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 بوا توجوه بوه افو ایش. الزم است که ولتاژ مشترکین در محدوده مجاز حفظ شوود، در سیستمهای توزیع قدرت عالوه بر بهرهبرداری بهینه:چکیده
 در روشهای. امکان نوسانات ولتاژ در سیستمهای توزیع وجود دارد،استفاده از منابع تجدیدپذیر بهویژه منابع بادی و خورشیدی با طبیعت تصادفی
 تنظیمکنندههای ولتاژ و بانکهای خازنی بهمنظور کنترل ولتاژ شبکه توزیع استفاده میشوود اموا ایون،مرسوم از ترانسفورماتورهای دارای تپچنجر
 این مقاله یک دیدگاه کنترلی توزیعشده و سلسولهمراتبوی بورای حفوظ ولتواژ بوا هوا در.تجهی ات برای مواجهه با تغییرات سریع مناسب نیستند
 ابتدا شبکه توزیع را به نواحی مختلف افراز، طرح پیشنهادی.محدوده مجاز ارائه مینماید که مبتنی بر مولدهای مجه به اینورترهای هوشمند است
نموده و سپس با تعیین بهینه نقطه کار توان راکتیو مولدهای محدود به هر ناحیه بهصورت سلسلهمراتبی در دو سطح هماهنو اانویوه و بالدرنو
 باسه تحت وضوعیتهوای37  ارزیابی مطالعه انجامشده بر روی شبکه تست. پروفیل ولتاژ هر یک از نواحی را بهطور هوشمند مدیریت میکند،اولیه
.مختلف تولید و بار نشان میدهد که دیدگاه ارائهشده برای مدیریت ولتاژ شبکه توزیع با منابع تجدیدپذیر مناسب است
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Abstract: The primary purpose of a distribution system is to meet the damands optimally as well as to maintain voltage within a
specified range. Since renewable energy resources such as wind and solar energy have intermittent nature, they cause significant
fluctuations in distribution system voltages. In conventional methods, tap changer transformers, voltage regulators and capacitor
banks are used to control the voltage of distribution network, but these equipments are not proper to track rapid changes. The
proposed method in this paper which is based on distributed generations with smart inverters, presents a distributed and hierarchical
management approach to maintain the bus voltages within an allowable range. At first, the distribution system is devided to multiple
areas and then voltage profile is managed in an optimal way by determining reactive power set point of generators for each area in
two levels: real-time primary level and coordinated secondary level. The results on 34-bus test feeder under different load level show
that the proposed voltage management scheme has high accuracy and reasonable computation time which makes it efficient approach
for smart distribution grid with renewable resources
Keywords: Distributed management, voltage regulation, intermittent distributed energy resource, distribution system partitioning,
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 -1مقدمه
در شبکههای توزیع برخالف شبکههای انتقال ،دامنه ولتاژ با ها،
بهطور محسوسی تحت تأایر تغییرات توان اکتیو نی قرار میگیرد .با
گذار از شبکههای سنتی به شبکههای هوشمند ،با توجه به حضور مؤار
تولیدات پراکنده تجدیدپذیر در آنها ،با تغییر مداوم و تصادفی وضعیت
تولید ،ولتاژ با ها بهطور قابلمالحظهای نوسان خواهد کرد .در
شبکههای سنتی ،مدیریت ولتاژ توسط تجهی ات مرسوم ،مانند
ترانسفورماتورهای تپچنچری زیر بار ،تنظیمکنندههای ولتاژ پلهای و
بانکهای خازنی اابت و سوئیچشونده ،انجام میشود [ ]1اما این
تجهی ات ،ذاتاً برای مدیریت تغییرات ایجادشده توسط منابع پراکنده
طراحی نشدهاند و برای دنبال کردن تغییرات توان خروجی مولدهای
تجدیدپذیر ،عمر این تجهی ات به دلیل استهالک قطعات مکانیکی در
تعداد دفعات متعدد تغییر تپ و سوئیچزنی بهطور چشمگیری کاهش
مییابد .ازآنجاکه تولیدات پراکنده غالباً بهواسطه یک مبدل الکترونیک
قدرت به شبکه توزیع متصل میشوند یک راهحل مناسب برای حل این
مشکل بهکارگیری توان راکتیو این مولدها است که با کنترل مناسب
آن ،مسئله تنظیم ولتاژ در شبکههای هوشمند قابل مدیریت است [.]2
در مقاله [ ]3یک ساختار دومرحلهای برای مسئله کنترل ولتاژ
ارائه شده است که مقدار توان راکتیو موردنیاز برای رفع تخطی ولتاژ در
مرحله اول توسط منابع محلی و در مرحله دوم توسط منابع موجود در
با های مجاور ،تأمین میگردد .همچنین در [ ]7نی روشی مشابه
مرحله اول از مقاله قبل ارائه شده است که نقطه کار بعدی منابع با
مراجعه به یک پایگاه داده محلی ،تعیین میگردد .با توجه به اینکه این
روشها صرفاً مبتنی بر اطالعات محلی است ل وماً بهینه نخواهند بود.
در برخی دیگر از مقاالت مسئله کنترل ولتاژ و توان راکتیو مبتنی بر
معماری مدیریت متمرک است که در آن به یک بهرهبردار مرک ی برای
جمعآوری اطالعات از سراسر شبکه و هماهنگی عملیات سیستم الزم
است [ .]4-0هرچند در این روشها مشکل عدم بهینگی روشهای
قبلی مرتفع شده اما با گسترش ابعاد سیستم و با توجه به تأخیرهای
بستر مخابراتی شبکههای هوشمند ،مسئله بهینهسازی یک مسئله
ب رگمقیا و وقتگیر خواهد شد .برای حل این معضل در برخی از
پژوهشها و مطالعات ساختار غیرمتمرک پیشنهاد شده [ ]11-8که در
آن ،محاسبات مسئله کنترل ولتاژ در چند مرک مج ا بهطور موازی
انجام شده و یک مرک مدیریت مرک ی نی برای از بین بردن هرگونه
عدم تطابق بین این مراک فعالیت میکند .اگرچه در این روش سرعت
پاسخدهی در مقایسه با روش قبلی باالتر است اما در صورت از دست
رفتن هر یک از این مراک عملکرد سیستم مدیریت دچار خدشه
میشود.
برخالف فرکانس سیستم قدرت ،ولتاژ سیستم ،دارای ویژگی محلی
بودن است .بنابراین پروفیل ولتاژ یک ناحیه بهطور عمده میتواند از
طریق تنظیم منابع موجود در آن ناحیه کنترل شود .با توجه به این
ویژگی از سیستم قدرت ،بهینهسازی و کنترل ولتاژ سیستم نی ،
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بهصورت توزیعشده قابل اجراست [ .]11به همین منظور در []12
روشی برای افراز شبکه توزیع ارائه شده که تعداد نواحی افراز را برابر با
تعداد واحدهای تولید پراکنده موجود در شبکه در نظر میگیرد که
بهدلیل اف ایش تعداد نواحی با اف ایش تعداد واحدهای تولید پراکنده،
روش پیشنهادی منطقی نخواهد بود .همچنین نویسندگان در []13
روشی موسوم به کنترل توزیعشده ولتاژ ارائه نمودهاند که مبتنی بر
منابع توان راکتیو موجود در مصرفکنندگان نهایی است و تأایر منابع
تولید پراکنده ولتاژ اابت را نی لحاظ کرده است .در این روش برای
افراز شبکه از معیار  εبرای تج یه ماتریس ژاکوبین استفاده شده که
تعیین مقدار معیار  ،εچالش جدی آن محسوب میشود .مسئله افراز
شبکه به غیر از مسئله کنترل ولتاژ ،از نقطه نظرات دیگری همچون
خودترمیمی و بازگردانی شبکه [ ،]17جلوگیری از رخدادهای متوالی
[ ،]10پایداری زاویه روتور [ ]16و  ...نی در پژوهشهای مختلف
موردتوجه قرار گرفته است.
در این مقاله ،روش جدیدی مبتنی بر معماری توزیعشده ارائه
میشود که توان راکتیو تولیدی توسط مولدهای پراکنده را بهمنظور
کنترل ولتاژ ،بهصورت سلسلهمراتبی در دو سطح هماهن و بالدرن
تنظیم مینماید .در این طرح با توجه به ماتریس حساسیت شبکه ،ابتدا
شبکه توزیع به نواحی مختلفی که هر یک دارای مرک مدیریت منحصر
به خود است افرازشده و سپس در هر ناحیه سطح هماهن اانویه ،بر
اسا میانگین توان اکتیو تولیدی توسط مولدهای ناحیه در یک دقیقه
گذشته ،نقطه کار بهینه توان راکتیو آنها را برای یک دقیقه پیش رو
محاسبه و ارسال میکند .از طرف دیگر هر مولد مجه به یک سطح
بالدرن اولیه است که بهمنظور تثبیت ولتاژ در فواصل اجرای سطح
اانویه ،با اصالح توان راکتیو دریافتی از مرک  ،نوسانات ولتاژ ناشی از
تغییرات توان اکتیو مولد مربوطه را جبران مینماید .در واقع با توجه به
اینکه از یک طرف ،عمده تلفات سیستم قدرت مربوط به شبکه توزیع
است لذا وجود یک سطح کنترلی اانویه بهمنظور کنترل بهینه
ولتاژوتوان راکتیو ضروری به نظر میرسد و از طرف دیگر وجود منابع
تجدیدپذیر تصادفی در آنها منجر به ایجاد نوسانات شدید در ولتاژ
شبکه توزیع میگردد که وجود یک سطح اولیه بهمنظور محدود کردن
بالدرن تغییرات لحظهای ایجادشده الزم است.
نوآوری روش پیشنهادی این مقاله در مقایسه با روش غیرمتمرک ،
این است که بهجای شکستن محاسبات مسئله به چندین زیرمسئله،
شبکه توزیع را به چند ناحیه مستقل افراز کرده و برای هر ناحیه یک
مرک مدیریت محلی در نظر میگیرد که عملکرد آن مشابه مرک
کنترل متمرک است اما محدوده جغرافیایی تحت نظارت و کنترل آن
بهجای کل سیستم تنها بخشی از آن بوده و تنها بهینه کردن اهداف
محلی را در ناحیه تحت مدیریت خود دنبال میکند که در این صورت
با از دست رفتن یک مرک مدیریت محلی یا لینکهای ارتباطی درون
یک ناحیه ،کنترل پروفیل ولتاژ کل سیستم دچار خدشه نمیشود.
م ایای روش ابتکاری این مقاله در مقایسه با روشهای مذکور عبارتاند
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از )1 :مقرونبهصرفه بودن مدل پیشنهادی به دلیل حذف لینکهای

1 1 1 1   I1 
1 1 1 1  I 2 

ارتباطی بین مراک در مقایسه با روش غیرمتمرک  )2بار محاسباتی
کمتر به دلیل کاهش ابعاد مسئله در مقایسه با روشهای متمرک و
غیرمتمرک  )3عدم نیاز به اطالعات کل شبکه و کافی بودن اطالعات

 

0 1 1 0 I3
 
0 0 1 0  I 4 
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ناحیهای برای کنترل مولدها .همچنین با توجه به ساختار
سلسلهمراتبی پیشنهادی ،نوآوری دیگر این مقاله ،ارائه یک روش
کنترلی جدید برای سطح بالدرن

اولیه است که نوسانات لحظهای

ولتاژ در اار تغییرات تصادفی توان اکتیو تولیدی مولدها را جبران
میکند.
باقیمانده این مقاله بهصورتی که در ادامه میآید سازمان یافته:
در قسمت دوم نحوه افراز شبکه توزیع تشریح شده است .قسمت سوم
به بیان دیدگاه مدیریتی شامل سطح بهینه هماهن اانویه و سطح
بالدرن اولی ه پرداخته است .قسمت چهارم سیستم موردمطالعه و
دادههای مورداستفاده برای ارزیابی کارایی روش پیشنهادی را مفصالً
تشریح کرده است .در قسمت پنجم نتایج شبیهسازی نمونه
مطالعاتی ،موردبررسی واقع شده و نهایتاً مقاله با نتیجهگیری خاتمه
یافته است.
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بردارهای  p  ، V و  q که به ترتیب نشاندهنده تغییرات
دامنه ولتاژ ،توان اکتیو مصرفی و توان راکتیو مصرفی با ها هستند،
در حالت کلی همگی دارای ابعاد  N 1هستند .همچنین
ماتریسهای ]  [ S vpو ]  ، [ S vqبه ترتیب ماتریسهای حساسیت
تغییر ولتاژ با ها به تغییرات توان اکتیو و راکتیو مصرفی آنها بوده و
دارای ابعاد  N  Nهستند .برای محاسبه این دو ماتریس برای یک
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با توجه به دو دسته معادله باال ،ارتباط بین جریان و ولتاژ با ها
بهوسیله ماتریسی به نام  DLFکه از حاصلضرب این دو ماتریس
بهدست میآید بهصورت رابطه ( )7است.
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 -2مدلسازی مدیریت توزیعشده ولتاژ از دیدگاه مکانی
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در مسئله مدیریت ولتاژ ،حفظ ولتاژ با ها در محدوده مجاز مدنظر
است .در این قسمت یک شبکه شعاعی نوعی که بهج با مرجع
دارای  Nبا است ،با استفاده از ماتریس حساسیت ولتاژ با ها نسبت
به تغییرات توان اکتیو و راکتیو ،به نواحی مختلف افراز میگردد .بردار
تغییرات ولتاژ در با ها برحسب تغییرات توان اکتیو و راکتیو مصرفی
آنها بهصورت رابطه ( )1خواهد بود.
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شکل  :1یک سیستم توزیع  5باسه نوعی

ماتریس  DLFتنها یکبار ساخته میشود و درصورتیکه ساختار
توپولوژیکی شبکه اابوت بمانود تغییوری نخواهود کورد و در محاسوبات
پخش بار مستقیم مورداستفاده قرار خواهد گرفت .این ماتریس در واقع
بیانکننده حساسیت تغییرات ولتاژ با ها به تغییرات جریوان بوا هوا
است .واضح است که تغییر در توان تولیدی یا مصرفی با ها منجر بوه
تغییر جریان مصرفی در این با ها و تغییور ولتواژ بوا هوای سیسوتم
میشود .ماتریس حساسیت ]  [ S vpو ]  [ S vqکه مدنظر است ،بایود
اطالعاتی درباره تأایر تغییر تولید یا مصرف توان اکتیو و راکتیو مصرفی
بر روی ولتاژ با های سیستم فراهم نماید .در شبکههای توزیوع ،افوت
ولتاژ بین دو با مجاور بهطور تقریبی بر اسوا رابطوه پریوونیتی ()0
بهدست میآید [.]18
() 0

Vi  V j  R j  Pj  X j  Q j

شبکه توزیع شعاعی از دیدگاه پخشبار مستقیم که در [ ]14ارائه شده

که  Viو  V jبه ترتیب دامنه ولتاژ با های مجاور  iو  jو ، R j

است میتوان ایده گرفت .این دیدگاه مبتنی بر توسعه دو ماتریس به

 Pj ، X jو  ، Q jبه ترتیب مقاومت اهمی خط ،راکتانس خط ،توان اکتیو

نامهای  BIBC و  BC BVاست که به ترتیب بیانگر ارتباط بین
جریان مصرفی با ها-جریان خطوط و جریان خطوط-ولتاژ با هاست

که بیان این ماتریسها برای سیستم توزیع  0باسه شکل  1عبارت
است از:

Serial no. 79

و توان راکتیو عبوری از خط بین این دو با است .با توجه به اینکه در
کنترل ولتاژ ،زاویه ولتاژ با ها اهمیتی نداشته و هدف سیستم
مدیریت ولتاژ ،حفظ دامنه ولتاژ با ها در محدوده مجاز است لذا بسط
رابطه ( )0برای تمامی با ها به روابط ماتریسی ( )6منتج خواهد شد.
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()6

0
R4
0

R3
R3
0

R2
R2
R2

0
0
0
X4
0

0
0
X3
X3
0

0
X2
X2
X2
X2

X1
X
 1
 X1

X1
 X 1

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

حساسیت (پریونیت)

0   P1 
0   P2 
0   P3 
 
0   P4 
R5   P5 
0   Q1 
0  Q2 
0  Q3 
 
0  Q4 
X 5  Q5 

0
0

0
0

0
R2

V0  V1   R1
V  V   R
 0  2  1
V0  - V3    R1
    
V0  V4   R1
V0  V5   R1
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-0.1

0
40
30
20

دو ماتریس مربعی نشاندادهشده در این رابطه ،به ترتیب قسمت
حقیقی و موهومی همان ماتریس  BCBVهستند .با توجه به اینکه
تغییرات ولتاژ با ها برحسب تغییرات توان اکتیو و راکتیو مصرفی در
با ها موردنیاز است لذا میتوان بر اسا رابطه ( )4با جایگذاری توان
اکتیو و راکتیو عبوری از خطوط برحسب توان اکتیو و راکتیو مصرفی
در با ها توسط ماتریس  ، BIBCرابطه ( )6را بهصورت رابطه ()8
بازنویسی نمود که در این روابط  piو  qiبه ترتیب توان اکتیو و
توان راکتیو خالص مصرفی در با

() 8

 Q1  1
Q  0
 2 
Q3   0
  
Q4  0
Q5  0

1 1 1 1  q1 
1 1 1 1 q 2 
0 1 1 0  q 3 
 
0 0 1 0  q 4 
0 0 0 1  q5 

() 4

1  p1 
1  p 2 
0  p 3  
 
0  p 4 
1  p5 
1  q1 
1 q 2 
0  q 3 
 
0  q 4 
1  q5 

 iاست.
1 1 1 1  p1 
1 1 1 1  p 2 
0 1 1 0  p 3  ,
 
0 0 1 0  p 4 
0 0 0 1  p5 

1
1
1
1
0

1
1
1
0
0

1
1
0
0
0

0  1
0  0

0  0

0  0
R5  0

0
0
0
R4
0

0
0
R3
R3
0

1
1
1
1
0

1
1
1
0
0

1
1
0
0
0

0  1
0  0
0  0

0  0
X 5  0

0
0
0
X4
0

0
0
X3
X3
0

0
R2
R2
R2
R2
0
X2
X2
X2
X2

 P1  1
 P  0
 2 
 P3   0
  
 P4  0
 P5  0

V0  V1   R1
V  V   R
 0  2  1
V0  - V3    R1
    
V0  V4   R1
V0  V5   R1
X1
X
 1
X1

X1
 X 1

]  [ S vp ]  [ p]  [ S vq ]  [q

بنابراین ماتریسهای حساسیت ولتاژ با ها نسبت به تغییرات
توان اکتیو و راکتیو با ها بهصورت روابط ( )1است.
)] [ S vp ]  real ([ BCBV ]  [ BIBC

() 1

)]  real ([ DLF
)] [ S ]  imag ([ BCBV ]  [ BIBC
)]  imag ([ DLF
vq

شکل  2ماتریس ]  [ S vqرا برای شبکه تست  37باسه []11
بهمنظور افراز شبکه به نواحی مدیریتی توزیعشده نشان میدهد.

Serial no. 79

35

30

25

20

با

10
15

مورد مشاهده

10

5

0

با

کنترلی

0

شکل  :2رسم سهبعدی ماتریس ] [ S vq
رسم سهبعدی ماتریس ]  [ S vpنی مشابه با ]  [ S vqاست به این
معنی که نسبت درایههای مشابه در دو ماتریس مقدار اابتی است .لذا
برای افراز شبکه به نواحی مختلف با استفاده از ماتریسهای حساسیت،
بهکارگیری یکی از این ماتریسها بهتنهایی کافی است .در روش افرازی
که در ادامه میآید هدف این است که بتوان محدوده هر یک از نواحی
را بهنحوی تعیین کرد که با های هر ناحیه بیشترین همبستگی را از
نظر حساسیت به یکدیگر داشته باشند.
با محاسبه طیف ]  [ S vqمیتوان گراف شبکه را به نواحی مختلف
افراز نمود .منظور از طیف یک گراف ،لیست مقادیر ویژه متناظر با یکی
از ماتریسهای مرتبط با گراف است .با توجه بهاینکه یک شبکه توزیع
در واقع یک گراف درختی است که از مجموعهای از شاخهها و گرهها
تشکیل شده است برای افراز آن با هدف مدیریت ولتاژ از طیف ماتریس
حساسیت مرتبط با گراف شبکه میتوان استفاده نمود .با مرتب کردن
مقادیر ویژه ماتریس حساسیت از ب رگ به کوچک ،بردار ویژه متناظر
با دومین ب رگترین مقدار ویژه از لحاظ اندازه ،خاصیتی دارد که گراف
شبکه را به دو ناحیه بسته مج ا افراز میکند .با هایی که مقدار
متناظر با آنها در این بردار ویژه ،مثبت است در یک ناحیه واقع
میشوند و مابقی با ها که مقدار متناظر آنها در این بردار ویژه منفی
است در ناحیه دیگر قرار میگیرد .پس از افراز شبکه به دو ناحیه ،با
کنار گذاشتن ناحیه دارای تعداد با کمتر ،مجدداً همین کار را برای
مابقی با های شبکه انجام میدهیم و این ناحیه را به دو ناحیه دیگر
افراز میکنیم .وابسته به ابعاد شبکه و تعداد با های آن ،این فرایند
برای ب رگترین ناحیه باقیمانده تکرار میشود تا به تعداد ناحیه
مطلوب دست یابیم .تعداد بهینه نواحی را میتوان از حل یک مسئله
بهینهسازی که ه ینه باالی یک مرک محاسباتی متمرک با توان باال را
توأم با ه ینه کمتر مراک توزیعشده با توان محاسباتی کمتر در نظر
میگیرد بهدست آورد .در ادامه مدلسازی ریاضی مدیریت ولتاژ در هر
یک از این نواحی را موردبررسی قرار میدهیم.
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مدیریت توزیعشده و سلسلهمراتبی ولتاژ . . .

 -3مدلسازی ریاضی مسئله مدیریت توزیعشده ولتاژ از
دیدگاه زمانی

میشود .به دلیل پیچیدگی مسئله پخش بار بهینه روشهای مختلفی

پس از افراز شبکه به نواحی مختلف ،در هر ناحیه دو سطح از کنترل
اعمال میشود که دیدگاه سلسلهمراتبی موردنظر را شکل میدهند.
سلسلهمراتب به نوع خاصی از هماهنگی میان مرک باال (اانویه) و
کنترل سطح پایینتر (اولیه) بهمنظور بهینهسازی و تثبیت ولتاژ اشاره
دارد .در واقع از یک طرف در سطح هماهن اانویه یک الگوریتم
بهینهسازی غیرخطی بهصورت دورهای هر یک دقیقه یکبار اجرا
میشود و نقطه کار توان راکتیو مولدهای درون ناحیه را مشخص و به
آنها ارسال میکند که به بسترهای مخابراتی شبکههای هوشمند برای
ارتباط اطالعاتی با های درون ناحیه به مرک مدیریت ناحیهای
نیازمند است و از طرف دیگر در سطح اولیه بالدرن محلی بهمنظور
تثبیت ولتاژ در فواصل بین اجرای بهینهسازی اانویه و جبران نوسان
لحظهای ولتاژ با ها در اار تغییرات تصادفی توان اکتیو تولیدی،
اصالحاتی در نقطه کار توان راکتیو ارسالی از سطح اانویه اعمال
میگردد .در ادامه ابتدا به مدلسازی سطح اانویه و پس از آن ،به
مدلسازی سطح اولیه میپردازیم.
 -1-3مدلسازی سطح بهینهسازی هماهنگ ثانویه

از جمله روشهای کالسیک برنامهری ی ریاضی و روشهای هوشمند
برای حل آن ارائه شده است که اگرچه تقریباً تمامی آنها قابلاعمال
به این مسئله هستند اما اغلب روشهای هوشمند به دلیل کند بودن
قابلیت استفاده در کنترلهای ن دیک به زمان واقعی را ندارند [ .]21در
اینجا ابتدا مدلسازی این سطح بهصورت متمرک ارائه و سپس
مدلسازی آن بهصورت توزیعشده برای سیستم افرازشده بیان میشود.
با توجه به پسرو-پیشرو بودن روش پخش بار مذکور ،تمامی مولدهای
پراکنده و در نتیجه با های متناظر آنها بهصورت با

گرفته میشوند ،لذا برای هر یک از با های شبکه میتوان نوشت:

CC

()11

در این رابطه  pi ، siو  qiبه ترتیب توان مختلط ،توان اکتیو و
راکتیو خالص مصرفی در با

G , ref
i

 pمربوط به مولدهای مختلف و مقادیر توان اکتیو
توجه به مقادیر
و راکتیو مصرفی بارها ،تابعی که در مرک مدیریت باید کمینه شود،
تلفات ایجادشده در کلیه خطوط شبکه است.
N

()11

P3+ jQ 3
p4+ jq 4

p3+ jq 3

0

P1 +jQ 1 P2 +jQ 2

P5+jQ 5

5

p2+ jq 2

G

p1+ jq 1

p5+ jq 5
G

شکل  :3طرح کلی شبکه هوشمند با مدیریت هماهنگ

در واقع مسئلهای که باید در مرک کنترل بهصورت بهینه حل شود
یک مسئله پخش بار بهینه است که در آن بهمنظور کمینه کردن
تلفات شبکه ،از قابلیت تولید توان راکتیو منابع تولید پراکنده استفاده

Serial no. 79

f   Rl  | Bl |2
l 1

در این رابطه  Rlو  ، Blبه ترتیب مقاومت اهمی و جریان عبوری از
خط  lو  fتابع تلفات شبکه است .همچنین  Nبیانگر تعداد خطوط یا
تعداد کل با های شبکه بهغیراز با اسلک است .این تابع هدف باید
به نحوی کمینه شود که قیود معادلهای پخش بار رعایت گردد.
p  jq
])  0
V
p  jq
[] imag ([V ]  [V0 ]  [ DLF
])  0
V
[] real ([V ]  [V0 ]  [ DLF

()12

4

2

 piL ،iو  qiLبه ترتیب مجموع توان

اکتیو و راکتیو بارهای موجود در این با و  piGو  qiGبه ترتیب
مجموع توان اکتیو و راکتیو تولیدی در آن است .فرض میشود که کلیه
مولدهای پراکنده ،میانگین مقدار توان اکتیو تولیدی خود در یک
دقیقه گذشته را به مرک مدیریت ارسال مینماید و این مقدار انتظاری

3
1

) si  pi  jqi  ( piL  piG )  j (qiL  qiG

بهعنوان مرجع مولد در دوره بعد (  ) piG , refدر نظر گرفته میشود .با

در کنترل ولتاژ اانویه ،توان راکتیو ت ریقی به خطوط توسط مولدهای
پراکنده به نحو بهینهای توسط مرک کنترل هماهن میشود .در این
حالت با های فاقد تولید پراکنده ،تنها ارسالکننده توانهای اکتیو و
راکتیو مصرفی خود به مرک کنترل هستند و با های دارای مولد
تولید پراکنده در کنار این دادهها ،می ان توان اکتیو تولیدی توسط
مولد تولید پراکنده را نی ارسال کرده و عالوه بر ارسال داده ،نقطه کار
تنظیم توان راکتیو خود را نی از این مرک دریافت میکنند .البته اگر
بار با های فاقد مولد پراکنده نی هوشمند باشند این با ها نی دارای
ارتباط دوطرفه با مرک کنترل خواهند بود .شکل  3طرح کلی سطح
کنترل اانویه را نشان میدهد.

P4+jQ 4

 PQدر نظر

در این مسئله ،مقادیر  q iGها متغیرهای کنترلی و اندازه و زاویه
ولتاژها متغیرهای حالت هستند که باید تعیین شوند .همچنین قیود
نامعادلهای حاکم بر مسئله نی عبارتاند از:
Blmin  Bl  Blmax l  1,..., N

()13

0.8qiG ,min  qiG ,ref  0.8qiG ,max i  1,..., N
Vi min  Vi  Vi max i  0,..., N

برای تخصیص بخشی از ظرفیت آزاد توان راکتیو مولدها به سطح
اولیه ،تنها درصد معینی از این ظرفیت آزاد به سطح اانویه تخصیص
داده میشود و لذا  %81از مقدار کران باال و پایین آنها بهعنوان
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محدوده توان راکتیو در این سطح انتخاب میشود و باقیمانده آن برای
سطح اولیه در نظر گرفته میشود.
الگوریتم روش توزیعشده مشابه روش متمرک است اما در روش
توزیعشده ،این الگوریتم در هر ناحیه بهصورت جداگانه و مستقل اجرا
میشود درحالیکه در روش متمرک کل شبکه بهعنوان یک ناحیه تلقی
میشود .بنابراین در روش توزیعشده تفاوتی که وجود دارد این است
که نقاط کار توان راکتیو مولدهای درون ناحیه به نحوی تعیین میشود
که تلفات مربوط به همان ناحیه بههمراه قیود مربوطه بهینه شود .در
این حالت میانگین توان اکتیو و راکتیو تحویلی به نواحی پاییندست
متصل به این ناحیه در یک دقیقه گذشته نی به بار مصرفی با های
متصلکننده ناحیه به این نواحی اضافه شده و به مرک ناحیهای ارسال
میشود .بنابراین با فرض تعداد  Mناحیه ،برای ناحیه مفروض m
فرمولبندی مسئله عبارت است از:
Nm

f m   Rm,l  | Bm,l |2

min

l 1

p  jq
]m )  0
V
p  jq
[ imag ([V ]m  [Vm,0 ]  [ DLF ]m
]m )  0
V
max
Bmmin
l  1,..., N m
, l  Bm , l  Bm , l
[ real ([V ]m  [Vm,0 ]  [ DLF ]m

()17

i  1,..., N m
j  1,..., N m

max
max
Vmmin
, i  Vm , i  Vm , i

0.8qmG,,imin  qmG,,iref  0.8qmG,,imax
max
Vmmin
, i  Vm , 0  Vm , 0  Vm , i

که در این رابطه  Vm,0بیانگر دامنه ولتاژ آخرین با

ناحیوه باالدسوت

است که ناحیه  mبه آن متصل شده و در هور دوره بوه مرکو مودیریت
ناحیه  mارسال میشود .با فرض اینکه این بوا در شوبکه افرازنشوده،
دارای شماره فرضی  kmاست ،با توجه به تأایرگذاری تغییرات توان در
ناحیه  mبر ولتاژ این با  ،لذا در فرایند بهینوهسوازی بایود شورط زیور
برای آن برقرار باشد:
()10

()14

بنابراین از لحاظ تبادل اطالعات ،تفاوت روش توزیعشده با متمرک
این است که عالوه بر دادههای قبلی که در روش متمرک بوه آن اشواره
شد ،ولتاژ آخرین با ناحیه باالدستی و میانگین توان مصورفی ناحیوه
موردنظر نی انودازهگیوری و بوه مرکو مودیریت آن ارسوال مویگوردد.
همچنین در نقاط اتصال یک ناحیه به نواحی پاییندست ،تووان ناحیوه
پاییندست نی بوه مرکو مودیریت ناحیوهای ارسوال مویگوردد .بسوتر
مخابراتی موردنیاز برای اجرای این روش میتواند با استفاده از خطووط
توزیع و بوا تکنیوک ) PLC (Power Line Carrierپیوادهسوازی گوردد.
همچنین در یک روش دیگر و با توجه به ظهور شبکههوای انتقوال داده
نسل  3و  7میتوان با مجه نمودن هر یک از با ها به این تکنولوژی،
ارتباط آنها را برای تبادل اطالعات با مرک هر ناحیه بهصورت بیسویم
و با استفاده از بستر مخابراتی شبکههای تلفن همراه برقرار نمود.
در هر دو روش متمرک و توزیعشده در فواصل زموانی بوین هور دو
دوره ،امکان نوسانات شدید توان اکتیو واحودهای تولیود پراکنوده و در
نتیجه نوسانات ولتواژ بوا هوا وجوود دارد .بورای حوذف توأایرات ایون
نوسانات ،در مدل سلسلهمراتبی پیشونهادی ،سوطح دیگوری از کنتورل
پیشبینی شده است که بتواند بوهصوورت بالدرنو در جهوت جبوران
تغییرات برآید که در ادامه به مدلسازی این سطح پرداخته میشود.
 -2-3مدلسازی سطح بالدرنگ اولیه با استفاده از ماتریسهای
حساسیت
در مقایسه با سطح هماهن  ،در سطح بالدرن  ،برای جبران نوسوانات
لحظهای توان اکتیو تولیدی و جلوگیری از تأایر آن بر ولتاژ با ها ،هر
ژنراتور توان راکتیو تولیدی خود را تنها بر مبنای اندازهگیریهای محلی
اصالح میکند .شکل  7طرح کلی این سطح را نشان میدهد.
4
3 P +jQ
4
4
P3+ jQ 3
p4+ jq 4

)  S kvpm ,km  ( P m  P m )  S kvqm ,km  (Q m  Q m

باالدست قرار گرفته است .همچنین  P mو  Q mنی بیانگر توان اکتیوو و
راکتیو مصرفی ناحیه  mاست که در طول فرایند بهینوهسوازی در ایون
ناحیه ،مبنای محاسبه تغییر ولتاژ قرار مویگیورد و در واقوع  P mو
بیانگر مجموع توان اکتیو و راکتیو عبوری از خط یا خطوط واردشوده از
با  kmبه ناحیه  mهستند .با توجه به اینکه در فرایند بهینوهسوازی،
Qm

2

1

0

P1 +jQ 1 P2 +jQ 2

p3+ jq 3
P5+jQ 5

5

Vm,0  Vkm

کوه در ایون رابطوه P m ،و  Q mبیوانگر میوانگین تووان اکتیوو و راکتیوو
مصرفی ناحیه  mدر یک دقیقه گذشته است که مبنای محاسبات ناحیه

Serial no. 79

) Vm,0  Vk m  Skvqm , k m  (Qm  Qm

Vkmin
 Vkm  Vkm  Vkmax
m
m

بهطوریکه:
()16

توان راکتیو مولدها تنها متغیرهای کنترلی مسئله هستند و مقادیر توان
اکتیو ،معین فرض میشوند لذا میتوان بهطور خالصهتر نوشت:

p2+ jq 2

LC

p1+ jq 1
G

p5+ jq 5

LC
G

شکل :4طرح کلی شبکه هوشمند با کنترلهای بالدرنگ محلی

بنابراین در مدل سلسلهمراتبی همانطور که در شوکل  0مشواهده
میشود یک مولد برای کنترل تووان راکتیوو خوود از دو سوطح فرموان
میگیرد .از یک طرف ،مقدار نقطه کار بهینوه تووان راکتیوو را از مرکو
مدیریت هماهن دریافت میکند که در قسمت قبول بوه آن پرداختوه
شد و از طرف دیگر برای جبران نوسوانات تصوادفی تووان اکتیوو مولود،
بهصورت محلی تغییراتی در نقطه کار توان راکتیو خود اعمال میکند.
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که در این قانون A ،یک ماتریس  G  Gاست و مسئله به یافتن ایون
ماتریس تبدیل میشود به نحویکه تغییرات ولتاژ با ها کمینوه شوود.
لذا با جایگذاری قانون کنترلی در رابطه ( )1خواهیم داشت:

ΔqGj
qG

qG,ref

j

()21

j

شکل  :5ارتباط یک کنترلکننده با دو سطح هماهنگ و بالدرنگ

بسط رابطه ماتریسی ( )1برای با
()18

i  1,..., N

,

 ،iعبارت است از:
N

N

j 1

j 1

Vi   Sivp, j  p j   Sivq, j  q j

در این رابطه  Viنشاندهنده تغییرات ولتاژ با
توان اکتیوو و راکتیوو مصورفی  p jو  q jدر بوا
 Sivq, jبه ترتیب حساسیت ولتاژ با

 ،iدر ازای تغییورات
 jبووده و

vp
i, j

 Sو

 iبه تغییرات توان اکتیوو و راکتیوو

مصرفی با  jمیباشند .با فرض اابوت بوودن بوار مصورفی در فواصول
یکدقیقهای اجرای سطح اانویه p j ،برابر است با تفاضل توان اکتیوو
تولیدی لحظهای مولد پراکنوده نصوبشوده در بوا
ارسالی از سطح هماهن

 jو مقودار p Gj ,ref

اانویه در دوره قبل:

p j  pGj  pGj , ref

()11

بنا بر رابطه ( )18و با توجه به تغییورات تووان اکتیوو حوول مقودار
مرجع یعنی  ، p jبرای جبران نوسانات ولتاژ ،مقدار  q jنی بهصورت
بالدرن باید تغییر کند .برای تعیین می ان اصالح توان راکتیو برحسب
تغییرات توان اکتیو هر مولد ،شبکه توزیع شعاعی نوعی ،دارای  Nبا
که تعداد  Gبا از آن مجه به مولد تولیود پراکنوده اسوت را در نظور
میگیریم.
 -1-2-3حالت اول ( ]  G 1 ، [Vباشد)

][V ]  ([S vp ]  [ S vq ][ A])[p

در رابطه ( )21برای حذف اارات تغییر توان اکتیوو بور روی ولتواژ،
کافی است که رابطه ( )22برقرار باشد.
()22

] [ S vp ]  [S vq ][ A]  0  [ A]  [ S vq ]1[S vp

در این صورت به شرطی که توان راکتیو ت ریقی هویچ مولودی بوه
کران خود نرسیده باشد ،نوسانات ولتاژ در اار تغییرات توان اکتیو صوفر
خواهد شد اما در حالوت کلوی ،مواتریس ] [ Aیوک مواتریس قطوری
نیست ،لذا برای صفر شدن تغییرات ولتاژ در هر یک از با هوای دارای
مولد ،الزم است که از تغییرات توان اکتیو در کلیه با هوا مطلوع بوود.
بنابراین اگرچه در این حالت ،تغییرات ولتاژ بهطورکلی حذف مویشوود
اما بهدلیل محلی نبودن سیگنالهای کنترلی ،ایون قوانون بورای سوطح
بالدرن قابلقبول نیست.
 -2-2-3حالت دوم ( ]  N 1 ، [Vو ] [ Aقطری باشد)
در این حالت ،برخالف حالت اول فورض مویشوود کوه تغییورات ولتواژ
تمامی با ها لحاظ شوود و لوذا ]  ، [Vیوک بوردار  N 1بووده و
ماتریسهوای ]  [ S vpو ]  N  G ، [ S vqباشوند و همچنوین مواتریس
مربعی ] [ Aنی قطری باشد .لذا تغییرات تووان راکتیوو در بوا هوای
دارای مولد تولید پراکنده بهصورت محلی و بور اسوا تغییورات تووان
اکتیو مصرفی در آن با کنترل خواهد شد .بنابراین مسوئله مویتوانود
بهصورت رابطه ( )23بیان شود.
][V ]  ([ S vp ]  [ S vq ][ A])[p
0 
 
0 

anG 

()23



0

0

0

an 2
0


min

 an1
 0
A  
 

 0

با حذف تغییرات ولتواژ بوا هوای دارای مولود تولیود پراکنوده ،ولتواژ
با های فاقد مولد نی تثبیت خواهد شد لذا فرض میکنویم کوه تنهوا
تغییرات ولتاژ با های دارای مولد تولید پراکنده لحاظ شود و لذا ابعاد
بووردار ]  G 1 ، [Vو ابعوواد موواتریسهووای ]  [ S vpو ] ، [ S vq
 G  Gباشد .با توجه بهاینکه هدف سوطح بالدرنو  ،تثبیوت ولتواژ و
حداقل کردن نوسانات ولتاژ  ، V بوهوسویله اصوالح تووان راکتیوو
تولیدی برحسب تغییرات توان اکتیوو تولیودی اسوت لوذا قوانون کلوی
کنترل تغییرات تووان راکتیوو برحسوب تووان اکتیوو بورای  Gمولود را
بهصورت رابطه ( )21در نظر میگیریم.

هدف در این مسئله ،یافتن درایههای  an1توا  anGاسوت کوه ، n1
 ... ، n2و  nGنشاندهنده شماره با های دارای مولد پراکنده اسوت.
بر این اسا ابتودا رابطوه ( )23را بوهصوورت رابطوه ( )27بسوط داده،
سپس برای حذف تأایر عالمت عناصر بردار ]  ، [Vتابع هودف رابطوه
( )20را برای کمینهسازی انحراف ولتاژ در نظر میگیریم که با حول آن
بر اسا رابطه ( )26یافتن ضرایب  an1تا  anGبه حل دستگاه معادالت

()21

جبری خطی ( )24منتهی میشود.

()27

Serial no. 79

q  Ap

 ( s1vp,n1  s1vq,n1an1 )pn1  ( s1vp,n 2  s1vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s1vp,nG  s1vq,nG anG )pnG 
 vp

( s2,n1  s2vq,n1an1 )pn1  ( s2vp,n 2  s2vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s2vp,nG  s2vq,nG anG )pnG 

[V ] 



 vp

vq
vp
vq
vp
vq
( s N ,n1  s N ,n1an1 )pn1  ( s N ,n 2  s N ,n 2 an 2 )pn 2    ( s N ,nG  s N ,nG anG )pnG 
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]f (an1 ,..., ang )  V12  ...  Vn2  [V ]T [V ]  [p]T ([ S vp ]  [ S vq ][ A])T ([ S vp ]  [ S vq ][ A])[p
 f (an1 ,..., ang )  [( s1vp,n1  s1vq,n1an1 )pn1  ( s1vp,n 2  s1vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s1vp,nG  s1vq,nG anG )pnG ]2 

()20

[( s2vp,n1  s2vq,n1an1 )pn1  ( s2vp,n 2  s2vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s2vp,nG  s2vq,nG anG )pnG ]2 

[( s Nvp,n1  s Nvq,n1an1 )pn1  ( s Nvp,n 2  s Nvq,n 2 an 2 )pn 2    ( s Nvp,nG  s Nvq,nG anG )pnG ]2
f
 2  s1vq,i  pi [( s1vp,n1  s1vq,n1an1 )pn1  ( s1vp,n 2  s1vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s1vp,nG  s1vq,nG anG )pnG ] 
ai

()26

2  s2vq,i  pi [( s2vp,n1  s2vq,n1an1 )pn1  ( s2vp,n 2  s2vq,n 2 an 2 )pn 2    ( s2vp,nG  s2vq,nG anG )pnG ] 

2  snvq,i  pi [( s Nvp,n1  s Nvq,n1an1 )pn1  ( s Nvp,n 2  s Nvq,n 2 an 2 )pn 2    ( s Nvp,nG  s Nvq,nG anG )pnG ]  0
i  n1,..., nG
N

Ei , j  p j  srvq,i  srvq, j
r 1
nG

N

di   srvq,i   srvp, s  ps

()24

r 1

s 1

با توجه به فرض قطری بودن ] ، [ Aلذا تغییورات تووان راکتیوو در
با های دارای مولد پراکنده بهصورت محلی و بر اسا تغییرات تووان
اکتیو مصرفی در آن با ها بهصورت رابطه ( )28است.
()28

i  n1,..., nG

qi  ai  pi

برای تنظیم  ، qiاگرچه در مقایسه با حالت قبل ،در این حالوت،
معضل عدم اطالع بالدرن یک با از تغییرات توان اکتیو در با های
دیگر برطرف شد ،اما در محاسبه ضرایب  aiنیاز است کوه تخمینوی از
 piها در دیگر با ها در یک دقیقه پیش رو داشته باشیم .به عبارت
بهتر ،معضل وابستگی  qiبه تغییرات توان اکتیو سوایر بوا هوا در
حالت اول ،به معضل وابستگی  aiبه این تغییرات تبدیل شود کوه در
صورت وجود انواع مولد در یک با این معضل پیچیدهتر نی میگردد.
بنابراین در این حالوت الزم اسوت پوس از بهینوهسوازی اانویوه ،مرکو
مدیریت ابتدا مقادیر تغییرات توان تولیودی واحودها را در یوک دقیقوه
پیش رو تخمین زده و سپس بور اسوا آن ،ضورایب  aiرا محاسوبه
کرده و به همراه مقادیر  qiG , refبه مولدها ارسال کند.

میتوان اطمینان حاصل کرد که تغییرات ولتاژ این با از بین مویرود
و ولتاژ آن تثبیت خواهد شد .برای صفر شدن نوسانات ولتاژ با  iالزم
است رابطه ( )21برقرار باشد.
()21

sivp,n1
s vp
s vp
, an 2   ivq,n 2 ,, anG   ivq,nG i  1,..., N
vq
si ,n1
si ,n 2
si ,nG

Serial no. 79

an1  

بنابراین مشاهده میشود که برای تثبیت ولتاژ هر یوک از بوا هوا
مقادیر مختلفی برای  an1تا  anGبهدست میآید که تابع حساسیتهوا
است .با توجه به این فرض که نسبت مقاومت به راکتانس برای تموامی
خطوط ،یکسان اسوت لوذا بوا در نظور گورفتن ایون نسوبت بوهصوورت
 ، R X  رابطه ( )21را برای تثبیت ولتاژ با  iبوهصوورت رابطوه
( )31میتوان بازنویسی کرد.
R1  ...  Rt1 X 1  ...  X t1
X  ...  X t1

 1

X 1  ...  X t1
X 1  ...  X t1
X 1  ...  X t1

داری نسبت ثابت  R Xباشد)
وابستگی ضرایب  aiدر هر با
سایر با ها در حالت دوم ،ممکن است بوهدلیول عودم تطوابق مقوادیر
تخمینی با مقادیر واقعی ،منجر به تخطی ولتاژ یک یا چند بوا شوود.
با توجه بهاینکه در سطح اانویه مسئله مدیریت ولتاژ بهصوورت بهینوه
حل میشود و در سطح اولیه ،امنیت و قابلیت اطمینان سیستم نسوبت
به بهینگی تقدم دارد لذا در اینجا به ارائه مدلی میپردازیم که معضالت
حالووتهووای اول و دوم در آن برطوورف شووود .در ایون حالووت عووالوه بوور

E

فرضیات حالت دوم فرض میکنویم کوه نسوبت  R Xبورای تموامی
خطوط اابت بوده و برای مواردی هم که ایون فورض برقورار نیسوت در
پایان راهکار دیگری پیشنهاد خواهیم نمود.
در رابطه ( )27با صفر شدن تمامی ضرایب  piها بورای بوا ،i

 -3-2-3حالت سوم ( ]  [ A] ، N  1 ، [Vقطری و همه خطوط
به تخموین تغییورات تووان اکتیوو در

 d1 
  
 
d nG 

1






 a1  
  
  
anG  

()31



X 1  ...  X tg
X 1  ...  X tg




X 1  ...  X tg
X 1  ...  X tg


vq
i , n1

s











sivp,n1



R1  ...  Rtg
X 1  ...  X tg



vp
i , ng

s

vq
i , ng

s

a ng  




R1  ...  RtG X 1  ...  X tG
X  ...  X tG

 1

X 1  ...  X tG
X 1  ...  X tG
X 1  ...  X tG

a n1  



vp
i , nG
vq
i , nG

s
s

a nG  

لذا مشاهده میشود که با فرض اابت بودن نسوبت  R Xبورای
تمام خطوط ،ضورایب  ... ، an 2 ، an1و  anGبورای تثبیوت ولتواژ تموامی
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()31

qi  ai  pi    pi

i  n1,..., nG

در این حالت م یت دیگری که حاصل شد این است که الزم به
محاسبه و ارسال پیدرپی ضرایب قانون کنترلی توسط مرک مدیریت
نبوده و تنها یکبار برای همیشه و بهصورت محلی این ضرایب تنظیم
میشوند .البته چنانچه در با  iبیش از یک مولد پراکنده نصب شده
باشد نحوه محاسبه  aiبرای آن تفاوتی نمیکند اما با توجه به مجموع
تغییرات  ، piمقدار  qiباید به نسبت ظرفیت باقیمانده توان راکتیو
مولدها بین آنها تقسیم شود تا هیچ مولدی قبل از سایر مولدهای
موجود در این با به حد نهایی تولید توان راکتیو خود نرسد .در
مواردی که نسبت  R Xبرای تمام خطوط یکسان نیست برای
محاسبه  aiها میتوان بهصورت تقریبی از میانگین این نسبتها
استفاده نمود .در این صورت ضرایب قانون کنترلی در هر با
مولد عبارت است از:
skvp,i
vq
k 1 sk ,i
n

دارای

vci  v  vrated

()33

vrated  v  vco
vco  v

که در این رابطه v ،سرعت باد vci ،سرعت قطع پایین vco ،سرعت قطع
باال vrated ،سرعت نامی PWT ,rated ،توان نامی و  PWTتوان خروجی
توربین بادی هستند .همچنین برای توان خروجی مولد فتوولتائیک ،از
دادههای واقعی تابش خورشیدی که با دقت  1نمونه بر اانیه ابت شده
است و در [ ]23آمده استفاده شد .برای تبدیل شدت تابش خورشید به
توان اکتیو خروجی مولد فتولتائیک نی از رابطه ( )37استفاده شد
[:]22

()32

i  n1,..., nG

()37

S c  S  S rated
S rated  S

ai 

 -4سیستم مطالعاتی و دادههای مورداستفاده
برای ارزیابی روش پیشنهادی ،شبکه تست  37باسه انتخاب شد که
اطالعات آن در [ ]11و نمودار تکخطی آن در شکل  6آمده است.
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

5 6 7 8 9 10 11 12

31 32 33 34

4

1 2 3

13 14 15 16

شکل  :6شبکه تست  34باسه

فرض شد که مولدهای بادی در با های  16و  37نصب شدهاند
که مجموع ظرفیت آنها در هر با به ترتیب  711kWو 811kW
است .همچنین مولدهای فتوولتائیک در با های  24و  31نصب
شدهاند که مجموع ظرفیت آنها در هر با به ترتیب  1611kWو
 1211kWاست .توان ظاهری اینورتر متصلکننده این مولدها به شبکه
بهمنظور داشتن قابلیت کنترل توان راکتیو %20 ،مازاد بر ظرفیت توان
اکتیو مولدهایشان در نظر گرفته شد.
برای شبیهسازی سطح بالدرن نیاز به دانستن تغییرات توان
خروجی مولدها با دقت زمانی باال است .لذا برای سرعت باد از دادههای
واقعی منتشرشده در [ ]21که با دقت  4.6نمونه در اانیه ابت شده
است استفاده گردید .برای تبدیل تغییرات سرعت باد به تغییرات توان
اکتیو مولد بادی از رابطه ( )33استفاده شد [:]22

Serial no. 79


S2
P
 S ,rated S
rated  S c


S
PS  
P
 S ,rated S rated


 PS ,rated

0  S  Sc

n



PWT

که در این رابطه S ،تابش خورشید Srated ،تابش نامی S c ،تابش معین،
 PS , ratedتوان نامی و  PSتوان خروجی مولد فتوولتائیک هستند.
بهطور مشابه برای در نظر گرفتن الگوی تغییرات بار مصرفی
سیستم با دقت مناسب ،از دادههای واقعی ارائهشده در [ ]27استفاده
شد.
با در نظر گرفتن  vco =20 m / s ، vci =7 m / sو  vrated =10 m / sبرای
مولد بادی و  S rated =1111 W / m 2و  S c =101 W / m 2برای مولد
فتوولتائیک [ ،]22شبیهسازیها برای یک بازه زمانی  1211اانیهای
انجام شد .این بازه به نحوی انتخاب شد که شدیدترین تغییرات در
تولید مولدها در آن لحاظ شود که شدت این تغییرات در شکل  4و
شکل  8به نمایش گذاشته شده است .با توجه به کمتر بودن نرخ
تغییرات بار سیستم نسبت به نوسانات تولید ،بار سیستم در هر دوره
 61اانیهای از این بازه ،اابت فرض شد .شکل  1پروفیل بار مصرفی
سیستم را در طول این دوره نشان میدهد.
700

600

500

400

300

200

توان اکتیو تولیدی (کیلووات)

با ها یکسان بوده و به  iوابسته نیست و لذا مویتووان از رابطوه ()31
برای تغییر توان راکتیو برحسب توان اکتیو هر مولد استفاده نمود.

0  v  vci

0

v 2  vci2
 PWT ,rated 2

vrated  vci2
 PWT ,rated

0

100

1200

1000

800

600

400

200

0

0

زمان (اانیه)

شکل  :7تغییرات توان اکتیو تولیدی مولدهای بادی
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1600

1200

1000

800

600
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1000

800

600

400

200

0

توان اکتیو تولیدی (کیلووات)

1400

400

زمان (اانیه)

 -2-5روش متمرکز با مشارکت مولدها و تنظیمکننده باس ابتدایی
در کنترل ولتاژ

شکل  :8تغییرات توان اکتیو تولیدی مولدهای فتوولتائیک

4350

در ای ن حالت فرض شد عالوه بر مولدهای پراکنده ،یک جبرانساز

4300

ابتدایی شبکه

4200
4150
4100
4050

توان اکتیو مصرفی (کیلووات)

4400

 -1-2-5کنترل ثانویه مولدها

4250

1200

1000

800

600

400

200

پیوسته توان راکتیو نی در مد کنترل ولتاژ در با

نصب شده باشد .همانطور که اشاره شد در روش متمرک  ،کل شبکه
تنها یک ناحیه است و دارای یک مرک مدیریت متمرک است که هر
دقیقه یکبار ،می ان توان راکتیو بهینه تولیدی توسط مولدهای
پراکنده و همچنین ولتاژ بهینه اولین با

شبکه را بهمنظور کمینه

کردن تلفات ،تعیین میکند .مقادیر توان راکتیو و ولتاژ تعیینشده

4000

0

روی ولتاژ شبکه وجود ندارد با تغییر توان اکتیو تولیدی مولدها ،ولتاژ
این با ها متغیر بوده و دامنه تغییرات آن وسیع است بهطوریکه از
اانیه  811به بعد و با توجه به شکل  8و شکل  1که تولید مولدهای
پراکنده افت کرده و هم مان مصرف نی اف ایش یافته ،افت ولتاژ
قابلتوجهی در برخی از با های سیستم نمایان است که در شکل 11
نشان داده شده است لذا در این سناریو میانگین انحراف ولتاژ با ها از
ولتاژ با اول برابر با  1/1187پریونیت و حداکثر انحراف ولتاژ با ها
از با اول  1/1244پریونیت گردید.

توسط ای ن مرک  ،تا دوره بعد اابت بوده و هیچگونه کنترل بالدرنگی

3950

برای جبران تغییرات ولتاژ با ها در ازای تغییرات توان اکتیو مولدها

زمان (اانیه)

در طول ای ن مدت وجود ندارد لذا در ای ن حالت نقاط کار توان راکتیو

شکل  :9تغییرات بار مصرفی سیستم

مولدها و تنظیمکننده اولی ن با

شبیهسازیها با استفاده از یک دستگاه لپتاپ با پردازنده
 i5-520M 2.40 GHzو حافظه رم  4 GB RAMدر نرماف ار متلب و با
استفاده از الگوریتم بهینهسازی نقطه میانی ( )interior-pointانجام شد.
سناریوهای مختلفی که برای انجام شبیهسازی در نظر گرفته شد
عبارتاند از  7ترکیب حالتهای زیر:
 استفاده از روش متمرک (بدون ناحیهبندی) یوا روش توزیوعشوده
(ناحیهبندیشده)
 شبیهسازی با در نظر گرفتن سطح محلی بالدرن و بدون در نظر
گرفتن آن
Core

 -5نتایج و تفسیر آنها

شبکه بر اسا

آخرین دادههای

ارسالی از مولدها هر دقیقه یکبار تعیی ن شده و تا دوره بعد اابت
میماند .در این حالت تغییرات زمانی ولتاژ با های انتخابی مذکور
در شکل  11رسم شده است که مشاهده میشود مولدهای پراکنده
با بهکارگیری توان راکتیو تولیدی خود و تنظیمکننده با
اف ایش سطح ولتاژ این با

اول با

و درنتیجه سایر با های شبکه ،در

جهت جبران افت ولتاژی که در قسمت قبل به آن اشاره شد
برآمدهاند و با توجه به اینکه بارها از نوع توان اابت هستند همانطور
که در جدول  1مشاهده میشود درنتیجه این اف ای ش ولتاژ ،تلفات
شبکه کاهش یافته و ولتاژ با های انتخابی نی نسبت به حالت بدون
کنترل ،مسطحتر و دامنه تغییرات آنها کمتر شده است بهطوریکه
میانگین انحراف ولتاژ با ها از ولتاژ با

اول برابر با 1/1170

 -1-5بدون مشارکت مولدهای پراکنده در کنترل ولتاژ

پریونی ت و حداکثر انحراف ولتاژ با ها از با

اول  1/1216پریونیت

در این حالت فرض شد که مولدهای تولید پراکنده تنها توان اکتیو
تولید میکنند و توان راکتیو تولیدی یا مصرفی آنها صفر باشد.
همچنین فرض شد که ولتاژ با ابتدایی شبکه در مقدار یک پریونیت
اابت باشد .در این حالت تغییرات زمانی ولتاژ  7با انتخابی ،13 ،1
 23و  33به نمایندگی از کل با های سیستم در شکل  11رسم شده
است .همانطور که مشاهده میشود بهدلیل اینکه هیچگونه کنترلی بر

شد.

Serial no. 79

 -2-2-5کنترل ثانویه و اولیه مولدها
در این حالت فرض شد عالوه بر سطح اانویه ،سوطح اولیوه نیو وجوود
دارد و در فواصل بین دورههای بهینوهسوازی مرکو مودیریت متمرکو ،
تأایر نوسانات لحظهای توان اکتیو مولدها را بر ولتاژ بوا هوا بوا تغییور
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1.05

توان راکتیو مولدها کمتر میکند کوه نتوایج آن در شوکل 12

رسم شده است .در این حالت اگرچه میانگین انحراف ولتواژ بوا هوا از
ولتاژ با

1.045

اول نسبت به حالت الف تغییور چنودانی نودارد اموا حوداکثر

انحراف ولتاژ با ها از بوا

1.04

اول بوه مقودار  1/1140پریونیوت کواهش

1.035

یافت .همچنین تغییرات توان راکتیو ت ریقوی مولودها در دو سوناریوی
1.03

مذکور در شکل  13و شکل  17آمده است .در شوکل  ،17اابوت شودن
توان راکتیو برخی از مولدها در بعضی از بازههای یکدقیقوهای بوه ایون

ولتاژ (پریونیت)

بالدرن

مدیریت توزیعشده و سلسلهمراتبی ولتاژ . . .

1.025

دلیل است که توان اکتیو مولد موردنظر به حود نهوایی خوود رسویده و

1.02

اابت شده لذا توان راکتیوی هم که در اختیوار مویگوذارد اابوت اسوت.
همچنین با مقایسه هم موان تغییورات ولتواژ و تووان راکتیوو ،مشواهده
میشود که ولتاژ یک با

زمانی تغییرات شدید داشته است کوه تووان

راکتیو ن دیکترین مولد به آن با

به حد نهوایی جبورانسوازی خوود

1200

1000

800

600

400

0

200

زمان (اانیه)

شکل  :12تغییرات زمانی ولتاژ  4باس انتخابی  23 ،13 ،1و  33در
کنترل متمرکز ولتاژ با مشارکت ثانویه و اولیه

رسیده و بیش از آن نتوانسته است که تغییرات تووان اکتیوو را جبوران

900

نماید.

1
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0.99

0.985

ولتاژ (پریونیت)
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700

400

300

1200

0.98

توان راکتیو تولیدی (کیلووار)
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0.975

با مشارکت ثانویه

0.97

2000

زمان (اانیه)

شکل  :11تغییرات زمانی ولتاژ  4باس انتخابی  23 ،13 ،1و  33بدون

1500

مشارکت مولدهای پراکنده و تنظیمکننده باس ابتدایی در کنترل ولتاژ
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شکل  :13تغییرات زمانی توان راکتیو مولدها در کنترل متمرکز ولتاژ

1.035

1.03

ولتاژ (پریونیت)
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شکل  :11تغییرات زمانی ولتاژ  4باس انتخابی  23 ،13 ،1و  33در
کنترل متمرکز ولتاژ با مشارکت ثانویه

Serial no. 79
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0

-1000

زمان (اانیه)

شکل  :14تغییرات زمانی توان راکتیو مولدها در کنترل متمرکز ولتاژ
با مشارکت ثانویه و اولیه

 -3-5روش توزیعشده با مشارکت مولدها و تنظیمکننده باس
ابتدایی در کنترل ولتاژ
برای شبکه تست  37باسه ،افراز شبکه به  3ناحیه بهصورت شکل 10
بهدست آمد .در این حالت نی فرض شد عالوه بر مولدهای پراکنده،
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1.05

یک جبرانساز پیوسته توان راکتیو نی در مد کنترل ولتاژ در با
ابتدایی شبکه نصب شده است .نتایج شبیهسازی روش توزیعشده در
ادامه بررسی میگردد.

1.045

1.04

28 29 30
1.03

ولتاژ (پریونیت)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1.035

1.025

5 6 7 8 9 10 11 12

4

1 2 3
1.02

شکل  :15شبکه تست  34باسه افرازشده

زمان (اانیه)

شکل  :16تغییرات زمانی ولتاژ باسهای انتخابی در کنترل توزیعشده
ولتاژ با مشارکت ثانویه

 -1-3-5کنترل ثانویه مولدها
در این حالت تغییرات زمانی ولتاژ  7با انتخابی  23 ،13 ،1و  33به
نمایندگی از نواحی مختلف در شکل  16رسم شده است .مشاهده
میشود که ولتاژ یکی از با ها که همان اولین با شبکه است و
مقدار بهینه آن توسط مرک مدیریت ناحیه اول تعیین میشود در طول
هر دوره اابت بوده و ولتاژ با های انتخابی دیگر با تغییر توان مولدها
نوسان میکند و با توجه به اینکه ولتاژ یک کمیت محلی است ،نوع و
شدت نوسان آن به نوع مولدی وابسته است که به با موردنظر
ن دیکتر است .در این حالت مشاهده میشود که ولتاژ با های
انتخابی نسبت به حالت مشابه متمرک  ،تفاوت چندانی نداشته
بهطوریکه میانگین انحراف ولتاژ با ها از ولتاژ با اول برابر با
 1/1178پریونیت و حداکثر انحراف ولتاژ با ها از با اول 1/1212
پریونیت شد اما میانگین زمان محاسباتی مرک ناحیهای در مقایسه با
مرک متمرک همانطور که در جدول  1مشاهده میشود تقریباً %88
کاهش یافته است.
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شکل  :17تغییرات زمانی ولتاژ باسهای انتخابی در کنترل توزیعشده
ولتاژ با مشارکت ثانویه و اولیه
900

 -2-3-5کنترل ثانویه و اولیه مولدها

Serial no. 79
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توان راکتیو تولیدی (کیلووار)

در این حالت نی تغییرات زمانی ولتاژ با های انتخابی در شکل 14
رسم شده است و مشابه حالت قبل ،میانگین زمان محاسباتی مرک
ناحیهای در مقایسه با مرک متمرک تقریباً  %88کاهش یافت .همچنین
سایر شاخصهای اندازهگیریشده برای این حالت در جدول  1آمده
است .تغییرات توان راکتیو ت ریقی مولدها در روش توزیعشده نی در
شکل  18و شکل  11آمده است و مشابه شکل  ،17عدم تغییر توان
راکتیو برخی از مولدها در بعضی از بازهها به دلیل به اشباع رفتن توان
اکتیو مولد در حد نهایی آن است .همچنین با مقایسه هم مان تغییرات
ولتاژ و توان راکتیو ،مشاهده میشود که ولتاژ یک با زمانی تغییرات
شدید داشته است که توان راکتیو ن دیکترین مولد به آن با به حد
نهایی جبرانسازی خود رسیده و بیش از آن نتوانسته است تغییرات
توان اکتیو را جبران نماید.
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شکل  :18تغییرات زمانی توان راکتیو مولدها در کنترل توزیعشده
ولتاژ با مشارکت ثانویه
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شکل  :19تغییرات زمانی توان راکتیو مولدها در کنترل توزیعشده
ولتاژ با مشارکت ثانویه و اولیه

ولتاژ (پریونیت)

در ادامه بوهمنظوور فوراهم شودن امکوان بررسوی و مقایسوه ولتواژ
با های دارای مولد پراکنده ،تغییرات زمانی ولتاژ ایون بوا هوا در دو
حالت متمرک و توزیعشده در شکل  21و شکل  21ترسیم شده است.

مدیریت توزیعشده و سلسلهمراتبی ولتاژ . . .

توزیعشده در مقایسوه بوا روش متمرکو تقریبواً  %88کومتور شوده و در
مقایسه با حالت بدون کنترل ،میانگین انحراف ولتاژ با ها در طوول دوره
شبیهسازی در هر تمامی حالوتهوای متمرکو و توزیوعشوده تقریبواً بوه
یکدوم کاهش یافته است .البته بهینهتر بودن ج ئی نتایج روش متمرکو
در مقایسه با روش توزیعشده به این دلیل است که در روش توزیوعشوده
برخالف روشهای متمرک و غیرمتمرک هیچ مرک هماهن کننده بورای
هماهنگی و تعیین بهینه ولتاژ با هوای ابتودایی نوواحی مختلوف وجوود
ندارد که بهینگی سراسری را تضمین کند لوذا نسوبت بوه روش متمرکو
زیربهینه است .همچنین مقایسه نتایج روشهای متمرک و توزیعشوده در
صورت بهرهگیری از سطح اولیه ،نشوان مویدهود کوه اگرچوه نسوبت بوه
حالتهای متناظری که از سطح اولیوه اسوتفاده نشوده ،حوداکثر انحوراف
ولتاژ بهبود یافته اما انرژی تلفشده اندکی افو ایش یافتوه اسوت .درواقوع
اگرچه سطح کنترل اولیه ،به تثبیت بهتور پروفیول ولتواژ بوا هوا کموک
میکند اما با اصالح نقاط کار توان راکتیو بوا هوا ،ممکون اسوت مقوادیر
آنها را از مقدار بهینه تعیینشده توسط سطح اانویه دور کند که بهدلیول
اهداف متفاوت سطح اانویه و اولیه با یکدیگر است .در واقع سطح اانویوه،
به دنبال بهینه ساختن تلفات سیستم است درحالیکه برای سوطح اولیوه
تثبیت و تسطیح ولتاژ با ها و جلووگیری از تخطوی آنهوا اولویوت دارد.
همچنین در جدول  1شاخص زمانی ارائهشوده تنهوا نشواندهنوده زموان
محاسباتی مرک اانویه بووده و در عمول تأخیرهوای مخوابراتی دریافوت و
ارسال داده را نی باید لحاظ نمود .اهمیت کواهش ایون شواخص در روش
توزیعشده در مقایسه با روش متمرک برای شبکههای هوشمند آتوی کوه
دارای با ها و مولدهای بیشتر و ابعاد وسویعتور اسوت بویشتور آشوکار
میگردد که با تبدیل مسئله کنترل ولتاژ از یک مسئله بهینه سراسری در
روش متمرک به چند مسئله زیر بهینه در روش توزیعشده میتوان زموان
محاسباتی و ه ینههای سرمایهگذاری بر روی یک مرک متمرک بوا تووان
محاسباتی باال را با جایگ ینی آن بوا چنود مرکو دارای تووان محاسوباتی
پایینتر کاهش داد.

زمان (اانیه)

بوورای مقایسووه سووناریوهای مختلووف روش متمرک و و توزی وعشووده،
شاخصهای جدول  1موردبررسی واقع شد .الزم به ذکور اسوت کوه ایون
شاخصها صرفاً مربوط به با های انتخابی نبووده و بوا اسوتفاده از نتوایج
کلیه با های شبکه بهدست آمده است .از مقایسه نتایج روش بدون افراز
(متمرکو ) بووا نتووایج روش افرازشووده پیشوونهادی (توزیوعشووده) مشوواهده
میگردد که نتایج روش افرازشده اختالف قابلتوجهی با روش بدون افوراز
نشان نمیدهد؛ بهعنوانمثوال مقودار تلفوات در صوورت عودم اسوتفاده از
سطح اولیه از  4/0846به  4/1187اف ایش یافته است و بوا وجوود سوطح
اولیه از  1/2213به  1/0101اف ایش یافته کوه ایون افو ایش چشومگیور
نیست و این حاکی از آن است که روش افراز پیشونهادی سوطح بهینگوی
قابلقبولی ارائه مینماید .این در حالی اسوت کوه زموان محاسوباتی روش
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ولتاژ (پریونیت)

شکل  :21تغییرات زمانی ولتاژ باسهای مولد در کنترل متمرکز

زمان (اانیه)

شکل  :21تغییرات زمانی ولتاژ باسهای مولد در کنترل توزیعشده
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جدول :1مقایسه سناریوهای مختلف روش متمرکز و توزیعشده
ولتاژ
میانگین زمان
محاسباتی اانویه کمینه
()pu
()s
-

ولتاژ
بیشینه
()pu

حداکثر انحراف میانگین انحراف
از ولتاژ با  1از ولتاژ با 1
()pu
()pu

1/1113 1/1423

1/1244

1/1187

 21/8017بدون جبرانسازی

1/1101

1/1726

1/1216

1/1170

 -1 4/0846کنترل اانویه مولدها

1/4161

1/1148

1/1726

1/1140

1/1177

 -2 1/2213کنترل اانویه و اولیه مولدها

1/1133

1/1774 1/1102

1/1212

1/1178

 -1 4/1187کنترل اانویه مولدها

1/1140

1/1711 1/1181

1/1181

1/1174

 -2 1/0101کنترل اانویه و اولیه مولدها

1/6111

اگرچه در [ ]6نی ساختار دوسطحی مشابهی برای کنترل ولتاژ
شبکه توزیع در حضور مولدهای فتوولتائیک ارائه شده اما م یت روش
پیشنهادی این مقاله در این است که با افراز شبکه توزیع ،ساختار
سلسلهمراتبی پیشنهادی را بهصورت توزیعشده پیاده کرده است که در
صورت خروج مرک کنترل هر یک از نواحی از مدار خللی در عملکرد
سایر مراک ایجاد نمیگردد و الگوریتم بهینهسازی سطح اانویه در هر
یک از نواحی بسیار سریعتر همگرا میگردد که در شبکههای با تعداد
مولد زیاد حائ اهمیت است .همچنین از نظر سطح بالدرن اولیه
م یت روش پیشنهادی نسبت به روش مرجع مذکور ،این است که به
دلیلی عدم وابستگی ضرایب قانون کنترلی به نقاط کار شبکه ،نیازی به
ارسال مکرر این ضرایب به کنترلکنندههای اولیه در هر دوره نبوده و
تنها یکبار برای همیشه و بهصورت محلی این ضرایب تنظیم میشوند.
همچنین از مقایسه نتایج این مقاله با نتایج مرجع [ ]13در
مییابیم که بهدلیل وجود یک سطح بالدرن در ساختار سلسلهمراتبی
پیشنهادی ،پروفیل ولتاژ با ها مسطحتر بوده و نوسانات لحظهای ولتاژ
قابلکنترل است .از طرف دیگر برخالف روش افراز مرجع مذکور که در
آن بعد از تج یه شبکه به نواحی کنترلی ،ممکن است با هایی وجود
داشته باشند که در هیچ ناحیهای قرار نگرفته باشند ،در روش افراز
پیشنهادی در این مقاله عالوه بر رفع معضل مذکور ،محدوده نواحی
نسبت به تغییر شرایط اقلیمی و جوی مقاوم است زیرا ماتریس
استخراجشده پیشنهادی برای افراز شبکه تنها به توپولوژی و
پارامترهای خطوط شبکه وابسته بوده و مستقل از نوع ،موقعیت و
ظرفیت مولدها و بارهای شبکه است.

 -6نتیجهگیری
این مقاله یک کاربرد کنترل توزیعشده و سلسلهمراتبی را برای مدیریت
ولتاژ در شبکههای توزیع هوشمند با مشارکت مولدهای پراکنده دارای
قابلیت تولید توان راکتیو ارائه نمود .مطالب ارائهشده در این مطالعه شامل
افراز شبکه توزیع به نواحی مستقل ،مدلسازی مسئله کنترل هماهن و
بهینه ولتاژ بر اسا ماتریس حساسیت در شبکه توزیع و یک روش
جدید برای کنترل بالدرن و محلی توان راکتیو مولدهای پراکنده شد.
بهکارگیری روش ارائهشده در این مقاله موجب اف ایش استفاده از منابع
تجدیدپذیر و کاهش توأم تلفات و نوسانات ولتاژ در حضور این
تولیدکنندگان میگردد .در روش پیشنهادی ،کنترلکنندههای بالدرن
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انرژی
تلفشده
()kWh
 -1-0بدون کنترل
 -2-0کنترل متمرک
 -3-0کنترل توزیعشده

محلی در کنار مرک کنترل هماهن  ،نوسانات لحظهای ولتاژ با ها را به
حداقل ممکن میرسانند .روش توزیعشده پیشنهادی با روش متمرک در
دو حالت وجود و عدم وجود سطح بالدرن محلی مورد مقایسه قرار
گرفت .این سناریوهای مختلف بر روی شبکه تست  37باسه دارای
تولیدات پراکنده بادی و فتوولتائیک که در  7با مختلف از شبکه نصب
شدهاند تحت وضعیتهای مختلف تولید و مصرف مورد ارزیابی واقع شد.
نتایج بهدستآمده کاهش قابلتوجه در تلفات و حداکثر انحراف ولتاژ
ایجادشده توسط تغییرات توان اکتیو را به نمایش گذاشت .نتایج
شبیهسازی ،قابلیت پیادهسازی این دیدگاه را برای مدیریت آنالین ولتاژ
در شبکههای هوشمند مجه به مولدهای دارای واسط الکترونیک قدرت
تصدیق میکند.
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