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 در حال افززايش، استفاده از توليدات پراکنده که اغلب از انرژیهای نو استفاده میکنند، امروزه به دليل افزايش قيمت منابع انرژی فسيلی:چکيده
- سطح جريان اتصال کوتاه شبکه افزايش میيابد؛ که اين امر منجر به برهمخوردن هماهنگی بين رلزه، با نصب اين واحدها در شبکههای توزيع.است
 در ايزن مقالزه از.های جريان زياد موجود در سيستم و همچنين ايجاد جريانهای خطای باالتر از قدرت قطعکننزد ی تجهيززات حفزاظتی مزیشزود
 بزا در نظزر زرفتن سزه،SFCL  جايابی و تعيين ظرفيت مناسب.) برای حل مشکالت فوق استفاده میشودSFCL( محدودساز ابررسانای جريان خطا
 بهصورت همزمان انجام می يرد؛ همچنين عدمقطعيت در توانSFCL  کاهش جريان خطا و مينيمم ظرفيت نصبشده،معيار حفظ هماهنگی رلهها
 استفاده شدهARMA (Autoregressive Moving Average)  برای مدلسازی سرعت باد از سری زمانی.توليدی توربينهای بادی نيز لحاظ میشود
 در ايزن مقالزه از، برخالف روشهای بهينهسازی متزداول.است؛ تا بتوان سرعت ساعتی باد را شبيهسازی نمود و توزيع احتماالتی آن را به دست آورد
 اجرا می زردد تزا نتزايج عزددیIEEE  باسه03  روش پيشنهادی بر روی سيستم نمونه، در پايان. استفاده شده استNSGA-II الگوريتم بهينهسازی
. عملکرد روش پيشنهادی را نشان دهد،حاصل شده
 رله جريان زياد، هماهنگی حفاظتی، توربين بادی، انرژیهای نو، عدمقطعيت، محدودساز جريان خطا:واژههای کليدی
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Abstract: Nowadays, due to the rising price of fossil energy sources, use of distributed generation with renewable energy sources is
rising. In distribution networks, fault current level is increased with the installation of these units. Therefore, it tends to miscoordination between directional overcurrent relays. In this paper, superconducting fault current limiter (SFCL) is used to solving
these problems. Multiple criteria such as the total operating time of the relays, fault current reduction and the minimum size of
SFCLs are simultaneously considered in order to determine the optimal placement and the size of SFCLs. Moreover, uncertainty in
output power for DGs is incorporated. Autoregressive moving average (ARMA) model is used for the modeling of wind speed.
Unlike the traditional optimization methods, none dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) multi-objective optimization
algorithm is used, in this paper. Finally, the proposed method is carried out on distribution part of IEEE 30-bus test system to
demonstrate the effectiveness of the method.
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 -1مقدمه
افزايش نياز به توليد انرژی الکتريکی و محدويتهزای شزديد در احزدا
خطوط انتقال باعث افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده شده اسزت.
حضور اين منابع در سيستم توزيع ،منجزر بزه افززايش قابليزت اعتمزاد و
کاهش هزينههای سرمايه زااری مزیشزود  .]1کزاهش تلفزات ،بهبزود
پروفيل ولتاژ ،تداوم در تأمين بار و افزايش کيفيت توان ازجملزه عزواملی
هستند که طراحان شبکه را به استفاده از اين منابع ترغيب میکند .]2
توليدات پراکنده در کنار مزايايی که دارند ،مشکالتی را نيز برای سيستم
توزيع ايجاد میکنند  .]0ازجملزه ايزن مشزکالت مزیتزوان بزه افززايش
سززطح جري زان خطززا ،تري زپ اشززتباه رلززههززا و عملکززرد نادرسززت ادوات
حفززاظتی اشززاره کززرد  .]6افزززايش جري زان خطززا منجززر بززه اسززتفاده از
مدارشکنهايی با قدرت قطزع بزاالتر مزیشزود؛ همچنزين ايزن افززايش
جريان باعث بههم خوردن هماهنگی بين ادوات حفاظتی می ردد .]9
استفاده از حفاظزت تطبيقزی  ]4و ريکلوزرهزای ميکروپروسسزوری
 ]8برای حل مشکالت فوق پيشزنهاد شزده اسزت .امزا اسزتفاده از ايزن
طزر در کنزار پيچيزد یهزايی کزه دارد هزينززه بزااليی را در پزی خواهززد
داشت .جدا کردن  DG8از شبکه در زمان بزروز خطزا و اتصزال مجزدد آن
پززا از رفززع خطززا راهحززل ديگززری بززه شززمار م زیرود .مشززکالتی نظي زر
سنکرونيزاسيون در زمان اتصال مجدد  DGبه شبکه و همچنين از دست
دادن توان  DGحتی در خطاهای ارا ناکارآمد بودن اين روش را نشزان
میدهند .استفاده از مدارشکنهايی با قدرت قطع بزاالتر و چزک کزردن
مجدد همزاهنگی ادوات حفزاظتی در حضزور DGهزا  ]7راهحزلهزايی
هستند که به دليل هزينه بسيار باال بزهصزورت سزتره مزورد توجزه قزرار
نمزی يرنززد .بززرای کززاهش جريزان تزريقزی از  DGبززه شززبکه ،مزیتززوان
ا
ظرفيت  DGرا کاهش داد  .]5اما معموال تعيين ظرفيزت مناسزب بزرای
توليدات پراکنده بهمنظزور دسزتيابی بزه اهزداف ديگزری ماننزد کزاهش
تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ صورت می يرد .]13
بزا پيشززرفت تکنولززوژی ابررسززاناها در چنززد دهززه اخيزر ،اسززتفاده از
ادواتی تحت عنوان محدودساز ابررسانای جريان خطزا ( )SFCL8بسزيار
ا
مورد توجه قرار رفته است SFCL .اين توانايی را دارد که مسزتقيما و بزا
سرعت باال جريان خطا را تشخيص داده و با ار از حالت ابررسزانايی بزه
حالت محدودسازی آن را کاهش دهد SFCL .در شرايط کارکرد طبيعزی
سيستم ،هيچ تلفات و افت ولتاژی ايجاد نکرده و فقط در شرايط خطزای
سيسززتم ت زأثير خززود را بززر شززبکه اعمززال مزیکنززد؛ همچنزين اي زن روش
پرهزينززه نيسززت و نيزازی بززه الگوهززای حفززاظتی پيچيزده نززدارد .بهبززود
پايداری ارا و انتقزال تزوان بزاالتر بزا پايزداری بزيشتزر از ديگزر مزايزای
استفاده از  SFCLدر شبکه قدرت محسوب میشوند .]12 ،11
به دليل جنبههای فنی و اقتصادی ،تعيين ظرفيت و محزل مناسزب
برای نصب  SFCLبسيار حزازز اهميزت اسزت؛ بزه ونزهای کزه ا زر ايزن
تجهيز در محل نامناسب و با ظرفيت نادرست نصب شود ،نهتنها عملکرد
مورد انتظار را ندارد بلکه مشکالتی را نيز برای شبکه ايجاد خواهزد کزرد.
در مرجززع  ،]10محززل مناسززب بززرای نصززب  FCL3در يززک سيسززتم
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هوشمند تعيين می ردد .بااينوجود ،امکان نصب  ،FCLفقط در بعضی
از نقاط شبکه موردمطالعزه قزرار مزی يزرد .همزين محزدوديت ،در مزورد
محل وقوع خطزا نيزز لحزاظ شزده اسزت .همچنزين هزيچ مطالعزهای در
خصوص ظرفيزت مناسزب  FCLصزورت نگرفتزه اسزت .مرجزع  ]16بزا
اسززتفاده از شاخص زی تحززت عنززوان  PCA9و تحلي زل حساس زيت ،محززل
مناسب برای نصب  FCLرا يافته است .برای محاسبه اين شزاخص ،نيزاز
است تا مدل ديناميکی شبکه با جززيات زيادی شبيهسازی ردد .همين
موضوع سبب شده تا اجرا کردن اين روش بر روی شبکههای بزرگ بسيار
دشوار باشد .بزهعزالوه ،بززرای يززافتن محزل مناسزب بزرای نصزب ،FCL
میبايست کليه محلهای ممکن در شبکه ،يکبهيک بررسزی شزوند .در
مرجزع  ،]19ظرفيزت بهينززه محدودسززاز جريزان خطززا در يزک سيسززتم
توزيع تعيين می ردد؛ اما محزل نصزب  FCLبزهصزورت فرضزی در نظزر
رفته شده است .همچنين ،هزينه نصب  FCLنيزز ناديزده رفتزه شزده
است .مرجع  ]14بزا روش تصزميم يزری چندشاخصزه ( )MADM5در
يک شبکه شعاعی ساده اقدام به جايزابی  SFCLکزرده اسزت؛ امزا روش
تصميم يری چندشاخصه قادر به تعيين ظرفيزت بهينزه  SFCLنيسزت؛
همچنين تعيين وزن مناسب برای هر يک از شاخصهها پيچيده و دشزوار
خواهد بود .در  ]18برای بازيابی هماهنگی بين رلههای جريان زيزاد از
 FCLبهصورت سریشزده بزا  DGاسزتفاده شزده اسزت .در هيچيزک از
مطالعات اشته ،عزدمقطعيزت در تزوان توليزدی DGهزا در نظزر رفتزه
نشده است.
امروزه با پيشرفت تکنولوژی و آ زاهی از مسزلله انزرژی ،اسزتفاده از
منابع انرژی تجديدپاير برای توليدات پراکنده امری مهم تلقی می ردد.
در مي زان انززرژیهززای تجديدپززاير ،تولي زد بززرق از طري زق بززاد بززه علززت
زيرساختهای خوب ،رشد تکنولوژی و پايين بودن هزينه بهرهبرداری در
حال زياد شدن اسزت  .]17مشززکالت زيسزتمحيطزی و مسزلله تغييزر
آبوهوای کره زمين به سبب استفاده بيش از حد از انرژیهای فسيلی،
عوامل ديگری هستند کزه اسزتفاده از انزرژی بزاد را در سزالهزای اخيزر
افزايش داده است .با توجه به موارد ذکرشده و توجيزهپزايری اقتصزادی
انرژی باد در مقايسه با ساير منابع انرژیهای نو ،پرداختن به انزرژی بزاد
امری حياتی و ضروری بهنظر میرسد .موضوع مهزم در اسزتفاده ار ايزن
انرژی ،در نظر رفتن ماهيت تصادفی سرعت باد است که سبب میشود
تأثيرات آن بر روی سيستم قدرت با عدمقطعيت همراه باشزد .]23 ،15
با لحاظ کردن عدمقطعيزت در مزدلسزازی ايزن منزابع ،مزیتزوان رفتزار
سيستم قدرت را بهصورت واقعزیتزری موردمطالعزه قزرار داد .همچنزين
برنامهريزیهای شبکه ،اعم از تعيين محل و ظرفيزت مناسزب تجهيززات
آن ،بزدون در نظزر ززرفتن عزدمقطعيزتهززای موجزود در سيسزتم کززاری
غيرمنطقی است و باعث سرمايه ااریهای بیمورد میشود.
در اين مقالزه محزل و ظرفيزت بهينزه محدودسزاز ابررسزانای جريزان
خطا ،با در نظر رفتن عدمقطعيت در توان توليدی تزوربينهزای بزادی،
تعيين می ردد .توربينهای بادی بهعنوان منابع توليد پراکنزده در نظزر
رفته شدهاند .الگزوی توليزد تزوان بزرای ايزن منزابع ،بزا شزناخت تزأثير
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سرعت باد و مدل توربين بادی ارازه شده است .اين روش پيشزنهادی بزه
يک شبکه نمونه اعمال میشود؛ به اين ترتيب که ابتزدا همزاهنگی بزين
رلههای جريانزياد جهتدار ( )DOCR6در يک شبکه توزيع نمونه برقزرار
میشود .سپا بزا اسزتفاده از سزری زمزانی  ،ARMA7الگزوی سزاعتی
سرعت باد محاسبه شده و به دنبال آن ،يک توزيع احتماالتی مناسب که
بتواند رفتار اين الگو را توصزيف کنزد ،بزر ايزن الگزو بزرازش مزیيابزد .بزر
اسزاس تزوزيزع احتماالتی بزرازشيزافته ،تززوان خززروجی تزوربين بزادی
بهصورت غيرقطعی محاسبه می ردد .در ادامه ،جايابی و تعيزين انزدازه
بهينه  SFCLدر حضور توربينهای بادی صورت می يزرد .بزرای انجزام
اين کار ،از سه معيار مختلف و الگوريتم  NSGA1-IIاستفاده شده است.
در انتها ،يک بار ديگر اين مسلله بزدون در نظزر زرفتن عزدمقطعيزت در
توان خروجی توربينهای بادی موردمطالعه قرار می يرد و نتايج عزددی
حاصل از آن با حالت قبلی مقايسه خواهد شد.

 -2هماهنگی بهينه رلههای جريانزياد جهتدار
موضوع مهم در مسلله تنظيم و هماهنگی رلزههزای جريزانزيزاد ،تعيزين
مقدار  TMSبرای هر رله میباشدTMS .ها بايد به ونهای تعيزين شزوند
تا رلهها در کمترين زمان ممکن ،خطای اتصالکوتزاه را تشزخيص داده و
فرمان تريپ را صادر کنند و همچنين اختالف زمان عملکرد بين رلههای
اصلی و پشتيبان در محدوده مجاز باقی بماند .در شزبکههزای حلقزوی،
تعيين مقدار TMSها کار سادهای نيست .يکی از روشهای پيشنهادی،
استفاده از الگوريتمهای هوشمند برای تعيزين مقزدار مناسزب TMSهزا
مزیباشززد .در الگززوريتمهززای هوشزمند ،تعريزف تززابع هززدف مناسززب در
رسيدن به جواب بهينه تأثير بزهسززايی دارد .در مرجزع  ،]21روشزی بزر
اساس الگوريتم ژنتيک برای هماهنگی بهينه رلهها ارازه شزده اسزت .در
اين مرجع ،تابع هدف به ونهای تعريف شده که عالوه بر مينزيممسزازی
زمان عملکرد رلههای اصلی ،فاصله زمانی بين رلههای اصلی و پشتيبان
را در محدوده مجاز نگه دارد .اين تابع هدف بهصورت رابطه ( )1است.
()8

OF  1  (t i )2   2  ( t mb   2 ( t mb  t mb ))2
t mb  t b  t m  CTI

 α2 ،α1و  β2ضززرايب وزنززی هسززتند ti .زمززان عملکززرد رلززه iام بززه ازای
خطايی است که در جلوی رله iام رخ میدهد Δtmb .اختالف زمانی بزين
هر جفت رله اصلی و پشتيبان میباشد tm .و  tbزمان عملکرد رلزه اصزلی
و پشتيبان به ازای خطا در جلوی رلزه اصزلی اسزت CTI .فاصزله زمزانی
بحرانی است که در حدود  3/0ثانيه در نظر رفته میشود.
برای محاسبه زمان عملکرد رلهها از منحنی استاندارد  IECاستفاده
میشود .اين مشخصه از رابطه ( )2پيروی میکند.
TMS

()8
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در رابطه فوق t ،زمان عملکرد رلزه TMS ،تنظزيم زمزانی رلزه I0 ،جريزان
آستانه يا جريان قطع رله ISC ،جريزان خطزای عبزوری از رلزه مزیباشزد.
ضرايب  kو  nنيز ثابتهای وابسته به نوع رله میباشند.
برای محاسبه جريان اتصال کوتاه میتزوان از نظريزه تزونن اسزتفاده
نمود .با استفاده از نظريه تزونن ،ولتزاژ شزينهزا در حزين خطزا از جمزع
کردن ولتاژ شينها قبل از خطا و تغيير در ولتاژ شينها بزهصزورت رابطزه
( )0به دست میآيند.
) V bus ( F ) V bus (0)  Z bus I bus (F
()3
در رابطه فوق Vbus(F) ،بردار ولتاژ شينها در حين خطزا Vbus(0) ،بزردار
ولتاژ شينها قبل از خطا و ) Ibus(Fبردار جريان شين میباشد.
ا ر خطايی در باس kام رخ دهد ،فرم ماترسی رابطه ( ،)0بهصزورت
رابطه ( )6خواهد بود.

()9

... Z 1n   0 
... ...   ... 


... ...   .... 


... Z kn    I k ( F ) 
... ...   ... 


... ...   ... 
... Z nn   0 

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

... Z 1k
... ...
... ...
... Z kk
... ...
... ...
... Z nk

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

V 1 ( F )  V 1 (0)   Z 11
 ...   ...   ...

 
 
 ....   ...   ...

 
 
V k ( F )   V k (0)    Z k 1
 ...   ...   ...

 
 
 ...   ...   ...
V ( F )  V (0)   Z
 n   n   n1

ازآنجايیکه خطا در باس kام رخ داده ،جريان تمام شينهزا بزه جزز
شين kام برابر صفر است .جريان شين kام بهصورت يزک جريزان منفزی
وارد شده به شين  kدر نظر رفته میشود.
معادله kام در رابطه ماتريسی ( ،)6بهصورت رابطه ( )9است.
) V k (F ) V k (0)  Z kk I k (F
()5
برای خطای مستقيم (خطا با امپدانا صفر) Vk(F) = 0 ،است .بزا
استفاده از اين مفهوم و رابطزه ( ،)9جريزان خطزا طبزق رابطزه ( )4قابزل
محاسبه است.
)V k (0
Z kk

()6

I k (F ) 

در رابطه فوق Ik(F) ،جريزان خطزا در بزاس kام Vk(0) ،ولتزاژ شزين kام
قبل از خطا و  Zkkامپدانا تونن از ديد شين kام است.
پا از محاسبه جريان خطا ،میتوان ولتزاژ تمزام شزينهزا در حزين
خطا را با استفاده از رابطه ( )6محاسبه نمود .پا از مشخص شدن ولتاژ
شينها در حين خطا ،میتوان جريان خطا در همزه خطزوط را محاسزبه
کرد .بهعنوانمثال ،جزريان اتصزال کزوتزاه در خزط بزين شزينهزای  iو j
بهصورت رابطه ( )8محاسبه میشود.
()7

) V i ( F ) V j ( F
z ij

I ij ( F ) 

در رابطه فوق Vi(F) ،ولتاژ شين  iدر حين خطا Vj(F) ،ولتاژ شزين  jدر
حين خطا و  zijامپدانا بين شين  iو  jاست.

 -0مدلسازی عدمقطعيت در توربين بادی
با در نظر رفتن ماهيت تصادفی سزرعت بزاد ،موضزوع عزدمقطعيزت در
توان خروجی توربين بادی مطر میشود .ايزن موضزوع سزبب شزده تزا
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نتوان از روشهای مرسوم برای بررسی تأثيرات آن بر روی سيستم قدرت
استفاده کرد .به همين دليل ،به دست آوردن يک مدل مناسزب ظرفيزت
برای توربين بادی امری ضروری به شمار میرود .در بخشهای ( )1-0و
( )2-0موارد الزم برای مدلسازی توربينهزای بزادی مزورد بررسزی قزرار
می يرد.
 -1-0مدلسازی سرعت باد
عوامل مختلفی در عدمقطعيت توان توليدی يزک تزوربين بزادی دخيزل
هستند اما مهمترين آنها عدمقطعيت در انزرژی اوليزه (بزاد) مزیباشزد.
توان خروجی توربين بادی ،به ميزان سرعت باد در منطقهای که تزوربين
در آن نصب شده بستگی دارد .به همين علت ،بزه مزدلی نيزاز اسزت کزه
بتواند سرعت ساعتی باد را با دقزت بزاال شزبيهسزازی کنزد .در  ،]22بزا
استفاده از سری زمانی  ARMAروشی برای شبيهسازی سرعت ساعتی
باد ارازه شده است .روشهای مبتنی بر سری زمانی  ،ARMAراهکاری
مناسب برای انجام اين کار مزیباشزد .سزری زمزانی  ARMAبزهصزورت
رابطه ( )7فرمولبندی میشود .]22
y t  1 y t 1   2 y t  2  ...   n y t  n 

()1

t  t 11  t  2 2  ...  t  m  m

()81

در اين رابطه yt ،مقدار سری زمانی در لحظه  tاسزت.
و ) θj(j=1,2,3,…,mبه ترتيب ضرايب خودهمبسته و ضرايب با ميزانگين
متحرک هستند .اين ضرايب با اسزتفاده از دادههزای آمزاری يزک محزل
مشخص محاسبه میشزوند αt .نزويز سزفيد وسزی بزا ميزانگين صزفر و
واريانا  σ2است NID .بيانگر توزيع نرمال مستقل است.
رابطه ( ،)7يک سری زمانی توليد میکند که مقدار آن در هر لحظزه
به مقدار تصادفی  αtو مقادير  yو  αتوليدشده در لحظات قبلی بسزتگی
دارد .با استفاده از سری زمانی توليد شده از رابطه ( ،)7میتوان سرعت
ساعتی باد را طبق رابطه ( )5محاسبه کرد .]22
v (t )     y t
()4
در رابطه فوق v(t) ،سزرعت بزاد در لحظزه  μ ،tميزانگين سزرعت بزاد و σ
انحراف معيار استاندارد سرعت باد در يک منطقه مشخص میباشد.
 -2-0مشخصه توان خروجی توربين بادی
مطابق شکل  1توان خروجی توربين بادی در هر لحظه ،به سرعت باد در
همان لحظه و مشخصههای توربين بادی وابسته است .در اين شکل،
 Vciسزرعت قطع پزايين Vr ،سرعزت نزامی و  Vcoسزرعت قطزع بزاال
میباشند .واحدهای بادی از سرعتی تحت عنوان  Vciتا سرعتی تحت
عنوان  Vcoقابل بهرهبرداری بوده و شروع به توليد توان میکنند .در
سرعتهای بين  Vciتا  Vrرابطه بين توان خروجی و سرعت باد يک
رابطه غيرخطی است .به دليل مسازل ايمنی ،ا ر سرعت باد از سرعت
قطع باال بيشتر شود ،توربين بادی خاموش میشود .رابطه بين باد و
توان خروجی متناظر با آن بهصورت رابطه ( )13توصيف میشود .]20

0  v  v ci
v ci  v  v r
v r  v  v co
v  v co

0

( A  Bv  Cv 2 ) P

r
p (v )  
Pr


0


در رابطه فوق p(v) ،توان خروجی توربين بادی بزه ازای سزرعت بزاد  vو
 Prظرفيت نامی توربين بادی است B ،A .و  Cمقادير ثابتی هستند کزه
به  Vciو  Vrبسزتگی دارنزد و طبزق روابزط ( )12( ،)11و ( )10محاسزبه
می ردند .]20
()88

3

V ci V r  


V
V

V

4
V
V


 ci ci
r
ci r 
 
2
V
r

 




()88

3


V ci V r 


4 V ci V r  
   3V ci V r  
2V r 






()83

3

V ci V r  


2  4 
 
2
V
r

 




t  NID  0, 2 
)Φi(i=1,2,3,…,n
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شکل  :1ميزان توان توليدی توربين بادی برحسب سرعت باد

1
2

V r 

V ci

1
2

V r 

V ci

1
2

V r 

V ci

A

B

C 

 -4انتخاب نوع و محلهای کانديدشده برای نصب SFCL

انواع مختلفی از SFCLها مانند مقاومتی  ،]26القايی  ]29و هيبريزد
مقاومتی  ]24توليد شدهاند .برای سزاختن هيبريزد مقزاومتی ،از مزواد
ابررسانا و سوزيچهای قدرت معمولی استفاده میشود .اسزتفاده از ايزن
طر باعث شده تزا حجزم مزاده ابررسزانای اسزتفادهشزده در آن ،بسزيار
کاهش يابد که درنتيجه خنکسازی آن را سادهتر میکند  .]24در ايزن
مقاله از محدودساز ابررسانای نوع هيبريد مقزاومتی اسزتفاده مزیشزود.
عملکرد يک محدودساز ابررسانای جريان خطا از نوع هيبريد مقزاومتی،
بززه ايزن صززورت اسززت کززه در حالززت طبيعزی شززبکه ،جريزان بززار از يزک
ابررسانای دمای باال عبور مزیکنزد؛ امزا زمزانی کزه خطزايی در سيسزتم
اتفاق میافتد ،يک مزدار کنترلزی ايزن شزرايط را تشزخيص داده و مسزير
عبور جريان را تغيير میدهد .بهايزنترتيزب ،جريزان خطزا از طريزق يزک
مقاومت محدودکننده که در مسير جديد قرار دارد ،کاهش میيابد.
برای جايابی  SFCLدر شبکه قدرت ،ابتدا بايد محلهايی که امکان
نصب  SFCLدر آنها وجود دارد ،مشخص شوند .در ايزن مقالزه تمزامی
محلهای ممکن بهعنوان کانديد در نظر رفته شدهاند .اين محلهزا در
شکل  2مشخص شدهاند .برای کاهش سطح اتصال کوتاه کل سيسزتم،
میتوان  SFCLرا در سمت فشزار قزوی سيسزتم يزا بزهصزورت سزری بزا
توليزدات پراکنززده نصززب کززرد .نصززب  SFCLدر مسزير يزک خززط باعززث
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کاهش سطح جريان اتصزالکوتزاه در آن خزط شزده کززه در ايزن صزورت
میتوان از مدارشکنهايی با قدرت قطع پايينتر استفاده نمود.

جايابی و تعيين ظرفيت بهينه محدودساز ...

حساسيتی نسبت به مقدار پارامتر  pوجود نزدارد و هزر مقزداری را بزرای
آن میتوان اختيار کرد fi(x) .مقدار تابع هدف iام به ازای پاس  xاست.
 mتعداد توابع هدف میباشد.

 -6فرمولبندی معيارهای مختلف برای جايابی و تعيين ظرفيت
بهينه SFCL
شکل  :2محلهای کانديد برای نصب SFCL

 -5الگوريتم ژنتيک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب ()NSGA-II
بيشتر مسازل بهينهسازی در دنيای واقعی بهصورت چندهدفه هستند؛
ا
زيرا معموال چندين هدف متعارض وجود دارد که بايد بهصورت هزمزمزان
بهينززه شززوند  .]28راهکززار معمززول بززرای حززل اي زن دسززته از مسززازل،
استفاده از روش مجموع وزنزدار اسزت .نکتزه قابزل تأمزل در اسزتفاده از
روش مجموع وزندار ،تعيين وزن مناسب برای هر يزک از اهزداف اسزت
ا
که غالبا نياز به تجربه باال و آزمون و خطا دارد .بهعزالوه ،بزرای بزه دسزت
آوردن مجموعه جواب بهينه با روش مجموع وزندار ،میبايست چنزدين
مرتبه الگوريتم اصلی را اجزرا کنيم کزه ايزن کززار زمززان زيزادی بزه طزول
میانجامد.
ا
دستهای از الگوريتمهزا وجزود دارنزد کزه ذاتزا بزهصزورت چندهدفزه
طراحی شدهاند .ا رچه ايزن الگزوريتمهزا پيچيزد ی محاسزباتی بزااليی
دارند ،اما فقط با يکبار حل مسلله ،کليزه پاسز هزای بهينزه را بزه دسزت
میآورند .بهعبارتديگر خروجی اين الگوريتمها يک پاس بهينه نيست،
بلکه مجموعهای (آرشيو) از پاس های بهينه است که بسته به نظر طزرا
سيستم ،هر يک از آنها میتواند بهعنزوان پاسز بهينزه انتخزاب شزود.
يکی از شاخصترين و قویترين الگوريتمهزايی کزه در ايزن حزوزه وجزود
دارد ،الگوريتم  NSGA-IIاست  .]27اين الگزوريتم بزهقزدری شزاخص
است که حتی صحت عملکرد ساير الگوريتمهای ابداعی ،با آن سنجيده
میشود .با توجه به داليل ذکرشده ،در اين مقالزه از الگزوريتم NSGA-II
برای بهينهسازی استفاده میشود تزا امکزان انتخزاب پاسز مناسزب در
حالززتهززای مختل ززف و تح ززت سياس ززته ززا و شراي ززط مت ززفاوت بززرای
تصميم يرنده فراهم باشد.
در حالت کلی چندين روش برای رتبهبنزدی مجموعزه جزواب بهينزه
پارتو وجود دارد .يکی از پرکاربردترين آنها  Lp normناميده میشود .در
اين روش ،پاس ها بر اساس فاصزلهای کزه از يزک نقطزه ايزدهآل دارنزد،
رتبهبندی میشوند .بزرای محاسزبه ايزن فاصزله از رابطزه ( )16اسزتفاده
میشود .]25
1

()89

p p
m
Minimize   f i ( x )  f i *  
 i 1


* fiبردار ايزدهآل هزدف ناميزده مزیشزود کزه در اينجزا [ ]1 1 1در نظزر
رفته شده است .مقدار  pنيز برابزر  2لحزاظ شزده اسزت .ا زر مقزدار p
برابر  1باشد به آن فاصله شهری فته میشود .ا ر مقدار  pبرابر  2باشد
بززه آن فاصززله اقليدس زی فتززه م زیشززود  .]25در حالززت کل زی ،ه زيچ
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همانطور که فته شد اضافه شدن توليدات پراکنده بزه سيسزتم قزدرت
منجر به افزايش سزطح جريزان اتصزال کوتزاه شزده کزه ايزن امزر بزر روی
هماهنگی رلهها تأثيرات منفی خواهد داشت .همچنين افزايش ماکزيمم
جريان خطا ميتواند منجر به استفاده از مدارشکنهايی بزا قزدرت قطزع
باالتر شود .انتخاب محزل و ظرفيزت مناسزب بزرای  SFCLمزیتوانزد بزه
کزاهزش مززاکزيمم جزريززان خطززا کمزک کززرده و آن را تززا حززد قزدرت
قطعکنند ی ادوات حفاظتی پزايين آورد؛ بزهعزالوه بززر روی همزاهنگی
رلهها نيز اثر اار خواهد بود .در کنار تمام موارد ذکرشده ،هزينه نصزب و
بهرهبرداری  SFCLفاکتور مهمی محسوب میشود.
در اين مقالزه از الگزوريتم  NSGA-IIبزرای بهينزهسزازی سزه معيزار
حفظ هماهنگی رلهها ،کاهش جريان خطا و مينيمم ظرفيت نصبشزده
 SFCLبهصورت همزمان استفاده میشود .برای در نظر رفتن ايزن سزه
معيار ،توابع هدف بهصورت روابط ( )14( ،)19و ( )18تعريف شدهاند.
()85

()86

OF1  1  (t i )2  2  ( t mb   2 ( t mb  t mb ))2
t mb  t b  t m  CTI
I iDG ,SFCL  I i1
I i1

n

OF2  
i 1

m

()87

OF3   R i
i 1

 OF1تاب ززع هززدف اول م ززیباش ززد کززه بززرای حفززظ همززاهنگی رلززههززا و
حداقلسازی زمان عملکرد آنها در نظر رفته شده است.
 OF2تززابع هززدف دوم مزیباشززد کززه بززهمنظززور کززاهش جززريان خطززا بززا
حداقلسازی انحراف از ظرفيت قطع کليدها در نظر رفته میشود.
 OF3تابع هدف سوم است که بزرای حزداقلسزازی ظرفيزت نصزبشزده
 SFCLلحاظ شده است.
همچنين  IiDG,SFCLجريان خطای رله iام در حضزور توليزدات پراکنزده و
 I1i ،SFCLظرفيت قطع کليد iام (جريان اتصالکوتاه کليزد iام قبزل از
نصب  DGو  n ،)SFCLتعداد کل کليدها Ri ،مقاومزت iامزين  SFCLو
 mتعداد کل SFCLهای نصبشده میباشد.
همانطور که پيش از اين اشاره شد ،درصزورتیکزه  SFCLدر محزل
نادرست و با ظرفيت نامناسب نصب شود نهتنهزا جريزان اتصزال کوتزاه را
کاهش نمیدهد بلکه منجر به افزايش آن نيز خواهد شزد .البتزه الزم بزه
ذکر است که محل وقوع خطا نيزز عامزل بسزيار مهمزی تلقزی مزیشزود.
ا
معموال در مطالعات مشابه ،يک يا چندين محل را بهعنوان کانديزد بزرای
ايجاد خطا در شبکه انتخاب میکنند و فقط سطح اتصال کوتاه آنهزا را
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موردبررسی قرار میدهند .در اين مقاله ،تمام محلهايی که امکان وقوع
خطا برای آنها وجود دارد موردبررسی قرار می يرند .به عبارت دقيقتر،
تحليل اتصال کوتاه با قرار دادن خطا در جززلوی تزکتزک رلزههززا انجزام
میشود.

Gen = 1
s=1
i=1
i

 -8محاسبه مقدار تابع هدف با در نظر رفتن عدمقطعيت
در مطالعززات اشززته ماننززد  ]18فززرض شززده اسززت کززه تززوان توليزدی
DGها ثابت است .اين مسلله در عمل بسيار غيرمحتمل است؛ زيرا توان
توليدی DGها به منبع انرژی اوليه آنهزا بسزتگی دارد .ا زر ايزن منبزع
انرژی باد باشد ،بايستی عدمقطعيت آن در نظر رفتزه شزود .بزه عبزارت
سادهتزر ،متغيزر بزودن سزرعت بززاد بززاعث مزیشززود تززا تزوان خروجزی
توربينهای بادی نيز متغير باشد .به همين دليل نمیتوان توربين بزادی
را بهصورت يک منبع انرژی با توان ثابت مدلسازی کرد .برای حزل ايزن
مشکل ،مزیتزوان محزدوده عملکزرد تزوربين بزادی را بزه مجموعزهای از
سناريوها تقسيمبندی نمود .هرچه تعداد سناريوها بيشتر باشزد ،دقزت
مدلسازی افزايش مزیيابزد .بزرای توليزد سزناريوها ،ابتزدا بايزد الگزوی
ساعتی سرعت باد در دسترس باشد .در اين مقاله ،بزا اسزتفاده از سزری
زمززانی  ARMAو روش فتززهشززده در بخززش ( ،)1-0الگززوی سززاعتی
سرعت باد به دست میآيد .سپا بايد توزيزع احتمزالی مناسزب بزر ايزن
الگو برازش يابد .بررسیهای متعزدد در محزلهزای مختلزف نشزان داده
است که توزيع ويبال بهترين برازش را بر سزرعت بزاد دارد و ايززن تززوزيع
بهصورت سترده مورداستفاده قرار می يرد  .]03در ايزن مقالزه نيزز از
توزيع ويبال برای برازش بر الگوی سرعت باد استفاده شده اسزت .حزال
میبايست توزيع بهدستآمده را به بازههای مختلفی تقسيمبندی نمزود.
به هر يک از اين بازهها ،يک سناريو فتزه مزیشزود .احتمزال وقزوع هزر
سناريو ،برابر مساحت زير منحنی ويبال در آن بازه (سناريو) اسزت .تزوان
خروجی توربين بادی نيز با استفاده از رابطه ( )13و ميانگين سرعت باد
در هر سناريو قابل محاسبه است .با اين رويکرد ،میتوان توربين بادی را
بهصورت احتماالتی مدلسازی نمود.
برای محاسبه نمودن مقدار کلی توابع هدف ،بايزد تزأثير هزر يزک از
سناريوها لحاظ شزود .بزرای انجزام ايزن کزار بايزد هزر سزناريو بزهصزورت
جدا انه به شبکه اعمال شزود .سزپا مزیبايسزت مقزادير  OF2 ،OF1و
 OF3بهصورت مجزا برای هر سناريو محاسبه ردد .در انتها ،مقدار کلزی
توابع هدف از رابطه ( )17قابل محاسبه است .درواقع ايزن رابطزه ،اميزد
رياضی توابع هدف را تحت سناريوهای مختلف محاسبه میکند.
Ns

()81

OF1Total OF2Total OF3Total    Ps  OF1s OF2s OF3s 
s 1

در رابطه فزوق OFTotal2 ،OFTotal1 ،و  OFTotal3مقزادير کلزی توابزع هزدف
برای هر پاس هستند OFs2 ،OFs1 .و  OFs3مقادير توابع هزدف بزه ازای
سناريوی sام هسزتند Ps .احتمزال وقزوع سزناريوی sام و  Nsتعزداد کزل
سناريوها میباشد.
در فلوچارت شکل  ،0نحوه عملکرد الگوريتم پيشنهادی نشان داده
شده است.

Serial no. 78

s

i=i+1
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yes

SFCL

i

ARMA

No
s=s+1
(

)
i=1

OFs3 OFs2 OFs1

)(Ns

yes
i
s < Ns

i=i+1
yes
Gen = Gen + 1

i < npop
No

No

)(18

yes

Gen < max_iteration

No

شکل  :0فلوچارت روش پيشنهادی

 -7شبيهسازی و تحليل نتايج
 -1-7شبکه موردمطالعه
در اين مقاله بخش توزيع ( )33kVشبکه  03باسه  IEEEبهعنوان شبکه
نمونه موردمطالعه قرار می يرد .اين شزبکه شزامل  17بزاس 22 ،خزط و
 66رله جريان زياد میباشد که در شکل  6قابل مشزاهده اسزت .در ايزن
شبکه از رلههای جريانزياد جهتدار بهعنوان حفاظزت اصزلی اسزتفاده
شده است .اين رلهها در ابتدا و انتهای تمام خطزوط نصزب رديزدهانزد.
شبکه توزيع تحتمطالعه از طريق سه پست توزيع اوليه ()132kV/33kV
که در باسهای  12 ،13و  28قرار رفتهاند ،تغايه می ردد .مشخصات
مربوط به ژنراتورها ،خطوط ،ترانسزفورماتور و سزاير اطالعزات مربزوط بزه
شبکه موردمطالعه در  ]01آورده شده است .مشخصات تمامی رلههزا از
رابطه ( )2پيروی میکند که در آن مقادير  kو  nبه ترتيزب  3/16و 3/32
میباشند.
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 -3-8تاثير سطح توليد  DGبر جريانهای اتصال کوتاه

شکل  :6بخش توزيع شبکه  03باسه IEEE

 -2-7هماهنگی رلههای جريانزياد جهتدار
برای هماهنگی رلههای موجود در شزبکه نمونزه ،از روش فتزهشزده در
بخش ( )2استفاده میشود .ضرايب وزنی  α2 ،α1و  β2بزه ترتيزب  2 ،1و
 133در نظر رفته شدهاند .فاصله زمانی بحرانزی ( )CTIبزين رلزههزای
اصلی و پشزتيبان  3/0ثانيزه لحزاظ مزی زردد .بزا اسزتفاده از الگزوريتم
ژنتيک و محاسبات اتصال کوتاه در نرمافززار  ،MATLABمقزدار تنظزيم
زمانی رلهها ( )TMSو همچنزين جريزان اتصزال کوتزاه بزه ازای خطزا در
جلوی هر رله محاسبه شده و در جدول  1نشان داده شده است.

با نصب واحدهای توليد پراکنده در شبکه توزيع ،سطو اتصال کوتاه در
نقاط مختلف شبکه دسزتخوش تغييزر مزیشزوند .حضزور ايزن منزابع در
شبکه سبب میشود که در هنگام بروز خطا ،جريان خطا عالوه بر شزبکه
سراسری از طريق اين منابع نيز تأمين شده و درنتيجزه بزا تزريزق جريزان
توسط اين منابع در محل خطا ،جريان اتصال کوتاه افزايش میيابد .هزر
چه ظرفيت  DGبزرگتر باشد ،سطح جريان خطا نيز بيشتر خواهد بود.
علت اين افزايش را میتوان در رابطزه ( )4جسزتجو کزرد .در رابطزه (،)4
) Vk(0ولتاژ شين kام قبل از خطا میباشد .اين ولتاژ را میتوان با انجزام
پخش بار از شبکه ،قبل از وقزوع خطزا محاسزبه نمزود .حضزور توليزدات
پراکنده در شبکه ،منجر به افزايش اين ولتاژ ،نسبت بزه حزالتی کزه ايزن
منابع در شبکه حضور ندارند ،میشود .در پی اين افزايش ولتاژ ،جريزان
خطا نيز طبق رابطه ( )4افزايش میيابد.
در شکل  ،9اخزتالف بزين سزطو اتصزال کوتزاه بزرای شزبکه مزورد
مطالعه ،در دو حالت مختلف نشان داده شده است .در اين شزکل محزور
افقی شماره رلههايی که خطا جلزوی آنهزا منظزور شزده اسزت را نشزان
میدهد .در حالزت اول ،ظرفيزت هزر يزک از توليزدات پراکنزده 23MW
است .در حالت دوم ،ظرفيزت DGهزا بزه  29MWافززايش يافتزه اسزت.
همان طور که انتظار میرفت ،با افزايش تزوان توليزدی DGهزا ،سزطو
اتصال کوتاه شبکه افزايش يافتند.
120

جدول  TMS :1و جريان خطای عبوری از رلهها
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شکل  :9تفاضل سطو اتصال کوتاه در حالت اول و دوم

 -6-7محاسبه عدمقطعيت در توربينهای بادی
در اين مقاله ،با توجه به ويژ یهای منحصزربزهفزرد انزرژی بزادی و سزاير
عوامل فتهشده در بخش  ،1از توربينهای بادی جهت تأمين بخشی از
نياز مشترکين بزه انزرژی الکتريکی استفاده شده اسزت .ايزن تزوربينهزا
بهصورت توليد پراکنزده بزه شزبکه اضزافه شزدهانزد و مجهزز بزه سيسزتم
کنترل توان راکتيو هستند به ونهای که توان راکتيو بسيار کمی از شبکه
جاب میکنند .ظرفيت نامی هر يک از توربينهزا  1/9MWو راکتزانا
ارای آنها  1/19puبزوده و سزرعت قطزع پزايين ( ،)Vciسزرعت نزامی
( )Vrو سزززرعت قطزززع بزززاال ( )Vcoبززززه ترتيزززب  69km/h ،16/6km/hو
 53km/hمیباشد.
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بزرای شبيهسازی ساعتی سزرعت بزاد از روش فتزهشزده در بخزش
( )1-0و رابطه ( )7اسزتفاده مزیشزود .بزا اسزتفاده از دادههزای آمزاری
مربوط بزه سزايت بزادی  ،]02 Swift Currentمزدل  ARMAمحاسزبه
شده که پارامترهای آن در رابطه ( )15نشان داده میشوند.
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y t  0.8782 y t 1  0.0066 y t  2  0.0265 y t 3 

0.015

t  0.2162t 1  0.0091t  2

()84

0.01

) t  NID (0,0.55792 2

0.005

در اين سزايت بزادی ،ميزانگين سزرعت بزاد  15/48km/hو انحزراف
معيار استاندارد آن  5/48km/hزارش شده است .شکل  4سزرعت بزاد
شبيهسازی شده با استفاده از سری زمانی  ARMAبزرای سزايت بزادی
 Swift Currentرا نشان میدهد .در ايزن شزکل ،سزرعت بزاد بزرای يزک
سال در سزاعتهزای مختلزف شزبيهسزازی شزده اسزت .همزانطزور کزه
مشاهده میشود ،بعضی از سرعتها مقادير منفی هستند .ازآنجايیکزه
در اين مطالعه مقادير منفی برای سرعت بزاد معنزی فيزيکزی ندارنزد ،در
پايان شبيهسازی حاف خواهند شد.
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شکل  :4سرعت باد شبيهسازی شده با سری زمانی ARMA

با توجه به شکل  ،4با دستهبنزدی دادههزای سزرعت بزاد ،مزیتزوان
نمودار هيسززتو رام آنهززا را رسززم کززرد .شکززل  8نمزودار هيسزتو رام
دادههای سرعت باد ،که با استفاده از سری زمانی  ARMAشبيهسزازی
شده است را نشان میدهد.

جدول  :2مدلسازی توان خروجی توربين بادی
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شکل  :8نمودار هيستو رام دادههای سرعت باد

با تقسيم فراوانی هر بازه بر تعداد کل دادههای سرعت باد ،میتزوان
احتمال وقوع هر بازه را بزه دسزت آورد .بزا بزرازش يزک توزيزع احتمزالی
مناسب ،مزیتزوان رفتزار بزاد را بزهصزورت يزک توزيزع احتمزالی پيوسزته
توصيف کرد .توزيع ويبال 9با تقريب مناسزبی بزهعنزوان توزيزع احتمزالی
سزرعت بزاد در نظززر رفتزه مزیشزود .شززکل  7توزيزع ويبززال متنزاظر بززا
سرعتهای باد شبيهسازی شده را نشان میدهد.
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200

0

10

ا
همانطور که قبال اشاره شد ،ميزان توليد توان توربين بزادی تزابعی
از سرعت باد است .در شکل  1منحنی تغييزرات تزوان توليزدی برحسزب
سرعت باد برای يک توربين بادی نشان داده شزده اسزت .بزا اسزتفاده از
اين منحنی مشخصه و تابع توزيع احتمالی سرعت باد ،میتوان برای هر
حالت توان توليدی توربين بادی ،احتمال مربوطه را به دست آورد .برای
انجام اين کار مشخصه توربين بادی را به نواحی مختلفزی تقسزيمبنزدی
میکنيم .ناحيه اول مربوط به سرعتهای کوچکتر از  Vciيا بززرگتزر از
 Vcoاست .در اين ناحيه ،تزوان توليزدی تزوربين بزادی صزفر مزیباشزد.
ناحيه دوم مربوط به سرعتهای بين  Vrتا  Vcoاست .همانطزور کزه در
شکل  1مشاهده میشود ،توان توليدی توربين بادی در اين ناحيه ثابت
است .ا ر سرعت باد بين  Vciتا  Vrباشد توان توليدی تزوربين بزادی بزا
يک رابطه غيرخطی تعريزف مزیشزود .لزاا بزا در نظزر زرفتن زامهزايی
يکسان در اين محدوده ،میتوان اين ناحيه پيوسته را بهصورت سسزته
درآورد و احتمززال مربززوط بززه هززر ناحيزه را محاسززبه نمززود .در ايزن مقالززه
ا
مجموعا  12ناحيه مختلف در نظر رفته میشود کزه احتمزال وقزوع هزر
يک از آنها با توجه به شزکل  7محاسزبه شزده اسزت .جزدول  2نزواحی
مختلف به همراه احتمال وقوع آنها را نشان میدهد.
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شکل  :7تابع توزيع ويبال سرعت باد مربوط به شکل 4
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0.025

 -9-7تأثير حضور توربينهای بادی با عدمقطعيت
در بخش قبلی عدمقطعيت برای توان توليدی هر ژنراتور بزادی محاسزبه
رديد .در اين بخش ،توربينهای بادی در باسهزای  20 ،15 ،18و 25
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نصززب م زیشززوند کززه در شززکل  6قابززل مشززاهده اس ززت .م ززحل نص ززب
توربينهای بادی به ونهای مشخص شده تا سطح اتصال کوتاه سيسزتم
به باالترين حزد ممکزن برسزد و بزيشتزرين ناهمزاهنگی ميزان رلزههزای
موجود در شبکه ايجاد شود .اين باسها با استفاده از الگزوريتم ژنتيکزی
که برای اين منظور طراحی شده بود ،تعيين شدند .البته در حالت کلی،
محل نصب توربينهای بادی بزا توجزه بززه تقزاضززای انززرژی مشزترکين
میتواند متفاوت باشد .در اين مقاله فرض میشود که توربينهزا در يزک
منطقه جغرافيايی واقع شدهاند و از الگوی باد يکسانی تبعيت مزیکننزد
که با توجه به وسعت کم شبکههای توزيزع ،ايزن فززرض منطقزی بزه نظزر
میرسد.
نصب اين توربينها منجر به افزايش سطح جريزان اتصزال کوتزاه در
شبکه میشود .اين افزايش جريان تأثيرات منفی بر روی جفزت رلزههزای
اصلی و پشتيبان دارد و در بعضی از مواقع منجر به عزدم همزاهنگی نيزز
میشود .در جدول  ،0جريان خطای تمام رلهها بزه ازای خطزا در جلزوی
آنهززا ،در حضززور منززابع بززادی مشززاهده مزیشززود .بززرای محاسززبه اي زن
جريانها عدمقطعيت در توان توليدی توربينهزای بزادی در نظزر رفتزه
شده است .درواقع هر يک از اين جريانها توسط احتمال وقوع هزر يزک
از  12سززناريوی جززدول  ،2وزنده زی شززدهانززد .آنچززه کززه در جززدول 0
مشاهده مزیشزود ،مقزدار مزورد انتظزار يزک زروه از اميزدهای رياضزی
جريان خطا میباشد.
جدول  :0جريان خطای رلهها در حضور توربينهای بادی
شماره رله

)Isc (kA

شماره رله

)Isc (kA

1
2
0
6
9
4
8
7
5
13
11
12
10
16
19
14
18
17
15
23
21
55

23/149
23/009
7/259
11/319
7/144
2/772
8/266
4/204
19/351
17/142
9/624
14/222
12/106
9/610
9/468
14/703
15/349
4/615
13/849
4/172
1/493
4/244

20
26
29
24
28
27
25
03
01
02
00
06
09
04
08
07
05
63
61
62
60
44

9/836
5/994
8/938
9/614
0/242
4/356
2/314
7/616
11/224
4/542
11/303
9/912
6/609
18/213
11/706
7/612
0/954
12/183
13/867
3/380
5/929
42/940

جدول  6جفزت رلزههزای اصزلی و پشزتيبانی را نشزان مزیدهزد کزه
حضور توربينهزای بزادی منجزر بزه عزدم همزاهنگی بزين آنهززا شززده
اسزت .همانطور که مشاهده میشود با نصب  6واحد بادی ،هماهنگی
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بين  0جفت از رلهها از بين میرود .در اين جزدول بزرای محاسزبه ،Δtmb
تأثير  12سناريوی جدول  2لحاظ شده است .آنچه که در جدول  6آورده
شده است ،مقدار مورد انتظار  Δtmbاست.
جدول  :6عدم هماهنگی رلهها در حضور توربينهای بادی
شماره رله اصلی

شماره رله پشتيبان

Δtmb

0
29
9

1
24
63

-3/3368586
-3/15566
-3/381466

 -6-8انتخاب بهينه محل و ظرفيت  SFCLبا عدمقطعيت
همانطور که در بخش قبل مشاهده شد ،حضور توربينهای بادی منجر
به عزدم همزاهنگی برخزی از جفزت رلزههزای اصزلی و پشزتيبان شزده و
همچنين سطح جريان اتصال کوتاه در شزبکه را افززايش داده اسزت .در
اين بخش با استفاده از الگوريتم  NSGA-IIو در نظزر زرفتن سزه معيزار
ذکرشده در بخش  ،4محل و ظرفيت  SFCLدر حضور توربينهای بادی
تعيين میشود .در مدلسازی توربينهای بادی ،از يک مزدل  12حالتزه
بر اساس سناريوهای جدول  2استفاده شده است .الزم به ذکر است کزه
تعداد SFCLها برابر  0و ماکزيمم ظرفيت هر يک از آنها  5puمیباشد.
در الگوريتم  ،NSGA-IIهر کرومزوزوم بيزانگر يزک پاسز اسزت .در ايزن
مقاله ساختار کلی اين پاس ها مطابق شکل  5در نظر رفته شده اسزت
که در آن سطر اول بيانگر محل نصب و سطر دوم بيزانگر ظرفيزت SFCL
متناظر با هر محل میباشد.

شکل  :5ساختار کلی هر کروموزوم

مقدار کلی هر يک از توابزع هزدف بزا روش فتزهشزده در بخزش ،8
برای هر پاس محاسبه میشود .پا از اجرای ايزن الگزوريتم ،مجموعزه
جواب بهينه پارتو 10به دست مزیآيزد کزه در شزکل  13نشزان داده شزده
است .هر يک از اين نقاط ،بيانگر يکی از پاس هزا بزوده کزه بزا توجزه بزه
مقدار سه تابع هدف متناظر با آن پاس  ،در فضای سه بعدی جای رفته
است .برخالف بهينهسازی تزکهدفزه ،در بهينزهسزازی چندهدفزه يزک
جززواب بهينززه وجززود نززدارد کززه در مقابززل همززه اهززداف بهتززرين باشززد.
استفاده از بهينهسازی چندهدفه منجر به توليد مجموعهای از جوابهزا
میشود که هيچکزدام از آنهزا بزر ديگزری برتزری ندارنزد؛ بزهطزوریکزه
تصميم يرنده میتوانزد بزا توجزه بزه قيزود متفزاوت و وزن هزر هزدف در
شرايط مختلف يکی از راهحلهزا را انتخزاب کنزد .البتزه حضزور چنزدين
انتخزاب و مقزايسه آنهزا بزا يززکديگر بززه تصزميم يرنزده ايزن شزانا را
میدهد که بهترين انتخاب را انجام دهد.
پا از رتبهبندی جوابها ،تعدادی از آنها در جزدول  9آورده شزده
است .سطر اول اين جدول ،مربوط به بهترين پاس بزر اسزاس روش L2
 normاست .مطابق با ايزن پاسز  ،ا زر SFCLهزا در شزاخههزای ،L27
 L25و  L03با ظرفيزتهزای  3/5400pu ،3/6377puو 2/6080pu
نصب شوند بهترين کارايی ممکن را خواهند داشت .با اعمال اين پاسز
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به شبکه ،جريانهای خطا و همچنين اختالف زمان عملکرد بين جفزت
ا
رلههای اصلی و پشتيبان مجددا محاسبه شده و به ترتيب در جزدول  4و
جدول  8آورده شدهاند.

20

15

جدول  :9بهترين پاس ها از نظر  L2 normبا عدمقطعيت
رتبه

مقدار

OF1

مقدار

OF2

مقدار

OF3

1

69/702

22/415

0/7356

2

64/885

23/026

9/1961

0

64/924

21/118

6/0936

6

64/818

23/802

9/3047

9

64/7

23/191

8/9378

4

64/304

22/718

0/8118

8

68/396

15/806

8/269

7

68/391

15/801

8/074

5

64/718

23/139

8/7410

13

69/824

20/580

0/0582

محل

SFCL

مقدار مقاومت
)(p.u.

5

L27

3/63771

0
0

L25

3/54027

L03

2/6080

L27

1/3265

L25

1/4515

L03

2/6080

L27

3/56576

L25

20
1000
40

500
0

OF1

60

OF2

شکل  :13مجموعه جواب بهينه پارتو
جدول  :4جريان خطای رلهها بعد از اعمال بهترين پاس از نظر L2 norm

3/54027

شماره رله

)Isc (kA

شماره رله

)Isc (kA

L03

2/6080

1
2
0
6
9
4
8
7
5
13
11
12
10
16
19
14
18
17
15
23
21
22

23/3950
23/2133
7/2442
13/5716
7/1665
2/7891
9/9368
9/9047
16/5248
17/3329
9/6124
14/1845
12/1245
9/6386
9/4693
14/7328
15/3022
4/3722
13/8903
9/0202
1/0522
6/0409

20
26
29
24
28
27
25
03
01
02
00
06
09
04
08
07
05
63
61
62
60
66

9/4308
5/6227
8/0894
9/1318
2/6179
0/4189
3/5023
3/8188
11/2234
4/5434
11/3283
9/9382
6/6011
18/1712
11/7128
7/0549
0/9508
12/1420
13/4707
3/3802
1/5897
10/3279

L27

1/4042

L25

3/54027

L03

2/6080

L27

3/88858

L25

2/7224

L03

0/5371

L27

3/82004

L25

3/99139

L03

2/6080

L27

2/0558

L25

1/7590

L03

2/5931

L27

0/3672

L25

2/0552

L03

1/5074

L27

3/88858

L25

0/1892

L03

0/5371

L27

3/63771

L25

3/99139

همزانطزور کزه در جزدول  8مشززاهده مزیشزود ،همزه مقززادير ∆tmb

L03

2/6080

مثبت هستند؛ درحالیکه پيش از اضافه شدن  SFCLبه شبکه ،تمزامی
اين مقادير منفی بودند که نشانگر عملکرد نادرست جفت رلههای اصلی
و پشتيبان (ناهماهنگی) بوده است .پرواضح است که SFCLها بهخوبی
توانستهاند هماهنگی بين رلهها را بازيابی کنند و عملکرد نادرست آنهزا
را تصحيح نمايند .مثبزت بزودن مقزادير  ∆tmbدر جزدول  ،8ايزن فتزه را
تأييد میکند.

ا ر جريان خطای رلهها را قبل و بعزد از اعمزال  SFCLبزه شزبکه بزا
يکديگر مقايسه کنيم در میيزابيم کزه جريزانهزای اتصزال کوتزاه بعزد از
اعمال  SFCLبه شبکه کاهش يافتهانزد .ايزن کزاهش جريزان ،در محزل
رلههای  03 ،27و  60بيشتر است .با مراجعه به شکل  ،0درمیيابيم که
پيوستگی (تراکم) خطوط در محل اين رلهها ،نسبت به ساير قسمتهای
شبکه کمتر است .اين ونه استنباط میشزود کزه کزاهش جريزان خطزا
توسط  ،SFCLدر قسمتهايی از شبکه که پيوستگی کزمتزری دارنزد بزه
شکل مؤثرتری صورت می يرد.

Serial no. 78

1500

OF3

10

جدول  Δtmb :8بعد از اعمال بهترين پاس
شماره رله اصلی

شماره رله پشتيبان

از نظر L2 norm
Δtmb
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1
24
63

0
29
9

3/36268
3/31867
3/33554

در جدول  ،7بهترين پاس ها از لحاظ هر يک از معيارهزا آورده شزده
است .سطر دوم اين جدول پاسخی را نشان میدهد که بيشتزرين تزأثير
را بر کاهش جريزان خطزا دارد .مطزابق بزا ايزن پاسز  ،ا زر SFCLهزا در
شاخههزای  L03 ،L01و  L25بززا حززداکثر ظرفيتشزان نصزب شززوند،
میتوانند مقدار  OF2را که بهعنوان شاخصی برای ميزان محدودکننزد ی
جريان خطا است ،به مقدار  7/1759برسانند .درحالیکه مقدار  OF2به
ازای بهتزرين پاسز از نظزر  L2 normبرابزر  22/415اسزت .ايزن ميززان
کاهش ،بسيار چشمگير است .ا رچه اين پاس  ،مقدار  OF2را به شزدت
کاهش میدهد اما اعمال آن به شبکه باعث میشود که عدم همزاهنگی
بين جفت رلههای اصزلی و پشزتيبان بزاقی بمانزد .در کزل ،بزا توجزه بزه
محدوديتها و شرايطی که وجود دارد ،تصميم يرنده مزیتوانزد بهتزرين
راهحل را از بين مجموعه بهينه پارتو انتخاب نمايد .سطر سزوم جزدول 7
مقدار  OF1و  OF2را در شرايطی که SFCLهزا در شزبکه حضزور ندارنزد،
نشان میدهد.
جدول :7بهترين پاس از لحاظ هر يک از معيارها
بهترين
پاس

مقدار OF1

مقدار OF2

مقدار OF3

از لحاظ

69/824

20/580

0/0582

از لحاظ

73/037

7/1759

19

از لحاظ

1370/7

66/024

صفر

OF1

OF2

OF3

محل

مقدار مقاومت

SFCL

)(p.u.

L27

3/63771

L25

3/99139

L03

2/6080

L25

9

L03

9

L01

9

*

صفر

*

صفر

*

صفر

با مقايسه پاس های سطر دوم وسوم در جدول  7در میيابيم که ا ر
اولويت اصلی طرا  ،بازيابی هماهنگی رلهها باشد ،میبايست SFCLها
در شاخههای  25 ،27و ( 03متناظر با بزاسهزای  15 ،18و  )20نصزب
شوند؛ اما درصورتیکه اولويت اصلی طرا کاهش سطو اتصزال کوتزاه
باشزد ،مزیبايسزت SFCLهزا در شزاخههززای  03 ،25و ( 01متنزاظر بززا
باسهای  20 ،15و  )25نصب ردند .همانطور که مشاهده مزیشزود،
بسته به اينکه کدام هدف در اولويت قرار دارد ،محلهای متفزاوتی بزرای
نصب  SFCLمشخص شده است .با تحليل پاس ها ،اين ونه اسزتنباط
میشود کزه تزوربينهزای نصزبشزده در بزاسهزای  15 ،18و  20تزأثير
بيشتری در ايجاد عزدم همزاهنگی بزر روی رلزههزا دارنزد و ا زر اولويزت
اصلی طرا  ،بازيابی هماهنگی رلهها باشد ،بهتر است کزه SFCLهزا در
مقابل اين توربينها نصب شوند .بهعبارتديگر ،چون توربين نصبشده
در باس  25در فاصله دورتری نسبت به ساير توربينها قرار رفتزه ،تزأثير
کمتری بر روی عدم هماهنگی رلههزا دارد (مشزکالت کزمتزری را از نظزر
عدم هماهنگی برای شبکه ايجاد میکند) .بزه طريزق مشزابه ،مزیتزوان
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نتيزجه ززرفت کزه تزوربينهزايی کزه در بزاسهزای  20 ،15و  25نصزب
شدهاند تأثير بيشتزری بزر روی افززايش سزطو اتصزال کوتزاه سيسزتم
دارند.

 -9انتخاب بهينه محل و ظرفيت  SFCLبدون عدمقطعيت
در بخززش قبززل ،تعيززين محززل و ظرفي زت بهينززه بززرای نصززب  SFCLدر
شرايطی صورت رفت کزه عزدمقطعيزت در تزوان خروجزی تزوربينهزای
بادی لحاظ شده بود .برای توصيف اين عدمقطعيت ،يک مدل 12حالته
برای توربين بادی مورداستفاده قرار رفت.
ا
در ايزن بخزش ،مسلله قبلزی مجزددا حزل خواهزد شزد امزا ايزن بزار
عزدمقطعزيت در تزوان تزوليزدی تزوربيزنهزای بززادی لحزاظ نمزیشزود.
بهعبارتديگر ،از تغييرات سزرعت وزش بزاد چشزمپوشزی شزده و فزرض
میشزود کزه تزوان خروجزی تزوربينهزای بزادی در هزر شزرايطی ثابزت و
مستقل از سرعت باد است .استفاده از اين فرض در مدلسزازی تزوربين
بادی باعث میشود که مدل بهدستآمده با مدل واقعزی بسزيار متفزاوت
باشد .بااينوجود ،در بسزياری از مطالعزات اشزته ماننزد  ،]00از ايزن
فززرض اسززتفاده شززده اسززت .بززا در نظززر ززرفتن اي زن فززرض ،الگززوريتم
ا
پيشنهادی مجددا به شبکه اعمال میشود و مجموعه جواب بهينه پزارتو
به دست میآيد .سپا بهترين پاس از نظر  L2 normتعيزين شزده و در
جززدول  5آورده شززده اس ززت .مطززابق بززا اي زن پاس ز  ،ا ززر SFCLهززا بززا
ظرفيتهای مشخص و در محلهای تعيينشده در شزبکه نصزب شزوند،
سطح اتصال کوتاه سيستم کاهش يافته و عزدم همزاهنگی ميزان جفزت
رلههای اصلی و پشتيبان از بين خواهد رفت.
جدول  :5بهترين پاس از نظر  L2 normبدون عدم قطعيت
رتبه

1

مقدار

مقدار

مقدار

OF1

OF2

OF3

64/958

27/848

7/4052

محل SFCL

مقدار مقاومت
)(p.u.

L55

2/2365

L50

2/7519

L29

0/9627

همانطور که مشاهده میشود پاس بهدستآمزده در هزر دو حالزت
(با عدمقطعيت و بدون عدمقطعيت) ،سطح اتصال کوتاه شبکه را کاهش
داده و هماهنگی ميان رلههای اصلی و پشتيبان را بازيابی میکنزد؛ امزا
يک تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد .تفاوت اصلی ميان اين پاس ها،
در مقدار ظرفيت بهينه  SFCLمیباشد .در حالت اول (با عدمقطعيزت)
مجموع ظرفيت بهينه  SFCLبرابر با  0/7356puتعيين شده است امزا
اين مقدار در حالت دوم (بدون عدمقطعيت)  7/6352puتعيين رديده
کززه  2/0برابززر حالززت اول اسززت .اي زن مي ززان اخززتالف ظرفي زت بس زيار
چشمگير است و هزينه هنگفتی را به شبکه تحميل میکند .منشأ اصلی
اين تفاوت ،در نظر زرفتن عزدمقطعيزت در تزوان توليزدی تزوربينهزای
بادی و مدلسازی دقيق آنها اسزت .نتزايج عزددی نيزز ايزن موضزوع را
تازيد میکند و نشزان مزیدهزد کزه لحزاظ کزردن ايزن فزاکتور در تعيزين
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ظرفيت بهينه محدودساز جريان خطا اهميت بزهسززايی دارد و از صزرف
.هزينههای غيرضروری جلو يری میکند

 نتيجه يری-13
در اين مقاله با در نظر رفتن عدمقطعيت در توان خروجی تزوربينهزای
. در شزبکه تعيزين رديزدSFCL  محل و ظرفيت بهينه برای نصب،بادی
 نززهتنززها خززطای،لحاظ کزردن عززدمقطعيزت در مسزلله مزوردمطالززعه
مزدلسزازی را کزاهش مزیدهزد بلکزه بزر روی پاسز بزهدسزتآمزده نيزز
 بززا اسززتفاده از سززناريوهای، مززدلسززازی عززدمقطعيزت.تاثير ززاار اسززت
.مختلزف بززاد و تعيزين احتمززال وقززوع هزر يزک از آنهززا صززورت رفززت
همانطور که مشاهده شد ظرفيت تعيينشده بزرای محدودسزاز جريزان
خطا در شرايطی که عدمقطعيت در شبکه مدلسازی شود مقدار کمتری
 نتزايج عزددی نشزان داد کزه ايزن پاسز عزالوهبزر،است؛ اما بااينوجود
 از صرف هزينههزای بزیمززورد در شزبکه جلزو يری،داشتن کارايی الزم
.میکند
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