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 جایابی بهینه آنها در ریزشبکهها و شبکههای توزیع ایزوله بر اساس، با توجه به یکپارچگی و نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع:چکیده
 منابع تولید پراکنده با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت به شبکههای. صورت میگیرد... بهبود ولتاژ شینها و،توابع هدفی مانند کاهش تلفات
 جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدهای. بهطوری که این مبدلها در دو مد کنترل ولتاژ و توان کار میکنند،فشار ضعیف متصل میگردند
 در این مقاله یک روش جدید بهمنظور جایابی مکان بهینه با افزودن واحدهای.کنترل ولتاژ و توان مبدلها تاثیرات مثبتی بر شبکههای قدرت دارد
 تحلیل حساسیت ولتاژ نسبت به،تولید پراکنده به شبکه توزیع ایزوله با در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان با استفاده از توابع هدف کاهش تلفات
IEEE  شینه33  و33  روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع استاندارد. پریونیت ارائه شده است0/9 توان اکتیو و میزان توان اکتیو در رسیدن ولتاژ به
. شبیهسازی شده استDigSilent در حالت جزیرهای با استفاده از نرمافزار
. مدهای کنترل توان و ولتاژ، حساسیت ولتاژ به توان اکتیو، جایابی منابع تولید پراکنده:واژههای کلیدی
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Abstract: Due to integration and penetration of Distributed Generations (DGs) in power distribution systems, an efficient method to
locate different types of DGs in microgrids and isolated distribution networks took place with considering objectives such as power
losses and improve the voltage profile. DGs are connected to low voltage networks by power electronic converters, as these converters
operate in power control mode (PCM) or voltage control modes (VCM). DGs placement by considering PCM and VCM of converters
has a positive effect on power networks. This paper presents a new method to find optimal placement by adding DG units to islanded
distribution network with considering PCM and VCM by using Power loss, voltage sensitivity analysis and active power margin with
considering voltage limitation as objective functions. The performance of the method by DigSilent software is applied on IEEE 13-bus
and IEEE 33-bus distribution networks in islanded mode.
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 -1مقدمه
در چند دهه اخیر با توجه به مشکالت موجود در نیروگاههای سوخت
فسیلی ،استفاده از انواع تولیدات پراکنده قابلتوجه بسیاری از کشورهای
دنیا قرار گرفته است .این تولیدکنندههای توان ،دارای ویژگیهای
منحصر بهفردی مانند کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،کاهش تلفات
شبکههای توزیع برق ،افزایش قابلیت اطمینان ،بهبود پروفیل ولتاژ و به
تعویق انداختن ساخت نیروگاههای جدید هستند .در سراسر دنیا
متناسب با میزان توان نامی ،سطح ولتاژ تولیدی و موارد دیگر ،تعاریف
مختلفی مختص هر کشور برای تولیدات پراکنده وجود دارد .در کاربرد
منابع تولیدات پراکنده با توجه به عدم پیوستگی تولید و غیرهمزمانی در
تولید و مصرف در شبکه ،معموالً نیاز به وسایل ذخیرهسازی انرژی مانند
باتری و ابرخازن میباشد .اتصال برخی از تولیدات پراکنده به شبکه شامل
فتوولتائیک ،سلولهای سوختی ،میکروتوربین ،توربینهای بادی و
تعدادی از ماشینهای احتراق داخلی از طریق مبدلهای الکترونیک
قدرت صورت میپذیرد .سیستم کنترل مبدلهای منابع تولید پراکنده
در دو مد کاری یعنی مدهای کنترل ولتاژ و کنترل توان کار میکند.
منابع تولید پراکنده برای اتصال به ریزشبکهها نیاز به مبدلهای
الکترونیک قدرت دارند که این مبدلها در دو حالت کنترل ولتاژ و توان
کار میکنند .اگر ریزشبکه به شبکه سراسری متصل باشد منابع تولید
پراکنده در مد کنترل توان کار میکنند در صورتیکه ریزشبکه از شبکه
سراسری جدا میگردد یکی از مبدلها بهعنوان مبدل کنترل ولتاژ در
نظر گرفته میشود که فرکانس و ولتاژ مرجع سایر منابع تولید پراکنده
را مشخص میکند .سایر مبدلها که توان خروجی خود را کنترل
میکنند بهعنوان مبدل کنترل توان میباشند .کنترل صحیح مبدلها بر
روی شبکه باعث بهبود پروفایل ولتاژ ،کاهش توان تلفاتی و بهبود پایداری
ولتاژ میگردد .برای شاخص حساسیت ولتاژ جایابی مناسب منبع تولید
پراکنده با مد کنترل ولتاژ ،تغییرات ولتاژ شینهای شبکه را کنترل
میکند بهطوری که میتواند با تزریق توان اکتیو این تغییرات به حداقل
مقدار خود برساند .بنابراین جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن
مدهای کنترلی از اهمیت خاصی برخوردار میگردد .در ادامه ابتدا به
بررسی مطالعات انجامشده و بیشینه تحقیق در زمینه جایابی منابع تولید
پراکنده بر اساس توابع هدف مختلف و سپس به بررسی مدهای کنترلی
این منابع پرداخته میگردد.
در مرجع [ ،]6با استفاده از الگوریتم تکاملی به جایابی و مقداریابی
بهینه منابع تولید پراکنده در یک شبکه استاندارد بهمنظور کاهش تلفات
و افزایش قابلیت اطمینان پرداخته میشود .در مرجع [ ،]2مسئله جایابی
بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن بار متغیر بررسی شده است.
در این مرجع تأثیر منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن بار متغیر بر
روی هزینه بهرهبرداری سیستم و قابلیت اطمینان سیستم نیز بررسی
شده است .در مرجع [ ،]3تأثیر انواع مختلف مدلهای بار بر روی مسئله
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بررسی شده است .بهمنظور حل مسئله
از روش بهینهسازی اجتماع ذرات استفاده شده است .اهداف مسئله
کمینه نمودن تلفات اکتیو و راکتیو و ظرفیت انتقالی خطوط میباشد.
در مرجع [ ،]7تخمین مکان و اندازه واحدهای تولید پراکنده در
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سیستمهای توزیع با مدلهای بار مختلف نشان داده شده است که یک
بهینهسازی چندهدفه برای برنامهریزی واحدهای تولید پراکنده میباشد.
در مرجع [ ،]1روشی که به منظور جایابی واحدهای تولید پراکنده در
شبکه توزیع بهکار رفته است مبتنی بر تحلیل تداوم پخش بار و تعیین
شینهای با بیشترین حساسیت به فروپاشی ولتاژ بوده ضمن اینکه تأثیر
بازده و کارایی روی بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان بررسی
میشود .در مرجع [ ،]6تحلیل جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده با
در نظر گرفتن کاهش تلفات و بهبود ولتاژ شینها در شبکه توزیع را
نشان میدهد .در این مرجع اثر بارهای مختلف و حساس به ولتاژ و
فرکانس در تخصیص بهینه منبع تولید پراکنده به لحاظ اندازه و مکان و
بهمنظور کاهش تلفات حقیقی و حفظ ولتاژ در محدوده مشخص در
شینها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکه توزیع بررسی میشود.
درمرجع [ ،]4جایابی بهینه چند واحد تولید پراکنده با استفاده از روش
بهینهسازی اجتماع ذرات وزندار تطبیقی را پیشنهاد میدهد .روش
بهینهسازی اجتماع ذرات وزندار تطبیقی توانایی کنترل سرعت ذرات را
داشته و هدف آن کمینه کردن تلفات توان حقیقی با حفظ محدوده ولتاژ
میباشد .در مرجع [ ،]1تخصیص بهینه واحدهای تولید پراکنده و
کلیدهای کنترل از راه دور که بهطور قابل توجهی روی قابلیت اطمینان
و تلفات انرژی شبکه مؤثر بوده مدنظر میباشند .در مرجع [ ،]3یک روش
ابتکاری برای جایابی بهینه و اندازه مناسب واحدهای تولید پراکنده
بهمنظور کمینه کردن هزینه شرکتهای برق توزیع و جنبههای اقتصادی
مانند هزینه انرژی ،سرمایه گذاری ،هزینه عملکردی منبع تولید پراکنده
و هزینه تلفات و جنبههای فنی نظیر تلفات انرژی و سطوح ولتاژ ارائه
میشود .در مرجع [ ،]61یک روش تحلیلی برای تخصیص بهینه و اندازه
مناسب واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن کاهش تلفات و بهبود
پروفیل ولتاژ در سیستمهای توزیع پیشنهاد میدهد ،که ارزیابی تلفات و
پروفیل ولتاژ بر اساس روش پخش بار برای شبکههای شعاعی لحاظ شده
و یک روش مبتنی بر محاسبه فاکتور حساسیت تلفات و لیست حق تقدم
ارائه شده و با روش فاکتور حساسیت سنتی مقایسه میشود .در مرجع
] ،[66روش جدیدی در جایابی بهینه خازنها و منابع تولید پراکنده در
شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریهای جهت داده
شده بهینه سازی توده ذرات ارائه شده است .در مرجع [ ،]62جایابی
بهینه منابع تولید پراکنده بهمنظور افزایش حد پایداری ولتاژ در شبکه
توزیع استفاده شده است .در این مرجع پایداری ولتاژ بهعنوان فاصله
نقطه کاری سیستم تا نقطه فروپاشی ولتاژ تعریف شده و به جایابی منابع
تولید پراکنده در تابع هدف حساسیت و منحنیهای پایداری ولتاژ صورت
میگیرد و مشاهده میگردد که از هر دو روش مکان قرارگیری منابع
تولید پراکنده یکسان میباشد .در مرجع ] ،[63با استفاده از روش
سیگنال باس فرکانسی ،عملکرد هماهنگی تنظیم توان بین اجزاء
ریزشبکه در حالت غیرمتمرکز و تغییر مدهای کاری (توان ثابت-ولتاژ
ثابت) منابع تولید پراکنده با استفاده از حد آستانه فرکانس_ ولتاژ پیاده
سازی میگردد .عالوهبراین یک کنترلکننده ثانویه متمرکز اختیاری
برای محاسبه بازگرداندن فرکانس باس تعریف میگردد .در مراجع [-61
 ،]67روش سیگنال دادن باس با استفاده از حد آستانه فرکانس_ ولتاژ
باسهای متفاوت بهمنظور تغییر مد ولتاژ و توان برای هماهنگی منبع
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تولید پراکنده و منابع ذخیرهساز انرژی استفاده شده است .در مرجع
[ ،]64یک ساختار هماهنگشده ریزشبکه  ACجزیرهای با استفاده از
کنترل دروپ کلیدزنی هموار به دست میآید .با استفاده از این روش،
کنترل توان هر یک از مبدلهای منابع ذخیرهساز انرژی میتواند بدون
تغییرات گذرا صورت پذیرد .در مراجع [ ،]61-21به بررسی نحوه اتصال
منابع تولید پراکنده به شبکه با استفاده از ساختار کنترل مناسب
میپردازند.
در مطالعات گذشته جایابی منابع تولید پراکنده با توجه به توابع
هدف گوناگونی مانند بهبود پروفیل ولتاژ ،کاهش توان تلفاتی ،در نظر
گرفتن عدم قطعیت و  ...صورت میگیرد که تاکنون جایابی با در نظر
گرفتن مدهای کنترل ولتاژ و توان صورت نگرفته است .در این مقاله یک
روش جدید به منظور جایابی منابع تولید پراکنده افزوده شده به یک
شبکه توزیع ایزوله براساس توابع هدف تلفات سیستم ،حساسیت ولتاژ
نسبت به توان اکتیو ،میزان توان اکتیو در رسیدن ولتاژ به  0/9پریونیت
با در نظر گرفتن مدهای کنترل توان و ولتاژ صورت میگیرد .با استفاده
از این روش محلهای بهینه کنترلکنندهها تعیین میگردد .در این مقاله
ابتدا به بررسی کنترل مبدلهای منابع تولید پراکنده پرداخته میگردد.
سپس روش پیشنهادی جایابی منابع تولید پراکنده اضافهشده به شبکه
ایزوله با در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان براساس توابع هدف ارائه
میگردد .در ادامه نتایج روش پیشنهادی با استفاده از نرمافزار
 DigSilentپیادهسازی میشود و در انتها نتیجهگیری بیان میگردد.

 -2کنترل مبدلهای منابع تولید پراکنده
با توجه به اینکه توان منابع تولید پراکنده متغیر میباشد ،اتصال اینگونه
منابع بهصورت مستقیم به شبکه فشار ضعیف مناسب نمیباشد .بنابراین
از مبدلهای الکترونیک قدرت به منظور اتصال منابع به شبکه استفاده
میشود .این مبدلها به منظور کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکهها در
حالت ایزوله یا متصل به شبکه در دو مد کنترل توان و ولتاژ کار میکنند.
زمانیکه ریزشبکه به شبکه سراسری متصل میباشد با توجه به اینکه
تمام منابع ولتاژ و فرکانس خود را از شبکه اصلی میگیرند ،در مد کنترل
توان کار میکنند .اگر ریزشبکه از شبکه اصلی جدا گردد یکی از مبدلها
بهصورت مد کنترل ولتاژ و بقیه مبدلها بهصورت مد کنترل توان کار
میکنند .در حالت کلی هر مبدل میتواند در دو مد کنترل توان یا ولتاژ
کار کند که اگر چندین مبدل در ریزشبکه باشد برای تقسیم توان بین
آنها میتوان از روش دروپ استفاده نمود .بنابراین طبق روش دروپ
بهمنظور کنترل توان اکتیو و راکتیو خروجی هر واحد به ترتیب روابط
( )6و ( )2استفاده میگردند ].[64
*
*
() 1
) ω = ω - G (s).(P - P
C

() 2

P

*
*
) E = E - Q P (s).(QC - Q
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مبدلها با تنظیم مناسب این کنترلکنندهها میتوانند در دو مد کنترل
توان و ولتاژ کار کنند .کنترل دروپ کلیدزنی هموار بر اساس توابع
) G P (sو ) G Q (sبهترتیب در روابط ( )3و ( )7بیان میگردد ].[64
]MD = [0,1

.MD

mi
s

G P (s) = m P + m d .s +

() 3
G Q (s) = n q

() 4

که  m p ، m iو  m dپارامترهای کنترلکننده دروپ  PIDبرای تنظیم
توان اکتیو میباشند .ضریب  n qتنظیم توان راکتیو میباشد .سیگنال
 MDسیگنال راه انداز میباشد بهطوری که برای وضعیت  ، MD=1واحد
تولید در مد کنترل ولتاژ میباشد و در صورتی که  MD=6باشد در مد
کنترل توان میباشد .با استفاده از این روش اگر ریزشبکه یا شبکه توزیع
در حالت جدا از شبکه قرار گیرد یکی از مبدلها در مد کنترل ولتاژ و
بقیه مبدلها در مد کنترل توان کار میکنند.

 -3جایابی بهینه منابع تولید پراکنده اضافهشده به شبکه
توزیع ایزوله با در نظر گرفتن مدهای کنترل توان و ولتاژ
در این مرحله به بررسی روش پیشنهادی بهمنظور جایابی منابع تولید
پراکنده اضافهشده به شبکه توزیع ایزوله پرداخته میشود .در این مقاله
جایابی بهینه منابع با توجه به سه شاخص زیر صورت میگیرد:
 -3تلفات
 -2حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو
 -3میزان توان تزریقی بهمنظور رساندن ولتاژ به  0/9پریونیت
اولین شاخص جایابی منابع ،توان تلفاتی در سیستم میباشد که با
قرار دادن منبع تولید پراکنده بر روی هر یک از شینها ،توان تلفاتی کل
برای تمام حاالت در نظر گرفته میشود و بهینهترین حالت یا حاالت
انتخاب میگردد .تلفات کل ریزشبکه با قرار دادن منبع تولید پراکنده بر
روی شین jام ریزشبکه ،از رابطه ( )1به دست میآید.
n
2
() 1
(P ) =  R I
i i

i=1

loss j

در معادله ( I i ،)1جریان عبوری از خط iام و  R iمقاومت خط iام
در یک شبکه  nشینه میباشند .توان تلفاتی بسته به نوع مد کنترل منبع
تولید پراکنده و جایابی مناسب در ساختار مشخص شبکه تغییر میکند.
با قرارگیری منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در انتهای شبکههای
توزیع توان تلفاتی زیاد را ایجاد مینماید و در صورتیکه این منبع تولید
پراکنده با مد کنترل توان در انتهای شبکههای توزیع قرار گیرد ،توان
تلفات کمتری را ایجاد مینماید در حالت کلی مبدل با مد کنترل توان

که ) G P (sو ) G Q (sهمان کنترلکنندههای توان اکتیو و راکتیو

اکثراً بیشینه توان خود را تولید نموده و در ایجاد تلفات بهعنوان بار

میباشند .تابع تبدیل ) G P (sمیتواند بهصورت تناسبی ،تناسبی-

مصرفی با عالمت منفی عمل میکند .تلفات شبکه بهطور عمده با تغییر

انتگرالی ،تناسبی-اشتقاقی و تناسبی-انتگرالی-اشتقاقی استفاده گردد.

مبدل کنترل ولتاژ تعیین میگردد.
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یکی از روشهای مناسب جهت تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ (بار
اکتیو و راکتیو شینها و تولید توان اکتیو و راکتیو ژنراتورها) تحلیل و
محاسبه حساسیت پارامترهای مختلف سیستم میباشد ] .[26در این
روش مشخصههای پایداری ولتاژ سیستم را میتوان با استفاده از
حساسیت ولتاژ نسبت به توانهای اکتیو و راکتیوکه از ماتریس ژاکوبین
معادله ( )6مشخص میشود ،به دست آورد.
()1
ΔP  J J  Δθ 
PV

Pθ

ΔQ = J J  . ΔV 
   QV QV   

که در آن:
 = ΔPتغییر نموی در توان حقیقی شین = ΔQ ،تغییر نموی در تزریق
توان راکتیو شین = Δ ،تغییر نموی در زاویه ولتاژ شین = ΔV ،تغییر
نموی در دامنه ولتاژ شین است .با توجه به اینکه در سطح توزیع سیستم
خاصیت مقاومتی دارد تغییرات توان تولیدی سیستم در سطح توزیع با
مطالعه رابطه نموی بین  Pو  Vدر نقاط مختلف کار ،در نظر گرفته
میشود .با توجه به ماتریس معادله ( )1میتوان معادله ( )4را نوشت.
() 4
ΔP = J R .ΔV
که در آن  J Rاز معادله ( )1به دست میآید.
() 1

-1

J R = J PV - J Qθ .J QV

که  J Rماتریس ژاکوبین کاهش یافته سیستم است و از معادله ()7
میتوان معادله ( )8را نوشت.
() 3

-1

ΔV = J R .ΔP

 ، J -1ژاکوبین  P-Vکاهش یافته است که iامین
به طوری که ،ماتریس
R
عنصر قطری آن بیانگر حساسیت  P-Vدر شین iام است .همانطور که
بیان گردید بهمنظور جایابی منبع تولید پراکنده بر اساس حساسیت ولتاژ
نسبت به توان اکتیو ،شینی که با قرار دادن منبع تولید پراکنده بر آن
کمترین حساسیت را دارد بهعنوان شین کنترل توان در نظر گرفته
میشود .حساسیت  P-Vدر یک شین ،شیب منحنی  P-Vرا در نقطه کار
داده شده نمایش میدهد .مقدار مثبت حساسیت نشاندهنده عملکرد
پایدار است و مقدار منفی حساسیت ،نشاندهده عملکرد ناپایدار سیستم
است .با قرار دادن منبع تولید پراکنده بر روی هر یک از شینها،
حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو برای خود شین و مجموع سایر
شینها محاسبه میگردد .شینی که با قرار گرفتن منبع تولید پراکنده بر
روی آن دارای کمترین حساسیت ولتاژ میباشد بهترین گزینه جهت مد
کنترل توان میباشد به دلیل اینکه در مد کنترل توان تغییرات ولتاژ
کنترل نمیگردد و باید شینی بهعنوان مد کنترل توان انتخاب گردد که
با تزریق توان اکتیو کمترین تغییرات ولتاژ را داشته باشد .برای شینی
که با تزریق توان اکتیو منبع تولید پراکنده به شبکه توزیع بیشترین
تغییرات ولتاژ را دارد مد کنترل ولتاژ بهعنوان مد کنترل منبع تولید
پراکنده در نظر گرفته میشود تا بتواند این تغییرات را کنترل نماید.
شاخص دیگری که برای جایابی منبع تولید پراکنده میزان توان اکتیو
تزریقی به شین تا رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت میباشد ،بنابراین شینی
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که بیشترین تغییرات بار را تحمل میکند تا ولتاژ آن به  1/3پریونیت
برسد بهترین گزینه برای شین کنترل ولتاژ میباشد.
ساختار کلی روش پیشنهادی بهگونهای است که در هر مرحله با
افزودن یک واحد تولید به شبکه ،جایابی صورت گیرد بهطوری که فرض
میگردد  nواحد تولید وجود دارد و در مرحله اول فقط یک منبع تولید
پراکنده وجود دارد .در مرحله اول ،جایابی اولین منبع تولید پراکنده با
در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ بر اساس شاخصهای مذکور صورت
میگیرد .لیست حقتقدم پنج حالت مکانی بر اساس این شاخصها تعیین
میگردد .در مرحله دوم با قرار دادن اولین منبع تولید پراکنده در پنج
حالت انتخاب شده با اولویت باال ،دومین منبع تولید پراکنده در تمام
شینها قرار میگیرد .توابع هدف برای حالتهای موجود با در نظر گرفتن
مدهای کنترل ولتاژ و توان محاسبه میگردد .با توجه به توابع هدف سه
منظوره ،بهترین جواب با استفاده از روش پیشنهادی یافتن جواب بهینه،
به دست میآید .درنهایت جایابی بهینه دو منبع تولید پراکنده با در نظر
گرفتن مد کنترل ولتاژ و صورت میگیرد .مطابق شکل  3این الگوریتم
برای جایابی تمام منابع تولید پراکنده اضافه شده قابل اجرا است،
بهطوری که با افزودن  nامین واحد تولید پراکنده جایابی n-6امین واحد
تولید طبق الگوریتم مذکور صورت میگیرد و پنج حالت با اولویت بیشتر
انتخاب میگردد .با قرار دادن  nامین واحد در تمام شینهای شبکه،
محاسبات توابع هدف با در نظر گرفتن مد کنترل این واحد تولید صورت
میگیرد .با توجه به اینکه تابع هدف سهمنظوره میباشد بنابراین سه
مکان مناسب به دست میآید .با استفاده از روش پیشنهادی یافتن جواب
بهینه ،بهترین مکان برای این واحد نیز مشخص میگردد .نهایتاً مکان
بهینه برای تمامی واحدها با در نظر گرفتن مدهای کنترل ولتاژ و توان
در هر شبکه مشخص میگردد .با توجه به اینکه سه تابع هدف وجود
دارد و در هر مکان یک تابع هدف بهینه میباشد بنابراین باید بتوان یک
مکان را طوری انتخاب نمود که بهینهترین جواب را داشته باشد .روش
پیشنهادی یافتن جواب بهینه به صورت زیر میباشد.
بهطور کلی اگر ماتریس  X = [a ]n×nمفروض باشد که  nتعداد
ij

جواب بهینه مسئله باشد و در هر سطر فقط و فقط یک جواب بهینه
وجود داشته باشد که فرض میگردد در درایههای قطر اصلی قرار دارند،
آنگاه جواب بهینه بردار سطری پیدا نمیگردد که شامل تمام جوابهای
بهینه باشد .روش زیر برای پیدا کردن بردار سطری بهینهای که به تمام
درایههای بهینه نزدیک باشد ارائه میگردد.
گام اول :تمام مقادیر بهینه باید حداقل باشند بهطوری که اگر یک مقدار
حداکثر باشد باید تمام درایههای مربوط به ستون آن درایه بهینه را قرینه
نموده تا این درآیه نیز حداقل گردد.
گام دوم :بردارهای مربوط به تمام سطرها را بهشکل معادله ( )61بیان
میکنیم و تمام درایههای بهینه را در معادله ( )66بهصورت بردار
قرار میدهیم.
()61

Aopt

A1= [a1opt a12 …a1n], A2= [a21 a2opt …a2n], … An= [an1
]an2 …anopt
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]Aopt= [a1opt a2opt …anopt

()66

گام سوم :انحراف معیار هر یک از بردارهای  An ... A1تا بردار بهینه Aopt

بهصورت با استفاده از رابطه ( )62بهدست میآوریم.
=  A1 - A opt
2

1o

2

2

) (a1opt - a1opt ) + (a12 - a 2opt ) + ...(a1n - a 2opt

= A 2 - A opt
2

A



A 2o

2

2

) (a 21 - a1opt ) + (a 2opt - a 2opt ) + ...(a 2n - a nopt

.
.
= A n = A n - A opt

()62

2

2

2

) (a nopt - a1opt ) + (a n2 - a 2opt ) + ...(a nopt - a nopt

گام چهارم :مینمم اندازههای  Ano … A1oبهترین جواب میباشد که به
جواب بهینه نزدیک میباشد و طبق معادله ( )63بهدست میآیند.
} =min{ A1o... Anoجواب بهینه
()63

:
-

0.9

-

-1
-2

.
.
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 -4نتایج شبیهسازی
شبیهسازی روش پیشنهادی به منظور مکانیابی منبع تولید پراکنده با
در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان بر روی شبکه  33و  63باسه ایزوله
توزیع  IEEEبا استفاده از نرمافزار  DigSilentپیادهسازی گردیده است.
دیاگرام تک خطی و مشخصات این شبکه در ] [22-23آمده است .در
ابتدا این روش با جزییات مراحل ذکر شده بر روی شبکه  33باسه پیاده
سازی میگردد و در انتها نیز روش برای شبکه  63باسه نیز منظور خواهد
شد و فقط جوابهای نهایی آورده میشود.
 -1-4پیادهسازی روش برای شبکه توزیع  33باسه
این شبکه توزیع  33باسه استاندارد توزیع میتواند در یکی از حاالت اتصال
به شبکه و جدا از شبکه اصلی کار کند .مراحل گوناگونی بهمنظور جایابی
منابع تولید پراکنده (جایابی تک منبع تولید پراکنده و یا دو منبع تولید
پراکنده) در این شبکه توزیع  33باسه در حالت جزیرهای بررسی میگردد.
منبع تولید پراکنده در مد کنترل توان ،توان اکتیو بیشینه  6/1مگاوات را
ردیاب مینماید و کل بار مصرفی در شبکه  3/46مگاوات میباشد .در
جدولهای ( )6-61شاخص اول توان تلفاتی برحسب مگاوات ،شاخص دوم
مجموع حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو بر روی تمام شینها بهغیر از
شینی که بر روی آن قرار دارد که برحسب مگاوات برپریونیت و شاخص
سوم میزان تزریق توان اکتیو تا رسیدن ولتاژ به  1/3پریونیت که برحسب
مگاوات میباشد .بر اساس الگوریتم بیانشده جایابی بهینه برای دو منبع
تولید پراکنده بهصورت زیر پیادهسازی و شبیهسازی میگردد.
 -1-1-4مرحله اول :جایابی اولین منبع تولید پراکنده
در مرحله اول فرض میگردد که تنها یک منبع تولید پراکنده در شبکه
توزیع جزیرهای وجود دارد .در این مرحله با قرارگیری منبع تولید
پراکنده بر روی هر یک از شینها تمام این توابع هدف محاسبه میگردند.
با قرار دادن منبع تولید پراکنده در تمام شینها ،منحنیهای مجموع
حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و توان تلفاتی طبق شکلهای  2و
 3نشان داده میشوند .همانطور که در این شکلها مشاهده میگردد با
قرار دادن منابع تولید پراکنده در شینهای  ،61-61پخش بار سیستم
بهعلت اضافه بار و افت ولتاژ خطوط که منجر به تلفات زیاد و ناپایداری
میگردد واگرا میشود .بنابراین قرار دادن منابع تولید پراکنده در این
مکانها مناسب نمیباشد.
6

n

حساسیت(پریونیت/مگاوات)

5
4

n-1

3
2
n

1
0

B01
B03
B05
B07
B09
B11
B13
B15
B17
B19
B21
B23
B25
B27
B29
B31
B33

-

شکل  :1الگوريتم روش پيشنهادی
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شکل  :2منحنی مجموع حساسيت ولتاژ نسبت به توان اکتيو تزريقی
به شينها بهغير از شينی که بر روی آن قرار دارد
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شکل  :3منحنی تلفات توان اکتيو در ريزشبکه با قرار گرفتن منبع
توليد پراکنده در هريک از شينها
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رسیدن ولتاژ به  1/3پریونیت شاخص مناسبی نمیباشد و در این مرحله
استفاده نمیگردد.
 -2-1-4مرحله دوم :جایابی دومین منبع تولید پراکنده با درنظر
گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان
در مرحله دوم ،با توجه به پنج حالت برگزیده در مرحله اول ،اولین منبع
تولید پراکنده در این پنج حالت قرار میگیرد که مد کنترل آن در مرحله
اول مشخص گردید .دومین منبع تولید پراکنده نیز در تمام شینها شبکه
قرار میگیرد و برای پنج حالت زیر که در مرحله اول بهعنوان مکانهایی
با اولویت باالتر انتخاب گردیدند ،توابع هدف بهدست میآیند .با مقایسه
و تحلیل این حاالت بهترین مکان برای منبع تولید پراکنده دومی با در
نظر گرفتن مد کنترل آن نیز مشخص میگردد.

پس از قرارگرفتن منبع تولید پراکنده بر روی هر یک از شینها و با
توجه به تابع هدف توان تلفات و حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو 1
مکان مناسب انتخاب میگردد .جدول  6تحلیل مربوط به مکانیابی منبع
تولید پراکنده بر اساس توابع کاهش تلفات سیستم و کاهش مجموع
حساسیتهای ولتاژ نسبت به توان اکتیو تزریقی به تمام شینها را نشان
میدهد .در این مرحله میزان توان اکتیو بهمنظور رساندن ولتاژ به 1/3
پریونیت ،بهعلت اینکه مبدل در هر شینی که قرار گیرد به صورت مد
کنترل ولتاژ میباشد ،استفاده نمیگردد.

گیرد حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو در آن شین صفر میباشد .با

جدول  :1تحليل حساسيت ولتاژ برحسب توان و توان تلفاتی برای

توجه به شاخص تلفات با قرار دادن دومین منبع تولید پراکنده با مد

جايابی اولين منبع توليد پراکنده

کنترل ولتاژ در شین  3تلفات سیستم کمترین مقدار است .در دو ردیف

شماره
شین

شاخص اول

حساسیت ولتاژ به توان اکتیو
بر روی شینی که قرار
میگیرد( .مگاوات/پریونیت)

شاخص دوم

الف -در صورتی که اولين منبع توليد پراکنده در شين  6باشد:
در این حالت اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  1قرار
میگیرد و دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در تمام شینها
قرار میگیرد .جدول  2محاسبات و تحلیل مربوط به سه شاخص ذکرشده
را نشان میدهد .مطابق جدول  ،2با توجه به اینکه دومین منبع تولید
پراکنده در مد کنترل ولتاژ میباشد بنابراین بر روی هر شینی که قرار

آخر این جدول با قرار گرفتن دومین منبع تولید پراکنده در شینهای 4
و  61سیستم به ترتیب دارای کمترین و بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت

1

1/1346

1

1/413

به توان اکتیو است .با تحلیل منحنی پایداری ولتاژ و با توجه به اینکه

21

1/611

1

1/434

توان مصرفی  3/46مگاوات میباشد ،با قراردادن دومین منبع تولید

4

1/613

1

1/417

1

1/661

1

1/131

پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  ،4سیستم دارای بیشترین میزان

61

6/114

1

بیشینه ()7/131

طبق جدول  ،6با قرار دادن منبع تولید پراکنده در تمامی شینها،
محلهای مناسب از نظر کمترین تلفات و حساسیت به ترتیب شینهای
 4 ،21 ،1و  1میباشد .همچنین طبق شکلهای  2و  ،3بدترین مکان
نیز مربوط به استقرار در شین  61میباشد ،که شبکه طبق جدول 6
بیشترین حساسیت ولتاژ و توان تلفاتی را دارا میباشد .بنابراین چهار
حالت بهینه و بدترین حالت بر اساس توابع هدف مشخص میگردد .با
توجه به اینکه در این مرحله جایابی اولین منبع تولید پراکنده صورت
میگیرد و این منبع باید ولتاژ و فرکانس شبکه را کنترل کند ،بنابراین
در مد کنترل ولتاژ کار میکند و بر روی هر شینی که قرار گیرد بهعنوان
شین کنترل ولتاژ میباشد .بنابراین حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو
در هر شینی که قرار میگیرد صفر میباشد .با قرار دادن منبع تولید
پراکنده بر روی شین  1کمترین تلفات و حساسیت و با قرار گرفتن بر
روی شین  61بیشترین حساسیت و تلفات را دارد .با توجه به اینکه
مبدل کنترل ولتاژ در هر شینی که قرار گیرد ولتاژ آن را در یک پریونیت
قرار میدهد بنابراین در این مرحله شاخص میزان تزریق توان اکتیو تا

Serial no. 81

توان اکتیو در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت است.
جدول :2تحليل توابع هدف به منظور جايابی منبع توليد پراکنده در
حالت الف
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

4
(توان)

شاخص
سوم

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

شاخص اول

شاخص دوم

(-27ولتاژ)

1/112

1/112

4/67

(-21ولتاژ)

1/111

1/141

3/23

(-23ولتاژ)

1/113

1/171

1/37

(-61ولتاژ)

1/631

کمینه ()1/734

41/73

(-6ولتاژ)

بیشینه ()1/113

بیشینه ()1/311

1/1

ب -در صورتی که اولين منبع توليد پراکنده در شين  26باشد:
در این حالت اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین 21
قرار میگیرد و دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در تمام
شینها قرار میگیرد .جدول  3محاسبات و تحلیل مربوط به سه شاخص
ذکرشده را نشان میدهد.
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جدول :3تحليل توابع هدف به منظور جايابی منبع توليد پراکنده در
حالت ب
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

21
(توان)

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

شاخص اول

(-3ولتاژ)

شاخص دوم

شاخص
سوم

1/141

1/136

4/67

(-7ولتاژ)

1/147

1/111

3/23

(-23ولتاژ)

1/141

1/316

1/37

(-1ولتاژ)

1/131

کمینه ()1/413

41/73

(-61ولتاژ)

بیشینه ()11166

بیشینه ()3/143

1/1

مطابق جدول  ،3با توجه به اینکه دومین منبع تولید پراکنده در مد
کنترل ولتاژ میباشد بر روی هر شینی که قرار گیرد حساسیت ولتاژ
نسبت به توان اکتیو در آن شین صفر میباشد .با توجه به قرار دادن
اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  ،21با قراردادن
دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  3کمترین تلفات
در سیستم ایجاد میگردد .همچنین با استقرار دومین منبع تولید
پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شینهای  1و  61سیستم به ترتیب دارای
کمترین و بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و در شین 1
دارای بیشترین میزان توان اکتیو در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت است.
ج -در صورتی که منبع توليد پراکنده در شين  7باشد :در این
حالت اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  4قرار
میگیرد و دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در تمام شینها
قرار میگیرد .جدول  7محاسبات و تحلیل مربوط به سه شاخص ذکرشده
را نشان میدهد.
جدول :4تحليل توابع هدف به منظور جايابی منبع توليد پراکنده در
حالت ج
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

شاخص دوم

شاخص
سوم

شین دومین
واحد (مد کنترل)

1/233

4/71

(-7ولتاژ)

1/141

1/613

61/47

(-23ولتاژ)

1/144

1/336

1/43

(-4ولتاژ)

1/131

کمینه ()1/174

12/17

(-61ولتاژ)

1/163

بیشینه ()3/36

1/1

(-3ولتاژ)
1
(توان)

شاخص
اول
1/142

مطابق جدول  ،7با توجه به اینکه دومین منبع تولید پراکنده در
مد کنترل ولتاژ میباشد ،بنابراین بر روی هر شینی که قرار گیرد
حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو در آن شین صفر میباشد .با توجه
به قرار دادن اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  ،4با
قرار دادن دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین 27
کمترین تلفات در سیستم ایجاد میگردد ،همچنین با استقرار دومین
منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شینهای  61و  6سیستم به
ترتیب دارای کمترین و بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و
در نهایت با استقرار در شین  61سیستم دارای بیشترین میزان توان
اکتیو در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت است.
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د-در صورتی که اولين منبع توليد پراکنده در شين  5باشد :در
این حالت اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  1قرار
میگیرد و دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در تمام شینها
قرار میگیرد .جدول  1محاسبات و تحلیل مربوط به سه شاخص ذکرشده
را نشان میدهد.
جدول  :5تحليل توابع هدف بهمنظور جايابی منبع توليد پراکنده در
حالت د
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

1
(توان)

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

شاخص اول

شاخص دوم

شاخص
سوم

(-1ولتاژ)

1/1412

1/414

61/37

(-21ولتاژ)

1/1411

1/436

63/33

(-4ولتاژ)

1/1433

1/444

62/17

(-21ولتاژ)

1/1412

کمینه ()1/411

61/37

(-61ولتاژ)

1/1113

بیشینه ()3/131

1/1

مطابق جدول  ،1با توجه به اینکه دومین منبع تولید پراکنده در مد
کنترل ولتاژ میباشد ،بنابراین بر روی هر شینی که قرار گیرد حساسیت
ولتاژ نسبت به توان اکتیو در آن شین صفر میباشد .با توجه به قرار دادن
اولین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  ،1با قرار دادن
دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  1کمترین تلفات
در سیستم ایجاد میگردد ،همچنین با استقرار دومین منبع تولید
پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شینهای  21و  61سیستم به ترتیب دارای
کمترین و بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و در شین 21
دارای بیشترین میزان توان اکتیو در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت است.
ح -در صورتی که اولين منبع توليد پراکنده در شين  15باشد:
این حالت مربوط به بدترین وضعیت در مکانیابی اولین منبع تولید
پراکنده میباشد .در این حالت اولین منبع تولید پراکنده در شین  61با
توجه به اینکه تغییرات ولتاژ بیشترین مقدار را دارا میباشد در مد
کنترل ولتاژ قرار میگیرد و دومین منبع تولید پراکنده در مد کنترل
توان در تمام شینها قرار میگیرد .جدول  1محاسبات و تحلیل مربوط
به سه شاخص ذکر شده را نشان میدهد.
جدول :6تحليل توابع هدف بهمنظور جايابی منبع توليد پراکنده در
حالت ح
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

61
(ولتاژ)

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

شاخص اول

شاخص دوم

شاخص
سوم

(-23توان)

1/241

6/147

1/1

(-3توان)

1/241

6/117

1/1

(-2توان)

1/211

6/147

1/1

(-63توان)

1/213

کمینه ()6/143

1/1

(-61توان)

6/423

بیشینه ()7/161

4/111

طبق جدول  1با توجه به قرار دادن اولین منبع تولید پراکنده با مد
کنترل ولتاژ در شین ( 61بهعلت داشتن بیشترین تغییرات ولتاژ نسبت
به توان اکتیو) ،با قرارگیری دومین منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان
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در شین  23کمترین تلفات در سیستم ،با استقرار در شینهای  63و 61
سیستم به ترتیب دارای کمترین و بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به
توان اکتیو و در نهایت با استقرار در شین  61بیشترین میزان توان اکتیو
در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت را دارد.
در این روش جایابی منابع تولید پراکنده به نحوی صورت میپذیرد
که کمترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و بیشترین توان اکتیو
در رساندن ولتاژ به  1/3پریونیت و همچنین حداقل توان تلفاتی برای
شبکه ایحاد گردد .با استفاده نتایج حاصل از اجرای دو مرحله مذکور ،در
نتیجه اولویت سه مکان اصلی جایابی منابع تولید پراکنده با در نظر
گرفتن مد کنترل توان و ولتاژ مطابق جدول  4تعیین میگردد.
جدول :7جايابی منبع توليد پراکنده با در نظر گرفتن مد کنترل بر
اساس وضعيتهای بهينه
شاخص اول

شاخص دوم

شاخص
سوم

شین اولین
واحد (مد
کنترل)

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

1/136

4/67

(-21توان)

(-3ولتاژ)

کمینه ()1/141

61/37
بیشینه
()41/73

(-1توان)

(-1ولتاژ)

1/141

کمینه ()1/411

(-21توان)

(-1ولتاژ)

1/131

1/413

طبق جدول  4بر اساس تابع هدف داریم:
 اگر شاخص تلفات مهمترین تابع هدف باشد ،آنگاه منبع تولید پراکندهبا مد کنترل توان باید در شین  21و منبع تولید پراکنده با مد کنترل
ولتاژ در شین  3قرار گیرد.
 اگر شاخص حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو مهمترین تابع هدفباشد ،آنگاه منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان باید در شین  1و منبع
تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  1قرار گیرد.
 اگر شاخص میزان تزریق توان اکتیو تا رساندن ولتاژ به  1/3پریونیتمهمترین تابع هدف باشد ،آنگاه منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان
باید در شین  21و منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  1قرار
گیرد .بر اساس الگوریتم مذکور ،مقادیر توابع هدف بهینه در هر حالت
به دست آمده و سه بردار سطری با یک درایه بهینه مشخص میگردد.
با توجه به روش پیشنهادی یافتن بهترین جواب ،با قرار دادن منبع تولید
پراکنده با مد کنترل توان در شین  1و منبع تولید پراکنده با مد کنترل
ولتاژ در شین  1بهینهترین جواب به دست میآید .از طرفی برای نشان
دادن تأثیر مثبت جایابی با در نظر گرفتن کنترلکنندههای توان و ولتاژ،
جایابی منابع تولید پراکنده بدون در نظر گرفتن این کنترلکنندهها

بررسی میگردد .دو مرحله تحلیل جایابی منابع تولید پراکنده بر
اساس شاخصهای سهگانه بدون در نظر گرفتن کنترلکنندههای
توان و ولتاژ در جدول  1آمده است.
با مقایسه جدولهای  4و  1مشاهده میگردد که جایابی منابع تولید
پراکنده با درنظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان نسبت به حالتی که این
کنترلکنندهها در نظرگرفته نمیشود باعث بهبود توابع هدف گردیده
است .شکلهای ( )7-1مقایسه بین توابع هدف جایابی با درنظر گرفتن
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مد کنترل نسبت به حالتیکه کنترلکنندهها در نظرگرفته نمیشود برای
سه حاالت انتخابی که به ترتیب ( )1/1( ،)3/21و ( )1/21میباشند را
نشان میدهند .شکل  4مقایسه بین بردار بهینه توابع هدف با و بدون در
نظر گرفتن کنترلکننده را نشان میدهد .در این اشکال با توجه به اینکه
مقیاسهای توابع هدف متفاوت است و مشاهده مقادیر توابع هدف مربوط
به هر شاخص در یک شکل اختالف زیادی داشتند بنابراین شاخص اول
را در  ،61شاخص دوم را بدون تغییر و شاخص سوم را در  1/16ضرب
نموده تا بتوان مقادیر این توابع را در یک شکل بهراحتی مقایسه نمود.
جدول  :8جايابی منابع توليد پراکنده بدون در نظر گرفتن کنترل
کنندههای ولتاژ و توان بر اساس شاخصهای سهگانه
شین
دومین
واحد

شین
اولین
واحد

شاخص اول

شاخص
سوم

شاخص دوم

21

3

کمینه ()1/143

1/411

1/1

1

1

1/123

کمینه ()1/412

1/6

21

1

1/134

1/413

بیشینه
()13/33

0.705

0.766 0.893

0.72

0.7

1

0.533
0.5
0
شاخص سوم*0.01

شاخص دوم

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*10

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :4منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )3/26با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
0.766 0.824

0.061

0.78 0.82

1
0.5

0.169

0
شاخص سوم*0.01

شاخص دوم

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*10

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :5منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )6/5با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
1.5
0.533

0.705

0.769 0.77

0.95 0.96

1
0.5
0

شاخص سوم*0.01

شاخص دوم

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*10

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :6منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )6/26با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
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1

بهینهترین جواب به دست میآید .از طرفی برای نشان دادن تأثیر مثبت
جایابی با در نظر گرفتن کنترلکنندههای توان و ولتاژ ،جایابی منابع تولید
پراکنده بدون در نظر گرفتن این کنترلکنندهها بررسی میگردد .دو مرحله
تحلیل جایابی منابع تولید پراکنده بر اساس شاخصهای سه گانه بدون در
نظر گرفتن کنترلکنندههای توان و ولتاژ در جدول  61آمده است.

0.766 0.824

0.705

0.72

0.7

0.8

0.533

0.6
0.4
0.2
0

شاخص سوم*0.01

شاخص دوم

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*10

کنترلکنندههای ولتاژ و توان براساس شاخصهای سهگانه

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :7منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف بردار بهينه با و بدون
در نظر گرفتن کنترلکنندهها

با توجه به شکلهای ( )7-1مشاهده میگردد که جایابی منابع تولید
پراکنده برای سه حالت انتخابی با درنظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان
نسبت به حالتی که این کنترلکنندهها در نظر گرفته نمیشود موجب
کاهش تلفات توان اکتیو سیستم ،کاهش حساسیت ولتاژ نسبت به توان
اکتیو و بیشترین میزان تزریق توان اکتیو تا رسیدن ولتاژ به 1/3
پریونیت میگردد .شکل  4مقادیر توابع هدف برای بردار بهینه طبق
روش پیشنهادی در دو حالت با و بدون استفاده از کنترلکننده نشان
میدهد .از شکل  1شکل مشاهده میگردد که استفاده از کنترلکننده
موجب بهبود توابع هدف میگردد.
 -2-4پیاده سازی روش پیشنهادی برای شبکه توزیع  13باسه
روش پیشنهادی برای شبکه توزیع  63باسه نیز پیادهسازی میگردد.
منبع تولید پراکنده در مد کنترل توان ،توان اکتیو بیشنه  1/1مگاوات را
ردیاب مینماید و کل بار مصرفی در شبکه  1/31مگاوات میباشد .بر
اساس الگوریتم ذکرشده جایابی بهینه برای دو منبع تولید پراکنده به
صورت جایابی برای شبکه  63باسه پیادهسازی و شبیهسازی میگردد .با
اجرای مراحل مذکور و تعیین سناریوهای مشخص جایابی منابع تولید
پراکنده به نحو مطلوبی صورت میگیرد .با استفاده نتایج حاصل از اجرای
دو مرحله مذکور ،در نتیجه اولویت سه مکان اصلی جایابی منابع تولید
پراکنده با در نظر گرفتن مد کنترل توان و ولتاژ مطابق جدول  3تعیین
میگردد.
جدول :9جايابی منبع توليد پراکنده با در نظر گرفتن مد کنترل
براساس وضعيتهای بهينه
شین اولین
واحد (مد
کنترل)

شین دومین
واحد (مد
کنترل)

شاخص اول

جدول  :11جايابی منابع توليد پراکنده بدون در نظر گرفتن

شاخص دوم

شاخص
سوم

شین
دومین
واحد

شین
اولین
واحد

شاخص اول

132

132

کمینه ()1/11411

1/3441

1/31

146

112

1/11411

کمینه ()1/3446

1/23

146

137

1/11411

1/3411

بیشینه
()1/36

با مقایسه جدولهای  3و  61مشاهده میگردد که جایابی منابع تولید
پراکنده با درنظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان نسبت به حالتیکه این
کنترلکنندهها در نظر گرفته نمیشود باعث بهبود توابع هدف گردیده
است .شکلهای ( )1-61مقایسه بین توابع هدف جایابی با در نظر گرفتن
مد کنترل نسبت به حالتی که کنترلکنندهها در نظرگرفته نمیشود برای
سه حالت انتخابی که به ترتیب ( )112/146( ،)132/132و ()137/146
میباشند را نشان میدهند .شکل  66مقایسه بین بردار بهینه توابع هدف
با و بدون در نظر گرفتن کنترلکننده را نشان میدهد .در این اشکال با
توجه به اینکه مقیاسها متفاوت است و مشاهده مقدار تابع هدف مربوط
به هر شاخص در یک شکل اختالف زیادی داشتند بنابراین شاخص اول را
در  611تا مقادیر این توابع در یک شکل را بهتوان بهراحتی مقایسه نمود.
با توجه به شکلهای ( )1-61مشاهده میگردد که جایابی منابع
تولید پراکنده برای سه حالت انتخابی با در نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ
و توان نسبت به حالتی که این کنترلکنندهها در نظر گرفته نمیشود
موجب کاهش تلفات توان اکتیو سیستم ،کاهش حساسیت ولتاژ نسبت
به توان اکتیو و بیشترین میزان تزریق توان اکتیو تا رسیدن ولتاژ به 1/3
پریونیت میگردد .شکل  66مقادیر توابع هدف برای بردار بهینه طبق
روش پیشنهادی در دو حالت با و بدون استفاده از کنترلکننده نشان
میدهد .از شکل  1شکل مشاهده میگردد که استفاده از کنترلکننده
موجب بهبود توابع هدف میگردد.
0.758 0.76

0.8
0.6

-132
(توان)

(-132ولتاژ)

کمینه
()1/11411

1/3447

1/36

-146
(توان)

(-112ولتاژ)

1/11417

کمینه ()1/3441

1/32

-146
(توان)

(-137ولتاژ)

1/11416

1/3444

بیشینه
()1/33

0.3

0.31

0.3775

0.3774

0.4
0.2
0

شاخص سوم

بر اساس الگوریتم مذکور با قرار دادن منبع تولید پراکنده با مد کنترل
توان در شین  132و منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین 132

Serial no. 81

شاخص دوم

شاخص
سوم

شاخص دوم

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*100

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :8منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )132/132با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
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0.764 0.765

0.32 0.29

0.377 0.3771

شاخص سوم

شاخص دوم

1
0.8

0.6
0.4
0.2
0

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*100

با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :9منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )112/146با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
0.761 0.766

0.33 0.31

0.377 0.3778

شاخص سوم

شاخص دوم

1
0.6

مراجع

0.4

] [1یوسف پورجمال و علی عجمی« ،یک روش جدید برای جایابی منابع
تولید پراکنده در سیستمهای توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش
قابلیت اطمینان» ،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،دوره ،72
شماره .6331 ،2

0
شاخص اول*100
با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :11منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای زوج جايابی
( )137/146با و بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها
0.758 0.76

0.33 0.31

0.377 0.3771

شاخص سوم

شاخص دوم

0.8
0.6
0.4
0.2
0

بدون در نظر گرفتن مد کنترل

شاخص اول*100
با در نظر گرفتن مد کنترل

شکل  :11منحنی مقايسه بين مقادير توابع هدف برای بردار بهينه با و
بدون در نظر گرفتن کنترلکنندهها

 -5نتیجهگیری
منابع تولید پراکنده با توجه به نوع عملکرد خود در دو مد کنترل توان
و ولتاژ کار میکنند .جایابی مناسب منابع تولید پراکنده در شبکههای
فشار ضعیف بر اساس توابع هدف گوناگونی مانند نوع واحد تولید
پراکنده ،کاهش تلفات ،بهبود پروفایل ولتاژ و  ...صورت میگیرد .در این
مقاله یک روش جدید بهمنظور جایابی مناسب منابع تولید پراکنده با در
نظر گرفتن مد کنترل ولتاژ و توان در شبکه توزیع ایزوله بر اساس توابع
هدف حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو ،تلفات و میزان پایداری ولتاژ
در رسیدن به  1/3پریونیت ولتاژ بیان میگردد .در این مقاله از این روش
برای جایابی مناسب کنترلکنندههای دو منبع تولید پراکنده استفاده
میگردد .با استفاده از روش پیشنهادی مشاهد میگردد که با قراردادن

Serial no. 81

منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین  1و منبع تولید پراکنده
با مد کنترل ولتاژ در شین  1برای شبکه  33شینه استاندارد  IEEEو
همچنین با قراردادن منبع تولید پراکنده با مد کنترل توان در شین 132
و منبع تولید پراکنده با مد کنترل ولتاژ در شین  132برای شبکه 63
شینه ،کمترین تلفات توان اکتیو ،بیشترین میزان تزریق توان اکتیو تا
رسیدن ولتاژ به  1/3پریونیت و کمترین تغییرات ولتاژ نسبت به توان
اکتیو ایجاد میگردد .همچنین مشاهده گردید که جایابی منابع تولید
پراکنده با در نظر گرفتن مدهای کنترلی نسبت به حالتی که این مدهای
کنترلی در نظر گرفته نمیشوند موجب افزایش تلفات توان اکتیو
سیستم ،حساسیت ولتاژ نسبت به توان اکتیو و کاهش بیشترین میزان
تزریق توان اکتیو تا رسیدن ولتاژ به  1/3پریونیت میگردد.
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