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( در سیستمهای توزیع بهمنظور بهبود کارایی این سیستمها نیاز به ایجاد شبکههای کوچکترDG) 1 با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده:چکیده
 این کار میتواند منافع زیادی برای صاحبان سیستم.(ریزشبکهها) که میتوانند بهصورت مستقل از هم نیز بهرهبرداری شوند الزم بهنظر میرسد
 تأمین بار با، کنترل میان ریزشبکهها، از این مزایا میتوان به استراتژی کنترل آسانتر. داشته باشدDG  مصرفکنندگان برق و صاحبان،توزیع
 یک سیستم خودکفا میتواند از انتشار اختالالت جلوگیری و حوادث.استفاده انتقال در میان ریزشبکهها و افزایش قابلیت اطمینان اشاره کرد
 هر یک از جزیرهها میتواند بهعنوان یک ریزشبکه رفتار کند و با، اگر مرز میان ریزشبکهها بهدرستی طراحی شده باشد.آبشاری را متوقف کند
 در این مقاله در فرایند حل مسئله برنامهریزی و تأمین رشد بار توسط واحدهای تولید.حداقل تعامالت ممکن از دیگر بخشهای سیستم عمل نماید
 بهمنظور.پراکنده با هدف حداکثرسازی قابلیت اطمینان و کمترین هزینه سرمایهگذاری ایجاد شبکههای کوچکتر مورد بررسی قرار گرفته است
 همچنین از آنجا که بهعلت. اتخاذ شده است،ناحیهبندی بهینه روش نظریه گرافهای وزندار که وزن یالها توان ظاهری عبوری از خطوط است
 برای باال بردن دقت برنامهریزی عالوه بر،پیچیدهتر بودن مفهوم توان راکتیو و اهمیت اقتصادی پایینتر آن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
.توان اکتیو در محاسبات قابلیت اطمینان توان راکتیو نیز لحاظ شده است
. توان راکتیو، روش تعامل فازی، نظریه گراف، ریزشبکه، قابلیت اطمینان، برنامهریزی سیستم توزیع قدرت:واژههای کلیدی
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Abstract: By growing the use of distributed generation (DG) in distribution power systems in order to improve the efficiency of this
systems, constructing smaller grids (micro-grids) which can operate separately seems to be needed. This may have numerous benefits
for consumers and distribution system owners such as easier control strategy, control among micro-grids, supplying demand using
other micro-grids and improving the reliability of system. A supply-adequacy system can stop fault propagation and if the clustering
procedure is designed properly, each part can act as a micro-grid with the least interaction with others. In this paper meeting load
growth by installing DGs, maximizing reliability and minimizing total cost have been considered in planning stage. Clustering
procedure is based on weighted graph partitioning method and the weights are apparent power of the lines. Because of the complex
concept of reactive power and lower economic importance, it has been considered less than active power. So, in order to have
accurate planning model reactive power is also addressed in this paper.
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 -1مقدمه
مسئله برنامهریزی سیستم توزی ع ب ه توس عه بهین ه امکان ات سیس تم
توزیع برای تأمین و برآورده کردن گس ترش باره ا و همچن ین ت أمین
قیود فنی مانند برابری بار و تولید ،ولتاژ ،حداکثر توان عبوری از خطوط
و قیود اقتصادی مربوط میشود .برنامه ریزان توزیع در افق برنامهری زی
خود باید از اینکه ظرفیت پس ت و فی درها ب رای ب رآورده ک ردن ب ار
پیشبینیشده در دسترس باشد ،اطمینان کافی حاصل کنن د .ب هط ور
کلی اولین هدف در توسعه هر سیستم این است که رشد تقاضا در عین
اقتصادی بودن و داشتن قابلی ت اطمین ان ب اال ،در ایم نت رین حال ت
ممکن برآورده شود ].[6
مسئله برنامهریزی توزیع ،شامل بهینهسازی ظرفی ت من ابع تولی د
(اعم از پست و تولیدات پراکنده) و انتخ ا مح ل نص ه بهین ه ب رای
تأمین تقاضای بار مورد نیاز ،تحت قیود ظرفیت پست ،ظرفیت حرارت ی
خط ،افت ولتاژ ،آرای ش ش بکه ش عاعی و قابلی ت اطمین ان ب هعن وان
متغیرهای زیادی که الزم است در نظ ر گرفت ه ش وند ،م یباش د .ای ن
مسئله بهینهسازی میتواند یک مسئله ترکیبی با مقیاس بزرگ و بسیار
پیچیده باشد ].[2-9
در سالهای اخیر ،ساختار سیستمهای قدرت بهطور قاب ل ت وجهی
تغییر کرده است [ .]7دالیل زیستمحیطی و مسائل فنی مانند افزایش
مصرف برق ،نیاز به کاهش تلف ات سیس تم ،اف زایش قابلی ت اطمین ان
سیستم و به تعویق انداختن ارتقاء سیستم دالیل مختلفی ب رای تولی د
محلی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در سطح توزیع [ ]2-1بوده
است که مسئله برنامهریزی سنتی را با جایابی بهینه این منابع یکپارچه
کرده است و اهداف و قیود آن تا حدودی دستخوش تغییر ش دهان د.
برای نمونه در [ ]4کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان سیس تم در
نظر گرفته شده است .در این روش مقدار  DGپیشنهادی برای یک گره
بهجای مقایسه با مقدار بار آن گره با مجموع بارهای چندین گره ک ه در
هنگام قطع از شبکه بهصورت جزیره هستند ،مقایسه میشود ،بهط وری
که این عمل باعث بهینهتر شدن مقدار بهدس تآم ده م یش ود .در []0
بهمنظور کاهش سهم تلفات اکتیو و راکتیو ،ع الوه ب ر خ ازنگ ذاری از
منابع تولید پراکنده نیز استفاده میشود .بدین منظور ابت دا مک انه ای
بهینه این منابع با استفاده از تحلیل شاخص ولتاژ مش خص ش ده و ب ا
استفاده از الگوریتم پیشنهادی مقدار این منابع بهدست آمده است.
اخیراً تغییر ماهیت ش بکهه ای توزی ع ب ه ریزش بکهه ا ب ههم راه
برنامهریزی سنتی این شبکهها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .این
تغییر ماهیت میتواند جهش ی از سیس تمه ای معم ولی ب ه م درن ب ا
شبکههای کوچک تر در تعامل باهم یا به اصطالح ریزش بکه باش د .ای ن
کار دارای مزیتهایی از جمله کنترل آسانت ر ،ت أمین ب ار و انتق ال در
میان ریزشبکهها ،افزایش قابلیت اطمینان است .در طول دهه گذش ته،
تالشهای زیادی برای ارائه اس تانداردهای ریزش بکه [ ]3از نقط هنظ ر
حداقل رساندن تلفات [ ،]68مدیریت انرژی منابع [ ،]66-69کنت رل و
حفاظت شبکههای توزیع [ ،]67-62جبران توان راکتی و [ ،]61جب ران
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ع دم تع ادل ولت اژ [ ،]64طراح ی روشه ای کنت رل پیش رفته ب رای
ریزشبکه هوشمند [ ،]60-28به حداکثر رساندن سود مش تریان [،]26
بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه با در نظر گرفتن بارهای پاس خگ و [،]22
مدیریت انرژی بالدرنگ ریزش بکهه ا در حال ت جزی رهای [ ]29-27و
مدل بازار محلی برای بهدست آوردن کمت رین هزین ه در ریزش بکهه ا
[ ]22انجام شده است.
از طرفی قابلیت اطمینان سیستم هم واره ی ک ه دف مه م ب رای
طراحی و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت بوده است [ ]21که اخیراً از
هر دو نقطهنظر فنی و اقتصادی بهویژه ب رای اپراتوره ای ش بکه []24
تبدیل شده است .اگرچه چندین مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان در ی ک
سیستم توزیع شامل تولید پراکنده مورد بحث ق رار دادهان د [،]20-98
اما قابلیت اطمینان بهدرستی ب رای برنام هری زی ریزش بکه در مرحل ه
طراحی با در نظر گرفتن توان راکتیو پرداخته نشده است.
از آنجا که اکثر سیستمهای توزی ع در ح ال حاض ر نمون ه س نتی
تغذیهشونده توسط شبکه سراسری هس تند ،تغیی ر س اختار آنه ا ب ه
شبکههای کوچکتر در حضور منابع تولید پراکنده با تولید احتم االتی،
تولیدات غیر احتماالتی و همچنین تأمین ت وان راکتی و آنه ا نیازمن د
روشهای جدید طراحی این ریزشبکهها است .با توجه با ای ن ک ه ج ز
الینفک ریزشبکهها تولیدات پراکنده است؛ برنامهریزی و بهرهب رداری از
این منابع در شبکههای جدید نیازمند طراحی جدید است.
در این مقاله ،یک روش جدید مبتنی بر نظریه گرافها برای ایج اد
ریزش بکهه ا اس تفاده ش ده اس ت .مرحل ه ناحی هبن دی ب رای ایج اد
ریزشبکهها در شبکه توزیع بهمنظور حفظ بهینهترین حالت بهرهبرداری
با مسئله برنامهریزی توان اکتیو و راکتیو همراه ش ده اس ت .ب همنظ ور
مدلسازی دقیقتر مسئله تولیدات پراکنده با ماهیت احتماالتی و باره ا
بهصورت ساعتی مدل شدهاند و تمامی هزینهها و ش اخصه ای ک املی
برای در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو در قابلیت اطمینان ریزشبکهها
نیز در نظر گرفته شده است .میتوان نوآوریهای مقاله را بهصورت زی ر
بیان نمود:
 ارائه شاخص جدید برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ناشی از
کمبود توان





راکتیو.
تعیین مرز ریزشبکهها.

استفاده از روش گراف بهمنظور
بررسی عملکرد ریزشبکهای در بهرهبرداری عادی و در زمان خطا.
استفاده از الگوریتمهای مختلف جهت بهدست آوردن بهترین جوا
و حل مسئله چندهدفه توسط روش تعامل فازی.
بررسی جبران محل ی ت وان راکتی و ب ر روی ش اخصه ای قابلی ت
اطمینان.

 -2مدلسازی مسئله
 -1-2بارهای سیستم
شرایط آ و هوایی و حوادث فصلی ،الگوی مصرف بار سیستم را تح ت
تأثیر قرار میدهند .خوشبختانه ،بسیاری از این وقایع بهصورت تک راری
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برای یک سال اتفاق میافتند .بنابراین ،رفت ار باره ای سیس تم ق درت
داری یک الگوی مکرر در طول شرایط عادی است .مدل بار زم انه ای
مختلف را میتوان با استفاده از دادههای تاریخی بهدست آورد .در ای ن
بررسی برای ساخت یک مدل بار اطالعات بهصورت عامل وزن ماهانه و
ساعتی مدل شدهاند .شکلهای  6-9به ترتیه منحنی ساعتی ،منحن ی
ماهانه و بار پیک ه ر ب اس ش بکه را نش ان م یدهن د .معادل ه ( )6را
میتوان برای یافتن بار پیشبینیشده برای نقطه بار در هر زمان دلخواه
استفاده کرد [.]96
)Li(t) = w(h)* w(m) * Lp(i
ضریه وزنی ساعتی )w(h
ماهانه )w(m

ضریه وزنی
بار پیک شبکه )Lp(i

()6
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مسئله که هم بهصورت ثابت هستند و یا تولیدات احتماالتی دارند
استفاده شده است .در این بخش نحوه مدلسازی این تولیدات توضیح
داده خواهند شد.
 -1-2-2توربین بادی)WT( 2
مجموعهای از توربینهای بادی که در یک منطقه بادخیز نصه شدهاند؛
تشکیل یک مزرعه بادی میدهند .انرژی قابل تحویل ب ه ش بکه در ه ر
ساعت مجموع تولید هر ی ک از ت وربینه ای موج ود در س ایت ب ادی
موردنظر میباشد .تولید واحدهای بادی متناسه با میزان و شدت وزش
باد در آن ناحیه بوده و ماهیتی کامالً تصادفی دارد .بهمنظور پیشبین ی
توان تولیدی توربینهای بادی الزم است الگوی وزش ب اد در آن ناحی ه
مشخص شود .از میان مدلهای ارائهشده برای تخمین سرعت باد توزیع
ویبال 3بهترین برازش را برای مدلهای آماری دارد ،لذا در اکثر مقاالت
از این توزیع برای مدلسازی تولیدات بادی استفاده میشود.
k

)(k  0, v  0,   0
) (2

e

که ) f(vتابع توزیع احتماالتی ویبال و  kضریه شکل اس ت ک ه مق دار
آن از اطالعات تاریخی وزش باد در آن ناحیه محاسبه میش ود .ض ریه
مقیاس یا  λاشاره به تخمین و پیشبینی وزش باد دارد .مقادیر مناسه
برای تخمین پارامترهای این تابع احتمال ب رای وزش ب اد در ][92-99
ارائه شده است .برای تبدیل سرعت باد به توان خروجی مول د از رواب ط
زیر استفاده شده است ]:[97

شکل  :1منحنی ضریب ساعتی بار

0  v  vci
vci  v  vrated
vrated  v  vco

شکل  :2منحنی ضریب ماهانه بار

vco  v

0.2
0.1
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

شکل  :3مقدار بار پیک در هر باس

بهمنظور مدلسازی دقیقتر بارهای سیستم به دو ن وع بااهمی ت و
معمولی تقسیمبندی شدهاند که به ترتیه  98و  48درص د ک ل ب ار را
تشکیل میدهند .یکی دیگر از مزیتهای این کار این است که میتوان
در زمان عملکرد جزیرهای در صورت برابر نبودن بار و تولید مق داری از
بارهای معمولی را حذف کرد.
 -2-2تولیدات
برای شبیهسازی یک ریزشبکه ،سیستم باید شامل تولیدات پراکنده
باشد که بتوان در صورت قطع آن از شبکه اصلی نیز بخشی از بارها را
تأمین شود ،تولیدات پراکنده از انواع مختلف برای جامعیت دادن به
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v
 


k 1

kv
 
 

f (v ) 

0

v  vci
 PWT ,rated
v

rated  vci
 PWT ,rated

0

PWT

() 9
که در این روابط v ،سرعت باد vci ،سرعت قطع پایین vco ،سرعت قطع
باال vrated ،سرعت نامی PWT,rated ،توان نامی و  PWTتوان خروجی ت وربین
بادی است .در این مقاله سرعت قطع پایین  7متر بر ثانیه ،سرعت قطع
باال  22متر بر ثانیه و سرعت نامی  62متر بر ثانیه فرض شده است.
-2-2-2

مولد خورشیدی)PV( 4

تابش نور خورشید و مشخصات پانله ای خورش یدی ت أثیر زی ادی در
توان خروجی مولد خورشیدی دارد .برخالف آنچه بهنظر میرسد ،تابش
خورشیدی بهطور زیادی دارای عدم قطعیت است که یک تابع از عوامل
مختلفی از جمله شرایط زیستمحیطی ،ساعات مختلف روز ،ماه ،فص ل
و جهتگیری ژنراتور سلولهای خورشیدی به تابش خورشید است .تابع
چگالی احتمال تابش خورشیدی توسط تابع توزیع بتا مدل شده است.
()7

(   )  1
R (1  R) 
) ( )( 

f ( R) 

توان خروجی مولد خورشیدی به تابش خورش ید وابس ته اس ت؛ از
این بهعنوان یک تابع از تابش بهصورت زیر بیان میشود:
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0  R  Rc
Rc  R  R S TD
RSTD  Rc


R2
 Pr ,PV R R
STD c

R

PPV ( R )   Pr ,PV
R
STD


 Pr ,PV


() 2
که  Rتابش خورشیدی RC ،نقطه تابش خاص با اندازه RSTD ،628
تابش خورشیدی در شرایط استاندارد معموالً  6888وات بر مترمربع،
 Pr,RPتوان نامی و  PPVتوان تولیدی برحسه کیلووات هستند ].[97
 -3-2تولیدات با توان خروجی ثابت
تولیدات پراکنده با توان خروجی ثاب ت در ش بکهه ای توزی ع ب هط ور
گستردهای استفاده میشود .قدرت خروجی این منابع قابل پ یشبین ی
است .بنابراین ،برای برنامهریزی شبکه مدل ت وان آنه ا س اده اس ت و
بستگی به ساعت عملیات دارد .در این مطالعه ،از سلول سوختی)FC( 5
استفاده شده و مدل توان خروجی بهصورت توان ثاب ت در نظ ر گرفت ه
میشود.

 -3ناحیهبندی شبکه به روش گراف
برای رسیدن به اهداف ذکرشده ناش ی از تقس یمبن دی و تب دیل ی ک
شبکه توزیع سنتی به ریزشبکهه ای ش امل تولی دات پراکن ده از روش
گراف که در ادامه توضیح داده شده ،استفاده میشود.
 -1-3نظریه گراف و ناحیهبندی سیستم
) G=(V,eکه شامل  nرأس V=(v1, v2, …,

مسئله ناحیهبندی یک گراف
) ،vnو یالهای ) e=(vi,vjآن میشود .یالهای یک گراف ممک ن اس ت
وزندار هم باشند که گراف وزندار موسوم است .مفهوم گ راف وزندار،
که در آن به هر یک از یالها یک عدد بهعنوان وزن آن اختص اص داده
میشود ،در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته است و توسط
ماتریس  Wکه شبیه ماتریس همسایگی  Aبا ابعاد  n*nب رای گ راف G
است با رابطه زیر بیان میشود:
j=1,…,n

i=1,…,n

]A=[aij

اگر یالی بین رأسهای  iو  jوجود داشته باشد

aij=1

در غیر اینصورت

aij=0

جه ت تش کیل م اتریس  Wنی ز ب هص ورت آنچ ه ب رای م اتریس
همسایگی  Aانجام شد عمل میشود با این تفاوت که بهجای عدد ی ک
 6وزن آن یال قرار داده میشود .بنابراین:
W=[wij] i=1,…,n
j=1,…,n
اگر یالی بین رأسهای  iو  jباشد wij = weight of edge between i,j

در غیر اینصورت

Serial no. 80

wij = 0

برنامهریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن . . .

برای مدلسازی شبکه توزیع که تمام شرایط ی ک گ راف را دارد از
گراف وزندار استفاده میش ود ک ه جه ت ناحی ه بن دی ای ن گ راف و
شبیهسازی دقیقتر سیستم توزیع وزنهای هر یال همان توان ظ اهری
خطوط هستند که از زیر برنامه پخش ب ار ب هدس ت م یآین د .بع د از
تشکیل این گراف و بهدست آوردن ماتریس متناظر ب رای ح ل مس ئله
ناحیه بندی چند گراف دیگر مورد نیاز است ک ه ب هش رح زی ر تعری ف
میشوند:
ماتریس درجه  Dگراف  Gبه اینصورت تعریف میش ود ک ه هم ه
درایههای غیر قطر اصلی صفر هستند و درایههای قطر اص لی از جم ع
درایههای هر سطر از ماتریس  Wبهدست میآیند.
j=1,…,n
i=j
اگر یالی بین رأسهای  iو  jباشد

در غیر اینصورت

D=[dij] i=1,…,n
𝒌𝒊𝒘 𝟏=𝒌𝒏∑ = dij
dij = 0

i<>j

ماتریس الپالسین گراف  Gکه یک ماتریس متقارن است بهص ورت
 L=D-Wتعریف میشود .واضح است که جمع ه ر س طر ای ن م اتریس
برابر با صفر است ،بنابراین یک مقدار وی ژه ص فر دارد .از طرف ی چ ون
ماتریس  Lمثبت نیمهمعین است سایر مقادیر وی ژه آن مق دار حقیق ی
هستند .این ماتریس حاوی اطالعات مهمی از پیکربندی گراف  Gاست
که در اینجا جهت ناحیهبندی از آن استفاده شده است [.]92
مسئله پیدا کردن یک ناحیه از مجموعهای رئوس {P=}P1 ،... ، Pk
برای  kب ر اس اس وزن ی اله ا اس ت .ناحی هبن دی مبتن ی ب ر طی ف
استخراجی یا همان مقادیر و بردارهای ویژه ماتریس متن اظر ب ا گ راف
سیستم همه  kناحیه را بهطور همزم ان ب ا اس تفاده از تم ام اطالع ات
موجود در بردار ویژهها در اختیار قرار میدهد.
بعد از مرته کردن مقادیر ویژه بهصورت صعودی  k ،λ1, …, λkمقدار
ویژه کوچکتر و  x1, …, xkبرداره ا وی ژه متن اظر ب ا ای ن مق ادیر وی ژه
هستند .با کنار هم قرار دادن این بردارهای ویژه ب ردار  Xب ا ابع اد n*k
بهدست میآید که برای تشکیل ماتریس ناحیه بندی  Pبهش رح زی ر از
آن استفاده میشود:
T
P=ZXX Z
()1
که  Zماتریس قطری با درایههای زیر و  xih2درایههای ماتریس  Xاس ت
[.]91

1
2

()4

xih



k

zij 

h 1

درایههای ماتریس  Pijدر رابطه ( )1کسینوس زاوی ه ب ین دو ب ردار
سطر  iو  jاست و نشاندهنده نزدیکی رئوس به یک دیگر اس ت .اول ین
رأس بهطور تصادفی انتخا و میتواند بهعنوان مرز اولین ناحیه (ب رای
مثال رأس  )C1در نظر گرفته شود .برای پیدا ک ردن رأس دوم ،مق دار

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /412مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

حداقل  Pic1بهازای  i = 1, …, nمحاس به م یش ود .ب رای ی افتن م رز
مناطق دیگر ،از رابطه زیر استفاده میشود:
()0

Min Y = Pic1 + Pic2 +...+ Pick

در اینجا ،فرض بر این است که شاخه  bدارای مؤلفه جریان راکتیو
اولیه ) (Ibr=Ib0,rو نرخ خطای  λb0است .پس از جب رانس ازی ،مؤلف ه
جریان راکتیو این شاخه صفر خواهد ش د و ن رخ خط ا ب ه  λbfتغیی ر
میکند .مدلسازی ریاضی در رابطه ( )3آمده است:
 I br  I b0, r  b  0b
 r
f
 I b  0  b  b

()3

}Sb  {1,..., Nomber of branches

برای ارزیابی تأثیر جبران مؤلفه توان راکتیو جریان بر نرخ خرابی 7
تابع ریاضی شامل توابع خطی ،توانی ،نمایی و لگاریتمی را میت وان در
نظر گرفت .مقادیر ثابت این توابع ) (A,Bبا استفاده نت ایج آزم ایشه ا
بهدست میآیند .در این مطالعه ،فرض شده اس ت جب ران مؤلف ه ت وان
راکتیو جریان بهصورت کامل نرخ شکست فیدر را حداکثر  ٪28ک اهش
میدهد [ .]93منحنیهای نرمالیزه ش ده ن رخ شکس ت فی در در براب ر
مقدار نرمالیزه شده مؤلفه توان راکتی و جری ان در ش کل  7نش ان داده
شده است.
Linear
Potential
Exponential
Logarithmic

Serial no. 80

1
0.9
0.8
0.7
0.6

 -4ارزیابی قابلیت اطمینان و شاخصهای پیشنهادی
ب ا توج ه ب ه ه دف مقال ه در بهب ود ت وان راکتی و ش بکه در مرحل ه
برنامهریزی ،در ابت دا ت أثیر ت وان راکتی و ب ر روی پارامتره ای قابلی ت
اطمینان بررسی میشود و سپس  7ش اخص قابلی ت اطمین ان ش امل
انرژی تأمیننشده و وارساعت تأمیننشده ناشی از کمبود ت وان اکتی و و
راکتیو با در نظر گرفتن توان راکتیو ارائه و برای تش کیل ی ک ش اخص
واحد با هم ترکیه خواهند شد.
تأمین توان راکتیو بهصورت محلی در ی ک سیس تم ق درت باع ث
میشود مؤلفه توان راکتیو جریان عبوری از خطوط نسبتاً جبران شده و
درنتیجه ،اندازه جریان کاهش یابد .کاهش اندازه جری ان ،تلف ات ت وان
اکتیو و راکتیو که متناسه ب ا مرب ع جری ان اس ت و همچن ین درج ه
حرارت فیدر را کاهش خواه د داد .درج ه ح رارت ب االی فی در اث رات
مخربی بر روی فیدر مانند خم شدن خطوط هوایی و مشکل مس تهلک
شدن سریع عایق در کابل زیرزمینی را ب هدنب ال خواه د داش ت [،94
 .]90بنابراین ،بعد از جبران محلی توان راکتی و ،اث رات مخ ر درج ه
حرارت باال در خطوط هوایی و کابل زیرزمینی تعدیل میشود.
بر اساس مرجع [ ،]93طولعمر انتظاری مواد عایق بهصورت نمایی
با افزایش درجه حرارت کاهش مییاب د .در نتیج ه ،پ س از ق رار دادن
بهینه منابع توان راکتیو ،نرخ خراب ی فی در ) (λک اهش یافت ه و س طح
قابلیت اطمینان شبکه توزیع افزایش خواهد یافت [.]93

b  Sb

λb/λb0

به طور کلی در گراف وزندار نواحی با توجه به همبستگی که میان
آنها وجود دارد انتخا میشوند که این موض وع ناش ی از اس تفاده از
مقادیر ویژه و ماتریس الپالسین گراف است .در یک ش بکه توزی ع ک ه
تمام شرایط مدلسازی توسط یک گراف را دارا است ،وزن یالها همان
توان ظاهری عبوری از خطوط در نظر گرفته شده است ،که بتوان تأثیر
جایابی بهین ه تولی دات پراکن ده را در ناحی هبن دی دی د و ع الوه ب ر
بهینهسازی که توسط نظریه گرافهای وزندار انجام میشود بت وان ب ا
توجه به توان ظاهری عبوری از خطوط بهترین نواحی را انتخا کرد.
بهمنظور انتخا نواحی با استفاده از روش گراف ،در ابتدا یک باس
بهعنوان مرز ناحیه اول در نظر گرفته میشود و سایر نواحی با اس تفاده
از ماتریس ( Pماتریس نزدیکی) نسبت به آن باس ب هدس ت م یآین د.
حال با تغییر باس انتخابی اول در ناحیه اول درایههای متن اظر ب ا ای ن
باس در ماتریس  Pاز نقطهنظر نزدیکی تغییر کرده و مرز ن واحی دیگ ر
نیز نسبت به آن تغییر خواهند کرد .عالوه بر این با توجه ب ه توپول وژی
شبکه برای هر سیستم تع داد ن واحی از ی ک مق دار مش خص ک ه در
شبیهسازی بهدست میآید تجاوز نمیکند .یعنی چ ون ش بکه مح دود
است با تغییر باس ابتدا هر تعداد تقسیمبندی حاصل نمیشود.

برنامهریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن . . .

Ibr/Ib0,r
1

0.5
0.8

0.6

0.4

0

0.2

شکل  :4منحنیهای میزان خرابی شاخه ( )puدر برابر مؤلفه راکتیو
جریان ()pu

در اینجا از تابع خطی برای مدلسازی نرخ خطا استفاده شده است
در صورتی که سایر توابع نیز بهراحتی قابل اعمال به مسئله هستند.
بعد از مدلسازی تأثیر توان راکتی و ب ر روی ش اخص اولی ه (ن رخ
خرابی) قابلیت اطمینان جهت برنامهریزی توان اکتیو و راکتیو نیازمن د
بررسی چند شاخص تکمیلی هستیم ،برای این منظور از ش اخصه ای
انرژی تأمیننشده و وارساعت تأمیننشده ناشی از کمبود ت وان اکتی و و
راکتیو بهشرح زیر استفاده شده است [:]78
()68

ENS P  i1 LCP (i ) .i

()66

ENS Q  i1 LCQ (i ) .i

()62

VNS P  i1 QCP (i ) .i

()69

VNS Q  i1 QCQ (i ) .i

nc

nc

nc

nc

بارi 6

در دسترس نبودن سالیانه نقطه
λi
تعداد پیشامدها
nc
) QCp(i) , LCp(iمقدار بار اکتیو و راکتیو تأمیننشده ب هعل ت کمب ود
توان اکتیو
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)QCQ(i) , LCQ(i

توان راکتیو
 ENSpو ENSQ
راکتیو
 VNSpو VNSQ
راکتیو

مقدار بار اکتیو و راکتیو تأمیننشده بهعلت کمب ود
انرژی تأمیننشده ناشی از کمب ود ت وان اکتی و و
 Varساعت تأمیننشده ناشی از کمبود توان اکتیو و

 -1-4عملکرد ریزشبکهای
برای یک سیستم توزیع شامل چند ریزشبکه با من ابع تولی د پراکن ده،
الزم است که شاخص انرژی تأمین نشده مج دداً محاس به ش ود .ب رای
ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان ،هر ریزشبکه به عنوان ی ک بخ ش
مجزا شامل یک گروه از اجزا در نظر گرفته میشود .با چن ین طراح ی،
در صورت بروز خطا در ریزشبکه ،همان قسمت خاموش شده و از بقی ه
سیستم جدا میش ود .ای ن خط ا س به قط ع ریزش بکه پ اییندس ت
میشود؛ مگر در صورتی که تولی د پراکن ده ب ه ان دازه ک افی در س ایر
ریزشبکهها برای تأمین بارها وجود داشته باشد .در مرحله طراحی برای
به حداقلرساندن خاموشیها ،انرژی تأمیننشده ریزشبکه ک ه براب ر ب ا
مقدار پایه بهعالوه مقدار انرژی تأمیننشده ناشی از عدم هماهنگی بار و
تولید است .به عبارت دیگر ،عالوه بر مقدار انرژی تأمیننش ده ریزش بکه
مقدار عدد مثبتی با آن بهعنوان ضریه جریمه جمع میشود .بن ابراین،
انرژی تأمیننشده و مقدار وارساعت تأمیننشده برای ریزشبکه میتواند
بهصورت زیر محاسبه شود [:]76
us

()67

 (1  pMG )   ENS Pi
i 1

ENS P _ MG  ENS P _ MG

self

us

()62

 (1  pMG )   ENS Qi
i 1

ENS Q _ MG  ENS Q _ MG

self

us

()61

 (1  pMG )   EVS Pi
i 1

self

us

()64

 (1  pMG )   EVS Qi
i 1

self

تولی د در آن ریزش بکه همیش ه ب یشت ر از ب ار ب وده و ش اخصه ای
ریزشبکه باالدست هیچ اثر بر روی قابلیت اطمینان آن ریزشبکه ندارند.
روند کلی ارزیابی قابلیت اطمینان شامل مراحل زیر است:
مرحله  )6وارد کردن اطالعات شبکه و اجزاء آن مانند دادههای قابلی ت
اطمینان و پارامترهای شبکه.
مرحله  )2محاسبه مقدار توان راکتیو جبران شده محلی و مقدار جدی د
نرخ خرابی فیدرها.
مرحله  )9اگر  Piبزرگتر از  Pdiباشد ،الگوریتم به مرحله بع د رفت ه و
در غیر اینصورت ،اختالف تولید و بار اکتیو و راکتیو متناسه در تم ام
باسها محاسبه شده و بهروزرسانی  ENSpو  VNSpانجام میشود.
مرحله  )7اگر  Qiبزرگتر از  Qdiباشد ،الگوریتم به مرحله بع د رفت ه و
در غیر اینصورت ،اختالف تولید و بار اکتیو و راکتیو متناسه در تم ام
باسها محاسبه شده و بهروزرسانی  ENSQو  VNSQانجام میشود.
مرحله  )2محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم.
مرحله  )1کمبود توان اکتیو و راکتی و توس ط مس ئله برنام هری زی ب ا
انتخا محل و نوع تولیدات پراکن ده جب ران م یش ود ت ا زم انی ک ه
شاخصها به حداقل مقدار خود برسند.
مرحله  )4اگر تمام شرایط در نظر گرفتهشده ،الگوریتم به مرحل ه بع د
رفته ،در غیر اینصورت ،به مرحله  9برای حالت بعدی میرود.
مرحله  )0چاپ نتایج.

 -5مدلسازی ریاضی تابع هدف
برنامهریزی یک مسئله بهینهسازی ترکیبی ،غیرخطی در مقیاس بزرگ
است که میتواند با رابطه کلی زیر بیان شود:
()60

EVS Q _ MG  EVS Q _ MG

min F = [ f1(x), f2(x),…, fn(x,)]T
i = 1, 2, …, N ueq

EVS P _ MG  EVS P _ MG

که زیرنویس  selfنشان دهنده شاخص ریزشبکه ب دون در نظ ر گ رفتن
سایر بخ ش ه ای سیس تم اس ت us .تع داد ریزش بکهه ای باالدس تی
ریزشبکه موردنظر است .عدد  pMGاحتم ال بخش ی از س ال اس ت ک ه
تولید در آن ریزشبکه بیش از بار باشد و با استفاده از حاالت احتماالتی
تولید -بار محاسبه شده است .با فرض این که مقدار تابش خورشیدی و
سرعت باد حاالت مستقل هستند ،احتمال هر ترکیبی از بار و تولید ب ا
استفاده از کانولوش ن دو احتم ال ب هدس ت م یآی د .بن ابراین ،تع داد
( )7*27*69*69=61227حالت برای یک سال شامل حاالت تولی دات
خورشیدی و بادی و بار  27ساعته در  7فصل مختلف خ واهیم داش ت.
بهعبارتی اگر  pصفر باشد تولید هرگز بیشتر از بارهای ریزشبکه نیست
و شاخص محاسبه شده برای ریزشبکه جمع ش اخص ریزش بکه و هم ه
ریزشبکه های باالدست است .اگر یک باشد بدان معنی است ک ه یعن ی
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i = 1, 2, …, N eq

gi (X) < 0
s.t.
hi (X) = 0

 Fتابع هدف gi(x) ،قیود مساوی و ) hi(xمربوط به قیود نامساوی است.
 -1-5تابع هدف
برای حل مسئله برنامهریزی توابع هدف مختلف و ی ا ترکیب ی از چن د
تابع هدف بهصورت چندهدفه را میتوان در نظر گرفت 9 .تابع هدف در
بهینهسازی در نظر گرفته شده است که عبارتاند از:
 )6هزینهها
 )2کاهش تلفات خط سیستم.
 )9شاخصهای قابلیت اطمینان
 )1هزینهها
تمامی هزینههای توسعه سیستم شامل  2عبارت میباشد :هزین هه ای
ثابت (احداث واحدهای جدید تولیدات پراکنده و منابع ت وان راکتی و و
هزینه بهروز کردن فیدرهای جدید) و هزینههای متغیر (هزینه تعمیر و
نگهداری و بهرهبرداری از سیستم که این هزینه اساس اً ب ه ب ار وابس ته
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است) .پستهای موجود منابع توانی هستند که م یتوانن د ت وان را در
قیمت متغیر دادهشده که سقف آن تعیین شده است ،تغذیه کنند .تابع
هزینه در معادالت زیر تشریح شده است:

برنامهریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن . . .

با ترکیه چهار شاخص بهص ورت زی ر ی ک ش اخص هزین ه ب رای
انرژی تأمیننشده بهصورت زیر تعریف میشود:
ECOST  i1 IEARi  ENS pi  i1 IEARi  ENS Qi
nl

Costtotal  CFC  CWT  CPV  CMS  CQ

()63


i

()28

CFC ,i  0.04$kWh1 
Pg ,i
Pmax,i

()26

PLRi 

if
PLRi  0.05   i  0.2716


 if
PLRi  0.05   i  0.2716 PLRi5  2.9996 PLRi4  3.6503PLRi3

2

  2.0704 PLRi  0.3747



 i1 IEARi  EVS pi  i1 IEARi  EVS Qi

هزینه توربین بادی ) (WTو سلول خورشیدی )]79[ (PV

nl

قیودی که در مسئله برنامهریزی توسعه ظرفیت سیس تم توزی ع ق درت
وجود دارند بهصورت زیر هستند [:]71
 -1قیود بار :عبارتاند از معادالت پخش توان اکتیو و راکتیو که
همان معادالت مرسوم پخش بار میباشند و برای هر سطح باری
در شبکه قدرت باید برقرار باشند.

CWT ,i  a  b  PWT ,i

()29

1

Capital cos t ($kW ) * Capacity (kW ) * Gr
Lifetime (Year ) * 365 * 24 * LF

a

) b  Fuel cos t ($kW 1 )  O & MCost($kW 1


هزینه توان خریداریشده از شبکه

اصلی(MS) 7

CMS  price.PMS

()27

 هزینه نصه منابع توان راکتیو
این هزینه نیز شامل یک هزینه ثابت و یک هزینه متغیر بهصورت زیر
است [:]77
)(Q

CQ  i1 fci  Ci Qi
nc

()22
 )2تلفات خط

هدف به حداقل رساندن تلفات خط سیستم پس از نصه و تزریق توان
 DGبه شبکه توزیع است .برای این تابع هدف داریم:
2

()21

PLoss  i1 Ri * I i
Nbr

 )3قابلیت اطمینان
هزینه انتظاری قطع مشتری ( )ECOSTدر این مقاله ب ه ص ورت زی ر
محاسبه میشود [:]72
8

ECOST  i1 IEARi .ENS i
nl

()24

که  nlتعداد انواع بار IEAR ،نرخ ارزیابی قطع انرژی بر حسه دالر بر
کیلووات ساعت و  ENSانرژی تأمیننشده است که در این فرمول با 7
شاخصی که قبالً تعریف شده بود قابل جایگزینی است.
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 PDESRs  PLoad 

()23
j, t

j, t

P

DG

) Vt ,i  j 1 Vt , j (Gi , j * cos ij  Bi , j * sin ij
Nbus

 QDESRs  QLoad 

()98

CPV ,i  a  b  PPV ,i

()22

nl

()20
 -2-5قیود مسئله

هزینه سلول سوختی )]72[ (FC
PFC ,i

nl

Q

DG

) Vt ,i  j 1 Vt , j (Gi , j * cos ij  Bi , j * sin ij
Nbus

 -2قیود بهرهبرداری :این قیود بیشتر به مسائل فیزیکی و ظرفیت
عناصر شبکه قدرت بر میگردد که عبارتاند از:
 حدود جریان خط()96

Sij  Vi 2Gij  ViV j (Gij * cos ij  Bi , j * sin ij )  SijMAX

 حدود تغییرات اندازه ولتاژ()92

i  1,2,3,..., N

Vi MIN  Vi  Vi MAX

 محدودیت تولید توانهای اکتیو و راکتیو ژنراتورها()99

MIN
MAX
PDGi
 PDGi  PDGi

 QDGi  Q

MAX
DGi

MIN
DGi

Q

 -3قید ظرفیت  :DGبر اساس [ ]74برای یک بهرهبرداری از حالت
جزیرهای یک ریزشبکه ،سطح نفوذ واحدهای  DGبا خروجی غیر
احتماالتی باید حداقل از  %18از تقاضای کل بار در زمان جزیره
شدن ،بیشتر باشد .در این پژوهش ،فرض بر این است که
سلولهای سوختی تولیدات غیر احتماالتی هستند .بنابراین ،شرط
الزم برای عملیات موفقیتآمیز در هر ریزشبکه عبارت است از:

0.6  PLi  PFCi

()97
در یک سیستم توزیع با واحدهای ب زرگ  ،DGت وان معک وس ب ه
سیستم قدرت از طریق ترانسفورماتور پست های صورت میگی رد .ای ن
جریان معکوس ،افزایش تلفات و گرم شدن بیش از حد فیدر را بهدنبال
دارد؛ بنابراین ،شبکه دارای حق خاصی در محدود کردن خروج ی DG
تا  %18از توان نامی پست را دارد [.]70
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PDGi  0.6  Prated _ tr

()92



N DG

i 1

 -3-5فرضهای مسئله
در این مقال ه مول دهای خورش یدی ،ت وربین ب ادی و س لول س وختی
بهعنوان واحدهای  DGدر نظر گرفته شدهاند .هزین ه س رمایهگ ذاری و
سایر دادههای مسئله در جدول  6ارائ ه ش ده اس ت .هزین ه خری داری
انرژی از شبکه سراسری  8/2دالر بر کیلووات در افق برنامهری زی ی ک
سال است .هزین ه ثاب ت نص ه منب ع ت وان راکتی و ( 6888 )fciدالر و
هزینه متغیر تأمین توان راکتیو ( 98 )ciدالر بر کیلووار در نظ ر گرفت ه
شده است.
جدول  :1دادههای هزینه تولیدات پراکنده
FC

PV
1142

WT
6288

هزینه سرمایهگذاری )($kW−1

6888

188

428

ظرفیت )(kW

-

-

6

6

نرخ ساالنه سود

-

28

28

طول عمر )(Year

متغیر

6

6

ضریب توان

-

8

8

هزینه سوخت )($kWh−1

-

8/882

8/882

هزینه تعمیر و نگهداری )($kWh−1

مشخصات بار مصرفکنندگان و نرخ ارزیابی قطع انرژی در ج دول
 2نشان داده شده است.
جدول  :2دادههای اولیه بار شبکه
IEAR
)2888 ($/kWh

درصد

مقدار

نوع بار

%48

2/26MW

بااهمیت )(Active

)288 ($/kWh

%98

2/29 MW

معمولی )(Active

)288 ($/KVarh

%48

6/87 MVar

بااهمیت )(Reactive

)28 ($/KVarh

%98

8/77 MVar

معمولی )(Reactive

سایر فرضهای مسئله عبارت است از:
• برای موفقیتآمیز بودن عملکرد ریزشبکه باید حداقل  18درصد
بار توسط تولیدات غیر احتماالتی تأمین شود که بهصورت قید لحاظ
شده است.
• واحدهای  DGتجدیدپذیر با ضریه قدرت واحد بهرهبرداری
میشوند [.]71
• هیچ گزینه ذخیرهسازی انرژی وجود ندارد ،بنابراین در صورت
لزوم منابع غیرتجدیدپذیر بر اساس نیاز بار تنظیم میشوند یعنی هیچ
مقدار مازادی مجاز نیست .این استراتژی تنها در طول عملکرد جزیره
اعمال میشود .با این حال ،در حالت متصل به شبکه ،صاحهامتیاز DG
برای تزریق قدرت تولیدشده به سیستم از برنامه مورد نظر استفاده
میکند.
• در صورت بروز خطا در باالدست استراتژی قطع بار تنها در حالت
جزیرهای با اولویت بارها انجام میشود؛
• همه بارهای شبکه با ضریه قدرت ثابت در نظر گرفته شدهاند.
• در مرحله برنامهریزی با توجه به هزینههای خرید انرژی و هزینه
نصه تولیدات پراکنده مقدار تولید انرژی در داخل ریزشبکه مشخص
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میشود .در حالت متصل به شبکه با توجه به هزینه تولید تولیدات
پراکنده و انرژی خریداریشده بهرهبرداری از آنها مشخص میشود.
• بهبود قابلیت اطمینان بالقوه ریزشبکه ناشی از آزادسازی ظرفیت
خطوط در این مقاله در نظر گرفته شده است.

 -6روش حل مسئله و الگوریتم بهینهسازی
روشهای بهینهسازی هیوریستیک 9از مفهوم تکام ل در طبیع ت اله ام
گرفته شدهاند .این روشها برای حل مس ائل ب ا تواب ع ه دف ب زرگ و
پیچیده بهویژه در سیستم قدرت ب هدلی ل غیرخط ی و پیچی ده ب ودن
مس ائل در آن مناس ه هس تند .الگ وریتم بهین هس ازی ازدح ام ذرات
( 10)PSOبهعنوان یک روش نس بتاً ق دیمی ک ه در بس یاری از مس ائل
استفاده ش ده و عملک رد قاب لقب ولی دارد ،الگ وریتم جه ش قورباغ ه
( [73] 11)SLFAو الگ وریتم آم وزش و ی ادگیری ([28] 12)TLBO
بهعنوان دو روش جدیدتر ،در این مقال ه ب رای انتخ ا بهت رین آنه ا
تست شدهاند .روند بهینهسازی در این الگوریتمها ب ا ی ک جمعی ت در
فضای جستجو شروع میشود ،اما در تولید جمعیت جدی د و همگرای ی
در مسائل مختلف متفاوت هستند .محاسبات و جهشها بیشت ر باع ث
شده است که دو الگوریتم جدیدتر مش کل ب ه دام افت ادن در مین یمم
محلی را شبیه  PSOنداشته باشند .در این پژوهش برای بهدست آوردن
بهترین جوا به یک الگوریتم اکتفا نشده و روش  TLBOو دو الگوریتم
دیگر به مسئله چندین بار اعمال ش دهان د و  TLBOبهت رین ج وا را
بههمراه داشت .الزم بهذکر است که این الگوریتم از نقطهنظر س رعت از
دو الگوریتم دیگر کندتر بوده ولی جوا دقیقتر حاصل میشود .از آنجا
که در مرحله برنامهریزی سرعت اهمیت چندانی ندارد و مانن د مس ئله
بهرهبرداری محاسبات بهصورت بالدرنگ انجام نمیشود ،ای ن الگ وریتم
مورد استفاده ق رار گرفت ه اس ت .ش کل  2تواب ع ه دف ب رای تم امی
الگوریتمهای ذکرشده را نشان میدهد .همانطور ک ه دی ده م یش ود،
 TLBOبهت رین عملک رد را در همگرای ی و ی افتن نقط ه بهین ه دارد،
بنابراین روش چندهدفه بر مبنای این الگوریتم پیادهسازی شده است.

شکل  :5روند همگرایی سه الگوریتم
 -1-6الگوریتم حل مسئله
الگوریتم آموزش و یادگیری توسط رائو در سال  2862ارائه شده اس ت.
این الگوریتم بر اساس اصول یادگیری و آموزش معل م و دان شآم وزان
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طراحی شده است و با استفاده از یادگیری و ی اددهی ب ه بهین هس ازی
مسائل مختلف میپردازد .معلم در کالس نقش مهمی دارد و میتواند با
طرز بیان خو خود به باال بردن س طح دان شآم وزان کم ک نمای د و
میانگین سطح کالس را باال ببرد .الگوریتم  TLBOبر اساس ت أثیر ی ک
معلم روی خروجی دانشآموزان در یک کالس است و بهط ور کل ی در
یک کالس معلم فردی تعیین میشود که دارای مقدار بهت ری اس ت و
سطحی باالتری نسبت به دانشآموزان دارد و میتواند دانشآموزان را با
دانش خود سهیم نماید .در الگوریتم  TLBOدو فاز بهینهسازی معل م و
دانشآموز وجود دارد.
فاز معلم بدینصورت است که میانگین کالس باید به س طح معل م
رسانده شود و سطح دانشآموزان در این مرحل ه تغیی ر نمای د .رواب ط
ریاضی این مرحله بهشرح زیر است:
) (t
xi(t 1)  xi(t )  rand  ( xTeacher
) TF  Mean

()91

برنامهریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن . . .

شکل  :6توابع عضویت

پس از تعریف توابع عضویت ،تصمیمگیرنده میتواند مقدار مناس ه
در محدوده [ ]8،6را برای  μriانتخا نمای د ( )i=6، 2، ...، pک ه  pتع داد
توابع هدف است و با این روش تمامی جوا های پارتو بهدست خواهند
آمد .تصمیمگیرنده میتواند تأثیر یک هدف را افزایش یا کاهش ده د و
همه جوا های ممکن در مسئله چندهدفه را ب ا اس تفاده از تغیی ر μri
بهدست آورد و در پایان با روش گفتهشده در ( )93بهت رین را انتخ ا
کند.
} ) f ( X )  min{ max ri   fi ( X
i 1,...,n

که  xنشاندهنده جمعیت Mean ،میانگین دانشآم وزان و  TFض ریه
یادگیری که برابر با  6یا  2است.
فاز دانشآموزان بعد از ف از معل م اج را م یش ود و دان شآم وزان
میتوانند از یکدیگر نیز آموزش ببیند و بر روی یکدیگر تأثیر بگذارند و
این تعامل باعث میشود که سطوح دانشآموزان ارتقا پیدا نماید.
برای دانشآموز  xiدانشآموز دیگری  xrبهصورت تص ادفی انتخ ا
میشود بهطوری که:
()94

) ) f ( xi(t ) )  f ( xr(t

if

otherwise

) )  x (t )  rand  ( xi(t )  xr(t
) xi(t 1)   i(t
) (t
) (t
)  xi  rand  ( xr  xi

در هر فاز معلم و دانشآموز با بهدست آمدن  xجدی د مق دار ت ابع
هدف محاسبه میشود و اگر این مقدار از تابع هدف  xقدیم بهتر باشد،
 xجدی د پذیرفت ه م یش ود .روشه ای مختلف ی ب رای ح ل مس ائل
چندهدفه وجود دارد که تعامل فازی یکی از این روشها اس ت ک ه در
این مقاله استفاده شده است.
 -2-6بهینهسازی چندهدفه با روش تعامل فازی
در این روش توابع هدف با استفاده از نظریه مجموعههای فازی فرمول ه
میشوند .توابع عضویت ب ا رابط ه زی ر بی ان و در ش کل  1نش ان داده
شدهاند fmax .و  fminبرای هر کدام از توابع ب هص ورت جداگان ه محاس به
میشود ].[73

()90

Serial no. 80

f i ( X )  f i min

for

f i ( X )  f i max

for

f i min  f i ( X )  f i max



1

 fi ( X )  
0
)  f i max  f i ( X
 max
min
 fi  fi

X 

()93
که  θمجموعه جوا های غیرغال ه و  μfiت ابع عض ویت iام اس ت و μri
مقدار عضویت مرجع است .اگر تأثیر یک تابع هدف برای طراح بیشت ر
باشد می تواند با کاهش مقدار  μriمقدار تابع هدف مذکور را ب ه ج وا
مینیمم نزدیکتر کرده و در میان جوا های ب هدس تآم ده ای ن ت ابع
هدف به مقدار مینیمم نهایی (که با تکهدفه حل کردن مسئله تنها ب ا
این تابع بهدست خواهد آمد) نزدیکتر میشود .هر چند این کار موجه
افزایش مقدار سایر توابع هدف از مقدار بهین ه نه ایی آنه ا م یش ود.
بنابراین طراح میتواند یک مصالحه بین جوا ه ای ممک ن ب ا در نظ ر
گرفتن خواستههای خود ایجاد نمایید (شبیه روش ضرایه وزنی) ].[73

 -7سیستم مورد مطالعه و نتایج
در سیستم توزیع  97باس اس تاندارد ،ب ا تقاض ا  1/721مگ اوات ب رای
ارزیابی روش پیشنهادی به اتخاذ شده است .ولتاژ و توان ظ اهری مبن ا
انتخابی برای کل تجزیهوتحلیل  62/11کیلوول ت و  688مگاول تآمپ ر
است.
در این مقاله ،روش پخش بار جارو رفت و برگشتی پایه بهمنظور
در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده اص الح ش ده اس ت .ب همنظ ور
پی ادهس ازی روش پیش نهادی در ابت دا تع داد ،ن وع ،ان دازه و مک ان
واحدهای تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو بهدست آمده و الزم ب ه
ذکر است که مقدار ظرفیت منابع بهدستآمده تا حدودی برای عملیتر
شدن نتایج با ظرفیتهای نزدیک به آن گ رد ش ده اس ت .از آنج ا ک ه
مسئله ناحیهبندی توسط گراف برای دست آوردن مرزهای نواحی ب رای
نصه کلید قدرت وابسته ب ه انتخ ا اولی ه ط راح ش بکه اس ت ،هم ه
حاالت ممکن مورد بررسی قرار گرفته است که با توج ه ب ه توپول وژی
شبکه نمیتوان آن را ب ه ب یش از  7ناحی ه تقس یم ک رد .نت ایج در 9
سناریو ارائه خواهد شد.
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 -1-7سناریوی اول

 -2-7سناریوی دوم

در سناریوی اول حداکثر تعداد نواحی در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت ک ه
شبکه به  7ناحیه تقسیم شود .شکل  4ش بکه موردمطالع ه و مح دوده
هر کدام از نواحی را نشان میدهد.

در این سناریو با تغییر حدس اولیه شبکه  9ناحیه تقسیم شود .شکل 0
شبکه مورد مطالعه و محدوده هرکدام از نواحی را نشان میدهد.

شکل  :8ناحیهبندی شبکه به  3ریزشبکه در سناریو دوم
شکل  :7ناحیه بندی شبکه به  4ریزشبکه در سناریو اول

در جدول  9مکان بهینه منابع تولید پراکنده و نوع و اندازه آنه ا و
همچنین محل منابع توان راکتیو و اندازه آنها ارائه شده است .در ای ن
جدول ستون دوم مکان تولیدات پراکن ده ،س تون س وم ن وع و س تون
چهارم ظرفیت آنها را نشان میدهد .ستون پ نجم ای ن ج دول مک ان
منابع توان راکتیو را نشان میدهد که شامل خ ازن و ی ا ت وان راکتی و
تزریقشده توسط سلول سوختی است و ستون آخ ر مق دار ای ن ت وان
راکتیو آورده شده است .در جدول  7انرژی تأمیننش ده در ه ر ناحی ه
آورده شده است .هزینه کل بهرهبرداری ،هزینه انتظاری قطع مشتری و
متوسط تلفات کل برای بهرهبرداری در این حالت  29/92میلی ارد دالر،
 2/48میلیون دالر و  39/6477کیلووات است .همانطور که اشاره ش د
در این مقاله تأثیر توان راکتیو بر خالی شدن ظرفیت خطوط در بهب ود
قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است که در غیر اینص ورت مق دار
هزینه قطع انتظاری از مقدار واقعی بهدستآمده بیشتر شده و برابر ب ا
 9/26میلیون دالر است.
جدول  :3مشخصات منابع نصبشده در شبکه بر حسب  kWو kVAr
اندازه

مکان منبع

اندازه

نوع

مکان

منبع Q

Q

DG

DG

DG

728

)9(FC

 188و 788

FC , WT

2و9

در جدول  2مکان بهینه منابع تولید پراکنده و نوع و اندازه آنه ا و
همچنین محل منابع توان راکتیو و ان دازه آنه ا ارائ ه ش ده اس ت .در
جدول  1انرژی تأمیننشده در هر ناحیه آورده شده اس ت .هزین ه ک ل
بهرهبرداری ،هزینه انتظاری قطع مشتری و متوس ط تلف ات ک ل ب رای
بهرهبرداری در ای ن حال ت  64/70میلی ارد دالر 9/26 ،میلی ون دالر و
 21/9322کیلووات است .الزم به ذک ر اس ت ک ه مق دار هزین ه قط ع
انتظاری بدون در نظر گ رفتن خ الی ش دن ظرفی ت خط وط ناش ی از
جبران محلی توان راکتیو  9/21میلیون دالر است.
جدول  :5مشخصات منابع نصبشده در شبکه بر حسب  kWو kVAr
ریز

اندازه منبع

مکان منبع

اندازه

نوع

مکان

Q

Q

DG

DG

DG

 533و 033

 0و )1(FC

 033و  053و
 033و 033

FC , PV ,
WT , PV

21و  7و 5
و1

1

و )21(FC

 033و  033و
 033و 033

FC , FC ,
PV , PV

 10و  10و
 11و 21

2

و )15(FC

 033و  053و
 053و 033

FC , PV,
WT , WT

 00و  00و
 11و 15

3

 033و 033
 533و 033

)11(FC
00

شبکه

جدول  :6مقدار انرژی و وار تأمیننشده انتظاری (بر حسب MWh

 )MVArhناشی از کمبود توان اکتیو و راکتیو

ریز
شبکه

EVSQ

EVSP

ENSQ

ENSP

ریزشبکه

1

61/2911

37/2727

62/9019

03/0032

1

728

)68(FC

 788و 188

WT , FC

 68و 0

2

4/0388

72/7263

1/8399

79/2077

2

 288و 188

 29و)27(FC

 788و 788

FC , FC

 63و 64

3

9/7829

63/8218

2/2116

60/6761

3

 288و 188

 97و)92(FC

 788و 288
و 188

WT , PV ,
FC

 92و  20و
22

4

جدول  :4مقدار انرژی و وار تأمیننشده انتظاری (بر حسب MWh

 )MVArhناشی از کمبود توان اکتیو و راکتیو
EVSQ

EVSP

ENSQ

ENSP

ریزشبکه

0/3422

28/7393

4/3940

73/7232

1

4/2288

76/1906

1/0942

78/3227

2

7/8247

22/3720

9/0132

22/1672

3

9/7614

64/1219

9/6904

64/9742

4

Serial no. 80

و

و

 -3-7سناریوی سوم
در آخرین سناریو با انتخا عدد دیگری برای ناحیه اول آخرین حال ت
ممکن که شامل  2ناحیه است بهدست میآی د .ش کل  3ش بکه م ورد
مطالعه و محدوده هر کدام از نواحی را نشان میدهد.
در جدول  4مکان بهینه منابع تولید پراکنده و نوع و اندازه آنه ا و
همچنین محل منابع توان راکتیو و ان دازه آنه ا ارائ ه ش ده اس ت .در
جدول  0انرژی تأمیننشده در هر ناحیه آورده شده اس ت .هزین ه ک ل
بهرهبرداری ،هزینه انتظاری قطع مشتری و متوس ط تلف ات ک ل ب رای
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بهرهبرداری در ای ن حال ت  99/42میلی ارد دالر 7/32 ،میلی ون دالر و
 622/1294کیلووات است .مقدار هزینه قط ع انتظ اری ب دون در نظ ر
گرفتن خالی شدن ظرفیت خطوط ناشی از جبران محلی ت وان راکتی و
 1/82میلیون دالر است.

برنامهریزی توسعه ظرفیت با در نظر گرفتن . . .

برای مقایسه بهتر در جدول  3نت ایج طراح ی ب همنظ ور ایج اد تع داد
ریزشبکههای مختلف آورده شده است.
جدول  :9مقایسه طراحی با ایجاد ریزشبکههای مختلف
 ECOSTبدون جبران توان

تعداد

تلفات

ECOST

هزینه کل

9/26

39/6477

2/48

29/92

2

9/21

21/9322

9/26

64/70

3

1/82

622/1294

7/32

99/42

4

راکتیو

ریزشبکه

 -4-7تحلیل خطا

شکل  :9ناحیهبندی شبکه به  2ریزشبکه در سناریو سوم
جدول  :7مشخصات منابع نصبشده در شبکه بر حسب  kWو kVAr
اندازه

مکان منبع

اندازه

نوع

مکان

منبع Q

Q

DG

DG

DG

 988و 033
و 033

و ) 2(FCو 0
و)61(FC

 288و  033و
 533و  053و
 533و 053

WT , PV,
WT , FC,
FC

2و5و
0و8و
20

1

 788و 033
و  033و
033

و)64(FC
و )24(FC
 97و)99(FC

,533,728
,053,053
533

FC , WT,
FC , FC,
WT

 64و 10
و  17و
 00و 00

2

ریز
شبکه

جدول  :8مقدار انرژی و وار تأمیننشده انتظاری (بر حسب MWh

و

 )MVArhناشی از کمبود توان اکتیو و راکتیو
EVSQ

EVSP

ENSQ

ENSP

ریزشبکه

96/6122

604/1322

20/6092

64/4697

1

68/2088

18/4792

3/8291

23/7410

2

همان طور که از نتایج مش اهده م یش ود  9حال ت مختل ف ب رای
ناحیهبندی امکانپذیر است .با مقایسه ای ن  9ح االت از دی د ش اخص
قابلیت اطمینان و هزینههای کل ،ناحیهبن دی ش بکه ب ه دو ریزش بکه
هزینه سرمایهگذاری و هزینه قطع باالیی خواهد داشت که نتیج ه ب اال
بودن انرژی تأمیننشده و وار تأمیننشده ناشی از کمبود توان اکتی و رو
راکتیو طبق جدول  0است .بن ابراین ،ای ن حال ت توپول وژی مناس بی
نخواهد بود .اما برای حالتی که شبکه به  9و  7ریزشبکه تقس یم ش ود،
مش اهده م یش ود ک ه ناحی هبن دی سیس تم ب ه  7ریزش بکه ان رژی
تأمیننشده و وار ت أمیننش ده ناش ی از کمب ود ت وان اکتی و و راکتی و
کمتری دارد که در جدول  7به جزئیات آن اشاره شده است ،اما هزین ه
سرمایهگذاری اولیه این طرح برای کاهش هزینه قطع یه ا ک ه 29/92
میلیارد دالر برای جب ران هزین ه قطع ی  2/48میلی ون دالر اس ت در
مقابل ناحیهبندی سیستم به  9ریزش بکه ک ه  64/70میلی ارد دالر در
برابر  9226میلیون دالر بیشتر خواهد بود .بهعبارت دیگر برای بهدست
آوردن  62/21درص د قابلی ت اطمین ان بیش تر  99/2درص د هزین ه
بیش تری صرف شده است .عالوه بر ای ن ،طراح ی  9ریزش بکه تلف ات
کم تری خواهد داشت که نشاندهنده مناسهتر بودن این ط رح اس ت.

Serial no. 80

در این بخش بهمنظور بررسی تأثیر طرح پیشنهادی بر قابلیت اطمینان
سیستم توزیع مورد مطالعه ،در نقاط مختلف سیستم خطاهایی در نظ ر
گرفته شده است .برای این منظور با فرض اینکه محل خط ا تش خیص
داده شود ،در حالت پایه ک ه ش بکه ناحی هبن دی نش ده باش د ،ش بکه
پاییندست خطا جدا شده تا قسمتهای بدون خطا بتوانند بهرهبرداری
شوند؛ اما در حالت ناحیهبندی شده حتی با جدا ش دن قس مت پ ایین
بیش از  18درصد از بار ریزشبکهها تأمین میشود .الزم ب ه ذک ر اس ت
که چون شرایط حالت ماندگار سیستم برای طراحی مد نظر قرار گرفته
است ،دینامی ک و حال ت گ ذرای سیس تم در نظ ر گرفت ه نم یش ود.
بنابراین بهرهبردار با استفاده از دو عمل اص الحی ح ذف ب ار و اف زایش
تولیدات غیر احتماالتی م یتوان د از خاموش ی باره ای ریزش بکهه ای
ایجادشده جلوگیری نماید .برای این منظور  9خطا در هر ک دام از س ه
ریزشبکه حاصلشده از سناریوی  2اعمال شده است .با فرض ای ن ک ه
خطای اول در ریزشبکه اول و در محدوده باسهای  2ت ا  62باش د ،در
حالتی که ش بکه ب ه ص ورت ریزش بکهای به ره ب رداری نش ود تم امی
باسهای بعد از خطا بیب رق خواهن د ش د ام ا در حال ت ریزش بکهای
ریزشبکه دوم و سوم میتوانند پس از وقوع خطا و جدا ش دن از ناحی ه
باالدست ،بازیابی شده و بهصورت جزیرهای با حذف باره ای ب ا اولوی ت
کمتر ،سایر بارهای شبکه را ت أمین کن د .اگ ر خط ا در ریزش بکه دوم
یعنی در محدوده  69تا  27رخ دهد ،پس از بازیابی تنها ریزشبکه ح د
فاصل بین خطا و شروع ریزشبکه سوم ب یب رق خواه د ب ود و باره ای
ضروری ریزشبکه سوم ب ا ی ک ط رح ب ارزدایی مناس ه ،قاب ل ت أمین
خواهند شد .در پایان با داش تن خط ا در ریزش بکه س وم در مح دوده
باسهای  22تا  97از محل خطا تا انتهای شبکه ،کلیه این باره ا قط ع
خواهن د ش د و در ای ن حال ت تف اوتی می ان ه یچک دام از ح االت
بهرهبرداری نیست .در جدول  68برای نمونه در هر کدام از ریزشبکهه ا
یک خطا اعمال شده و شاخصی قابلیت اطمین ان در دو حال ت م ذکور
مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به خطاهای فرضی ،از مقایسه سطرهای متناظر جدول ب اال
مشاهده میشود که در حالت برنامهریزی توأم با در نظر گرفتن قابلی ت
جزیرهای ،ب رای مث ال ش اخص  VNSP ، ENSQ ، ENSPو  VNSQب رای
خط ای اول ب هترتی ه 29/98 ،23/81 ،20/01و  92/71درص د بهب ود
یافته ،برای سایر خطاها همچنین بهبودهایی مشاهده میشود.
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جدول  :11تحلیل خطا در ریزشبکه طراحیشده
VNSQ

VNSP

ENSQ

ENSP

خطا

21/8872

673/1223

28/4211

677/9419

2

69/0870

02/3622

66/6821

40/3363

60

2/4466

23/7022

2/9762

23/8222

98

61/4083

667/4207

67/4298

682/4882

2

68/4714

42/3843

3/4262

13/0029

60

2/4466

23/7022

2/9762

23/8222

98

نوع
بهرهبرداری
سیستم
توزیع سنتی

ریزشبکهای

این در حالی است که هزینه سرمایهگذاری برای نصه مدارشکنها
و ایجاد مراکز بهرهبرداری مجزا ب رای ه ر ریزش بکه ،ب همنظ ور ایج اد
قابلیت جزیرهای شدن ،در قبال بهبود قابلیت اطمینان ش بکه ب هدلی ل
بازگشت سرمایه و استفاده از تولی دات تجدیدپ ذیر مق رون ب ه ص رفه
است .بن ابراین اهمی ت در نظ ر گ رفتن مس ئله برنام هری زی ت وأم ب ا
ناحیهبندی شبکههای مرسوم فعلی و گذار به ریزشبکهه ای خودکف ای
جدید ،مشهود است.

 -8نتیجهگیری
در این مقاله بهمنظور برنامهریزی و طراحی چن دین ریزش بکه از ی ک
شبکه توزیع موجود ،شاخصهای مختل ف قابلی ت اطمین ان و ح االت
مختلف ایجاد ریزشبکهها برای بررسی دقیقتر موض وع در نظ ر گرفت ه
شده است که هدف طراحی شبکه با ح داکثر قابلی ت اطمین ان باش د.
برای ساخت ریزشبکه بهمنظور تأمین باکفایت سیستم یک روش جدید
معرفی شده است .در ابتدا سیستم توزیع با معرفی انواع مختل ف واح د
 DGمانند توربینهای بادی ،مولد خورشیدی و ژنراتور س لول س وختی
توسعه یافته است .با توج ه ب ه ماهی ت احتم الی من ابع تجدیدپ ذیر و
مشخصات بار ساعتی ،مکان و ان دازه مناس ه ای ن تولی دات ب رای ب ه
ح داقل رس اندن تلف ات ک ل و هزین ه و معیاره ای قابلی ت اطمین ان
بهصورت بهینه تعیین شده است و بهطور همزمان با اس تفاده از نظری ه
گرافها و به دست آوردن ماتریس ناحیهبندی ،سیستم به ریزشبکه های
بهینه تقسیم میشود که برای در نظر گرفتن نواحی مختلف شاخصه ا
اصالح شدهاند .سناریوهای ناحیهبندی مختلف ی ب رای ب هدس ت آوردن
بهترین حالت ناحیهبندی و قابل اطمین ان ت رین ریزش بکه ب ا در نظ ر
گرفتن هزینهها مورد بررسی قرار گرفته است .ای ن اس تراتژی س هولت
کنترل هر یک از ریزشبکهها و محافظت مناطق سالم از شبکه در زمان
اختالالت را ب ه هم راه خواه د داش ت .روش برنام هری زی پیش نهادی
میتواند ب ه مهندس ان و برنام هری زان سیس تم در طراح ی ریزش بکه
خودکفا ،که یک گام مفید در جهت تحقق شبکههای توزی ع هوش مند،
قابل اطمینانتر و پایدار است؛ کمک کند.
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