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 این مقاله با ا ستفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک به حل پخش بار بهینه با در نظر گرفتن توابع هدف مختلف در شرایط احتمالی متفاوت با:چکیده
 پیدا کردن نقطه کار بهینه در یک سیستم قدرت،)OPF(  هدف نهایی از پخش بار بهینه.محوریت قرار دادن قید پایداری سیگنال کوچک میپردازد
 با ا ضافه کردن قید پایداری سیگنال کوچک به محدودیتهای پخش بار بهینه میتوان یک حالت.با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود میبا شد
تدافعی و پیشگگگیرانه را برای جلوگیری از ناپایداریهای سگیگنالکوچک در نقطه کار بهینه سگیسگگتم به وجود آورد و نیز اطمینان حاصگگل نمود که
 نوسانات الکترومکانیکی ایجادشده بهطور مؤثری میرا خواهند شد و سی ستم به نقطه کار عادی خود،هرگاه اختالالت کوچکی در سی ستم رخ دهند
 دو نوع تابع هدف مورداسگگتفاده در این مقاله شگگامل تابع هدف کمینه کردن هزینه ژنراتورها و تابع هدف امنیت اجتماعی مورد.باز خواهد گشگگت
 ا ستراتژی پی شنهادی قادر به حل م سئله. بهطور منا سبی بهو سیله الگوریتم تکاملی ژنتیک بهینه می شوند،انتظار ضمن برآورده شدن قیود م سئله
 نتایج حا صل از پیاده سازی الگوریتم و نیز شبیه سازیهای انجام شده بر روی دو. و پیدا کردن نقاط قبل و بعد از بروز اختالل میبا شدSSSC-OPF
. نشاندهنده کارایی و اعتبار روش پیشنهادی استIEEE  شینه27  و3 سیستم آزمون
. بهینهسازی مقادیر ویژه، الگوریتم ژنتیک، پایداری سیگنال کوچک، پخش بار بهینه:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper presents a solving methodology for small signal stability constrained Optimal Power Flow (SSSC-OPF) using
evolutionary genetic algorithm (GA) considering various objective functions under different contingency scenarios. The final goal of
OPF is finding of optimal operating point of power system according to various constraints. By adding small signal stability constraint
to the OPF problem, a preventive state for avoiding from small signal oscillatory instability is achieved. Henec, it can be guaranteed to
damp electromechanical oscillations triggered by small disturbances in the system and return the operating point to the optimal
condition. Two objective functions, namely minimization of total generation cost and expected-security cost subjected to the problem
constraints have been considered and optimized by genetic algorithm. The proposed strategy enables to solve the SSSC-OPF problem
and finds optimum operating points of the power system before and after the occurance of disturbance. The performance and
effectiveness of the proposed method have been studied and simulated on the IEEE 9 and 24-bus test systems.
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 -1مقدمه
امروزه با گسترش شبکههای قدرت ،مسئله پایداری سیستم ضمن به
حداقل رساندن هزینه تولید نیروگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وظیفه اصلی بهرهبردار سیستم قدرت این است که به تنظیم برخی
متغیرهای کنترلپذیر سیستم مانند توان اکتیو نیروگاهها ،ولتاژ پایانه
ژنراتورها ،توان راکتیو جبرانسازها و تغییر تپ ترانسفورماتورهای در زیر
بار و … بپردازد؛ بهگونهای که بهترین نقطه عملکرد سیستم را بهدست
آورد .پخش بار بهینه ( 1)OPFیک ابزار مهم در اختیار بهرهبردارهای
سیستم قدرت است که میتواند اهداف گوناگونی همچون کمینه کردن
هزینه کل ،بیشینه کردن سود کل شبکه و حداکثر کردن رفاه اجتماعی
را تأمین نماید .این در حالی است که باید قیود خاصی را ازجمله دامنه
ولتاژ شینها ،جریان خط ،توان راکتیو تولیدی و … برآورده کند [.]6-3
در این مقاله دو تابع هدف مورد بررسی قرار میگیرند؛ یکی تابع
هدف استاندارد پخش بار بهینه ،بهعبارتی کمینه کردن هزینه ژنراتورها
و دیگری تابع هدف رفاه اجتماعی پیشبینیشده (سود خالص) است.
سود خالص از تفاوت سود ناشی از مصرف توان اکتیو با هزینه تولید توان
اکتیو و هزینههای امنیتی سیستم حاصل میشود [.]7
پخش بار بهینه در سال  6312توسط کارپنتر 2معرفی شد و تا سال
 2333روشهای برنامهریزی خطی و غیرخطی با تغییرات و تکامل خود
برای جوابگویی مناسبتر و سریعتر در سیستمهای بزرگتر ،با هم در
تقابل و رقابت بودند ،سپس با ارائه روش نقطه درونی در حل مسئله
 OPFو تکامل این روش ،بهینهسازی بهتر و آسانتری صورت گرفت .با
ارائه الگوریتمهای تکاملی در حل مسئله پخش بار بهینه و مزایای زیاد
این الگوریتمها ،تحولی نو در مسائل پخش بار بهینه صورت گرفت.
الگوریتم ژنتیک یکی از بهترین این الگوریتمها در حل مسائل بهینهسازی
است که در حل مسئله پخش بار بهینه بسیار مفید و مؤثر بوده است .در
این مقاله از الگوریتم ژنتیک دودویی برای حل مسئله پخش بار بهینه
مقید به پایداری سیگنال کوچک ( ،3)SSSC-OPFبهمنظور افزایش
سرعت تحلیل استفاده میشود.
با اضافه شدن قیود امنیتی به پخش بار بهینه ،مسئله پخش بار
امنیتی ( 4)SC-OPFظهور پیدا کرد؛ که در آن محدودیتهای امنیتی
یک حالت پیشگیرانه و تدافعی را در پخش توان تولیدی سیستم به وجود
میآورند بهطوریکه  OPFسیستم را وادار به کار کردن تحت شرایطی
میکند که انگار در هر لحظهای ممکن است حادثهای از قبل
پیشبینیشده بهوقوع بپیوندد .اضافه کردن قید پایداری سیگنال کوچک
به پخش بار بهینه ،نیز چنین وضعیتی را ایجاد میکند .درواقع مسئله
 SSSC-OPFیک حالت حفاظتی را در برابر اختالالت سیگنال کوچک
در سیستم به وجود میآورد ،بهطوریکه اطمینان حاصل شود که
رخدادهای محتمل از قبل پیشبینیشده هیچ تأثیری بر پایداری
سیگنال کوچک سیستم ندارد .مسئله  SSSC-OPFجایگزینی برای
کنترلکنندههای نوسان مانند  PSSها نیست بلکه مکمل آنهاست و

Serial no. 81

پخش بار بهینه مقید به . . .

باعث افزایش اطمینان از پایداری سیگنال کوچک سیستم میگردد [،1
.]1
اولین بار در سال  2331مسئله  SSSC-OPFمطرح و از روش نقطه
درونی برای حل مسئله استفاده شد [ .]4در سال  2366یک روش توزیع
مجدد 5برای پاسخ به این مسئله به کار گرفته شد [ .]1در سال 2363
از الگوریتم برنامهریزی غیرخطی نیمهمعین  NLSDP6جهت حل مسئله
 SSSC-OPFاستفاده گردید [ ]3و درنهایت در سال  2367برای اولین
بار یک الگوریتم تکاملی تجمع ذرات  PSO7جهت حل مسئله SSSC-
 OPFمورد استفاده قرار گرفت [ .]63در این مقاله ساختاری طراحی
میشود که با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،مسئله  SSSC-OPFهمراه با
قیود مربوطه در شرایط احتمالی متفاوتی بررسی میگردد ،همچنین
شرایط احتمالی مورد آزمایش در حل  SSSC-OPFشامل احتماالت قطع
خطوط ،افزایش بار ،افزایش حاشیه پایداری سیگنال کوچک و ترکیب
این احتماالت است .سازماندهی مقاله بهگونهای است که در بخش  2به
پایداری سیگنال کوچک و مدل ریاضی آن پرداخته میشود .در بخش 3
پخش بار بهینه همراه با توابع هدف مختلف و قیود آن معرفی شده و در
بخش  7مدل الگوریتم تکاملی ژنتیک برای حل این مسئله ،پیشنهاد
میگردد ،سپس در بخش  1به شبیهسازی و تحلیل نتایج روش
پیشنهادی بر روی سیستمهای  3و  27شینه  IEEEپرداخته میشود.
بخش  1نیز به جمعبندی و نتیجهگیری اختصاصیافته است.

 -2پایداری سیگنال کوچک
پایداری سیگنال کوچک به توانایی سیستم قدرت در حفظ سنکرونیزم
تحت اختالالت کوچک اطالق میشود .ناپایداری سیگنال کوچک بستگی
به شرایط عملیاتی سیستم دارد و بیشتر در قالب افزایش دامنه نوسانات
روتور بهدلیل نبود گشتاور میرایی کافی ظاهر میگردد .برای مطالعات
پایداری سیگنال کوچک رفتار سیستم قدرت توسط معادالت دیفرانسیل
و جبری زیر توصیف میشود:
() 6

 x   f ( x , y , p )
 

0   g( x , y , p )

که در آن  xبردار متغیرهای حالت y ،بردار متغیرهای جبری p ،بردار
متغیرهای کنترلی و  fیک تابع برداری غیرخطی برای نشان دادن
معادالت دیفرانسیل سیستم است .برای تجزیهوتحلیل پایداری سیگنال
کوچک و خطیسازی سیستم قدرت ،اختالالت به اندازه کافی کوچک
در نظر گرفته میشوند .خطیسازی تقریب مرتبه اول بسط تیلور معادله
( )6حول نقطه تعادل منجر به معادله زیر میشود:
() 2

~ ~
x   A B  x 
 
~   
 0  C D  y 

با فرض اینکه ~ Dغیر منفرد است متغیرهای جبری  yرا میتوان
از ( )2برای بهدست آوردن معادله حالت سیستم حذف کرد.
() 3

x  Ax
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که در آن  Aماتریس حالت سیستم است و میتوان آن را بهصورت زیر
محاسبه کرد:
~ ~~ ~
A  A-BD-1C

() 7

پایداری سیگنال کوچک را میتوان بر اساس مقادیر ویژه ماتریس
 Aارزیابی کرد و درصورتیکه تمام مقادیر ویژه ماتریس حالت دارای
قسمت حقیقی منفی باشند نقطه تعادل سیستم پایدار مجانبی و در
نتیجه سیستم پایدار است.
  A  max  Real       A  0

() 1

که در آن    Aمجموعه تمام مقادیر ویژه ماتریس حالت Real   ،A

بخش حقیقی مقادیر ویژه و    Aقسمت حقیقی بزرگترین مقادیر
ویژه سیستم میباشند ،همچنین    Aبه نقطه کار سیستم قدرت
بستگی دارد که با تغییر در نقطه کار سیستم میتوان حاشیه پایداری
الزم را فراهم کرد .نحوه پیدا کردن ماتریس حالت و مقادیر ویژه و
تجزیهوتحلیل آن در شرایط احتمالی و در شرایط عادی در مراجع [-67
 ]66بهطور کامل توضیح داده شده است.

 -3پخش بار بهینه با قید پایداری سیگنال کوچک
پخش بار بهینه بهعنوان یک مسئله بهینهسازی مقید ،شامل یک تابع
هدف و مجموعه محدودیتهای تساوی و محدودیتهای نامساوی است.
این محدودیتها باید در شرایط عملیاتی عادی سیستم و در شرایط
پراسترس (ازجمله :افزایش بار سیستم و یا خروج اضطراری خطوط) در
نظر گرفته شوند.
 -1-3توابع هدف

پخش بار بهینه مقید به . . .

اجتماعی پیشبینیشده) برای سیستم که شامل هزینه امنیت سیستم
نیز میشود ،بهینه گردد .رفاه اجتماعی یک مفهوم اقتصادی است .رفاه
اجتماعی یعنی سود خالص (سود منهای هزینه) که از تولید و مصرف
یک کاال بهدست میآید .این کاال میتواند توان اکتیو تولیدی نیروگاهها
باشد در اینصورت سود کاال همان سود ناشی از مصرف توان اکتیو است
[ .]61-64در اینجا ،از سود خالص بهجای رفاه اجتماعی استفاده میشود.
سود خالص پیشبینیشده برای سیستم  E SW برابر ترکیبی از سود
خالص سیستم در شرایط قبل از رخداد پیشامد و سود خالص سیستم
در شرایط پس از رخداد پیشامد در سیستم میباشد که بهصورت زیر
محاسبه میگردد:
k

() 4

k

() 1

  0احتمال نبود پیشامد  k ،احتمال بروز پیشامد  kو  SW 0سود
خالص سیستم در شرایط عادی سیستم است که عبارت است از تفاوت
سود ناشی از مصرف توان اکتیو توسط مصرفکننده و هزینه تولید توان
اکتیو در نیروگاهها که بهصورت زیر محاسبه میشود:
() 3
()63

 

0
CGi PGi

, j  Sl

منحنی هزینه ژنراتور شین  iاُم  ،

در تابع هدف استاندارد ،هدف حداقلسازی هزینه تولیدی ژنراتورهای
سیستم مورد مطالعه است که بهصورت زیر تعریف میشود:

مصرفکننده شین  jاُم، a0Gi ،

()1

که  Ngشماره ژنراتورها و  PGiتوان اکتیو خروجی ژنراتور  iاُم است
و  a1i ، a0iو  a2iضرایب هزینه ژنراتور  iاُم هستند؛ و  SGمجموعه
ژنراتورهای سیستم قدرت میباشد.
 -2-1-3تابع هدف امنیت اجتماعی
اگر سیستم قدرت بتواند بار مورد نیاز را همراه با قیود الزم برآورده نماید
میتوان نتیجه گرفت که سیستم دارای امنیت است .هزینه حذفبار و
هزینه افزایش یا کاهش توان اکتیو ژنراتورها بهمنظور برآورده کردن قیود
سیستم را هزینه امنیت سیستم گویند که بهازای همه رخدادهایی که
ممکن است در سیستم روی دهد محاسبه میشود .برای انجام پخش بار
بهینه با در نظر گرفتن تابع هدف امنیت اجتماعی باید هزینههای امنیت
سیستم را بهینه نمود .برای این کار باید سود خالص پیشبینیشده (رفاه
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d

   
 
0
0 2
0
BjPLj
 a2 Lj PLj
 a1Lj PLj
 a0 Lj

 -1-1-3تابع هدف استاندارد

Ng

g

 jS Bj PLj0  iS

SW 0 

0
0 2
0
CGi PGi
 a2Gi PGi
 a1Gi PGi
 a0Gi ,i  Sg

 

0
CGi PGi

i 1 a2i PGi2  a1i PGi  a0i  ,i  SG

k 1


k

0  1 

در تمامی روابط آوردهشده متغیرهای دارای اندیس  kمربوط به شرایط
وقوع پیشامد  ، kاندیس صفر مربوط به حالت عادی کار سیستم است،

()66

Min FT 

k 1

 * SW k

k

E SW    0 * SW 0 

 Bj PLj0منحنی سود

a1Gi

و

a2Gi

ضرایب منحنی هزینه

0
 PGiتوان
ژنراتور  iاُم a1Lj ، a0 Lj ،و  a2 Ljضرایب هزینه منحنی بار،

ژنراتور  iاُم در شرایط عادی سیستم PLj0 ،توان مصرفی بار شین  jاُم در
و Sl

شرایط عادی سیستم Sg ،مجموعه شینهای دارای ژنراتور
مجموعه شینهای بار است .سود خالص سیستم در شرایط پراسترس،
برابر ترکیبی از سود ناشی از مصرف توان اکتیو بارها ،هزینه تولید
نیروگاهها ،هزینه افزایش یا کاهش توان اکتیو ژنراتورها و هزینه تغییرات
بار است که بهصورت زیر محاسبه میشود:

 jS   iS CRi PGi0 ,PGik 
iS CGi PGik   jS CI j PLj0 ,PLjk 
k
Bj PLj


()62

g

d

()63
()67

SW k 

d

g

 
0 k
0
k
CI j PLj
, PLj  BIj * PLi
 PLi
,i  S g ,k  1,2 ,.., k

0 k
0
k
CRi PGi
, PGi  BRi * PGi
 PGi
,i  S g ,k  1,2 ,.., k
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0
که k
 CRi PGiهزینه تغییرات توان ژنراتور  iاُم در شرایط پس از
, PGi

که  حداکثر مقدار حقیقی مقادیر ویژه سیستم ،یا همان حاشیه
پایداری موردنیاز است که توسط کاربر تعریف میشود.

شرایط بروز پیشامد  kاست.

 -4حل مسئله  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک

 -2-3محدودیتهای مساوی
 -6معادالت پخش بار در شرایط عملیاتی عادی [.]3

در این بخش ابتدا توضیح مختصری در مورد الگوریتم ژنتیک ارائه شده
و سپس به بیان حل مسئله با این الگوریتم تکاملی پرداخته میشود.





بروز پیشامد  kو  CI j PLj0 , PLjkهزینه تغییرات بار در شین  iاُم در

 PGi  PLi   VY
V cos i   j   ij   0
i j i ij j

,i  Sb

QGi  QLi   i j VY
i ijV j sin i   j   ij   0

()15

که  S bمجموعه تمام شینها QLi ،و  PLiبهترتیب توان راکتیو و اکتیو
بار مربوط به شین  iاُم Yij e j ij ،عناصر ماتریس ادمیتانس شین،
 QGiتوان راکتیو خروجی ژنراتور  iاُم و  Vi e j iولتاژ مختلط شین  iاُم
است.
 -2معادالت پخش بار در شرایط پراسترس [.]1
()61

 PGi s  PLi s   Vi sYij sV j s * cos i s   j s   ij   0
i j

 s
s
s s s
s
s
QGi  QLi   i j Vi Yij V j * cos i   j   ij   0
,i  Sb

در این مقاله ،کلیه کمیتهای مربوط به شرایط پراسترس سیستم
قدرت با باالنویس  sمشخصشده است.
 -3-3محدودیتهای نامساوی
 -1-3-3محدودیتهای فنی در شرایط عملیاتی عادی
که شامل ولتاژ شینها و توان اکتیو و راکتیو ژنراتورها است که نباید از
مقدار حداقل و حداکثر خود تجاوز کنند ،همچنین جریان عبوری از
خطوط بایستی کمتر از حد حرارتی خود باشند.
()64

 Vi min  Vi  Vi max

 PGi min  PGi  PGi max

QGi min  QGi  QGi max

LFk  LFk max


 -2-3-3محدودیتهای فنی در شرایط عملیاتی پراسترس
محدودیتهای فنی تحت شرایط پراسترس نیز نباید از حداقل و حداکثر
خود تخطی کنند.

()61

 V min  V s  V max
i
i
i

s

 PGi min  PGi  PGi max
Q min  Q s  Q max
Gi
Gi
 Gi
s

LF

LF
max
k
k



 -3-3-3محدودیت پایداری سیگنال کوچک
()63

Serial no. 81

  A  maxReal     A

  A  


 -1-4الگوریتم ژنتیک
این الگوریتم از خانواده الگوریتمهای تکاملی است که مدل محاسباتی
آن ،از طبیعت الهام گرفته شده است .درواقع الگوریتم ژنتیک یک
جستجوی تصادفی قدرتمند مبتنی بر سازوکار انتخاب طبیعی برای
انتخاب ژنها در تولیدمثل و ایجاد نسلی سازگارتر با طبیعت است .از
مزایای این الگوریتم میتوان به قابلیت فرار از بهینههای محلی و مناسب
بودن برای پردازشهای موازی اشاره کرد .همچنین این الگوریتم جستجو
را با مجموعهای از نقاط بهطور همزمان شروع میکند؛ بنابراین ،احتمال
یافتن یک نقطه بهینه کاذب ،نسبت به روشهایی که نقطهبهنقطه حرکت
میکنند ،کمتر است .در حالت کلی میتوان ساختار این الگوریتم را به
 1مرحله اصلی بهصورت زیر تقسیمبندی کرد [:]61-23
 )6ایجاد جمعیت تصادفی (جمعیت اصلی) و ارزیابی آنها
 )2انتخاب والدین و ترکیب آنها برای ایجاد جمعیت فرزندان،
اصطالحاً به این مرحله تقاطع ( )cross overگفته میشود.
 )3انتخاب اعضای جمعیت برای اعمال جهش و ایجاد جمعیت
جهشیافتگان
 )7ادغام جمعیت اصلی ،فرزندان و جهشیافتگان و ایجاد
جمعیت اصلی جدید
 )1در صورت محقق نشدن شرایط خاتمه ،روند الگوریتم از مرحله
دوم تکرار شده و در غیر اینصورت الگوریتم کامل میگردد.
 -2-4حل مسئله  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک
تاکنون مسئله  OPFبا استفاده از الگوریتم ژنتیک به روشهای مختلفی
حلشده است [ .]61-64هدف این مقاله تغییر توان اکتیو تولیدی
ژنراتورها و تغییر نقطه کار سیستم قدرت برای دستیابی به کمترین
هزینه ممکن توان اکتیو تولیدی در کنار برآورده شدن محدودیتها
ازجمله پایداری سیگنال کوچک است .در این تحقیق برای برآورده کردن
این هدف از کدنویسی دودویی (باینری) استفاده شده است .روند نمای
کلی روش حل  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک در شکل  6نشان داده
شده است .مراحل این ساختار در ادامه تشریح میشود:
 )6ابتدا برای تولید جمعیت تصادفی اصلی ،توان اکتیو خروجی
هر یک از ژنراتورها بهصورت یکرشته دودویی از  3و  6به
طول  Mتبدیل میشود که اصطالحاً به این رشتهها کروموزوم
میگویند.
 )2در این مرحله جمعیت والدین بر اساس معیار شایستگی و
تابع احتمال نمایی ساخته میشود و سپس با انجام تقاطع و
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جهش روی کروموزومها ،بهترتیب جمعیت فرزندان و
جهشیافتگان تشکیل میشود.
 )3در این مرحله با ادغام سه جمعیت والدین ،فرزندان و
جهشیافتگان به تولید جمعیت اصلی جدید پرداخته میشود.
 )7سپس توسط رابطه زیر هرکدام از کروموزومهای جمعیت
اصلی جدید به توان اکتیو واقعی ژنراتورها (که در محدوده
حداکثر و حداقل خود هستند) تبدیل یا اصطالحاً رمزگشایی
میشود:
()23

P max  PGi mmin
PGi  Gi
2M - 1

 )1در این مرحله پخش بار برای شرایط عادی و پراسترس اجرا
میگردد .ممکن است که توانهای انتخابی ژنراتورها
(حاصلشده از کروموزومها) بهگونهای باشد که پخش بار
همگرا نشود ،یا توان اکتیو ژنراتور مرجع (تنها توان اکتیوی
که در طول پخش بار برای برقراری تعادل بین توان تولیدی
با تلفات و بار مصرفی تغییر میکند) از مقدار حداکثر و یا
حداقل خود خارج شود .برای رفع این مشکل میتوان
حالتهایی را که سبب ایجاد چنین مشکلی میشوند ،بعد از
پخش بار حذف کرد؛ اما به این دلیل که حذف حالتها بعد
از پخش بار صورت میگیرد هیچ تأثیری بر ناهمگرا شدن
پخش بار ندارد و باعث کاهش جمعیت تصادفی میشود.
نویسنده با اجرای یک روش پیشنهادی قبل از اجرای پخش
بار ،این مشکل را برطرف کرده است؛ که در پیوست توضیح
دادهشده است.
 )1بعد از اجرای پخش بار ،تخطی از قیود مسئله شامل ولتاژ،
توان اکتیو و راکتیو و جریان خط بررسی میشود و در صورت
عدمتخطی از این قیود ،مقادیر ویژه سیستم بهدست میآید و
اگر حاشیه پایداری الزم برای سیستم فراهمشده باشد ،مرحله
نهایی اجرا میگردد.
 )4در این مرحله تابع هدف را برای حالتهای مختلف بررسی
کرده و کمترین هزینه ثبت میشود و سپس اگر حداکثر تعداد
تکرارهای موردنظر به پایان نرسیده باشد ،به تعداد تکرارها
یک واحد اضافه شده و حلقه از مرحله دوم ،دوباره تکرار
میشود و در صورت رسیدن به حداکثر تکرار موردنظر با نشان
دادن بهینهترین جواب برای هزینه تولید ،روند الگوریتم به
اتمام میرسد.

Serial no. 81

شکل  :1روندنمای الگوریتم پیشنهادی

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

 /377مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

 -5شبیهسازی
در این مقاله دو سیستم آزمون  3و  27شینه  IEEEمورد بررسی قرار
میگیرند .سیستم  3شینه دارای  3ژنراتور است که دیاگرام تکخطی
آن در شکل  2نشان داده شده است .این سیستم غالباً برای تحلیل
پایداری مورد استفاده قرار میگیرد .مشخصات سیستم شامل ضرایب
هزینه ژنراتورها ،محدوده توان اکتیو و دادههای امنیتی آن ،از مرجع []4
اقتباس شده و نیز محدوده توان راکتیو در جدول  1آمده است.

پخش بار بهینه مقید به . . .








مورد  :6حالت پایه (مدل استاندارد)  OPFبدون اعمال قید
پایداری سیگنال کوچک
مورد  :2اجرای  SSSC-OPFبا محدودیتهای متفاوت
پایداری سیگنال کوچک
مورد  :3اجرای  SSSC-OPFبا احتماالت مختلف خروج خط
در یک حاشیه پایداری سیگنال کوچک معین
مورد  :7اجرای  SSSC-OPFبا افزایش بار سیستم ،ضمن
وجود و یا عدم وجود یک حاشیه پایداری سیگنال کوچک
معین

مورد  :1در این مورد پخش بار بهینه بدون اعمال محدودیت سیگنال

شکل  :2نمودار تکخطی سیستم  9شینه IEEE

همچنین مشخصات سیستم  27شینه  63ژنراتوری از مرجع []26
قابل دسترسی بوده و دیاگرام تکخطی آن نیز در شکل  3نشان داده
شده است.

کوچک اجرا میشود .نتایج این مورد در سطر اول جدول  6ارائه شده
است .در این سطر با توجه به اینکه برای بهدست آوردن کمترین هزینه
توان تولیدی ،توان اکتیو ژنراتور  G2بیشترین مقدار را در بین ژنراتورها
دارد .پس میتوان نتیجه گرفت که این ژنراتور از نظر تولید توان
ارزانترین است و سپس با توجه به سطر اول جدول  ،6گرانترین تولید
توان اکتیو نیز مربوط به ژنراتور  G1است و ژنراتور  G3نیز برای ایجاد
کمترین هزینه تولید ،مقدار کمی توان اکتیو تولید میکند .در
شکل(7الف) نمودار تابع هزینه تولیدی نیروگاهها در تکرارهای مختلف
برای مسئله پخش بار بهینه نمایش داده شده است ،همچنین در شکل
(7ب) نمودار صافشده تابع هزینه در تکرارهای مختلف ارائه شده است
که نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی بدون هیچگونه نوسانی به مقدار
بهینه همگرا میشود.

هزینه ژنراتورها

الف

تعداد تکرارها

ب

هزینه ژنراتورها

شکل :3نمودار تکخطی سیستم  22شینه IEEE

تعداد تکرارها

در شبیهسازیها بهمنظور انجام پخش بار و بهدست آوردن مقادیر
ویژه از نرمافزار  ]22[ PSATاستفاده شده است 7 .مورد از شرایط
احتمالی بهشرح ذیل مورد بررسی و شبیهسازی قرار میگیرند:

Serial no. 81

شکل  :2الف) :نمودار تابع هزینه در تکرارها ،ب) :نمودار صافشده
تابع هزینه در تکرارها ،در حل مسئله  OPFبدون محدودیت پایداری
سیگنال کوچک
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مورد  :2همانطوری که از جدول  6دیده میشود ،حاشیه پایداری حالت
پایه  -3/6311است .در ردیف دوم این حاشیه محدودتر شده و به -3/2
تغییر یافته و سپس در هر ردیف بهاندازه  3/31واحد حاشیه امنیتی

افزایش یافته است .تغییرات توان اکتیو و راکتیو و هزینه تولید و تابع
 SWدر جدول  6داده شده است.

جدول  :1خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک و محدودیتهای مختلف سیگنال کوچک

-66/2
-66/13
-66/31
-66/1
-66/13
-63/11
-1/66
-1/12
-7/31

1/37
7/31
6/31
3/23
-3/13
-3/11
-3/21
3/21
7/1

21/2
21/36
27/11
27/27
27/32
27/72
21/12
31/71
73/13

11
11/33
636/14
33/16
634/11
661/11
633/17
73/31
31/31

611/1
611/14
623
666/37
634/11
11/22
42/76
71/46
31/16

41/11
37/13
37/322
631/14
667/71
667/31
631/77
224/31
273/1

-3/631
-3/234
-3/212
-3/336
-3/313
-3/734
-3/713
-3/131
-3/161

2367/7
2362/3
2333/1
2331/3
2333/1
2234/4
2233/4
2262/7
2611/4

هرچه حاشیه پایداری بیشتر شود هزینه تولید برای تأمین این
حاشیه افزایش و میزان تابع  SWکاهش مییابد که بهمنزله کاهش یافتن
سود خالص دریافتی است .با دقت در توان اکتیو ژنراتورهای اول و دوم
در جدول  6مشاهده میشود که توان اکتیو ژنراتور  G1با افزایش حاشیه
پایداری افزایش مییابد ،حال آنکه توان اکتیو ژنراتور  G2کاهش یافته
که آن بهدلیل اینرسی زیاد ژنراتور  G1و اینرسی کم ژنراتور  G2است.
همچنین میتوان گفت که هرچه توان اکتیو تولیدی ژنراتور  G1بیشتر
و توان اکتیو تولیدی ژنراتور  G2کمتر باشد ،سیستم از نظر سیگنال
کوچک پایدارتر است .در شکل  1تقابل بین حاشیه پایداری سیگنال
کوچک و هزینه تولیدی بر اساس دادههای جدول  6نمایش داده شده
است .هرچه حاشیه پایداری موردنیاز بیشتر شود ،هزینه تولیدی افزایش
و درنتیجه سود خالص ( )SWکاهش مییابد .افزایش هزینهها تا یک
حاشیه مشخص ،تقریباً دارای یک نمو خطی است .این در حالی است
که به حداکثر رساندن حاشیه امنیتی که هزینههای تولیدی زیادی را
بههمراه دارد ،مقرونبهصرفه نبوده و نیز در عمل الزم نمیباشد.

شکل  :5هزینه تولید ژنراتورها در مسئله  SSSC-OPFدر سیستم 9
شینه  IEEEو حاشیههای مختلف پایداری

Serial no. 81

3373/1
3371/6
3371
3316/4
3314/7
3313/3
3314/3
7371/1
7313/3

حالت پایه
-3/2≤ α
-3/21≤ α
-3/3≤ α
-3/31≤ α
-3/7≤ α
-3/71≤ α
-3/1≤ α

)($/h

≤ min α

ردیف

QG3
)(Mvar

QG2
)(Mvar

QG1
)(Mvar

PG3
)(MW

PG2
)(MW

PG1
)(MW

حاشیه
پایداری α

SW

هزینه تولید

محدودیت پایداری
سیگنال کوچکᾱ ،

6
2
3
7
1
1
4
1
3

در شکل  1دامنههای ولتاژ برای  1حالت افزایش حاشیه (ردیف 2
تا ردیف  )1در شینهای سیستم و نیز حداقل دامنه ولتاژ بهوسیله یک
صفحه با دامنه  3/311نشان داده شده است؛ مشخص است که این
صفحه تمام پروفیل ولتاژها را قطع کرده و همه ولتاژها باالتر از این
صفحه قرار میگیرند و این نشان میدهد که هیچ ولتاژی از حداقل خود
تجاوز نکرده است .همچنین حداکثر دامنه ولتاژ بهوسیله یک صفحه با
دامنه  6/33نشان داده شده است و مشخص است که این صفحه
هیچکدام از پروفیلهای ولتاژ را قطع نمیکند و همه ولتاژها پایینتر از
این صفحه قرار دارند و این نشان میدهد که هیچ ولتاژی از حداکثر خود
تجاوز نکرده است.
مورد  :3در این مورد ،چهار رخداد محتمل در سیستم  3شینه شامل
قطع خطوط  1-3 ،4-1 ،1-3 ،1-4با حاشیه پایداری ثابت  -3/21با
استفاده از  SSSC-OPFتحلیل و بررسی میشود .نتایج در جدول  2نشان
دادهشده است .این جدول نشان میدهد که برای همه حالتهای قطع
خطوط حاشیه پایداری سیگنال کوچک مورد نظر ،فراهم شده است .اگر
احتمال قطع هرکدام از خطوط یک درصد باشد ،امنیت اجتماعی از مقدار
 2367/7به مقدار  2331/31کاهش مییابد و این خود نشاندهنده
میزان ضرر و زیان اقتصادی وارده به سیستم در صورت قطع خطوط و با
وجود پایداری سیگنال کوچک میباشد .همچنین تأثیرات  1رخداد
محتمل در قطع خطوط  3-3 ،62-23 ،7-3 ،64-22 ،1-63در سیستم
 27شینه بر تغییرات حاشیه پایداری و حداقل هزینه تولیدی ژنراتورها
در جدول  3نشان داده شده است .در شکل  4دامنه ولتاژ سیستم 3
شینه و در شکل  1دامنه ولتاژ شینهای  P-Qدر سیستم  27شینه در
حل مسئله پخش بار بهینه با قطع خطوط نشان داده شده است؛ و حداقل
و حداکثر دامنه ولتاژ بهوسیله صفحاتی مشخص شده است که خود
نشاندهنده عدم تخطی قید ولتاژ است.
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الف

ب

Voltage

Voltage

Bus Number

Different Margin

Different Margin

Bus Number

شکل  :6الف) حد باال دامنه ولتاژ ،ب) حد پایین دامنه ولتاژ  -برای حل مسئله  SSSC-OPFدر حالتهای افزایش حاشیه پایداری سیگنال کوچک
سیستم  9شینه IEEE
جدول  :2خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک ،برای قطع خطوط با حاشیه پایداری  -0/25در سیستم  9شینه IEEE
QG3
)(Mvar

QG2
)(Mvar

QG1
)(Mvar

PG3
)(MW

PG2
)(MW

PG1
)(MW

-63/7
-1/3
1/63
61/6
-61

6/12
3/41
63
7/64
23/23

21/1
16/6
17/6
23/6
23/7

663/7
11/12
634/1
617
16/6

623/3
43
13/3
17/1
673/1

16/3
613/1
632/1
36/6
623/1
E(SW)=2331/313

α

ردیف

حاشیه
پایداری

هزینه تولید

SW

قطع خط

2333/1
2211/1
2211/3
2216/2
2333/7

حالت پایه
4-1
3-1
1-4
3-1

6
2
3
7
1

)($/h

3371
7333/2
3333/6
3341/1
3314/1

-3/217
-3/214
-3/217
-3/211
-3/211

جدول  :3خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک در قطع خطوط در سیستم  22شینه
3-3

62-23

7-3

64-22

1-63

حالت پایه

خروج خط

34662

31312

31366

31611

31733

31623

هزینه تولید )($/h

-3/6313

-3/6616

-3/6616

-3/63236

-3/6211

-3/66363

حاشیه پایداری

α

ب

الف

Voltage

Voltage

Bus Number
Outage Emergency

Bus Number

Outage Emergency

شکل  :7الف) حد باال دامنه ولتاژ ،ب) حد پایین دامنه ولتاژ -برای حل مسئله  SSSC-OPFبرای حالتهای خروج خط در سیستم  9شینه IEEE
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الف

ب

Voltage

Voltage

Bus Number
Bus Number

Outage Emergency

Outage Emergency

شکل  :8الف) حد باال دامنه ولتاژ شینهای  ،P-Qب) حد پایین دامنه ولتاژ شینهای  - P-Qبرای حل مسئله  SSSC-OPFدر قطع خطوط در
سیستم  22شینه IEEE
جدول  :2خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک با افزایش بار در سیستم  9شینهIEEE
QG3
)(Mvar

QG2
)(Mvar

QG1
)(Mvar

PG3
)(MW

PG2
)(MW

PG1
)(MW

-1/1
-1/4
-61/2
3/43
3/7
4/36
3/36

3/21
63/1
-2/7
63/1
21
23/1
32/1

33/7
37/3
61/3
77/6
73/4
11/6
13/4

11
11
636
636
636/14
661/3
661/3

613
642
642
642
611/3
611/3
611/3

134/6
14/3
-6273
37/1
-3361
37/2
-7434
663
-1141
663/3
-1311
663/7
-63631 621/3
E(SW)=6161/133

حاشیه پایداری

SW

-3/63
-3/617
-3/612
-3/611
-3/647
-3/647
-3/641

α

) ($/hهزینه تولید

ضریب بار

ردیف

6/31
6 /6
6/61
6 /2
6/21
6 /3
6/31

6
2
3
7
1
1
4

τ

7671/3
7371/1
7116/3
7411/3
7313/1
1617/4
1311/3

جدول  :5خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک با افزایش بار در سیستم  22شینهIEEE

6/31

6/33

6/21

6/2

6/61

6/6

6/31

13323

14146

12316

73317

71371

72171

33173

-3/621

-3/6366

-3/6311

-3/6273

-3/624

-3/6216

-3/6616

مورد  :1-2در این بخش مسئله  SSSC-OPFدر سطوح مختلف افزایش
بار سیستم مورد بررسی قرار میگیرد .سطوح مختلف بار با ضریب بار 

بهصورت زیر تعریف میشود:
()26
PL  PL0 , QL  QL0
 PL0و  QL0حالت پایه بار هستند .جدولهای  7و  1نشان میدهند که
با وجود افزایش بار در دو سیستم  3و  27شینه  IEEEحاشیه پایداری
سیگنال کوچک همچنان فراهم شده و سیستم ناپایدار نشده است .در
جدول  7در صورت افزایش بار در سیستم  3شینه  ،IEEEامنیت
اجتماعی کاهش و هزینه تولید افزایش مییابد .همچنین تابع  SWیا
همان سود خالص با افزایش بار کاهش مییابد و سود خالص منفی

Serial no. 81

افزایش بار

τ

) ($/hهزینه تولید
حاشیه پایداری

α

نشاندهنده زیان است ،درواقع تابع  SWهنگامی منفی میشود که درآمد
ناشی از فروش توان اکتیو از هزینه تولید آن کمتر باشد که این بهنوبهخود
موجب کاهش امنیت اجتماعی میشود ،به صورتی که اگر احتمال
هرکدام از این افزایش بارها برابر با یک درصد در نظر گرفته شود ،تابع
امنیت اجتماعی که در حالت عادی مقدار  2367/7را به خود اختصاص
داده است ،به مقدار  6161/133میرسد که نشاندهنده کاهش شدید
امنیت اجتماعی است .همچنین تأثیرات افزایش بار در حاشیه پایداری و
هزینه ژنراتورها در سیستم  27شینه در جدول  1نشان داده شده است.
در شکل  3حدود باال و پایین دامنه ولتاژ شینهای  P-Qدر حل
مسئله  SSSC-OPFبا افزایش بار در سیستم  27شینه  IEEEو عدم
تخطی قید ولتاژ نشان داده شده است.
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ب

الف

Voltage

Voltage

Bus Number

Load Factor

Load
Load Factor
Factor

Bus Number

شکل  :9الف) حد باال ولتاژ شینهای  ،P-Qب) پایین دامنه ولتاژ شینهای  - P-Qدر حل مسئله  ،SSSC-OPFبا افزایش بار در سیستم  22شینه
IEEE
جدول  :6خالصه نتایج  SSSC-OPFبا الگوریتم ژنتیک ،در افزایش بار با حاشیه پایداری  -0/3در سیستم  9شینه IEEE
QG3
)(Mvar

QG2
)(Mvar

QG1
)(Mvar

PG3
)(MW

PG2
)(MW

PG1
)(MW

-1/1
-1/21
-3/1
-3/33
7/31
1/7
62/1

3/32
1/71
63/6
63/6
61/1
23
23/1

21/1
33/3
33
73/7
71/1
17/3
13/4

634/1
636/3
633/1
661/1
636/4
621/1
611/3

666/3
661/1
666/3
663/1
663/1
623/3
663/1

667/1
632/1
661/3
674
674/2
611/1
611/1

حاشیه پایداری

α

هزینه

-3/334
-3/331
-3/331
-3/336
-3/333
-3/336
-3/337

تولید)($/h

7611/6
7313/1
7113/3
7414/7
7346/1
1641/6
1313/1

ضریب بار

ردیف

6/31
6/6
6/61
6/2
6/21
6/3
6/31

6
2
3
7
1
1
4

τ

جدول  :7هزینه تولیدی نیروگاه در افزایش بار با اعمال حاشیه پایداری و بدون اعمال حاشیه پایداری  -0/3در سیستم  9شینه
IEEE

6/31

6/3

6/21

6/2

6/61

6/6

6/31

1311/3

1611/4

7313/1

7411/3

7116/3

7371/1

7671/3

1313/1

1641/6

7346/1

7414/7

7113/3

7313/1

7611/6

مورد  :2-2در این حالت الگوریتم  SSSC-OPFبا افزایش بار ضمن
حاشیه پایداری  α ≥-3/3در مورد سیستم  3شینه  IEEEاجرا میگردد
که در جدول  1میزان تابع هزینه ،توان اکتیو و راکتیو تولیدی نیروگاهها
و همچنین حاشیه پایداری ایجادشده در گامهای  1واحدی افزایش بار
با حاشیه  -3/3نشان داده شده است .این جدول نشان میدهد که توان
اکتیو و راکتیو تولیدی نیروگاهها از محدوده مجاز خود خارج نشدهاند.
در جدول  4هزینه تولیدی نیروگاه در حالت افزایش بار با اعمال حاشیه
پایداری و بدون اعمال حاشیه پایداری با هم مقایسه شده است و نشان
میدهد که برای افزایش بارهای یکسان ،هزینه ایجاد حاشیه پایداری
سیگنال کوچک  ،-3/3بیشتر از حالت بدون حاشیه پایداری است .در
شکل  63حد باال و پایین دامنه ولتاژ برای حل مسئله  SSSC-OPFبرای

Serial no. 81

ضریب بار

τ

هزینه تولیدی بدون حاشیه
هزینه تولیدی در حاشیه

)($/h

($/h)α≥-3/3

ضریب بارهای مختلف در حاشیه پایداری  -3/3در سیستم  3شینه
 IEEEو عدم تخطی قید ولتاژ نشان داده شده است .شکل  66نشان
میدهد که روند تغییرات توان اکتیو ژنراتورها در حالت افزایش بار بدون
حاشیه پایداری و با حاشیه پایداری  -3/3با هم متفاوت است و در حالتی
که افزایش بار با حاشیه  -3/3انجام میشود ،ژنراتورهای  6و  3سهم
بیشتری را در تولید توان اکتیو تولیدی به خود اختصاص میدهند و
ژنراتور  2نسبت به حالت بدون ایجاد حاشیه ،سهم کمتری دارد که این
بهدلیل اینرسی کم ژنراتور  2است که برای ایجاد حاشیه پایداری سیگنال
کوچک باید سهم کمتری در تولید توان اکتیو داشته باشد؛ اما در حالت
بدون در نظر گرفتن حاشیه پایداری ،ازآنجاییکه ژنراتور ارزانتری از نظر
تولید است ،لذا بخش عمدهای از تولید توان اکتیو را به خود اختصاص
میدهد.
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ب

الف

Voltage

Voltage

Load Factor

Bus Number

Bus Number

Load Factor

شکل :10الف) حد باال دامنه ولتاژ ،ب) پایین دامنه ولتاژ  -برای حل مسئله  SSSC-OPFبرای ضریب بارهای مختلف در حاشیه پایداری  -0/3در
سیستم  9شینه IEEE

بهدست آورد ،همچنین این روش قادر به در نظر گرفتن قیود بیشتری
در مسئله بهینهسازی موردنظر میباشد.

پیوست
در این پیوست روشی برای جلوگیری از ناهمگرایی پخش بار یا خروج
توان اکتیو ژنراتور مرجع ،از مقدار حداکثر و حداقل خود ارائه میشود.
این روش راهکاری ساده از تعادل توانهای اکتیو تولیدی و مصرفی و نیز
تلفات میباشد که در رابطه زیر مشخصشده است:

اعمال حاشیه در سیستم  9شینه IEEE

 -6نتیجهگیری
در این مقاله برای اولین بار ،با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک به حل
مسئله پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک با دو تابع هدف
کمینه کردن هزینه ژنراتورها و بهحداکثر رساندن امنیت اجتماعی مورد
انتظار پرداخته شد و مسئله در شرایط احتمالی متفاوت شامل :افزایش
بار ،قطع خطوط و افزایش حاشیه پایداری بر روی سیستمهای  3و 27
شینه  IEEEمورد بررسی و شبیهسازی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان
میدهد که روش استفادهشده برای ایجاد پایداری سیگنال کوچک و
برآورده کردن قیود مختلف پخش بار بهینه در شرایط احتمالی متفاوت
در سیستم مورد بررسی ،مفید و کارآمد است .این روش توانسته است
که همه قیود تساوی و نامساوی مسئله ازجمله حاشیه پایداری سیگنال
کوچک را برآورده کرده و بهینهترین جواب را در همه شرایط احتمالی

Serial no. 81

j 1

i 1

 PGi   PLi  Ploss

()22
شکل :11توان اکتیو ژنراتورها در حالت اعمال حاشیه  -0/3و بدون

Nl

Ng

که در آن  Nlشماره بار PLi ،توان اکتیو بار  iاُم و  Plossتوان اکتیو
تلفشده در سیستم است .با توجه به رابطه  ،26توان اکتیو همه ژنراتورها
در محدوده مجاز حداکثر و حداقل خود قرار میگیرند؛ اما توان اکتیو
ژنراتور مرجع در حین پخش بار تغییر میکند .اگر طرف راست رابطه
 ،22یعنی مجموع توان بار و تلفات از طرف چپ معادله یعنی توان اکتیو
تولیدی ژنراتورها بیشتر باشد .بهمنظور برابری توان اکتیو همه ژنراتورها
بهجز ژنراتور مرجع بایستی رابطه زیر برقرار باشد:
()23
که در

N1g

Nl

i 1

j 1

PGs min   PLi  Ploss   PGi

N1 g

شماره ژنراتورها بهجز ژنراتور مرجع و  PGsتوان اکتیو ژنراتور

مرجع است؛ و اگر سمت راست  63از سمت چپ کمتر باشد ،باید مقدار
اضافی را با توجه به محدوده قابلتغییر ژنراتورها بهگونهای از توان اکتیو
همه ژنراتورها بهجز ژنراتور مرجع کم شود که رابطه زیر برقرار باشد:
()27

N1g

 PGi  PGs max
i 1

Nl

PLi  Ploss 



j 1
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 برقرار باشند هیچگاه توان61  و67 اگر قبل از پخش بار روابط
.ژنراتور مرجع از محدوده مجاز خود تجاوز نمیکند
 محدوده توانهای اکتیو و راکتیو برای:8 جدول
IEEE  شینه9 ژنراتورهای سیستم

نام ژنراتور
توان

6 ژنراتور
)G1(

2 ژنراتور
)G2(

3 ژنراتور
)G3(

PG max(MW)

213

243

211

PG min(MW)

21

21

31

QG max(Mvar)

11

73

23

QG min(Mvar)

-1

-1

-23
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