.

واژههای كليدی:

بازيابي سريع ،وزندهي کليدها ،حذف بار ،شبکه توزيع.

A New Effective Heuristic Algorithm for Solving Service
Restoration Problem in Distribution Networks Considering Load
Shedding
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Abstract:

After fault occurrence, service restoration in Power Distribution Networks (PDNs) is an emergency
condition. Therefore, immediate restoration of out-of-service areas requires fast evaluation and effectiveness
solution for keeping customer’s satisfaction and increasing network’s reliability. This paper proposes a fast and
effective method based on a new heuristic algorithm for service restoration implementation in PDNs considering
Load Shedding. The proposed problem formulation consists of four different objective functions: First,
maximizing the amount of total load restored, second, minimizing the number of the switching operations, third,
considering customer’s priority, and finally, minimizing total Load Shedding. For showing the validity of results
in different condition, three levels for load demand have been considered. The fastness and effectiveness of this
approach has been tested on the IEEE 119-bus PDN.
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 -1مقدمه
با توجه به گسترش روزافزون شبکههای توزيع در جهان ،احتمال وقوع
خطا و به دنبال آن وقوع خاموشي برای يک يا چند منطقه افزايش
يافته است .سطح رضايت مصرفکنندگان انرژی و درآمد به دست آمده
ناشي از فروش انرژی برای شرکتهای توزيع کامالً وابسته به قابليت
اطمينان شبکههای توزيع است .به منظور حفظ رضايت
مصرفکنندگان انرژی و کاهش زيان ناشي از انرژی توزيع نشده برای
شرکتهای توزيع ،بازيابي سريع پس از وقوع خطا در شبکه ،امری
ضروری محسوب ميشود[ . ]1تغييرات بار مصرفي در طول شبانهروز
همواره وجود دارد که اين موضوع در نحوه بازيابي شبکههای توزيع
موثر خواهد بود .بنابراين ،در طول بازيابي شبکههای توزيع تغييرات بار
همواره بايستي در نظر گرفته شود .با توجه به تعداد زياد کليد ،خط و
المانهای مختلف در شبکههای توزيع ،بازيابي بارهای بيانرژی با توجه
به تجربيات گذشته امری مشکل و تقريباً نشدني است [ .]2امروزه به
منظور رفع مشکل فوق کامپيوترهای پيشرفته به کمک اپراتورهای
شبکههای توزيع آمدهاند [. ]3
چگونگي اجرای سريع و البته کارآمد برنامه بازيابي بارهای
بيانرژی با در نظر گرفتن حذفبار ،هدف اصلي در اين مقاله است.
وقتي که خطای اتصال کوتاه در شبکه توزيع رخ ميدهد ،تجهيزات
حفاظتي شبکه عمل ميکنند و خطا را پاکسازی و سپس ايزوله
ميکنند .پس از ايزولهکردن خطا ،شبکه توزيع به سه ناحيه متفاوت
تقسيم ميشود :ناحيه باالدست که از طريق همان فيدر اصلي تغذيه
ميشود .ناحيه پاييندست که طبق روش پيشنهادی از طريق فيدرها
يا انشعابات مجاور مجدداً تغذيه ميشود و ناحيه معيوب که پس از رفع
خطا وارد شبکه ميشود .در برنامه بازيابي همواره بايستي نکات مهمي
در نظر گرفته شوند که خالصهای از اين موارد در زير آمدهاند:
 مقدار بازيابي بارهای بيانرژی بايستي حداکثر شود.
 بازيابي شبکههای توزيع همواره با تغيير در وضعيت کليدهای شبکه
صورت ميگيرد؛ بنابراين زمان اجرای برنامه بازيابي وابسته به تعداد
کليدزنيهای شبکه ميباشد .لذا برای اجرای سريع عمليات بازيابي،
بايستي تعداد عمليات کليدزني در کمترين تعداد ممکن باشد.
 بيمارستانها ،ايستگاههای آتشنشاني ،پليس و غيره ،همواره از حق
تقدم باالتری در شبکههای توزيع برخوردار هستند .لذا در طول
برنامه بازيابي اين موضوع بايستي در نظر گرفته شود.
 مهمترين قيد شبکههای توزيع حفظ ساختار شعاعي شبکه با توجه
به داليلي مانند پيداشدن آسان محل خطا ،ايزولهکردن راحتتر
خطا و ايجاد هماهنگي بهتر بين تجهيزات حفاظتي است که اين
قيد بايستي لحاظ شود.
 اندازه ولتاژ باسها ،جريان خطوط ،و بارگذاری المانهای شبکه
توزيع در طول برنامه بازيابي دچار تغيير ميشود .اين قيود همواره
بايستي در محدوده بهرهبرداری خود قرار گيرند.
 با توجه به اينکه سطح رضايت مصرفکنندگان وابسته به تعداد و
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طول قطعي برق هست ،بنابراين بازيابي شبکه توزيع بايستي در
سريعترين زمان ممکن صورت گيرد.

در گذشته کارهای زيادی برای هرچه بهتر انجام دادن بازيابي
شبکههای توزيع صورت گرفته است .در مراجع [ ]4-9از روشهای
ابتکاری استفاده شده است .در اين مراجع ،سعي شده است کليدهای
شبکه با استفاده از الگوريتمي ابتکاری انتخاب شوند .در [ ]7از منطق
فازی به منظور مدلکردن متغيرهای مساله استفاده شده است .در اين
مرجع ،برای تبديل مساله با چند تابع هدف ،به يک مسالهی يک هدفه،
از يک ضريب وزن استفاده شده است .در اين مرجع ،بازيابي با استفاده
از ظرفيت فيدر و انشعابات مجاور خطا صورت ميگيرد که خود باعث
افزايش تعداد عمليات کليدزني ميشود؛ از طرفي منطق فازی تضميني
برای پيداکردن جواب بهينه را نميدهد .در [ ]8از روش ژنتيک
الگوريتم با رتبهبندی نامغلوب ( )NSGA-IIاستفاده شده است و برای
کاهش زمان اجرای برنامه از ورژن سريعتر همين روش استفاده شده
است .در اين مرجع ،شبکه به صورت يک گراف مدل شده است و
متناسب با يک راه حل ابتکاری ،نواحي مختلف گراف دستهبندی
شدهاند .در [ ]6به بررسي بازيابي شبکه توزيع با در نظر گرفتن
شاخصهای قابليت اطمينان پرداخته شده است .اما در اين مرجع،
برنامه بازيابي شبکه توزيع به صورت ساده در نظر گرفته شده است .در
مراجع [ ]11-14از توليدات پراکنده در کنار برنامه بازيابي استفاده
شده است .در مرجع [ ،]11برنامه بازيابي با توجه به رعايت محدوده
مجاز برای عملکرد تجهيزات اجرا شده است و در صورتي که اين
محدوديت نقض شود ،از الگوريتم ژنتيک برای جايابي محل مناسب
منابع توليد پراکنده ( )DGاستفاده ميشود .در مرجع ] ،[12بازيابي
حداکثری بارهای بي انرژی با استفاده از الگوريتم ژنتيک و با هدف کم
کردن تلفات ،افت ولتاژ ،تعداد کليدزني ،هزينه ،آلودگي انجام شده
است .در مرجع [ ،]13تاثير مکان و اندازهی  DGنصبشده در شبکه،
در طول برنامه بازيابي از طريق باز آرايي شبکه ،مورد مطالعه قرار
گرفته است .در مرجع ] ،[14از الگوريتم جستجوی ممنوعه برای
بازيابي بار ،با حضور  DGاستفاده شده است .در اين مرجع ،شبکه به
صورت
جزيرهای مورد مطالعه قرار گرفته است؛ همچنين فرآيند بارزدايي در
مساله بازيابي بار اجرا شده است .در [ ]11کليدهای شبکه بر اساس
چهار شاخص وزندهي ميشوند و مطابق الگوريتمي ابتکاری به منظور
بازيابي بارهای بيانرژی در ليست انتخاب قرار ميگيرند.
در اين مقاله ،با الگوگرفتن از روش مطرحشده در مراجع [ ]4و
[ ،]11از دو شاخص ابتکاری جديد برای وزندهي به کليدهای کانديدا
استفاده شده است .ويژگيهای مهمي که در اين مقاله در نظر گرفته
شده است شامل :حذفبار ،حقتقدم مصرفکنندگان ،محدوديت ولتاژ
باسها و جريان خطوط ،متغير بودن بار و کاهش زمان اجرای برنامه
هست.
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 -2توابع هدف مساله بازيابي

 -3رتبهبندی کليدها

مساله بازيابي شبکه توزيع با در نظر گرفتن حذفبار به صورت يک
مساله با چند تابع هدف و چند قيد مدلسازی شده است .در اين مقاله
چهار تابع هدف در نظر گرفته شده است .بيشترين مقدار بازيابي بار،
کمترين تعداد کليدزني ،در نظر گرفتن حقتقدم مصرفکنندگان و
کمترين مقدار حذف بار توابع هدف مساله ميباشند که در زير آمده
است:

به منظور بهترين انتخاب برای کليدهای کانديدا در امر بازيابي بارهای
بيانرژی ،دو شاخص مهم در شبکه تعريف ميشوند .در مرجع [ ]11از
چهار شاخص برای حل مساله استفاده شده است .شاخص اول ،مقدار
باری است که هر کليد ميتواند با تغيير وضعيت خود (باز شدن) از
شبکه حذف کند .شاخص دوم ،ظرفيت رزرو هر کليد )tie switch( ts
شبکه برای تغذيه مجدد بارهای بيانرژی است .در شاخص سوم،
امپدانس مسير بين هر کليد  tsو باسهای ديگر محاسبه ميشود.
شاخص چهارم ،مقدار باری است که هر کليد سکشنااليزر ()ss
ميتواند با تغيير وضعيت خود به خطوط دارای کليد  tsمنتقل
کند .کليدهای شبکه ،با توجه به اين چهار شاخص وزندهي
ميشوند و در الگوريتم ابتکاری مطرحشده در مقاله ،قرار ميگيرند .در
اين مرجع ،هدف کمينه کردن مقدار بار بيانرژی ،تعداد عملکرد
کليدها ،مقدار حذفبار و رعايت حقتقدم مصرفکنندگان است .روش
مطرحشده در اين مرجع ،روی شبکه بزرگ  419باسه مورد آزمايش
قرار گرفته است .با مقايسه نتايج ارائهشده در اين مرجع و نتايج به
دست آمده از اين مقاله ،کارايي الگوريتم ارائهشده اثبات ميگردد.
هسته شاخصها و الگوريتم پيشنهادی در اين مقاله ،کاهش افت
ولتاژ در شبکه با ساختار جديد تحت رعايت توابع هدف و قيود مساله
است .اولين و مهمترين شاخص مورد نظر  VDميباشد که متناسب
با افت ولتاژ بين باس ابتدايي فيدر (پست تغذيه) و سمت اوليه کليد
موجود در ( tie lineيا  )tsاست.
P R  Qi X i
()7
VD  i i
V
که در آن:
 Piمجموع بارهای اکتيو (پريونيت) بين باس ابتدايي و سمت
اوليه i tsاُم؛
 Qiمجموع بارهای راکتيو (پريونيت) بين باس ابتدايي و سمت
اوليه i tsاُم؛
 Riمجموع مقاومت خطوط (پريونيت) بيين بياس ابتيدايي و
سمت اوليه i tsاُم؛
 X iمجموع اندوکتانس خطوط (پريونيت) بين باس ابتيدايي و
سمت اوليه i tsاُم؛

L

()1

k

kN t

L

()2

k

max
max

kN HP

min N op

()3

L

()4

lsh

min

lshNlp

که در آن:

Lk

تعداد بارهای بازيابيشده؛

Nt

تعداد باسهای قابل بازيابي؛
باسهای قابل بازيابي با حقتقدم باال؛

N HP
N op

Llsh
N LP

تعداد عمليات کليدزني؛
مجموع مقدار حذف بار؛
باسها دارای حقتقدم کم ،ميباشند.

 -1-2قيود مساله بازيابي
 )1حفظ ساختار شعاعي شبکه.
 )2محدوديت ولتاژ باسها:

()1

Vmin  Vk  Vmax

در اين رابطه  Vkولتاژ باس شماره kاُم ميباشد که بايستي در
محدوده مجاز خود قرار گيرد.
 )3محدوديت جريان خطوط:
()9

I min  I j  I max

در اين رابطه  Ijجريان شاخه شماره jاُم هست که بايستي در
محدوده مجاز خود قرار گيرد.
قيود بهرهبرداری شبکه پس از اجرای برنامه پخشبار در شبکه
محاسبه ميشوند .در عمل مقدار مينيمم برای جريان خطوط در نظر
گرفته نميشود اما در حقيقت اين مقدار صفر در نظر گرفته ميشود
[ .]8نحوه عملکرد و تا ثير اين قيود در برنامه بازيابي ،در فلوچارت الگوريتم
ارائهشده (شکل ( ،))3نشان داده شده است .به منظور بازيابي بارهای
بيانرژی در اين مقاله دو شاخص مهم برای رتبهبندی کليدها تعريف
شده اند .در اين مقاله تمامي کليدهای شبکه توزيع هوشمند الکتريکي
به صورت اتوماتيک و کنترل از راه دور در نظر گرفته شدهاند.
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اين شاخص مربوط به ناحيه باالدست خطا ميباشد و برای
باسهای (بارهای) مسير بين منبع تغذيه و باس متصل به سمت
اوليه کليد کانديدا محاسبه ميشود .نحوه عملکرد اين شاخص در
شکل ( )1نشان داده شده است .در صورت وقوع خطا در نقطه ،A
ناحيه  area1بيانرژی ميشود .برای بازيابي بارهای بيانرژی ،کليد
 ts1يکي از کانديدها محسوب ميشود .برای اين کليد ،VD ،برای
باسهای  1و  9محاسبه ميشود ( .)dir1کليد  ts3يکي ديگر از
کليدهای کانديدا است .برای اين کليد VD ،برای باسهای 12 ،11و
 13محاسبه ميشود.
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 -1-4مرحله اول (ايزولهکردن خطا)

area1
4

1

3

A

2

ts1

area2

ts3

9

6

7

dir2

dir3

8

ts2
13

dir1

12

B

5
11
10

شکل ( :)1شبکه استاندارد  19باسه

شاخص دوم مربوط به ناحيه معيوب ،بيانرژی يا پاييندست خطا
است .اين شاخص ،امپدانس مسير خطوط بين سمت ثانويهی کليد ts
کانديدا و باسهای انتهايي شبکه است (بر حسب پريونيت) .اين
شاخص در رابطه ( )8تعريف شده است:
()8

b

Z

bN b r

Z path 

که در آن  Nbrمعرف خطوط موجود در مسير بين سمت ثانويه
کليد  tsکانديدا و باسهای انتهايي شبکه ميباشد .نحوه عملکرد اين
شاخص نيز در شکل ( )1نشان داده شده است .در صورت وقوع خطا
در نقطه  Bکليد  ، ts2يکي از کانديداها برای بازيابي بارهای ناحيه
 area2است .در اين صورت شاخص دوم برای مسيرهای  2و dir2( 3
و  )dir3محاسبه ميشود .برای مسير  ،2مجموع امپدانس خطوط -7
 7-1 ،8و  1-9و برای مسير  ،3مجموع امپدانس خطوط  8-7و 7-6
در شاخص  Zpathقرار ميگيرند .استفاده از اين دو شاخص به کاهش
فضای جستجو و انتخاب بهترين برنامه بازيابي کمک بسياری ميکند.
از طرفي هنگامي که فضای جستجو کاهش پيدا ميکند ،زمان اجرای
برنامه بازيابي بارهای بيانرژی کاهش پيدا ميکند .در واقع تفاوت
اساسي ،ميان روشهای ابتکاری و فراابتکاری در زمان اجرای برنامه
هست .در روشهای فراابتکاری ،با توجه به گسترده بودن فضای
جستجو ،زمان بيشتری برای رسيدن به جواب مورد نياز است.
درحاليکه روش ابتکاری ارائهشده در اين مقاله ،باعث کاهش فضای
جستجو ميشود .چگونگي استفاده از اين دو شاخص در ادامه مقاله
آمده است.

 -4تشريح روش پيشنهادی
پس از وقوع خطای اتصال کوتاه در شبکه ،کليد ابتدای فيدر به منظور
پاکسازی خطا عمل ميکند و پس از آن کليدهای خطوط اطراف خطا
به منظور ايزولهکردن خطا باز ميشوند .سپس کليد ابتدای خط به
منظور انرژیرساني مجدد به ناحيه باالدست بسته ميشود و برای
ناحيه پاييندست خطا ،از شاخصهای تعريفشده در قسمت قبل
استفاده ميشود .اين الگوريتم را ميتوان به صورت چهار مرحله در
نظر گرفت که در زير تشريح شده است.
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در برنامه ارائهشده در اين مقاله ،پس از وقوع خطا در هر شبکه توزيع
الکتريکي ،خط خطا ديده ،باسِ فرستنده و باسگيرنده خط مذکور
مشخص ميشوند .برای ايزولهکردن خطا ،باسها و خطوط مجاور خط
دارای خطا در هر مسير مجاور طي ميشوند .با جستجو در مسيرهای
مجاور طي شده ،اولين کليدها در هر مسير به دست ميآيند و باز
ميشوند .در نتيجه خطا ايزوله ميشود و شبکه مورد مطالعه به سه
ناحيه تقسيم ميشود .ناحيه باالدست ،که از طريق همان فيدر ،با بسته
شدن کليد مدارشکن ( )CBابتدای فيدر انرژیدار ميشوند؛ ناحيه
معيوب ،که برای تعميرات ،از شبکه ايزوله ميشود و ناحيه پاييندست،
که مطابق الگوريتم پيشنهادی توسط فيدرها يا انشعابات مجاور (بسته
به ساختار و توپولوژی شبکه مورد مطالعه) انرژیدار ميشوند.
اين مرحله در شکل ( )2نشان داده شده است .اين شکل ،يک
شبکه توزيع ساده با دو فيدر را نشان ميدهد .با وقوع خطا در محل
مشخصشده ،به هر دو سمت حرکت آغاز ميشود و کليدهای  S6و
 S11برای ايزولهکردن خطا باز ميشوند .با ايزولهکردن خطا بارهای
متصل به باسهای شماره  26 ،28 ،27 ،29 ،21 ،24و  31بيانرژی
ميشوند.
4

5

3 S3

ts1

12

11

S1

9

S5

7

8

2

6

S4

1

CB

S2

F1

10
ts3
ts2

18

29

16 S8 17

15
S7

30

26

28
S13

25

24

22

23

S6

 S11محل خطا

S12

14

13

CB

F2

S9

S10

کليد بسته
کليد باز

ts4

27

21

20

19

ناحيه بي انرژ

شکل ( :)2شبکه توزيع شعاعي نمونه

 -2-4مرحله دوم (ايجاد ليستي برای کليدهای کانديدا)
کليدهای  tsاز کليدهايي که مستقيماً به ناحيه بيانرژی متصل
هستند انتخاب ميشوند و کليدهای سکشنااليزر از کليدهای موجود در
ناحيه پاييندست خطا انتخاب ميشوند .در شکل ( ،)2کليدهای ،ts3
 S12 ،ts4و  S13کليدهای کانديدا برای اجرای برنامه بازيابي محسوب
ميشوند .برای هر کدام از کليدهای  tsانتخابشده VD ،و Zpath
محاسبه ميشوند .به منظور محاسبه  VDبرای کليد  ،ts3باسهای ،1
 11 ،6 ،8 ،7 ،9 ،2و  12در رابطه ( )7قرار ميگيرند .به منظور
محاسبه  Zpathبرای همان کليد ،مطابق رابطه ( ،)8به طريق زير عمل
ميشود.
)Zpath1=Z(26-28)+Z(28-31
)Zpath2=Z(26-28)+Z(28-29) +Z(29-27
)Zpath3=Z(26-28)+Z(28-29) +Z(29-21) +Z(21-24
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به منظور محاسبه  VDبرای کليد  ،ts4باسهای ،16 ،14 ،13
 21و  21در رابطه ( )7قرار ميگيرند .به منظور محاسبه  Zpathبرای
همان کليد مطابق رابطه ( ،)8به طريق زير عمل ميشود:
)Zpath1=Z(27-29)+Z(29-21) +Z(21-24
)Zpath2=Z(27-29)+Z(29-28) +Z(28-26
)Zpath3=Z(27-29)+Z(29-28) +Z(28-31

به منظور تبديل اين دو شاخص به يک شاخص نهايي از دو
ضريب برای وزندهي به هر کدام از شاخصها استفاده شده است.
()6

) FI  VD   max( Z path

اين دو ضريب مقداری بين صفر و يک دارند و ميتوانند توسط
اپراتور شبکه توزيع مقداردهي شوند .در اين مطالعه ،به شاخص ،VD
ضريب  1/7و به شاخص  ،Zpathضريب  1/3اختصاص داده شده است.
هر کليد  tsتنها يک مقدار  VDدارد در حالي که بسته به تعداد نقاط
انتهايي ناحيه پاييندست خطا ميتواند بيش از يک مقدار  Zpathداشته
باشد .ليست  FIبه ترتيب از کمترين مقدار تا بيشترين مقدار مرتب
ميشود.

 -3-4مرحله سوم (انتخاب اولين کليد )ts
اولين کليد  tsبا توجه به اولين عضو ليست  FIکه نشاندهنده کليد
با کمترين مقدار  FIاست انتخاب و بسته ميشود .توپولوژی جديد
شبکه شکل ميگيرد و محاسبات پخشبار روی شبکه جديد صورت
ميگيرد .در اين مقاله از پخشبار مطرحشده در مرجع [ ]19استفاده
شده است .در صورتي که بعد از اجرای پخشبار تمام توابع هدف و
قيود مساله (مطابق آنچه که در قسمت دوم مطرح گرديد) رعايت
شوند ،تعداد کليدزنيهای الزم و برنامه بازيابي مشخص ميشود در غير
ايين صورت حذفبار صورت ميگيرد .برای انجام فرآيند حذفبار،
باسهای با حقتقدم کم در ناحيه پاييندست شناسايي ميشوند .در
اين مقاله ،بارها به دو دسته با حقتقدم باال و حقتقدم پايين ،تقسيم
شدهاند .اين دستهبندی در اطالعات ورودی اوليه شبکه لحاظ گرديده
است  .بسته به ميزان اهميت بارها ،نقاط مانور جهت اجرای برنامه
حذفبار در نظر گرفته شده است .کليدهای  ssموجود در اين ناحيه
مشخص ميشوند (با فرض اينکه تمام بارهای ناحيه بيانرژی حقتقدم
پايين دارند ،کليدهای  S12و  S13برای خطای مشخص شده در شکل
( )2به دست ميآيند) .اين کليدها بر اساس کمترين مقدار حذفبار
مرتب ميشوند .برای اين منظور ،مجموع مقدار بار متصل به باسهای
مابين کليد  ssو نقاط انتهايي شبکه محاسبه ميشود و در يک ليست
ذخيره ميشود.
بر اساس کمترين مقدار حذفبار اولين کليد  ssکانديدا برای
اجرای حذفبار باز ميشود .مجدداً پخشبار در شبکه صورت ميگيرد و
اهداف و قيود مساله مورد بررسي قرار ميگيرد .در صورتي که تمام
اهداف و قيود شبکه رعايت شوند برنامه بازيابي مشخص ميشود و در
غير اين صورت کانديدای بعدی حذفبار صورت ميگيرد .در صورتي
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که بعد از پايان اجرای آخرين کانديدای حذفبار اهداف و قيود (حتي
ولتاژ يکي از باسها يا جريان يکي از خطوط) مساله رعايت نشوند،
بايستي مرحله چهارم اجرا شود.

 -4-4مرحله چهارم (انتخاب کليد  tsديگر)
عضو بعدی ليست  FIبه منظور انتخاب کليد ديگر انتخاب ميشود و
بسته ميشود .در اين صورت يک حلقه در شبکه ايجاد ميشود که
باعث از بين رفتن ساختار شعاعي شبکه ميشود .برای رفع مشکل فوق
مسيری که باعث ايجاد حلقه در شبکه شده است شناسايي ميشود و
يک کليد  ssدر اين مسير انتخاب و باز ميشود .در اين صورت ساختار
شعاعي شبکه نيز حفظ ميشود .ساختار جديد شبکه شکل ميگيرد و
محاسبات پخشبار در شبکه جديد انجام ميشود .در صورتي که تمام
قيود مساله رعايت شوند برنامه بازيابي مشخص ميشود .در غير اين
صورت حذف بار مطابق مرحله قبل صورت ميگيرد و دوباره پس از
اجرای پخشبار اهداف و قيود شبکه ،مورد بررسي قرار ميگيرند .در
صورتي که تمام قيود مساله رعايت شوند برنامه بازيابي مشخص
ميشود؛ در غير اين صورت اين مرحله برای انتخاب زوج کليد بعدی
اجرا ميشود .در صورتي که پس از انتخاب آخرين کليد  tsاز ليست FI
و اجرای فرآيند حذفبار ،اهداف و قيود مساله رعايت نشوند ،هيچ
برنامهای برای بازيابي بار پيدا نخواهد شد .برای درک بهتر روش
ارائهشده ،فلوچارت الگوريتم مطرحشده در شکل ( )3نشان داده شده
است.
(

)

FI
FI
ss
FI

ts

ss

)

i

(
FI j
{ k=2

ts
)} (j=k

?i>imax

i=i+1

ss

)
)

(

k=k+1

(
?j>jmax
ts

ss

ts

ss k

j=j+1

شکل ( :)3فلوچارت روش پيشنهادی
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طبعاً وقوع خطا در شبکه در هر کدام از ساعات فوق ،در نحوه اجرای
برنامه بازيابي شبکه توزيع موثر خواهد بود .در اين مقاله خطوط مهم
شيبکه برای هيرچيه بهتير نشيان دادن الگوريتم پيشنهادی برای
شبيهسازی خطا در نظر گرفته شده است .در اين مقاله ،تعداد
کليدزنيها به منظور ايزولهکردن خطا و بازيابي بارهای بيانرژی ،مقدار
بيارهای بيانيرژی قبل و بعد از اجرای برنامه بازيابي و باسهايي که
بيانرژی ماندهاند به دست آمدهاند .دياگرام تکخطي شبکه مورد
مطالعه (شبکه استاندارد  116باسه  )IEEEدر شکل ( )4نشان داده
شده است .جدول ( ،)2ليست مقادير ( FIبرحسب پريونيت) را برای
کليدهای کانديدای اجرای بازيابي ،در محلهای مختلف خطا نشان
ميدهد .در اين مقاله ،چهار محل خطا برای بررسي الگوريتم ارائهشده،
در نظر گرفته شده است.

به منظور نشان دادن سريع و کارآمد بودن روش پيشنهادی،
شبکه استاندارد  116باسه  IEEEمورد مطالعه قرار گرفته است که در
قسمت بعدی آمده است.

 -1مطالعه عددی
به منظور نشان دادن کارآمدی روش ابتکاری ارائهشده ،شبکه توزيع
بزرگ و استاندارد  116باسه  IEEEمورد مطالعه قرار گرفته است.
جزئيات شبکه توزيع مذکور در جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)1جزئيات شبکه توزيع مورد مطالعه
توان
نامي

تعداد
کليدها

مجموع بار شبکه )(kw, kvar

ولتاژ
نامي
)(KV

()MVA

پيک

پايه

کمباری

()ts،ss

11

11

11912 ،8684

8647 ،9844

9143 ،4731

،93
11

جدول ( :)2ليست مقادير  FIبرای محل خطاهای مورد مطالعه
مقدار FI

الگوريتم ارائهشده در اين مقاله ،در نرمافزار  MATLABکدنويسي
شده است .الگوی بار مصرفي به صورت سه سطح کمباری ،بار پايه و
پرباری يا بار پيک در نظر گرفته شده است .اولين سطح نشاندهنده
ساعاتي از شبانهروز است که مقدار مصرف توسط مصرفکنندگان در
کمترين حد خود قرار دارد .دومين سطح معرف ساعاتي از شبانهروز
است که مقدار بار مصرفي در حالت متوسط قرار دارد و سومين سطح
معرف ساعات اوج مصرف انرژی ميباشد.
17

27

26

46

45

25

24

16

23

)ts(88-75

)ts(99-77

)ts(91-73

FI=0.0482

FI=0.0651

FI=0.0371

)ts(43-54

)ts(49-62

)ts(25-35

FI=0.0559

FI=0.0477

FI=0.0493

-

)ts(118-110

)ts(83-108

-

FI=0.0208

FI=0.0240

)ts(77-99
FI=0.0621

)ts(73-91
FI=0.0336

)ts(58-96
FI=0.0368

15

22

21

41

40

14

20

44

43

13

12

19

18

8

9
42

محل خطا

11

6

7

66-67
31-32
103-104
89-90

10

5

2

4

38

39

3
53

54

52

50

51

49

48

47

62

61

60

33

34

31

32

29

30

35

28
37
36
58

59

56

57

55

77

76

75

74

73

99

98

97

96

95

94

93

92

90

89

72

71

70

69

68

67

66

85

84

83

82

81

80

79

88

87

91

65

64

63

1

s/s

78

switch
Tie Line
s/s

86
113

112

107
108

Substation
Bus

110

109

104

106

103

102

101
100

105
118

117

115

116

114

111
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در اين مطالعه ،سه سناريو برای نشان دادن کارآمد بودن برنامه
بازيابي ارائهشده ،مورد بررسي قرار گرفته است .سناريوی اول بررسي
بازيابي شبکههای مورد مطالعه با الگوريتم پيشنهادی بدون در نظر
گرفتن حذفبار است و بار شبکه در حالت پايه در نظر گرفته شده
است .در سناريوی دوم بازيابي بارهای بيانرژی با در نظر گرفتن
حذفبار مورد بررسي قرار گرفته است .در سناريوی سوم بازيابي با در
نظر گرفتن و حذفبار و سطوح مختلف بار ،اجرا شده است .هرکدام از
سناريوهای مذکور ،نتايج قابل تامل و متفاوتي را ارائه ميدهند که
مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1-1سناريوی اول
نتايج حاصل از اين سناريو در جدول ( )3آمده است .چهار محل خطا
برای بررسي الگوريتم بررسي شدهاند .با وقوع خطا در خط بين
باسهای  31و  1893 ،32کيلووات و  1491کيلووار بار بيانرژی
شده و دچار خاموشي ميشوند .در اين شرايط برای ايزولهکردن خطا
دو کليد واقع در خطوط  31به  31و  33به  34باز ميشوند .برای

بازيابي بارهای بيانرژی ،سه عمليات کليدزني که در جدول نشان داده
شده است مورد نياز است .در مرحله اول ،کليد  ،46-92که کمترين
مقدار  FIرا مطابق جدول ( )2دارد ،برای بستهشدن انتخاب ميشود.
با اجرای پخشبار در شبکهِ بازيابي شده ،مشاهده ميشود که باسهای
 13 ،12 ،11و  ، 14دچار افت ولتاژ زيادی ميشوند .با توجه به اين که
فرآيند حذفبار در اين سناريو صورت نميگيرد ،کليد  tsبعدی (کليد
 ،)21-31مطابق ليست  FIدر جدول ( ،)2برای بسته شدن انتخاب
ميشود .با اجرای پخشبار در شبکه ،مجددًا افت ولتاژ در باسهای ،12
 13و  14مشاهده ميشود .لذا اين کليد به حالت قبلي خود (وضعيت
باز) باز ميگردد و کليد  tsبعدی (کليد  )14-43که بزرگترين مقدار
 FIرا مطابق جدول ( )2دارد ،برای بستهشدن انتخاب ميشود .در اين
شرايط ،کليد  ssموجود در خط  11-12برای حفظ ساختار شعاعي
شبکه ،باز ميشود .با اجرای برنامه پخشبار در شبکه بازيابي شده و
بررسي اهداف و قيود شبکه ،مشاهده ميشود که برنامه بازيابي ،به
درستي اجرا شده است .زمان اجرای برنامه در اين حالت ( 1/28ثانيه)،
نشان از سرعت اجرای برنامه دارد.

جدول ( :)3بازيابي بدون در نظر گرفتن حذفبار
زمان
اجرا ()S

کليد برای
حذفبار

وضعيت
بار

کليدهای مورد نياز برای
بازيابي

تعداد کليدزني
برای ايزولهکردن
خطا

مقدار بار بي انرژی
()kw,kvar

محل خطا

حاالت
مورد
بررسي

تعداد
کليدزني
برای
بازيابي

بعد از
بازيابي

قبل از بازيابي

1

0.75



پايه

91-73

2

1

0, 0

942, 638

66-67

1.28



پايه

49-62, 43-54, 50-51

2

3

0, 0

1863, 1460

31-32

2

0.51



پايه

110-118

2

1

0, 0

2006, 1397

103-104

3

1.23



پايه

91-73, 58-96, 91-96

2

3

0, 0

810, 668

89-90

4

جدول ( :)4بازيابي با در نظر گرفتن حذفبار
زمان
اجرا ()S

کليد برای
حذفبار

وضعيت
بار

کليدهای مورد نياز
برای بازيابي

تعداد کليد زني
برای ايزولهکردن
خطا

تعداد
کليدزني
برای بازيابي

0.75



پايه

91-73

مقدار بار بي انرژی ()kw,kvar

محل خطا

حاالت
مورد
بررسي
1

بعد از بازيابي

قبل از بازيابي

2

1

0, 0

942, 638

66-67

0.93



پايه

49-62

2

2

650, 425

1863, 1460

31-32

2

0.53



پايه

110-118

2

1

0, 0

2006, 1397

103-104

3

1.34



پايه

91-73

2

2

251, 205

810, 668

89-90

4

محل خطا

بعد از
بازيابي
0, 0

حاالت
مورد
بررسي

1436, 1208

66-67

1

825, 590

2442, 1878

31-32

2

1650, 1110

103-104

3

530, 425

89-90

4

جدول ( :)1بازيابي با در نظر گرفتن حذفبار و شرايط مختلف کاری
زمان
اجرا ()S

کليد برای
حذفبار

وضعيت بار

کليدهای مورد نياز برای
بازيابي

0.66



پيک

91-73

2

1.28



پيک

25-35, 35-47, 62-49

2

0.65



کمباری

110-118

2

1

0.62



کمباری

91-73

2

1

Serial No. 69

مقدار بار بي انرژی
()kw,kvar

تعداد کليدزني
برای ايزوله
کردن خطا

تعداد
کليدزني
برای بازيابي
1
4

0, 0
0, 0

قبل از بازيابي
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 -2-1سناريوی دوم
نتايج حاصل از اين سناريو در جدول ( )4آمده است .در اين سناريو،
فرآيند حذفبار صورت ميگيرد .در صورت وقوع خطا در همان خط
مورد بررسي در سناريوی اول ،اين بار با اجرای دو عمليات کليدزني و
حذفِ مقدار  713کيلووات و  127کيلووار بار ،ميتوان برنامه بازيابي را
اجرا کرد .در اين شرايط کليد واقع در خط بين باسهای  11و  12به
منظور حذف بار عمل ميکند.

 -3-1سناريوی سوم
نتايج حاصل از اين سناريو در جدول ( )1آمده است .با بررسي همان
محل مورد مطالعه در دو سناريوی قبلي ،با اين تفاوت که خطا در
زماني رخ دهد که مقدار مصرف در حالت اوج خود قرار دارد ،تعداد
عمليات کليد زني افزايش مييابد .در اين سناريو ،بعد از انتخاب کليد
 tsاول و اجرای محاسبات پخشبار ،مشاهده ميشود که افت ولتاژ در
تعدادی از باسهای شبکه ( 13 ،12 ،11و  )14وجود دارد؛ لذا کليد ts
دوم ،مطابق با دومين مقدار  FIدر جدول (( )2کليد  ،)31-21برای
بسته شدن ،انتخاب ميشود .در اين سناريو ،فرآيند حذفبار صورت
ميگيرد .با اجرای فرآيند حذفبار در شبکه ،تحت شرايط فوق و
بررسيِ مجددِ وضعيت شبکه ،مشخص ميشود که تمامي قيود شبکه
رعايت شدهاند ،لذا برنامه بازيابي مشخص ميشود.
با توجه به نتايج جدولهای ( )4( ،)3و ( ،)1و مقايسه اين نتايج
(زمان اجرای برنامه و تعداد کليدزني) ،با نتايج ارائهشده در مراجع [،]1
[ ]8[ ،]7[ ،]2و [ ،]11کارآيي الگوريتم ارائه شده مشخص
ميشود .همچنين ،نتايج به دست آمده از روش پيشنهادی (از نظر
زمان اجرای برنامه بازيابي) با نتايج تعدادی از مراجع در جدول ()9
مقايسه شده است.
جدول ( :)9مقايسه زمان اجرای روش پيشنهادی و تعدادی از مراجع

ميانگين زمان اجرای
برنامه ()s

شبکه مورد بررسي

روش

9/50

شبکه عمومي تايوان

مرجع ][2

22/64

 32باسه

115/66

 271باسه

87/80

 17باسه نامتعادل

مرجع ][27

2/50

 229باسه

روش پيشنهادی

مرجع ][8

 -9نتيجه
در اين مقاله ،يک الگوريتم ابتکاری برای بازيابي سريع و کارآمد
شبکههای توزيع پس از وقوع خطا و با درنظر گرفتن فرآيند حذفبار
ارائه گرديد .بيشينهکردن بارهای انرژیدار شده ،کمترين تعداد عملکرد
برای کليدها ،در نظر گرفتن حقتقدم مصرفکنندگان و کمترين مقدار
حذفبار ،جزء توابع هدف مساله مورد بررسي بودند .اساس روش ارائه

Serial No. 69

شده برای بازيابي شبکه ،کاهش افت ولتاژ در ساختار نهايي شبکه بود.
نهايتاً روش ارائهشده در شبکه توزيع بزرگ و استاندارد  116باسه
 IEEEمورد آزمايش قرار گرفت که نتايج حاکي از سرعت مناسب و
جواب بهينه برای برنامه بازيابي بارهای بيانرژی ميباشد .نتايج به
دست آمده از اين روش به صورت خالصه در زير آمده است.
 مقدار بارهای بيانرژی قبل و بعد از اجرای برنامه بازيابي؛
 تعداد کليدزنيهای مورد نياز برای ايزوالسيون خطا و اجرای
برنامه بازيابي؛
 باسهای بيانرژی ناشي از حذف بار.
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