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 این، با توجه به این امر.) این پتانسیل را دارند که در آیندهای نزدیک اثرات قابلتوجهی بر شبکه توزیع بگذارندPV(  تولیدات فتوولتائیک:چکیده
 این رهیافت تحلیلی. بر شبکه توزیع استفاده میکندPV ) جهت بررسی اثرات عدمقطعیت تولیداتPLF( مقاله از یک الگوریتم پخش بار احتماالتی
 همبستگی بین واحدهای، در این روش.( بنا شده است و نیازی به محاسبات پیچیده کانوولوشن نداردCumulant) بر پایه تکنیک کامیولنت
 از توزیع احتمال بتا برای مدلسازی، بهعالوه.فتوولتائیک مجاور با استفاده از روابط مربوط به گشتاور و کامیولنت متقابل موردبررسی قرار میگیرند
 بسط تخمینی حداکثر آنتروپی بر مبنای کامیولنت برای استخراج توزیع احتمال ولتاژ.رفتار تصادفی تولید توان در فتوولتائیک استفاده شده است
 تخمین، با استفاده از این بسط میتوان توابع توزیع احتمال ولتاژ شینها را با استفاده از کامیولنتهای محاسبهشده.شینها به کار گرفته شده است
 با اجرای روش مونتکارلو و مقایسه. تست شده و نتایج حاصل تحلیل شدهاندIEEE  شینه33  روش پیشنهادی بر روی سیستم توزیع، درنهایت.زد
 نتایج حاصل نشان میدهند که روش پیشنهادی در عین. صحت خروجیهای مسئله موردبررسی و تأیید قرار گرفتهاند،نتایج آن با روش تحلیلی
. دارای بار زمانی و حجم محاسباتی بسیار کمتری است،حفظ دقت
 شبکههای توزیع، روش حداکثر آنتروپی، روش کامیولنت، تولیدات پراکنده فتوولتائیک، تابع توزیع تجمعی، پخش بار احتماالتی:واژههای کلیدی
. شبیهسازی مونتکارلو،فعال
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Abstract: Due to the development of photovoltaic distributed generation (DG) in distribution networks, these DGs can impact on the
operation, planning and reliability of system. In this context, this paper has used a probabilistic load flow algorithm to assess the
effects of photovoltaic generation uncertainties on the distribution networks. This method is based on the cumulants. It does not need
complex computations like convolution method or high computational burden like Monte Carlo simulation. Proposed methodology
can evaluate the correlation between input stochastic variables. In this paper, correlation between near wind units is analyzed. To
estimate the probabilistic density functions of bus voltages, one of the most precise methods (maximum entropy) is used. Finally,
suggested method is applied on the IEEE 33-bus distribution test system and the results are examined. The results analysis
demonstrates the accuracy and effectiveness of the proposed method.
Keywords: Probabilistic load flow, active distribution networks, photovoltaic distributed generations, cumulants method, maximum
entropy method, cumulative distribution function, Monte Carlo simulation.
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 -1مقدمه
افزایش میزان تولیدات فتوولتائیک )PV( 6موجب بروز اثراتی در
شبکههای توزیع برق شده است .با توجه به توانایی منابع انرژی  PVدر
تولید انرژی الکتریکی در هر دو شکل تولید پراکنده و نیروگاههای با
ابعاد تجاری ،آنها به یک نوع منابع تجدیدپذیر بااهمیت تبدیل
شدهاند .فتوولتائیک در مقایسه با تولیدات سنتی ،خصوصیات اصلی و
متنوعی دارد .اوالً منبع  PVبهدلیل اینکه تولید آن تحتتأثیر شرایط
محیطی دائماً در حال تغییر است ،یک منبع متغیر است .ثانیاً تولیدات
 PVدر پشت بامهای منازل مسکونی مجاز به ارائه کنترل ولتاژ نیستند.
عالوه بر این ،منابع  PVمجاور میتوانند با توجه به شرایطی چون
تابش ،دما و دیگر عوامل محیطی بهشدت به یکدیگر وابسته باشند که
میتوان این همبستگی را در نظر گرفت و بهصورت آماری توصیف کرد.
با توجه به این ویژگیها ،تولیدات  PVمیتوانند بهصورت بالقوه موجب
بروز برخی مسائل کیفیت توان (مانند نوسان دامنه ولتاژ و فلوی
خطوط ،تغییرات ولتاژ و پخش بار نامتقارن) در شبکه توزیع شوند .با
توجه به نوع رفتار تصادفی این منابع در شبکه ،روشهای ارزیابی
احتماالتی برای بررسی تأثیرات آنها ضروری است.
در مقایسه با پخش بار قطعی ،روش احتماالتی عدمقطعیت در
دادههای سیستم را با توصیف تغییرات بهصورت یک توزیع احتمال
مناسب تعیین میکند .بنابراین ،برای در نظر گرفتن عدمقطعیتهای
موجود در سیستمهای قدرت ،روشهای احتماالتی مورداستفاده قرار
میگیرند ] .[8روشهای احتماالتی عموماً به دو دسته متفاوت تقسیم
میشوند که عبارتاند از« :روشهای شبیهسازی یا عددی» و
«روشهای تحلیلی» .روش مونتکارلو ازجمله روشهای شبیهسازی
است که بیشترین کاربرد را در ارزیابی احتماالتی دارد .در این روش با
استفاده از تکنیک حل تکراری تصادفی سعی میشود تا واقعیت مسئله
مدل شود .این روش زمانی استفاده میشود که مدل بسیار پیچیده
باشد و یا اینکه تعداد متغیرهای عدمقطعیتدار مسئله بیش از دو
باشند ] .[2روش مونتکارلو میتواند جوابها را با دقت باالیی بهدست
آورد ولی اجرای آن فرآیندی زمانبر است و نمیتواند در مسائلی که
زمان حل مسئله مهم است مورداستفاده قرار گیرد .مسئله پخش بار
احتماالتی (PLF) 2در شبکههای توزیع انرژی الکتریکی با در نظر
گرفتن عدمقطعیت انرژی بادی در ] [3با استفاده از روش مذکور انجام
شده است .برای اجرای این روش در یک شبکه واقعی ،باید تعداد بسیار
زیادی شبیهسازی انجام شود .این امر ،در اغلب موارد ،این روش را
ناکارآمد میسازد .از دیگر روشهای پرکاربرد میتوان به روش
کانوولوشن توابع چگالی احتمال (PDF) 3متغیرهای تصادفی اشاره نمود
که بهشرط استقالل متغیرها قابل استفاده است [ .]7گرچه این روش،
حجم محاسبات را کاهش میدهد اما بهدست آوردن  PDFولتاژ یک
شین زمانی که تزریق توانهای متفاوتی در نظر گرفته میشوند حتی
در صورت استفاده از تکنیک تبدیل فوریه سریع ( ،)FFTکار دشواری
است [ .]1در مرجع [ ،]0روش کانوولوشن و  FFTبرای شبکه توزیع
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دارای تولید بادی به کار گرفته شده است .یک روش چندگانه ،با
ترکیب روش مونتکارلو و خطیسازی معادالت در [ ]4ارائه شده است.
همچنین در مقاله [ ،]1تکنیک فازی برای حل مسئله پخش بار بهینه
احتماالتی به کار گرفته شده است .از دیگر روشهایی که اخیراً مطرح
شدهاند میتوان به روش برآورد نقطهای ]88- 2[ 7اشاره نمود که از
تخمین گشتاور متغیرهای سیستم بهره میگیرد .همچنین ،این روش
برای مسئله پخش بار بهینه احتماالتی به کار گرفته شده است [ 82و
.]83
مطالعه دیگری که با در نظر گرفتن عدمقطعیت بار و منابع تولید
پراکنده انجامشده ،مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهاست [.]87
همچنین مرجع [ ]81اثرات عدمقطعیت منابع بادی را بر تراکم خطوط
و تولید توان راکتیو بررسی نموده و مرجع [ ]80طبقهبندی استاندارد
جدیدی از تکنیکهای مدلسازی عدمقطعیت برای فرآیند
تصمیمگیری ارائه نموده است .عالوه بر این ،دیگر پارامترهای دارای
عدمقطعیت در شبکه مانند تغییر ساختار شبکه (خروج خط یا واحد
تولیدی و خطا) به همراه عدمقطعیت بار در مرجع [ ]84مطالعه شده
است.
در روشهای قدیمی  ،PLFمتغیرهای تصادفی ،مستقل از یکدیگر
فرض میشدند .بااینوجود ،بهدلیل افزایش همبستگی در مصرف بارها
و همچنین تولیدات پراکنده مانند تولیدات بادی و فتوولتائیک ،باید
همبستگی بین عدمقطعیتهای توانهای تزریقی برای بارها و تولیدات
تجدیدپذیر در نظر گرفته شوند .تعمیم برخی از روشهای مذکور برای
بررسی همبستگی بین متغیرهای تصادفی ،بسیار پیچیده و در برخی
موارد غیرممکن است .در این زمینه ،همبستگی بین متغیرهای ورودی
بر پایه روش رتبهبندی در [ ]81موردتوجه قرار گرفته است .همچنین
در [ ]82همبستگی بین تولیدات بادی در نظر گرفته شده است.
پخش بار احتماالتی عدمقطعیت بارها را در نظر میگیرد .این
عدمقطعیت معموالً از سطح باالیی برخوردار نیست (بهخصوص برای
بهرهبرداری روز پیشرو) .بنابراین میتوان آن را توسط توابع چگالی
احتمال گاوسی مدل کرد .اما گسترش تولیدات بادی و فتوولتائیک با
توجه به عدمقطعیت باالی آنها و  PDFغیرگاوسی چالشی جدید در
این زمینه بشمار میآید.
کامیولنت5

(یا انباشتک) و تخمین
اخیراً استفاده از روش
توسط سریهای متعامد [( ]24مانند بسط سری گرم-شارلیه 1یا
الگرانژ چندجملهای) برای حل پخش بار احتماالتی [ 28و  ]22و
پخش بار بهینه احتماالتی [ ]23مطرح شده است .این روشها
کاربردی بوده و دارای بار محاسباتی کم هستند .بنابراین ،برای
شبکههای بزرگ بهدلیل زمان محاسباتی کم ،بسیار مناسب هستند.
بهدلیل استفاده از فرایند خطیسازی در حل پخش بار ،خطای اندکی
در نتایج نهایی این روشها وجود دارد .بااینحال ،این تکنیکها
میتوانند برای حل پخش بار احتماالتی با متغیرهای تصادفی وابسته
نیز به کار روند .هرچند برای PDFهای غیرنرمال ،بسط گرم-شارلیه
PDF
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مشکالت جدی در زمینه همگرایی دارد اما روش کورنیش-فیشر 4بدون
تحمیل محاسبات اضافی نتایج بهتری را ارائه میدهد [.]27
در این مقاله الگوریتم  PLFجهت تحلیل مسئله عدمقطعیت در
سیستم توزیع دارای منابع فتوولتائیک به کار گرفته شده است .برای
ذخیره حافظه و زمان محاسبات از روش کامیولنت و مدل خطیشده
سیستم توزیع استفاده شده است و دقت نتایج بهدستآمده با روش
مونتکارلو مقایسه شده است .با استفاده از الگوریتم پیشنهادی ،میزان
احتمال تخطی اندازه ولتاژ یک شین از محدوده مجاز عملیاتی آن
تعیین میشود .روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روشهای موجود،
از محاسبات پیچیده مرسوم اجتناب میکند و بهجای آن از فرآیند
نسبتاً ساده ریاضی که بار محاسباتی آن کم است ،استفاده مینماید.
عالوه بر این ،روش موردنظر PDF ،و تابع توزیع تجمعی (CDF) 8ولتاژ
شین را در یک اجرا بهدست میآورد .سایر بخشهای مقاله بهصورت
زیر دستهبندی شدهاند:
در بخش  2روابط مربوط به کامیولنت و گشتاور و مباحث ریاضی
مرتبط با آنها آورده شده است .در بخش  ،3ساختار پخش بار
احتماالتی و مدل خطیسازی مورد بحث قرار گرفتهاند .همچنین مدل
احتماالتی تولیدات فتوولتائیک در ادامه این بخش ذکر شده است.
روش حداکثر آنتروپی نیز در بخش  3توضیح داده شده است .در
انتهای بخش  ،3یک الگوریتم کلی برای مدلسازی و حل مسئله PLF
پیشنهاد شده است .نتایج اجرای روش بر روی شبکه توزیع  33شینه
 IEEEدر بخش  7مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است .در بخش
انتهایی نیز نتایج استخراجشده از مقاله موردبحث قرار گرفتهاند.

 -2روابط کامیولنت و گشتاور
در این بخش روابط آماری و ریاضی مرتبط با مفاهیم گشتاور،
کامیولنت و همبستگی ارائه شده است.

ارزیابی احتماالتی ولتاژ شبکههای . . .
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که در آن  انحراف معیار متغیر است .همواره  |ρ|≤8است .اگر
باشد دو متغیر از هم مستقل هستند و در شرایطی که  ρ=8باشد ،دو
متغیر وابسته مثبت هستند .مفهوم همبستگی قابل گسترش به حالت
برداری است .اگر  Xn ، . . . ،X2 ، X1عناصر بردار  Xباشند و  fتابع
چگالی احتمال توأم آنها باشد ،تابع ویژه چندمتغیره
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که در آن  αvگشتاور مرتبه  vیا vامین گشتاور توزیع احتمال  Xاست و
 . v 1  v 2  ...  vn  vبنابراین با نوشتن بسط تیلور ،تابع ویژه و تابع
مولد گشتاور توأم ( )  ) Ln (t1, t 2 ,..., t nبهصورت زیر قابل بازنویسی
هستند:
()1

(it)v 1 (it)v 2 (it)vn
...
! v 1! v 2! vn



1 ,v 2 ,...,v n

v





v 1,v 2,...,vn  0

 (t1 , t 2 ,..., t n ) 

) Ln (t1 , t 2 ,..., t n
v2

vn

v1

)(it) (it
)(it
...
! v 1! v 2! vn

k v 1 ,v2 ,...,vn 







v 1,v 2,...,vn  0

که  kv1,v2,…,vnکامیولنت متقابل مرتبه vام  nمتغیر موردنظر است.
ارتباط بین گشتاور متقابل و کامیولنت متقابل نسبتاً پیچیده است و
نحوه محاسبات ریاضی آن در مرجع [ ]21آمده است .بهطور مثال برای
محاسبه کامیولنت تابع دومتغیره داریم:
()0

k v 1,v 2  v 1,v 2  v 1v 2

 -1-2کامیولنت و گشتاور متقابل
روابط گشتاور و کامیولنت با فرض مستقل (ناهمبسته) بودن تمامی
متغیرها در مراجع متعدد مورداستفاده قرار گرفته است ،درحالیکه در
یک سیستم واقعی ،توانهای تولیدی فتوولتائیک مجاور هم ،متغیرهای
وابستهاند .بنابراین در الگوریتم  ،PLFدر نظر گرفتن همبستگی
متغیرهای آماری نتیجه را به واقعیت نزدیکتر میکند .روابط گشتاور و
کامیولنت با فرض نامستقل (همبسته) بودن تمامی متغیرها در مرجع
[ ]21آمده است.
کوواریانس معرف اندازه تغییرات هماهنگ بین دو متغیر تصادفی
است .بر این اساس ،کوواریانس بین دو متغیر تصادفی  Xو  Yبهصورت
زیر تعریف میشود:
()8
cov(X ,Y )  E  X  X Y  Y 
که در آن  Eامید ریاضی و  میانگین هر متغیر هستند .همچنین
ضریب همبستگی بین  Xو  Yبهشکل زیر بیان میشود:

Serial no. 81

 -2-2محاسبه کامیولنت برای ترکیب خطی متغیرها
فرض میشود  Zتابعی خطی از متغیرهای  Xiباشد:
n

Z   ai X i

()4

i 1

که  aiها ضرایب ثابت هستند و  Zمعرف ولتاژ شین است که پس از
خطیسازی روابط پخش بار بهصورت ترکیب خطی از توانهای اکتیو و
راکتیو تزریقی ( )Xiمحاسبه میشود .در این حالت کامیولنتهای
متقابل مرتبههای اول و دوم  Zقابل محاسبه هستند:
(-1الف)

n

n

n

i 1

i 1

i 1

k Z ,1  E (ai X i )  ai k X i ,1  ai X i
2
2
n
 n
  

k Z ,2  E   ai X i     E ( ai X i ) 
   i 1

 i 1

(-1ب)

n

ai a j k X i ,X j



i 1, i  j

n

  ai2 k X i ,2  2
i 1
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که

,X j

i

ارزیابی احتماالتی ولتاژ شبکههای . . .

 k Xکامیولنت متقابل متغیرهای  Xiو  Xjو بیانکننده میزان
ضریب

همبستگی بین آنها است .رابطه کامیولنت متقابل و
همبستگی طبق مباحث مرجع [ ]21بهشکل زیر بهدست میآید:
k X ,X   X  X
()2
j

j

i

i

 -3پخش بار احتماالتی
در این مقاله از روش ترکیبی کامیولنت و حداکثر آنتروپی جهت
محاسبات پخش بار احتماالتی استفاده شده است .در این روش ،ابتدا
معادالت پخش بار ،خطی شده و کامیولنت پارامترهای ورودی شامل
بار شینها و توان فتوولتائیک محاسبه میشوند ،سپس با اعمال روابط
خطی شده پخش بار و روابط مربوط به کامیولنتها (که در بخش 2
اشاره شد) ،کامیولنتهای خروجی محاسبه میشوند .در انتها برای
استخراج  PDFو  CDFولتاژ شینها ،از روش بسط سری حداکثر
آنتروپی (برای تبدیل کامیولنت به  )CDFاستفاده میشود.
همانطور که ذکر شد جهت استفاده از روش احتماالتی بر مبنای
کامیولنت ابتدا باید روابط پخش بار خطیسازی شوند .بهطورکلی،
معادالت پخش بار بهصورت زیر قابل بیان هستند:
()84
) Y  f (X
()88
) Z  g (X
که در آن  Yبردار تصادفی ورودی (توانهای اکتیو و راکتیو) X ،بردار
تصادفی حالت (دامنه و زاویه ولتاژ) Z ،بردار تصادفی خروجی (شار
خطوط) و  fو  gتوابع پخش بار هستند .خطیسازی معادالت پخش بار
در اطراف مقادیر مورد انتظار 3بهصورت زیر محقق میشود:
^

^

()82

^

^

^

Z  B (Y Y )  Z  B Y

()83
^

^

X  A (Y Y )  X  A Y

^

X
Z

^

که  Y ، Xو  Zتقریبهایی از حل (مقادیر مورد انتظار) هستند .دو
معادله فوق نشان میدهند که هر عنصر تصادفی از بردارهای  Xو Z
میتوانند از مجموع موزون عناصر تصادفی بردار  Yمحاسبه شوند.
ضرایب وزندهنده بهصورت ضرایب حساسیت تعریف میشوند .این
مجموع متغیرهای تصادفی مستقل یا مستقل خطی میتواند توسط
تکنیک کانولوشن یا کامیولنت محاسبه شوند .ضرایب حساسیت (عکس
ماتریس ژاکوبین) عبارتاند از:
1

()87





1

()81





^

X X

^

X X

 f
A 
 X

 g
B 
 Z

پس از جاگذاری روابط خطیشده در معادالت پخش بار طبق
فرموالسیون  7مرجع [ ]20درنهایت رابطه زیر حاصل میشود:
()80

L     R 

J  V   H 

P  M
Q    N
  

 Mو  Lرابط خطی بین بردار توان اکتیو تزریقی به ترتیب با بردارهای
زاویه و اندازه ولتاژ شین و  Nو  Jرابط خطی بین بردار توان راکتیو

Serial no. 81

تزریقی به ترتیب با بردارهای زاویه و اندازه ولتاژ شین هستند R .و
نیز باقیمانده روابط جبری پس از خطیسازی هستند (یعنی بخشی از
روابط که مقدار ثابتی دارند).
H

 -1-3مدل احتماالتی آرایه فتوولتائیک
در این مقاله ،برای استخراج مدل احتماالتی توان تولیدی فتوولتائیک،
روش آماری با استفاده از اطالعات گذشته به کار گرفته شده است.
برای این کار ،مدل احتماالتی تابش خورشید یک منطقه فرضی
استخراج شده و پس از  14444بار نمونهگیری و شبیهسازی ،مدل
احتماالتی توان تولیدی فتوولتائیک با شبیهترین توزیع احتمال مدل
شده است.
در مرجع ] [24عنوان شده که تابش خورشید بهدلیل اینکه در
بخش مهمی از شبانهروز مقدار صفر دارد میتواند با تابع توزیع
دوجملهای مدل شود .با یک نگاه دقیقتر ،تابش انرژی خورشیدی
دارای خاصیت پیوسته است و مناسبتر آن است که با یک تابع توزیع
پیوسته مدل شود تا بتواند رفتار تابشی انرژی خورشید را بهخوبی مدل
کند .با بررسیهای الزم در این زمینه و با در نظر گرفتن توابع توزیع با
قابلیتهای باالتر ،به نظر میرسد که با تنظیم پارامترهای تابع توزیع
بتا بتوان انرژی خورشیدی را مدل نمود .با انجام مطالعات تکمیلی
هدف فوق برآورده شده و مدلسازی تابش خورشید با استفاده از توزیع
بتا ممکن شد .مشاهده گردید که توزیع بتا بهخوبی میتواند
ویژگیهای تابش خورشید را مدل کند .بنابراین در این مقاله برای مدل
نمودن تابش خورشید از این توزیع استفاده شده است .بهطورکلی رابطه
تابع چگالی احتمال تابش خورشید ( )  ) f (x; , بهصورت معادله
( )84است.
(-84الف)
(-84ب)

x  1 (1  x)  1
) B ( , 

f (x; ,  ) 

) ( )( 
) (  

B ( ,  ) 

که در رابطه باال  Γتابع گاما  ,  ،پارامترهای شکل و  Bیک ثابت
نرمالیزه شده جهت اطمینان از یک بودن مجموع احتمالهاست.
در این مطالعه دو آرایه 60فتوولتائیک  044کیلوواتی و 8244
کیلوواتی بررسی شدهاند .پس از اجرای شبیهسازی برای منطقه
فونیکس امریکا ،منحنی تولید یک سال این دو واحد به همراه میزان
تابش خورشید متناظر رسم شده و هیستوگرام و  CDFتولید آرایهها
بهعنوان یکی از خروجیهای شبیهسازی توسط نرمافزار [21] SAM
حاصل گردید .درواقع ،در این شبیهسازی ،این نرمافزار اطالعات واقعی
تابش خورشید را برای طول مدت پروژه بهعنوان ورودی ماژول
فتوولتائیک دریافت کرده و توان تولیدی توسط این سیستم را بهصورت
آماری در اختیار میگذارد .برای مدل نمودن توان خورشیدی از روش
حداکثر شباهت نرمافزار  MATLABبهره برده و توان خورشیدی با
پارامترهای بتا برای آرایه فتوولتائیک  044کیلوواتی با میانگین 824/3
کیلووات بهصورت زیر استخراج گردید:
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  0 / 621
  4 / 26

برای آرایه  8244کیلوواتی نیز مشابه آرایه  044کیلوواتی عمل
نموده ،نتایج زیر برای این آرایه با میانگین تولید  248کیلووات حاصل
گردید:
  0 / 52
 1/ 4

 -2-3روش حداکثر آنتروپی

ارزیابی احتماالتی ولتاژ شبکههای . . .

پخش بار قطعی نیوتون-رافسون و محاسبه ولتاژ شینها بهصورت امید
ریاضی ،نقطه کار پخش بار محاسبه میشود .یعنی در این مرحله تمام
ورودیهای پخش بار بهدست میآیند .سپس ،با استفاده از روابط
خطیشده پخش بار و روابط بین کامیولنتهای ورودی و خروجی،
کامیولنتهای ولتاژ شینها حاصل میشوند .در انتها با استفاده از روش
بسط سری حداکثر آنتروپی ،کامیولنتهای ولتاژ به  CDFتبدیل شده و
میانگین ولتاژ و انحراف معیار آنها محاسبه میشوند .شکل  8فلوچارت
کلی روش مورداستفاده را نشان میدهد.

الگوریتم حداکثر آنتروپی ،یک  PDFبهینه را بر اساس اندازه آنتروپی
(گشتاور) آن توزیع جهت دستیابی به بهترین تخمین برازش میکند.
درواقع یکی از کاربردهای آنتروپی ،تعیین یک توزیع احتمال ناشناخته
بر پایه اصل آنتروپی حداکثر است ،مشروط بر اینکه مقادیر و توابع
آماری موردنیاز مشخص باشند .اغلب مسائل مرتبط با تشخیص مدل
احتماالتی ،با روش حداکثر آنتروپی قابل حل میباشند.
بهطورکلی ،تعریف آنتروپی چگالی احتمال ) p(xبهشکل رابطه زیر
است [:]22
()81

H  p  x  lnp  x dx

برای بهدست آوردن چگالی حداکثر آنتروپی با توجه به قیود
گشتاور خطی ،یک مسئله بهینهسازی باید حل شود .این مسئله در
شکل کلی خود بهصورت زیر قابل بیان است [:]22
()82

Max. H=   p  x  lnp  x dx

s.t. E(n (x))=  n (x)p(x)dx=n , n=0,1,...,N

()24

 p (x)dx  1
n (x )  x , 0  1,0 (x )  1
n

که در آن ) n (xو  nبه ترتیب تابع ویژه و گشتاور مرتبه nام متغیر
تصادفی هستند .حل این مسئله به دو روش انجام میشود :روش اول
یک روش مبتنی بر تکرار نیوتون رافسون (روش نیوتون حداکثر
آنتروپی) را برای محاسبه ضرایب الگرانژ استفاده میکند .روش دوم از
توابع حداقلسازی استاندارد  MATLABو تابع الگرانژین حداکثر
آنتروپی استفاده میکند .در هر دو روش درنهایت با داشتن
کامیولنتهای خروجی مسئله پخش بار میتوان  PDFو  CDFولتاژ
شین مورد نظر را با دقت مناسبی تخمین زد.
 -3-3الگووووریتل کلوووی پخوووش بوووار احتمووواالتی بوووه روش ترکیبوووی
کامیولنت و حداکثر آنتروپی
در این روش ،ابتدا مشخصات توزیع احتمال توان تولیدی فتوولتائیک با
استفاده از توزیع احتمال تابش خورشید و شبیهسازی نرمافزار SAM
بهدست میآید .سپس با در نظر گرفتن توزیع احتمال گاوسی با انحراف
معیار  %1برای بار شینها و روابط بین گشتاور و کامیولنت،
کامیولنتهای بار شینها محاسبه میشوند .همچنین برای توان
تولیدی فتوولتائیک با توزیع احتمال بتا (استخراجشده در مرحله اول)،
کامیولنتهای تولید فتوولتائیک محاسبه میشوند .در ادامه ،با اعمال

Serial no. 81

شکل  :1فلوچارت پخش بار احتماالتی پیشنهادی

 -4مطالعات عددی
الگوریتم موردنظر با استفاده از نرمافزار  MATLABبر روی شبکه
توزیع استاندارد  33شینه  IEEEاجرا شده است .این شبکه دارای 32
شین بار و یک شین مرجع است که برای دو شین آن ،تزریق توان
فتوولتائیک در نظر گرفته شده است .کل بار اکتیو و راکتیو این شبکه
در پیک به ترتیب  3/481مگاوات و  2/221مگاوار است .اطالعات
ورودی فتوولتائیک از نرمافزار  SAMاستخراج شده است .اطالعات
تابش خورشید مربوط به منطقه فونیکس امریکاست که نام منطقه
مطالعاتی در نرمافزار USA AZ Phoenix Sky Harbor Intel Ap
) (TMY3است .اطالعات خروجی موردنیاز از طریق ماژول SunPower-
 210-BLK-Uاز نرمافزار استخراج گردید .موقعیت منابع فتوولتائیک
یکی در شین  83به ظرفیت  044کیلووات با میانگین  824/3کیلووات
و دیگری در شین  38به ظرفیت  8244کیلووات با میانگین 244/4
کیلووات در نظر گرفته شده است .مجموعاً ظرفیت نامی فتوولتائیک
نصبشده  8144کیلووات با متوسط  321کیلووات است.
مدل احتماالتی بار شبکه مطابق فرض اکثر مراجع بهصورت توزیع
نرمال در نظر گرفته شده و مدل احتماالتی فتوولتائیک طبق روال
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پیشنهادی در بخش  8-3حاصل شده است .در شکل  2چگالی احتمال
توزیع بتا (برازششده بر اطالعات واقعی فتوولتائیک) رسم شده است.
برای درک بهتر تأثیر همبستگی تولیدات پراکنده بر ساختار مسئله
 ،PLFدو سناریو در نظر گرفته شده است که در ادامه موردبررسی قرار
میگیرند.

ارزیابی احتماالتی ولتاژ شبکههای . . .

 CDFحاصل از روش  MEبه  CDFحاصل از  ،MCSروش اول از
کیفیت پاسخ مناسبی برخوردار است.
جدولهای  8و  ،2مقادیر میانگین ،انحراف معیار ARMS ،و سطح
اعتماد %84( 63و  )%24ولتاژ حاصل در شینهای  84و  24را نشان
میدهند .بهعالوه زمان محاسبات برای دو روش در این جدولها
مقایسه شدهاند .مشاهده میشود که روش  MEدر عین حفظ دقت
مناسب ،به زمان محاسبه بسیار کمی نیازمند است .طبق این نتایج،
مقادیر مورد انتظار بهدستآمده از روش پیشنهادی برای ولتاژ دو شین
بسیار به مقادیر دقیق نزدیک هستند .ضمن اینکه خطای مربوط به
تخمین انحراف معیار ولتاژ و درنتیجه خطای محاسبه واریانس نیز برای
روش  MEبسیار کوچک است .این مطلب بهخوبی توسط مقایسه
مقادیر خطای  ARMSنیز قابل تشخیص است.

شکل  :2آرایه خورشیدی مدل شده با توزیع بتا

 -1-4سوووناریو اول :عووودج و وووود همبسوووتگی بوووین تولیووودات
فتوولتائیک
ضریب نفوذ 66تولید توان فتوولتائیک به اندازه  %84بار کل شبکه در
نظر گرفته شده است .در این سناریو از همبستگی بین دو آرایه
فتوولتائیک مجاور صرفنظر شده است .محاسبات عددی برای
کامیولنت تا مرتبه چهارم انجام شده است .بهمنظور صحتسنجی
نتایج ،شبیهسازی مونتکارلو با  84444تکرار بهعنوان مرجع مقایسه
انتخاب شده است .شبیهسازی مونتکارلو با استفاده از نمونهبرداری از
متغیرهای تصادفی ورودی و با بهرهگیری از پخش بار غیرخطی
نیوتون-رافسون اصالحشده تحقق پذیرفته است.
جهت تعیین میزان خطای حاصل از خطیسازی و تخمین توزیع
احتمال تجمعی ،میتوان از شاخص خطای  ARMS62طبق رابطه زیر
استفاده کرد [:]28
 FRe f ,i 

N

F

2

()28

شکل  CDF :3ولتاژ شین  11در سناریو 1

Mod , i

N

i 1

ARMS 

که در آن  FMod , iمقدار  iامین نقطه تابع توزیع تجمعی بهدستآمده از

شکل  CDF :4ولتاژ شین  21در سناریو 1

روش پیشنهادی است FRe f ,i .نقطه مشابه حاصل از روش مونتکارلو
و  Nتعداد نقاط مقایسهشده هستند .با استفاده از این شاخص،
منحنیهای CDFحاصل از روشهای  MCSو  MEبرای ولتاژ شینهای
نمونه شبکه بررسی و با یکدیگر مقایسه شدهاند .شکلهای  3و  7به
ترتیب  CDFولتاژ شینهای  84و  ،24حاصل از دو روش ذکرشده را
در شرایط حضور توان فتوولتائیک نشان میدهند .همانطور که دیده
میشود روش پیشنهادی بهخوبی قادر به ردیابی منحنی خروجی است
طوریکه در کنارههای منحنی توزیع تجمعی نیز خطای منحنی
تخمین زدهشده ،بسیار پایین است .با توجه به نزدیک بودن منحنی

Serial no. 81

جدول  :1مقایسه روشهای  MEو ( MCولتاژ شین )11
روش

MC

ME

میانگین ولتاژ

0/6729

0/6729

انحراف معیار

0/01170

0/01716

(ARMS )%

0

0/079

CL%01

0/6199

0/6116

CL%01

0/6019

0/6000

زمان اجرا (ثانیه)

702/97

1/099
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جدول  :2مقایسه روشهای  MEو ( MCولتاژ شین )21
روش

MC

ME

میانگین ولتاژ

0/691

0/691

انحراف معیار

0/0027

0/0091

(ARMS )%

0

0/079

CL%01

0/6091

0/6007

CL%01

0/6912

0/6919

زمان اجرا (ثانیه)

702/97

1/099

ارزیابی احتماالتی ولتاژ شبکههای . . .

میتوان بهطور واقعی (با در نظر گرفتن عدمقطعیت و همبستگی
واحدهای فتوولتائیک) ،تخمین دقیقتری از شرایط ولتاژ شبکه توزیع
ارائه نمود.

 -2-4سناریو دوج :و ود همبستگی بین واحدهای مجاور
همانطور که قبالً اشاره شد ،تولیدات فتوولتائیک یک شبکه نمیتوانند
از یکدیگر مستقل باشند .ازآنجاکه تابش خورشید در نواحی مختلف
یک شبکه طبق عوامل هواشناسی ارتباط وسیعی با یکدیگر دارند،
درنتیجه PVهای یک شبکه ممکن است بسیار به هم وابسته باشند.
برای ارزیابی تأثیر همبستگی این واحدها بر عدمقطعیت شبکه توزیع،
نتایج پخش بار احتماالتی برای سه ضریب همبستگی متفاوت مقایسه
شدهاند .در این حالت عالوهبر بررسی کامیولنت خودی تا مرتبه چهار،
کامیولنت متقابل تا مرتبه دو نیز جهت بررسی همبستگی بین واحدها
در نظر گرفته شده است .سه ضریب همبستگی  4/1 ،4و  8بین PVها
در نظر گرفته شده و نتایج با استفاده از روش ترکیبی کامیولنت و ME
استخراج شدهاند .اگر  ρ=4باشد ،تمامی PVها از لحاظ آماری از
یکدیگر مستقل هستند .در مقابل ،در حالت PV ،ρ=8ها کامالً بهصورت
مثبت وابستهاند .با توجه به اینکهPVها به تابش خورشید وابستهاند و
تابش خورشید در نواحی مختلف بهصورت مثبت به هم وابستهاند ،از
بررسی همبستگی منفی ( )ρ≤4صرفنظر شده است.
شکلهای  1و  0منحنیهای  CDFاندازه ولتاژ شینهای  84و 24
را برای شرایط مختلف همبستگی بین PVها نشان میدهند که از
روش ترکیبی کامیولنت و حداکثر آنتروپی حاصل شدهاند .همچنین
جدولهای  3و  7مقایسه میانگین و انحراف معیار اندازه ولتاژ شینهای
 84و  24را برای سه حالت همبستگی ارائه میدهند .همچنین ،برای
ایجاد امکان مقایسه بهتر و بررسی تأثیر همبستگی بر ولتاژ شبکه،
شکل  4انحراف معیارهای ولتاژ سه شین را به ازای ضرایب همبستگی
مختلف مقایسه میکند .بر اساس نتایج حاصله ،با افزایش ضریب
همبستگی بین منابع تولید پراکنده ،میانگین اندازه ولتاژ ثابت مانده اما
میزان انحراف معیار افزایش مییابد .این امر بدان معناست که وقتی
خروجی PVهای مجاور با یک روند مشابه تغییر کنند (همبستگی
مثبت) مسائل عدمقطعیت جدیتر میشود .بنابراین اگرچه استفاده از
منابع تولید پراکنده فتوولتائیک در شبکه توزیع ،باعث افزایش ولتاژ
شینها میشود اما با توجه به عدمقطعیت تابش خورشید ،امکان
انحراف ولتاژ از حد مجاز وجود دارد .ازاینرو با ارزیابی احتماالتی ولتاژ

Serial no. 81

شکل  :5مقایسه  CDFولتاژ شین  11برای حالتهای مختلف
همبستگی

شکل  :6مقایسه  CDFولتاژ شین  21برای حالتهای مختلف
همبستگی

جدول  :3تأثیر همبستگی آرایههای فتوولتائیک بر ولتاژ شین 11
میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی صفر

0/6729

0/01022

ضریب همبستگی 1/5

0/6729

0/01009

ضریب همبستگی 0

0/6729

0/01920

جدول  :4تأثیر همبستگی آرایههای فتوولتائیک بر ولتاژ شین 21
میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی صفر

0/6910

0/00279

ضریب همبستگی 1/5

0/6910

0/00617

ضریب همبستگی 0

0/6910

0/01101
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 در مقایسه باARMS  میزان خطای اندازهگیریشده توسط شاخص-7
. استPLF  نشاندهنده دقت باالی الگوریتم،روش مونتکارلو
 بسیار، زمان محاسباتی این روش بهدلیل حجم محاسباتی کم-1
 این روش برای بهرهبرداری، بنابراین.کوتاهتر از سایر روشهاست
بهروز شبکه و همچنین در مسئله برنامهریزی (زمانی که محاسبات
متعدد برای حاالت مختلف شبکه موردنیاز است) بسیار کارآمد
.خواهد بود
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 مقایسه انحراف معیار ولتاژ سه شین مختلف به ازای ضرایب:1 شکل
همبستگی متفاوت بین واحدهای فتوولتائیک

 نتیجهگیری-5
 یک الگوریتم پخش بار احتماالتی جهت ارزیابی،در این مقاله
احتماالتی متغیرهای شبکه توزیع فعال از قبیل ولتاژ یا شار خطوط
 روش، بهجای محاسبات کانوولوشن، در این روش تحلیلی.ارائه شد
CDF ترکیبی کامیولنت و حداکثر آنتروپی جهت دستیابی به
ها از روشCDF  جهت استخراج.متغیرهای خروجی استفاده گردید
،حداکثر آنتروپی که یکی از روشهای بسیار دقیق در این زمینه است
 با روش مونتکارلو مقایسهME استفاده شد و دقت نتایج حاصل از
 از ویژگیهای روشCDF  قابلیت ردیابی دقیق منحنی.گردید
 مدل احتماالتی جدیدی بر، همچنین در این مقاله.پیشنهادی است
 ضمناً همبستگی. ارائه شدPV اساس شرایط محیطی برای تولیدات
بین متغیرهای تصادفی ورودی با استفاده از کامیولنتهای متقابل
 این مطالعات دارای این مزیت است که با در نظر گرفتن.بررسی شد
 نتایج واقعیتری استخراج،وابستگی تابش خورشید در مناطق نزدیک
 افزایش همبستگی اثر سویی بر، طبق نتایج مطالعات عددی.میشود
انحراف معیار ولتاژ دارد که نادیده گرفتن آن میتواند موجب عدم درک
 در.و پیشبینی صحیح مشکالت ولتاژ در تحلیل و ارزیابی شبکه شود
 شینه33  روش موردنظر بر روی شبکه توزیع،بخش انتهایی مقاله
ها اجرا شد که نتایج زیرPV  برای سطوح مختلف همبستگی بینIEEE
:حاصل گردید
 روشی کارآمد جهت، الگوریتم پخش بار احتماالتی پیشنهادی-8
.محاسبه اثرات تولیدات پراکنده بر ولتاژ شبکه توزیع است
 مسئله عدمقطعیت را، همبستگی مثبت بین منابع فتوولتائیک-2
 در مطالعات عددی با افزایش ضریب همبستگی.پررنگتر میسازد
 انحراف معیار اندازه ولتاژ شین،8  تا4 بین واحدهای فتوولتائیک از
 افزایش0/06140 pu  به0/06044 pu  (بهعنوان نمونه) از84
.یافت
 مجاورPV  مشکل تغییرات اندازه ولتاژ شبکه با افزایش واحدهای-3
.(که بهصورت مثبت به یکدیگر وابستهاند) حادتر میشود
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به مجموعهای از سلولهای فتوولتائیک که نقش تبدیل تابش خورشید به
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