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 تجدید آرایش بهینه مجموعهای از ریزشببب ههای بههم پیوسببته جه تأمین بهینه توان شببب ه برای ید دهره یدرهزه ارائه، در این مقاله:چکیده
 در هر. بر ا ساس توابع هدف ارائه شده الگوی م شارک ریز شب هها در شب ه توزیع م شخص میگردد، در ساعات مختلف بهرهبرداری. شده ا س
ساع ه برای هر حال در ید ساع برای تمامی ریز شب ههای متصل به شب ه اصلی ه نیز جزیرهای شده از پخش بار بهینه جه تعیین توانهای
 در. تولید منابع داخل ریز شب هها ه نیز توانهای عبوری از خطوط بین ریز شب های با در نظرگیری قیود فنی ه زی س محیطی ا ستفاده شده ا س
 م سئولی تأمین بار بر عهده خود ریز شب ه،حالتی که برای ید ساع م شخص ریز شب های به صورت منف صل از شب ه ه خود تأمین کار میکند
 ساع ه نیز توانهای87  نتایج مطالعه جدهلی از حال های مشارک ه عدم مشارک ریزشب هها در تأمین کل بار شب ه توزیع در طول.خواهد بود
 ازآنجاکه در این مقاله ید تابع هدف چندمنظوره برای. تولیدی منابع انرژی در داخل هر ریزشب ه با در نظرگیری قیود فنی ه اقتصادی شب ه اس
) هDEA1(  کارایی نتایج حاصل در حضور چندین تابع هدف با رهش تحلیل پوششی دادهها،تغییر آرایش بهینه ریزشب هها پیشنهاد شده اس لذا
. با توجه به نتایج رهش تحلیل پوششی دادهها کاراترین سناریو برای هر ساع بهرهبرداری از بین سناریوهای مختلف ارائه شده اس
. کلیدزنی، تحلیل پوششی دادهها، برنامهریزی، پخشبار بهینه، تغییر آرایش ریزشب هها، ریزشب ه:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper the optimal reconfiguration and scheduling of a networked-Microgrids (networked-MGs) community for a 24
hours horizon is presents. Based on different fitness functions the configuration and commitment of the MGs are determined for any
scheduling time slots. For any hours in scheduling horizon and for each network reconfiguration states the generation power of each
distributed energy resource within MGs and the power flow exchange between MGs and main is obtained using Optimal Power Flow
(OPF) considering the electrical and environmental constraints. In case of MGs operation in island mode, each MG is responsible for
its load individually. To balance the total power in each MG, the price of the power exchanges with either the MGs or the utility grid
is considered. The main results include the MGs reconfiguration state table for 24 hours scheduling of MGs which includes MGs
resources output power and interconnection line flow. While the fitness function is a multi-objective function, to select the best and
effective solution considering all fitness function the Data Envelope Analysis (DEA) method is adapted to select the most efficient
solution for networked-MG optimal reconfiguration at each hour.
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 -1مقدمه
چالشهایی از قبیل تقاضای رهزافزهن انرژی ،کاهش منابع سوخ های
فسیلی ه درنتیجه آن افزایش قیم انرژی ،فرسودگی تجهیزات شب ه ه
درنتیجه کاهش بهرههری ه نیاز به ایجاد زیرساخ های جدید،
نگرانیهای خاص از تغییرات جوی ه غیره از انگیزههای اصلی گذر
بهسم شب ههای هوشمند اس ] .[6شب ه هوشمند سیستمی اس
که با بهرهگیری کامل ه ی پارچه از اطالعات ،ارتباط دهطرفه ه امن در
فنآهری اطالعات ه ارتباطات ه هوش محاسباتی جه دستیابی به ید
سیستم قدرت پاک ،ایمن ،با قابلی اطمینان باال ،انعطافپذیر ،پربازده،
ماندگار ه پایدار ایجاد شده باشد] .[8-63این مفهوم تمامی الیههای
سیستمهای قدرت از نقطه تولید تا نقطه انتهایی مصرف را شامل میشود
] .[66-68بهعبارتدیگر ،هوشمندسازی موجب افزایش بهرههری ،امنی
ه قابلی اطمینان سیستم قدرت شده ه نیز کیفی توان تحویلی به
مشترکین را ارتقا میدهد ] .[69در راستای نیل به اهداف متصور در باب
هوشمندسازی نیازمند ی پارچهسازی ه کاربرد ت نولوژیهای نوین از
قبیل نظارت بالدرنگ ،اندازهگیری پیشرفته ،فنآهری اطالعات ه
ارتباطات ،نرمافزارهای پیشرفته در تحلیل ه کنترل شب ه در جه
برقراری ارتباط دهطرفه در مبادله اطالعات ه توان اس  .تحقیقات اخیر
مؤید این حقیق اس که شب ههای توزیع هوشمند بهصورت ترکیبی
از ریزشب ههای مختلف خواهد بود ] .[67-61ریزشب ه به شب های گفته
میشود که مشتمل بر مصرفکنندههای گوناگون ه منابع انرژی پراکنده
متعدد بوده ه قادر اس نیاز مصرفکنندگان محلی خود را در حال های
کارکرد متصل به شب ه ه مستقل (جزیرهای) تأمین کند [.]61-64
عالههبراین ،ریزشب ه از طریق تجمیع ه بهکارگیری بهینه منابع انرژی
پراکنده موجب ارتقا کیفی توان ،انعطافپذیری ه قابلی اطمینان
سیستم میشود .میزان انعطافپذیری تقاضای بحرانی مصرفکنندگان
نهایی ،مدتزمان خرهج ه نوسانات کیفی توان عوامل محرک به تغییر
هضعی ریزشب ه به حال عمل رد جزیرهای ه تعیینکننده سرع این
تغییر اس  .ریزشب ه از طریق ید یا چند نقطه بنام نقطه اتصال مشترک
به شب ه اصلی ه/یا ریزشب ههای دیگر متصل هستند .در این بین کلید
قدرت کمهزینهترین ابزار برای قطع خط ارتباطی ه درنتیجه جداسازی
ریزشب هها اس  .میزان مبادله توان عبوری بین ریزشب هها ه شب ه
اصلی از طریق مدیری خط ارتباطی قابل کنترل اس  .میزان مبادله
توان بسته به نیاز ریزشب ه به توان هارداتی ،قابلی اطمینان ،مسائل
پایداری ه کیفی توان میتواند تغییر کند.
ی ی از مهمترین چالشهای مدیری ریزشب هها ،تعادل بار ه
تولید در هر بازه زمانی اس  .در مرجع [ ،]62برنامهریزی اقتصادی تولید
در ریزشب ههای چندگانه در شب ههای هوشمند با درنظرگیری انواع
منابع تولید پراکنده ،آلودگی محیط زیس ه قیم انرژی ارائه شده
اس  .مطالعه بر اساس پخش بار اقتصادی بوده ه در آن ساختار شب ه ه
تلفات مورد مطالعه قرار نگرفته اس  .مسئله بهرهبرداری بهینه ید
ریزشب ه در حال متصل به شب ه ه جزیرهای در مقاالت متعددی مورد
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مطالعه قرار گرفته اس [ .]63-83اما مطالعه ریزشب ههای چندگانه که
شامل ید شب ه توزیع با مجموعهای از ریزشب هها باشد بهندرت مورد
توجه قرار گرفته اس [ .]86در [ ]88ید رهش برای بهینهسازی تولید
ه طراحی خطوط انتقال با فرض ایجاد ریزشب هها ارائه شده اس مطالعه
فوق بهصورت کلی ه در شب ه انتقال بوده اس  .توانایی تبادل توان ه
مدیری بار در ریزشب هها از مباحث مهمی اس که مطالعاتی نظیر
استراتژی کنترلی جدید برای بهرهبرداری ریزشب ههای سیستم توزیع،
ارائه میشود [ .]87-89همانطور که ذکر شد ،ریزشب هها تأثیر
مستقیمی بررهی طراحی ه بهرهبرداری سیستمهای قدرت داشته اس
[ .]81هزینه تولید توان این شب هها با استفاده از  NSGA- II2کمینه
شده اس [ ]81ه عمر مفید باتریها افزایش پیداکرده اس  .ارائه
ساختاری ترکیبی از عمل رد اپراتور بازار ه اپراتور شب ه توزیع در
شب های شامل چندین ریزشب ه از اهداف مقاله [ ]84اس که در آن
اهداف مختلفی برای بازیگران شب ه لحاظ شده اس ه کمینهسازی
قیم تسویه بازار ه یا تولیدکننده در راستای حداکثرسازی سود با دیگر
ریزشب هها در بازار پیشنهادی مشارک  ،حاصل شده اس  .برای
بهرهبرداری بهینه در ید ریزشب ه برای حال اتصال به شب ه ،از شب ه
عصبی بازگشتی استفاده شده اس [ .]82از برنامهریزی خطی نیز برای
انتخاب بهینه ظرفی های سیستم ه برنامهریزی بهرهبرداری در ریزشب ه
استفاده شده اس [.]83
پخشبار بهینه بهعنوان ابزار کارآمد ،نقش بسزایی در
بهرهبرداری هرچه اقتصادیتر از سیستمهای قدرت ایفا میکند ه از آن
در حل مسائل تبادل اقتصادی بین چند ناحیه ه ریزشب ه ه به مدار
آهردن نیرهگاهها استفاده میشود .مسئله بهرهبرداری اقتصادی از سیستم
قدرت از زمانی مطرح شد که ده یا چند هاحد تولید انرژی ال تری ی با
ی دیگر در تأمین بار ال تری ی مشارک داشته ه ظرفی کل آنها در
مجموع بیش از میزان مصرف بوده ه لذا آرایشهای متفاهتی از میزان
تولید هاحدها را بهدنبال داشته اس  .مسئله بهینهسازی غیرخطی بوده
ه معموالً هدف آن حداقل نمودن هزینهها اس  .گاهی اهداف دیگری
مانند بهبود امنی سیستم ه کاهش صدمات زیس محیطی ناشی از
احتراق سوخ های فسیلی در نیرهگاههای حرارتی نیز همزمان مورد نظر
اس  .این بهینهسازی تح ید دسته قیود معادلهای ه نامعادلهای انجام
میپذیرد .قیود معادلهای سیستم بر اساس نوع مدل انتخابی برای
شبیهسازی شب ه ه قیود نامعادلهای با توجه به محدهدی های فیزی ی
ه عمل ردی موجود در سیستم تعیین میشود .در حال کلی میتوان
گف  ،پخشبار بهینه ی ی از ابزارهای نرمافزاری مهم در مراکز
بهرهبرداری ه برنامهریزی سیستمهای قدرت اس که بهمنظور تنظیم
بهینه متغیرهای تح کنترل سیستم قدرت برای دستیابی به تولید
مطمئن با حداقل هزینه ه حداکثر امنی در سیستم قدرت به ش لهای
مختلف ب ار میرهد[.]93
هدف اصلی در مدیری شب ههای هوشمند ،کمد به اپراتور
شب ه در بهرهبرداری صحیح ه برنامهریزیشده شب ه در شرایط معین ه

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 4, winter 2017

 /6123مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،7زمستان 6931

خاص جه افزایش قابلی اطمینان شب ه ،کاهش تلفات ،پایداری هلتاژ،
کاهش هزینه ه سوددهی باال اس  .در این راستا تجزیههتحلیل شب ههای
قدرت ه شناسایی کاراترین عمل ردها با توجه به برخی معیارها ،کمد
زیادی به بهبود ه پایداری شب ههای حال ه آینده میکند .انتخاب بهینه
برای درنظرگیری معیارهای مذکور ،ی ی از مسائل مهم مورد بحث در
گذشته ه حال بوده ه با پژههشهایی که در این زمینه صورت گرفته،
الگوریتمهایی برای این منظور ارائه شده اس که بهمرهر زمان ایرادات
هرکدام مشخص ه رهشی دیگر پیشنهاد میشود .ی ی از ایرادات اساسی
الگوریتمهای ارائه شده ،نادیده گرفتن همزمان معیارها برای ارزیابی ه
تصمیمگیری نهایی اس  .در این مطالعه ،از رهش تحلیل پوششی دادهها
( )DEAکه ی ی از رهشهای پیشرفته تحقیق در عملیات اس برای
ارزیابی ه انتخاب بهینه در عمل رد شب ه استفاده میشود [ .]96در این
رهش میتوان با استفاده از چندین متغیر هرهدی ه خرهجی ،میزان
کارآیی عمل ردها (ه یا بهعنوان هاحدهای تصمیمگیری ( )DMU3sدر
این رهش) را محاسبه ه کاراترین آنها از ناکاراترینها جدا کرد ه بهینه
آنها انتخاب ه استفاده کرد [ .]96این رهش با راهحلهای غیرغالب ه
رتبهبندی آن با رهش اندرسون-پترسون ( ،)AP4به اپراتور سیستم این
ام ان را میدهد که عمل ردش را بر اساس هزینه ه شرایط بهرهبرداری
سیستم تنظیم کند [ .]98در رتبهبندی راهحلها ،نیازی به دخال
بهرهبردار نیس ه آنها بر اساس میزان کارآمدیشان رتبهبندی
میشوند .بعد از رتبهبندی ،اپراتور میتواند ایده خود را اعمال ه ی ی از
آنها را در راستای اهداف اصلی مذکور در شب ههای هوشمند انتخاب
کند.
هدف اصلی این مقاله ،برنامهریزی ه تجدید آرایش بهینه ریزشب ههای
چندگانه متصل بههم برای ید دهره برنامهریزی رهزانه با اهلوی تأمین
بار کلیه ریزشب هها ،حداقلسازی هزینه بهرهبرداری ه آالیندگیهای
زیس محیطی ه بهبود شاخصهای فنی شب ه اس  .رهش پیشنهادی
قادر خواهد بود تا با تأمین بار مورد نیاز ریزشب هها هزینههای
بهرهبرداری آنها را نیز در کاراترین صورت برآهرده کند .نتیجه کارا به
نتیجهای اطالق میشود که دارای کمترین هزینه بهرهبرداری مم ن،
کیفی توان باال ه کمترین آلودگی زیس محیطی باشد .الزم به ذکر
اس که با توجه به تعریف تابع هزینه مربوط به هزینه بهرهبرداری
بهصورت ترکیبی از هزینه تلفات ،هزینه تولید انرژی هاحدهای مختلف،
کاهش این هزینه خود موجب ارتقا قابلی اطمینان سیستم نیز میشود.
بنابراین با استفاده از رهش پیشنهادی مدیری ریزشب هها در کمترین
هزینه ،باالترین قابلی اطمینان ،باالترین کیفی توان ه کمترین آلودگی
انجام خواهد شد.
حل مسئله تغییر آرایش بهینه مجموعهای از ریزشب هها در ید
شب ه توزیع هوشمند ه تعیین مشارک بهینه آنها در طول ید دهره
بهرهبرداری معین نوآهری اصلی این مقاله اس  .همچنین استفاده از
رهش تحلیل پوششی داده برای حل ید مسئله بهینهسازی چندمنظوره
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ه استخراج جوابهایی با کارایی باال در حضور چندین تابع هدف مختلف
دهمین نوآهری این مقاله اس

.

 -2توابع هدف
فرض کنید که در یک شبکه توزیع هوشمند تعداد زیادی ریزشبکه وجود
دارد که این ریزشبکهها در نقطه اتصال به شبکه به بدنه شبکه توزیع
متصل میباشند .از طرفی به دالیل مختلفی مانند تأمین توان با قیمت
کمتر و فروش انرژی به ریزشبکههای مجاور ،ریزشبکههای فوق ممکن
است به یک یا چند ریزشبکه مجاور نیز تبادل توان نمایند .در چنین
شرایطی هر ریزشبکه در طول دوره بهرهبرداری کوتاهمدت روزانه
میتوانند به دالیل و اهداف بهرهبرداری مختلف مانند تأمین انرژی با
قیمت بهتر ،مسائل فنی مانند بهبود ولتاژ ،قابلیت اطمینان و غیره به
شبکه اصلی متصل و یا از آن جدا گردد .هدف از تغییر آرایش بهینه
ریزشبکهها رسیدن به اهداف بهرهبرداری بهینه با ورود-خروج ریزشبکهها
به شبکه اصلی و با توجه به محدودیتهای بیانشده برای هر ریزشبکه
و شبکه توزیع است.
درواقع در این مسئله برای هر ریزشبکه الگوی بهینه کلیدزنی تعیین
میگردد تا شرایط اتصال به شبکه اصلی و یا ریزشبکههای مجاور و یا
جزیرهای شدن آن را در طول  22ساعت مشخص کند.
بر این اساس در این مقاله خطوط ارتباطی بین هر ریزشب ه ه شب ه
توزیع ه نیز بین ده ریزشب ه مجاهر ،با ید کلید مدلسازی شده اس
که باز بودن آن به معنی عدم انتقال توان ه بسته بودن آن حاکی از تبادل
توان اس  .بنابراین در هر ساع بهرهبرداری در حضور چندین ریزشب ه
که با تعدادی کلید ( )sبههم ه نیز به شب ه باالدستی متصل هستند،
تعداد سناریوهای مم ن برای آرایش کلیدها برابر با  8sخواهد بود .با
توجه به توابع هدف مسئله مم ن اس که هضعی این کلیدها در
بازههایی از زمان تغییر کند ه درنتیجه ریزشب ه(ها) گاهی بهصورت
متصل به شب ه ه گاهی بهصورت جزیرهای بهرهبرداری شوند.
با توجه به ماهی چندهدفه بودن رهش پیشنهادی ،این رهش
در ده گام قابل اجرا اس که در گام اهل تمامی سناریوهای مم ن برای
هر بازه زمانی ید ساعته ( 17سناریو برای این مسئله) با استفاده از
پخش بار بهینه ه با در نظر گرفتن توابع هدف تعریفشده بررسی شده
ه در گام بعدی از بین سناریوهای مم ن با استفاده از  DEAکاراترین
سناریو انتخاب میشود.
کاراترین سناریو ،به سناریویی اطالق میشود که در کمترین
هزینه بهرهبرداری مم ن دارای باالترین کیفی توان ه پایینترین میزان
آلودگی زیس محیطی باشد .بنابراین رهش پیشنهادی قادر خواهد بود
در هر بازه زمانی معین ه با توجه به اهداف تعریفشده ،آرایش اتصال
ریزشب هها بههم ه به شب ه اصلی را مشخص کرده ه میزان تبادل توان
مابین ریزشب هها ه میزان تولید هاحدهای مختلف در داخل هر ریزشب ه
را محاسبه کند.
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بهمنظور حفظ بهترین شرایط بهرهبرداری در ید شب ه توزیع
با مجموعهای از ریزشب هها ،مسئله پخش بار بهینه در ریزشب هها با
الگوی پیشبینیشده رهزانه حل میشود .سرهیسدهی به مشترکین در
کمترین هزینه مم ن بهرهبرداری ،با قابلی اطمینان ه کیفی توان باال
ه کمترین آلودگی میتواند با توابع هدفی چون افزایش کاهش هزینه
بهرهبرداری ،آلودگی ،بهبود شاخص پایداری هلتاژ ،کاهش تلفات ه بهبود
پرهفیل هلتاژ تأمین شود .هزینه بهرهبرداری خود مشتمل بر هزینه تلفات،
هزینه تولید هاحدهای مختلف سیستم اس  .اندیسها ،پارامترها ه
متغیرهای بهکاررفته در رهابط ( )6ه ( )3عبارتاند از:

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .

تابع هزینه بهرهبرداری ه تلفات هر ریزشب ه ه بهتبع آن کل سیستم در
صورت اتصال ریزشب هها به شب ه اصلی در فرمول ( )6بیان شده اس .
اگر فرض شود که ) U n  (0,1حال های اتصال ریزشب ه  nرا نشان
دهد در این صورت اگر ریزشب هها به شب ه اصلی متصل باشند تابع
هدف بهصورت زیر خواهد بود:
U  1 n  N MG n

)FOC =F(Operation Cost

()1

 ci Pn2,Gi  

N MG

 a  b P

i n ,Gi

i



n 1 i 1

   Ploss  CP loss  Qloss  CQ loss  
n 1

  DTOM  CFDT  PDT

اندیسها
 :kشمارنده باس
 :iشمارنده منابع تولید پراکنده
 :lشمارنده خط
 :nشماره ریزشب ه
 :Gشمارنده ژنراتور
 :schبرنامهریزیشده
 :DTمنبع تولید پراکنده
 :OMبهرهبرداری ه نگهداری
 :CO2-Gridآلودگی دیاکسیدکربن شب ه
 :CO2-DGآلودگی دیاکسیدکربن منابع تولید پراکنده
 :NO2-Gridآلودگی دیاکسید نیترهژن شب ه

n

که در آن
K Grid  K CO2 GRID  M CO2 / NO2 K NO2 GRID
K DT  K CO2  DG  M CO2 / NO2 K NO2  DG

FEM =F(Emission) 
N MG

K Grid    Pj , DT  K DT

()2

nN j 1

2

()3

N MG

P

j, M

n 1 j 1

N MG

FVD =F(Voltage Deviation)    Vn ,k  Vrated 
n 1 k 1

N MG

پارامترها
 :FOCتابع هدف هزینههای بهرهبرداری
 :FEMتابع هدف هزینههای آالیندگی
 : FVDتابع هدف بهبود پرهفیل هلتاژ
 :FVSIتابع هدف بهبود شاخص پایداری هلتاژ

()2

Serial no. 82

n 1 k 1

شاخص پایداری هلتاژ با استفاده از ش ل  6که قسمتی از ید شب ه
توزیع با ده باس بار را نشان میدهد محاسبه میگردد .برای شاخص
پایداری هلتاژ برای هر باس ،m+1از این مدلسازی استفاده شده اس .

) :g(.قیود غیرخطی
) :h(.قیود خطی
) :L(.تابع الگرانژ
 :a, b, cضرایب هزینه تولید منابع
متغیرها:
 :Pتوان اکتیو شب ه اصلی ه منابع تولید پراکنده
 :Qتوان راکتیو شب ه اصلی ه منابع تولید پراکنده
 :Vدامنه هلتاژ
 :Cهزینه
) :(δزاهیه هلتاژ
 :Kضریب
 :CFضرایب ظرفی منابع
) :R(j)+jX(jامپدانس خط

FVSI  F (VoltageStability )     2Vn ,k 1  Vn ,k 

)δ (k+1

)δ (m

)V(k+1
) i( j

)P(k+1)+Q(k+1

)R(j)+jX(j

k+1

)V(k
k

)P(k), Q(k

شکل  :1قسمتی از شبکه توزیع با دو باس بار

قیود خطی ه غیرخطی که باید در حل مسئله رعای شوند ،در
زیر اشاره شده اس :
Pk  0, Pint  Psch  0 
 h( x )  0
Qk  0, Vk  Vkset  0 

()5

PGi  PGi max  0, PG min  PGi  0 

Pl  Pl max  0, Pl min  Pl  0

 g ( x)  0
QGi  QGi max  0, QG min  QGi  0 

Vk  Vk max  0,Vk min  Vk  0
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درصورتیکه ریزشب های بهصورت جزیرهای کار کند یعنی

U  0 n  N MG n

در این صورت پخش بار بهینه ه نیز توابع هدف برای آن بهصورت
زیر جداگانه محاسبه میگردد:
FOC =F(Operation Cost) 
 bi Pn ,Gi  ci Pn2,Gi 

a

i

i 1

  Ploss  CP loss  Qloss  CQ loss  

()6

) ( DTOM  CFDT  PDT

FEM =F(Emission) 

KGrid   Pj , DT  K DT

()4

j 1

2

()2
()3

P

j, M

j 1

درصورتیکه خرهجیها به نسب افزایش هرهدیها تغییر کند در این
صورت به آن رهش بازگش به مقیاس ه یا بازده به مقدار گفته میشود.
بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات هرهدیها ه خرهجیهای ید
سیستم اس  .ی ی از تواناییهای رهش تحلیل پوششی دادهها ،کاربرد
الگوی مختلف ،با بازده به مقیاسهای متفاهت ه همچنین اندازهگیری
بازده به مقیاس هاحدهاس  .بازده به مقیاس ثاب  ،یعنی هر مضربی از
هرهدیها همان مضرب از خرهجیها را تولید میکند .رهش  CCRدارای
بازده ثاب به مقیاس اس ه سعی دارد با انتخاب هزنهای بهینه برای
متغیرهای هرهدی ه خرهجی هاحد تح بررسی ،کسر کارآیی این هاحد
(هاحد صفر) را بهگونهای بیشتر کند که کارآیی سایر هاحدها از حد باالی
ید تجاهز ن ند.
حال فرض میکنیم  nتا  DMUبا  mتا هرهدی ه  sتا خرهجی هجود
دارد ،کارآیی مربوط به هر DMUبا حل مدل برنامهریزی کسری زیر
حاصل شود:
s

FVD =F(Voltage Deviation)   Vk  Vrated 

yr 0

r

k 1

u

i0

i

نوع اس که عبارتاند از  BCC6 ،CCR5ه  .VRS7با توجه به نوع مسئله
مطرحشده در این مقاله از مدل  CCRاستفاده شده اس  .در این مقاله،
ستاده به نتایج حاصل از  OPF8درنتیجه اعمال تمامی حال های
کلیدزنی ه درنهای اعمال DEAبر این نتایج جه تعیین کاراترین
حال کلیدزنی گفته میشود.
 -1-1-2مدلسازی روش تحلیل پوششی دادهها با مدلCCR

نام این الگو از حرهف اهل نام سه محقق به هجودآهرنده آن یعنی چارنر،
کوپر ،رهدز گرفته شده اس ه بهعنوان پایهای برای ش لگیری سایر
الگوها در  DEAمطرح اس  .در برنامهریزی به رهش DMUها

Max  0 

i 1

k 1

ارائه مبانی رهش تحلیل پوششی دادهها خارج از حوصله این
مقاله اس اما مطالب کامل برای بررسی این رهش در منابع متعددی
ارائه شده اس [ .]98رهش تحلیل پوششی دادهها ،ید رهش چندمعیاره
برای ارزیابی کارایی نسبی هاحدهای تولیدی ،خدماتی ،آموزشی ه  ...اس
که معموالً آنها را بنام  DMUمعرفی میکنند ه مورد توجه جدی
مهندسین ه اقتصاددانان قرار گرفته اس  .در این رهش با استفاده از
توجه به
یی
 DMUبا .
.
زان کارا .
خرهجی ،می ,
چندین متغیر هرهدی ه )
اطالعات آنها محاسبه میگردد .همچنین میتوان عل ناکارا بودن
شرک ها را با تحلیل حساسی تعیین ه از اطالعات بهدس آمده ،جه
انتخاب پرتفوی بهینه از بین DMUهای کارا استفاده کرد DEA .ید
رهی رد غیرپارامترید ه مبتنی بر برنامهریزی ریاضی اس که ارزیابی
کاراییDMUهای مشابه را که دارای دادهها (هرهدیها) ه ستادههای
(محصوالت) چندگانه هستند را ام انپذیر میسازد DEA .دارای سه

r 1
m

 x

FVSI  F (VoltageStability)    2Vk 1  Vk 

 -1-2روش تحلیل پوششی دادهها

Serial no. 82

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .

s

()63
 1, j  1, 2,..., n

yrj

r

u
r 1
m

 x

ij

i

s.t.

i 1

r  1, 2,..., s

ur  0,

i  1, 2,..., m

i  0,

در معادله باال j ( j  1, 2,..., n) ،شاخص ،DMUهزن iامین هرهدی
برای jامین  yrj (r  1, 2,..., s) ،DMUهزن rامین خرهجی
 ur (  r 1هزنهای
, ،DMU
j ,امین s2
) i (i  1, 2,..., sهزنهای هرهدی در ارزیابی DMUها اس DMU .
خرهجی،

زمانی مؤثر خواهد بود که   0  1باشد .میزان کارآمدی  DMUبا
نسب هزن خرهجیها به هزن هرهدیها مشخص میشود ه باید توجه
داش که این نسب برای تمامی DMUها میتواند کمتر یا مساهی ید
باشد .هرچقدر این نسب از لحاظ عددی به ید نزدید باشد ،میزان
کارآمدی بیشتر ه نیز هرچقدر این نسب از لحاظ عددی از ید
کوچدتر باشد ،میزان ناکارآمدی را نشان میدهد .با توجه به این ه
هزنها با مدل مشخص میشود ،میتوان بر این اساس متوجه شد که
هیچ نیازی به هجود اعمال نظرات ه ایدههای تصمیمگیرندگان در مدل
نیس .
اگر فرض کنیم که صورت ه یا مخرج کسر فوق ثاب ه برابر عدد ید
باشد ،عبارت کسری فوق میتواند به برنامهریزی خطی تبدیل شود .در
عبارت ( )63صورت کسر نمایندهای از هرهدیهای DMUها ه مخرج آن
نمایندهای از خرهجیهای آنها اس  .لذا اگر صورت کسر برابر با مقدار
ثاب ید فرض شود تمرکز بررهی خرهجیها بوده ه رهش را خرهجیگرا
گویند ه اگر مخرج کسر برابر با ید فرض شود رهش را هرهدیگرا
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مینامند .بنابراین با تنظیم مخرج کسر به عدد ید ه تغییر فرمولبندی
برنامهریزی خطی ،ضرایب مدل هرهدیگرایی  CCRبهصورت زیر خواهد
بود:
s

Max  0   ur yr 0

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .

در این مقاله ،بهمنظور ارزیابی DMUاز ترکیب  DEAبا مدل
 APاستفاده شده است که این ترکیب میتواند در کنار برنامهریزی بهینه
برای ریزشبکهها مزایای فنی ،زیستمحیطی و اقتصادی در پی داشته
باشد.

r 1

m

 x

1
()66

 0, j  1, 2,..., n

i i0

s.t.

i 1
s

m

 u y   x

i ij

rj

i 1

r  1, 2,..., s

r

r 1

ur  0,

i  0,

i  1, 2,..., m
با قرار دادن صورت کسر برابر ید ،ضرایب خرهجیگرایی CCR
بهدس خواهد آمد .به دلیل ماهی فرمولبندی ،مقدار تابع هدف بهینه
هرهدی ه خرهجیگرایی  ،CCRمقدار کارآمدی متقابل رانشان میدهد.
دهگان فرمول ( )66با متغیرهای حقیقی  θه ضرایب متغیرهای هرهدی
با بردار نامنفی 𝑇) 𝑛𝜇  𝜇 = (𝜇1 , 𝜇2 … ,بهص ت زیر اس :
Min 
()68

n

xij   xio

j

xij  yr 0

j

j  1, 2,..., n



s.t.

j 1

 -3شبیهسازی و نتایج
در ش ل  2ید شب ه توزیع هوشمند متش ل از سه ریزشب ه متصل
بههم ه متصل به شب ه باالدستی که مبنای مطالعات این مقاله اس
ارائه شده اس  .در این ش ل نحوه اتصال این ریزشب هها مشخص شده
اس  .شش عدد کلید اصلی هجود دارد که ارتباط بین هر ریزشب ه با
شب ه اصلی ه نیز ریزشب ه مجاهر را برقرار میکند .این خطوط درهاقع
خطوط بین ریزشب های در این مطالعه میباشند .مطابق با ش ل  3هر
ریزشب ه خود از سه فیدر اصلی ه با انواع بار متفاهت خانگی ،تجاری ه
صنعتی ایجاد شده اس  .در هر ریزشب ه 8 ،توربین بادی8 ،
می رهتوربین 8 ،سلول خورشیدی 6 ،هاحد سیستم تولید همزمان برق ه
حرارت ( )CHP9ه  9پیل سوختی استفاده شده اس  .ظرفی هر ید از
منابع در نظرگرفتهشده در باسهای نصبشده در ریزشب هها ه نیز
ضرایب هزینههای تولید ه آلودگی منابع در جدهل  6آهرده شده اس
[.]76-78

n



4

j 1

MG 2

 j  0,

فرمول ( )1مدل هرهدیگرایی CCRرا نشان میدهد [.]99-91
بهطور خالصهDMU ،ها با استفاده از  DEAبه ده گرهه کارآمد ه
ناکارآمد تقسیم میشود ،یا به عبارتی از بیشترین کارایی تا کمترین
کارایی رتبهبندی میشوند .در  ،DEAمعموالً بیش از ید DMUمم ن
اس کارآمد باشد ه میزان کارآمدی آن ید باشد ،بنابراین ی ی از
جذابترین رهشهای تحقیق در  ،DEAتعیین هاحدهای کارآمد اس
[ .]91-93معموالً مفهوم کارآمدترین نشاندهنده تفاهت کامل بین همه
DMUهای کارآمد اس زمانیکه بیش از ید تصمیمگیرنده هجود داشته
باشد .در این راستا برای رتبهبندی مؤثر DMUها در  DEAاز بین
کارآمدترین مدلها ،از رهش APاستفاده شده اس [ .]73برنامهریزی
خطی زیر کارآمدترین هاحد را از بین چندین هاحد کارآمد را بهدس
میآهرد.
s

Max  0   ur yr 0

()69

MG 3

35

5

6

MG 1
68

2

2

3

(1) Main Feeder

1

شکل  :2شبکه مورد مطالعه و نحوه اتصال ریزشبکهها بههم و شبکه اصلی

جدول  :1اطالعات ظرفیت هر یک از منابع تولید پراکنده []21-22
Emission
)factors(lb/MW
NOx SO2 CO2

3/77 3/332 6131
3
3
3
6/61 3/332 6632
6/61 3/332 6632
3
3
3
3
3
3

ai b i ci

3
3
3
3
3
3

3/9 83
3/34 1
3/8 13
3/8 13
3/7 11
3/96 93

Max
power

Min
power

)(kW

)(kW

613
633
633
13
41
6333

93
3
93
93
3
613

DG
units
MT
WT
FC1
FC2
PV
CHP

r 1

1
 0, j  1, 2,..., n , j  0

Serial no. 82

m

 x

i i0

m

i 1
s

 u y   x

i ij

i 1

r rj

r 1

r  1, 2,..., s

ur  0,

i  1, 2,..., m

i  0,

s.t.

بار مصرفی در این مقاله در سه نوع خانگی ،تجاری ،صنعتی اس .
اطالعات مربوط به بارهای موجود در ریزشب هها در پید بار ه همچنین
ناحیه مشخص شده برای هرید از بارها (طبق ش ل ،9عدد  6بیانگر
ناحیه بار خانگی ،عدد  8بیانگر ناحیه صنعتی ه عدد  9نیز بیانگر ناحیه
تجاری) در جدهل  8ارائه شده اس  .با توجه به این جدهل مجموع بار ه
مقادیر بار انواع کاربریها در هرکدام از ریزشب ه متفاهت از سایر
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ریزشب هها در نظر گرفته شده اس  .در ش ل  7پرهفیل رهزانه بار سه
ناحیه ه نیز قیم خرید انرژی به نمایش گذاشته شده اس  .الگوی تولید
رهزانه منابع بادی ه خورشیدی در هر ساع از شبانهرهز برای ید رهز
نمونه پاییزی در ش ل  1ارائه شده اس  .در این مطالعه فقط مقادیر
مورد انتظار متغیرهای دارای عدم قطعی بهعنوان مقادیر ساعتی
استفاده شده اس ه عدم قطعی های موجود در مطالعه شب ه با مقادیر
مورد انتظار آنها جایگزین شده اس  .قیم انرژی طوری ارائه شده
اس که تقریبًا متناسب با پید بار شب ه تغییر کند.

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .

شکل  :4پروفیل قیمت و سه نوع بار خانگی،تجاری و صنعتی

شکل  :5پروفیل تولید توان توربین بادی و سلول خورشیدی در 24
ساعت
شکل  :3آرایش منابع و فیدرهای هر یک از ریزشبکه
جدول :2مقدار و نوع بار داخل ریزشبکهها در پیک بار
MG3

MG2

MG1

313
533
234

723
719
713

711
734
794

Area
Load’s zone
)Residential (kW
)Industrial (kW
)Commercial (kW

فرض میگردد که زیرساخ مخابراتی ه نیز سیستم کنترل مرکزی در
سیستم مدیری توزیع شب ه هوشمند ایجاد شده اس ه ام ان مبادله
دهطرفه اطالعات بین ریزشب هها ه نیز مرکز مدیری توزیع فراهم اس .
هر ریزشب ه میتواند شامل مجموعهای از منابع با خصوصیات
منحصربهفرد خود باشد که شرایط تولید توان متفاهتی در ساعات مختلف
رهز ارائه نماید .درکارکرد جزیرهای ریزشب هها ،هر ریزشب ه فقط به
منابع خود مت ی بوده ه نمیتواند از سایر نقاط شب ه انرژی دریاف کند.
اما در کارکرد ریزشب هها بهصورت مجموعهای از ریزشب ههای بههم
پیوسته ،این ام ان هجود دارد که با باز-بس کلیدهای موجود بین
ریزشب هها ه نیز شب ه اصلی ،ام ان تبادل توان در شرایط خاص جه
کمد به ریزشب ههای مجاهر هجود خواهد داش  .به این ترتیب تأمین
انرژی ه افزایش قابلی اطمینان ه بهرهبرداری با هزینه کمتر میسر خواهد
بود در این مقاله ،با استفاده از این ایده ،اطالعات ساختاری ریزشب ه
بهعنوان هرهدی در نظر گرفته شده اس ه با برنامه پخش بار بهینه توابع
هدف اشارهشده در قسم های قبلی ه با توجه به محدهدی های موجود
محاسبه شده ه با رهش  DEAبهینه سناریو انتخاب میشود .فلوچارت
الگوریتم رهش پیشنهادی برای هر بازه زمانی معین در ش ل  1به نمایش
گذاشته شده اس .

Serial no. 82

برای هر بازه زمانی معین ،تدتد سناریوها هارد پخش بار بهینه میشود
تا توابع هدف تعریفشده ،با توجه به محدهدی های هلتاژ ،حد جریانی
خطوط ،حداکثر ه حداقل توان تولیدی هاحدها محاسبه شود .اگر پخش
بار بهینه همگرا شود ،مقادیر توابع هدف مربوط به آن جواب بهعنوان
ید  DMUذخیره میشود .این کار برای تمام سناریوها ت رار میشود.
در پایان  DEAدر ترکیب با رهش  APبه تمام DMUها اعمال میشود
ه  DMUکارا مشخص میشود .بهعبارتی حال های کلیدزنی بهعنوان
 DMUهستند ه توابع هدف انحراف هلتاژ ،آلودگی ه هزینه بهرهبرداری
بهعنوان هرهدی ه پایداری هلتاژ بهعنوان خرهجی در نظر گرفته میشود.
دلیل انتخاب هرهدی ه خرهجی به ماهی  CCRبرمیگردد که هرآنچه
باید بیشینه شود بهعنوان خرهجی در نظر گرفته شده ه هرهدی
پارامترهایی هستند که کمینه آنها مطلوب اس  .جواب نهایی حاکی از
ید سناریو کارا برای هر بازه زمانی معین اس که مشخصکننده آرایش
بهینه ریزشب هها ،میزان توان تولیدی هاحدهای مختلف ه مقدار تبادل
توان اس  .همانطور که قبالً نیز بدان اشاره شده ،نتیجه کارا در کمترین
هزینه مم ن دارای باالترین قابلی اطمینان ه کیفی توان اس ه
عالههبراین میزان آلودگی زیس محیطی در کمینه مقدار اس .
در این قسمت نتایج حاصل از تغییر آرایش بهینه ریزشبکههای
چندگانه جهت بهبود توابع هدف مختلف و ارائه یک آرایش بهینه با توجه
به خروجیهای این توابع هدف با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
ارائه میگردد .مهمترین تابع هدف برای بهرهبرداران ریزشبکهها و شبکه
توزیع ،هزینه بهرهبرداریهای آنها است .در جدول  3نتایج تجدید
آرایش بهینه ریزشبکههای بههم پیوسته ارائه شده است .همانگونه که
بیان شد با توجه به تعداد کلیدهای اصلی در هر ساعت بهرهبرداری 62
حالت وجود دارد که بسته به باز یا بسته بودن کلید نوع آرایش شبکه
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تغییر میکند .در جدول  3مقدار تابع هدف این بخش (هزینهبهرهبرداری)
در تمامی ساعات بهازای بهترین حالت کلیدزنی از بین  62حالت ارائه
شده است.

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .
521664
11215
11447

حالت17
حالت6
حالت5

22
23
22

172324
112313
115132

حالت5
حالت6
حالت5

17
11
12

ش ل 4مقادیر هزینه بهرهبرداری حال های مختلف در زمان
پید را نمایش میدهند.

شکل  :7نتایج پخشبار بهینه برای هزینه بهرهبرداری در زمان پیک

درهاقع در این جدهل الگوی کلیدزنی به ازای حداقلسازی هزینه
بهرهبردای نشان داده شده اس  .بهعنوانمثال با توجه به جدهل  9بهترین
حال ه آرایش ریزشب هها برای ساع  1حال  1یعنی
( )S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,0,0,0,0اس که به معنی قطع بودن هر
شش کلید اس  .در پید بار شب ه یعنی ساع  22حال کلیدزنی 22
یعنی ( )S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,1,0,1,0,1بهترین حال مم ن ه
کاراترین جواب بوده اس  .الزم بهذکر اس که شماره حال های
کلیدزنی بهصورت باینری بوده ه از حال  7 ،9 ،8 ،6ه  1بهترتیب
(،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,0,0,0,0
بهصورت

بههمان ترتیب با نتایج مطالعه با درنظرگرفتن هزینه آالیندگی برای
بهرهبرداران ریزشب هها ه شب ه توزیع ،در این بخش ارائه شده اس  .در
جدهل  7نتایج تجدید آرایش بهینه ریزشب ههای بههم پیوسته برای
کاهش هزینه آالیندگیهای زیس محیطی ارائه شده اس  .در این حال
نیز با توجه به تعداد کلیدهای اصلی در هر ساع بهرهبرداری  17حال
هجود دارد که با توجه به باز یا بسته بودن کلید نوع آرایش شب ه تغییر
میکند .در این جدهل بهترین حال در هر ساع شبانه رهز بههمراه
مقدار تابع هدف آن نشان داده شده اس  .بهعنوان مثال با توجه به جدهل
 7بهترین ترکیب حال ه آرایش ریزشب هها در ساع  ،6حال 73
یعنی ( )S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,0,0,1,1,1اس  .در ش ل  2مقادیر
محاسبه شده برای آالیندگی ارائه شده اس ه نشان میدهد که مقدار
آن در ساع پید بار (ساع  ) 83بهازای حال کلیدزنی شماره 88
یعنی ( )S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,1,0,1,0,1حداقل اس .
با توجه به شرایط بهرهبرداری در طول ساعات مختلف
بهرهبرداری ه با توجه به میزان بار ریزشب هها ،این احتمال هجود دارد
که بهدالیل مختلفی برنامه پخش بار بهینه در شب ه بههم پیوسته ه نیز

(،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,1,0,1( ،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,1,0,0
()S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,1,1,1( ،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,1,1,0

جدول  :4بهترین حالت کلیدزنی برای آلودگی در طول شبانهروز

شکل  :6فلوچارت روش پیشنهادی برای هر بازه زمانی معین

(،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,0,0,1,0( ،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,0,0,0,1
(،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,0,1,0,0

()S1,S2,S3,S4,S5,S6=0,0,1,0,0,0شرهع ه به حال های ،18 ،16 ،13
 19ه  17که بهترتیب بهصورت (،)S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,0,1,1

اس  ،ختم میشود.
جدول  :3بهترین حالت کلیدزنی برای هزینه بهرهبرداری (دالر)
هزینه

حالت

ساعت

هزینه

حالت

ساعت

112411
173253
12362
14147
41541
117175
534175
1246656
114712

حالت3
حالت5
حالت5
حالت3
حالت3
حالت3
حالت11
حالت22
حالت6

13
12
15
16
13
11
14
27
21

33373
65541
67147
51132
61512
62321
64243
31374
41644

حالت1
حالت2
حالت3
حالت1
حالت1
حالت2
حالت2
حالت2
حالت2

1
2
3
2
5
6
3
1
4

Serial no. 82

آلودگی

ساعت

ساعت

آلودگی

حالت

ساعت

517111
216164
272541
224125
532125
362525
133114
433542
121564
327214
532656
251522

حالت3
حالت3
حالت16
حالت27
حالت2
حالت3
حالت17
حالت21
حالت6
حالت17
حالت62
حالت32

13
12
15
16
13
11
14
27
21
22
23
22

275222
325231
323543
32371
331731
322646
366232
367672
312123
273223
573323
526151

حالت27
حالت6
حالت3
حالت5
حالت5
حالت12
حالت12
حالت5
حالت6
حالت16
حالت1
حالت2

1
2
3
2
5
6
3
1
4
17
11
12
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ریزشب ههای جزیرهای همگرا نشود .در جدهل  5حال های همگرا نشده
در ساعات مختلف بهرهبرداری ارائه شده اس  .بهعنوانمثال در ساع 4
بهرهبرداری بهازای تغییر آرایشهای مربوط درحال های  7 ،6ه  8برنامه
پخش بار بهینه همگرا نشده اس .

شکل  :9نتایج پخشبار بهینه برای شاخص پایداری ولتاژ در زمان پیک
جدول  :7بهترین حالت کلیدزنی برای انحراف ولتاژ برای  24ساعت
VD

حالت

ساعت

VD

حالت

ساعت

7/77122

حالت61

13

7/77622

حالت31

1

7/77174

حالت62

12

7/77322

حالت16

2

7/77661

حالت16

15

7/77351

حالت16

3

7/77526

حالت16

16

7/77341

حالت16

2

7/77527

حالت24

13

7/77356

حالت16

5

جدول  :5حالتهای همگرا نشده طول پخشبار بهینه در 24ساعت

7/77273

حالت62

11

7/77311

حالت16

6

حالتها

ساعت

حالتها

ساعت

7/77366

حالت62

14

7/77622

حالت16

3

1،3،2،1

13

2،5،3،1،21

1

2،3،1،35

12

2،3،3

2

2،3،1

15

1،2،6،1،21

3

شکل  :8نتایج پخشبار بهینه برای آلودگی در زمان پیک

همچنین در ساعت  27که ساعت پیکبار شبکه است ،تعداد
حالتهایی از تجدید آرایش شبکه که همگرا نشده است بسیار بیشتر
شده است که نشاندهنده شرایط سخت بهرهبرداری در پیک بار است.

1،2،1

16

6،3،1

2

1،2،5،6،1

13

3،2،6،1،21

5

1،2،3،2،5،6،1،35

11

6،3،1،17،21

6

1،2،3،2،5،6،3،1،35

14

5،6،3،1،17

3

1،2،3،2،5،6،3،1،4،17،11،12،13،15
13،11،14،27،25،26،23،21،33،35
33،34،21،23،25،23

27

2،6،3،1

1

1،3،2،3،1،35،34

21

3،1

4

1،2،3،2،5،6،1

22

2،2،6،1

17

1،3،2،5،3،1

23

1،5

11

3،2،3،1

22

1،3،2،6،3،1،21

12

جدول  :6بهترین حالت کلیدزنی برای پایداری ولتاژ برای  24ساعت
VSI

حالت

ساعت

VSI

حالت

ساعت

172/12
172/13
172/25
172/22
172/12
172/22
172/74
172/32
172/13
172/24
172/67
172/32

حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62

13
12
15
16
13
11
14
27
21
22
23
22

172/31
172/63
172/63
172/63
172/62
172/67
172/51
172/56
172/26
172/32
172/71
171/43

حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62

1
2
3
2
5
6
3
1
4
17
11
12

Serial no. 82

7/77274

حالت56

27

7/77543

حالت16

1

7/77377

حالت62

21

7/77532

حالت16

4

7/77311

حالت67

22

7/77531

حالت16

17

7/77367

حالت27

23

7/77537

حالت3

11

7/77212

حالت36

22

7/77623

حالت24

12

شکل  :11نتایج پخشبار بهینه برای انحراف ولتاژ در زمان پیک

سومین تابع هدف بهبود شاخص پایداری هلتاژ در شب ه اس .
جدهل  6نشاندهنده بهترین حال کلیدزنی جه حداکثر نمودن
شاخص پایداری هلتاژ برای تمام ساعات شبانهرهز اس (هلتاژ پایه
 .)883Vبا توجه به جدهل فوق اهالً از بین تمامی  64سناریوی کلیدزنی
64
حال
رهز،
ساعات
تمامی
در
مم ن،
( )S1,S2,S3,S4,S5,S6=1,1,1,1,1,1یعنی هصل بودن تمامی کلیدها ه
بهرهبرداری ی پارچه از ریزشب هها ،بهترین حال برای پایداری هلتاژ
اس  .ثانیًا مقدار این شاخص در ساع  24از تمامی ساعات بیشتر اس .
در ش ل  ،9شاخص پایداری هلتاژ برای ساع پید برای همه حال های
کلیدزنی نشان داده شده اس که مقدار عددی این شاخص برای حال
 64نشان از بیشینه بودن این حال از همه حال ها اس .
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در آخرین گام نتایج پخش بار بهینه برای تابع هدف انحراف
هلتاژ در جه ارتقا کیف توان ارائه شده اس  .در جدهل 4نتایج مورد
نظر آهرده شده اس  .با توجه به جدهل فوق بهترین حال کلیدزنی جه
حداقلسازی کردن انحراف هلتاژ برای ساع پید مصرف ،حال  11اس
که نتایج برای تمامی حال ها در ساع پید در ش ل  63نشان داده
شده اس .
آنچه از جدهل  4مشخص اس  ،همه ریزشب هها از حداکثر ظرفی منابع
تولید پراکنده خود در ساع اهج مصرف استفاده میکنند .همچنین
جزئیات مربوط بهمیزان تولید توان شب ه باالدستی ،تلفات هر ریزشب ه
ه میزان بار هر ریزشب ه در این جدهل آمده اس  .الزم بهذکر اس که
با توجه به جدهل  3حال  11بهترین حال برای ارتباط بین ریزشب هها
ه شب ه اصلی در زمان اهج بار اس .
نتایج حاصل از چهار تابع هدف فوق با استفاده از رهش
پیشنهادی تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار میگیرد تا
کارآمدترین جوابها ه حال های کلیدزنی ه درنتیجه آرایش بهینه
ریزشب هها برای هر ساع بهدس میآید .بدین صورت که رهش DEA
به نتایج حاصل از پخش بار بهینه در هر بازه زمانی اعمال شده ه بهترین
کلیدزنی برای هر ساع مشخص میشود .در جدهل  2نتایج حاصل
نشان داده شده اس  .بهعنوان نمونه درصورتیکه تمامی توابع هدف
مدنظر قرار داده برای ساعات 1-8حال  17برای آرایش بهینه
ریزشب هها شب ه پیشنهاد میگردد که در آن تمامی کلیدها بسته
میباشند.
با توجه به این ه از پخش بار بهینه برای حل مسئله ه تعیین
الگوی بهرهبرداری داخل ریزشب هها ه نیز شب ه توزیع استفاده شده اس
لذا کلیه قیود مربوط به پخش بار بهینه ازجمله محدهدی های هلتاژ
باسها ،توانهای عبوری از خطوط ه غیره باید در محدهده مجاز قرار
داشته با شند .برای این منظور با توجه به حجم مقاله برخی از مقادیر
مهم در داخل ریزشب هها ه خطوط ارتباطی بین آنها فقط برای ساع
پید بار (ساع  )83ه برای حال  11ارائه شده اس .

برنامهریزی ه تجدیدآرایش بهینه . . .

در ش ل  66پراکندگی هلتاژ تمامی باسهای شب ه بهصورت هیستوگرام
نشان داده شده اس ه نشان میدهد که محدهدی هلتاژ همواره در
تمامی باسها رعای شده اس  .همچنین ش ل  68میزان محدهدی
توان عبوری در خطوط شب ه را نشان میدهد که در هیچ شاخهای توان
فراتر از حد مجاز ( 113کیلوهات) نیس .
همینطور در ساع اهج مصرف با توجه به جدهل  3ه با استفاده
از آرایش مربوط به حال  ،11تبادل توان بین ریزشب ه ه شب ه باالدستی
به این صورت اس که شب ه اصلی به ریزشب ههای  6ه  8بهاندازه
( 619/39 ،611/82مجموع  )963/86کیلوهات توان تزریق کرده اس .
همچنین تبادالت انجامگرفته بین این ریزشب هها بهقرار زیر اس که
ریزشب ه  6بهاندازه  633/86به ریزشب ه  ،8ریزشب ه  8بهاندازه 667/83
به ریزشب ه  9ه ریزشب ه  9به ریزشب ه  6بهاندازه  13/73کیلوهات توان
انتقال داده اس  .الزمبهذکر اس که این تبادل با توجه به متفاهت بودن
بار ه ناحیه در هر ید از ریزشب هها صورت گرفته شده اس  .تلفات کل
حاصل از این تبادالت در حدهد  86/97کیلوهات اس .

شکل  :11محدودیت ولتاژ برای باسهای شبکه

جدول  :8بهترین حالت بهدستآمده از  DEAو با لحاظ کردن تمامی
توابع هدف
حالت

ساعت

حالت

ساعت

حالت16
حالت21
حالت21
حالت26
حالت62
حالت26
حالت27
حالت22
حالت27
حالت22
حالت22
حالت52

13
12
15
16
13
11
14
27
21
22
23
22

حالت22
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت62
حالت26
حالت21
حالت56
حالت26
حالت16
حالت12

1
2
3
2
5
6
3
1
4
17
11
12
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شکل  :12توان عبوری و حداکثر توان مجاز برای خطوط شبکه

با توجه به این جدهل با عنای به این ه نتایج برای ساع 83
ارائه شده اس توانهای تولیدی برای منابع خورشیدی صفر بهدس
آمده اس  .همچنین در شرایط پید بار شب ه با توجه به منحنی قیم
شب ه باالدستی ،اکثر منابع داخل ریزشب هها در توانهای حداکثر خود
کار میکنند.
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 بار و تلفات ریزشبکهها در پیکبار، میزان توان تولیدی:9 جدول
56 ) و حالت21 برحسب کیلووات (ساعت

PGen,Total
PLosses
PLoad
Wind
MT
PV
FC1
FC2
CHP

MG1

MG2

MG3

1231/1
6/45
1347
31
157
7
177
57
516/71

1231/1
6/63
1212
31
157
0

1217/5
6/21
1333
31
157
0

177
57
516/52

177
57
511/57

Main
Grid
314/2
1/55
---------------

Total
2156/3
21/32
2135
226
477
7
677
157
1361/12

 نتیجهگیری-4
با افزایش تعداد ریزشب ه در شب ههای توزیع مسئله برنامهریزی ه نیز
 مسئله، در این مقاله.تجدید آرایش بهینه آنها مطرح میگردد
برنامهریزی ه تجدید آرایش بهینه ریزشب هها با درنظرگیری توابع هدف
 از پخش بار بهینه جه ارزیابی شب ه ه نیز. مختلف ارزیابی شده اس
 با توجه به. اعمال قیود ه محدهدی های شب ه استفاده شده اس
چندمنظوره بودن مسئله بهینهسازی از رهش تحلیل پوششی دادهها برای
انتخاب جوابهایی که دارای کارایی بیشتری از نقطهنظر حداقل هزینه
 بهتر بودن پارامترهای فنی ه کمینه بودن میزان آلودگی،بهره برداری
 مطالعات فوق نشان. نسب به سایر جوابها هستند استفاده شده اس
میدهند که با توجه به قیم انرژی در ساعات مختلف هرکدام از
ریزشب هها نیازمند برنامهریزی خاص خود بوده ه درعینحال با توجه به
شرایط کلی شب ه مورد مطالعه نیز مجبور به مسامحه با شرایط شب ه
 از طرفی در برخی حاالت کلیدزنی جه حفظ امنی شب ه.هستند
 با بهرهبرداری مناسب از. سیستم از نظر پخش باری همگرا نشده اس
منابع انرژی پراکنده در ریزشب هها همزمان با مدیری خطوط ارتباطی
.آنها ام ان بهبود پارامترهای فنی شب ه توزیع هوشمند حاصل میشود
رهش پیشنهادی بر رهی ید شب ه توزیع هوشمند با سه ریزشب ه اعمال
 ی ی از نتایج مهم این.شده ه نتایج حاصل تحلیل ه بررسی شدهاند
تحقیق یافتن الگوی بهینه تغییرآرایش مجموعهای از ریزشب ههای
بههمپیوسته اس بهطوری که در تمامی ساعات برنامهریزی کوتاهمدت
رهزانه ام ان تأمین توان برای بارهای ریزشب هها را با حداقل هزینه ه
.بدهن خاموشی ارائه میدهد
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