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 چکیده

 ها با در نظر گرفتن قیود کیفیت توان مورد بررسی قرار گرفتهه اسهت بهره برداري بهینه از ریزشبکه مقالهدر این 

(  THD)   از شاخص میزان اعوجهاج ههارمونیکی ولتهال کهل مقالهبراي در نظر گرفتن قیود کیفیت توان در این 

استفاده شده است  توابع هدف در نظر گرفته شده شامل: کمینه کردن میزان تلفات توان اکتیو در شهبکه، هزینهه 

تولید برق توسط منابع تولید پراکنده، میزان آلودگی تولید شهده بوسهیله منهابع تولیهد پراکنهده و میهزان در هد 

جهت تبدیل مسهلله ننهد  AHPها از روش پاسخجهت سهولت در مقایسه  باشد هارمونیک موجود در شبکه می

استفاده شده است  جهت عملکرد پایدار ریزشهبکه در شهرایط عملکهردي مفتله ،  هدفه به یک مسلله تک هدفه

کنترل فرکهانس مهورد بررسهی در ایهن مقالهه در شهرایط بهروز  نیز بیان شده است  ي جهت کنترل فرکانسروند

   باشد می ايکرد سیستم از حالت متصل به شبکه به حالت جزیرهتغییرات فرکانس در هنگام تغییر عمل

سیستم توزیع، منابع تولید پراکنده، الگهوریتم جسهتيوي اجتمهار ترات، تلفهات تهوان ، هزینهه واژگان كلیدي: 

   تولید، بهینه سازي نند هدفه، کنترل فرکانس
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 مقدمه

ادوات تخیهره کننهده انهرلي و انهوار  یرنهده منهابع تولیهد پراکنهده،یک ریزشبکه قسمتی از شبکه توزیع است که در بهر گ

سلول  هاي سوختی،پیل ها،میکروتوربین منابع تولید پراکنده شامل تکنولولي هاي متفاوتی از قبیل موتورهاي دیزلی، بارهاست 

دي از ایهن منهابع تولیهد پراکنهده از آنيا که در هر ریزشهبکه از تعهدا باشند توربین هاي بادي کونک و     می هاي خورشیدي،

ایياد هماهنگی بین این منابع و مشفص کردن میزان تولید هر یک از آنها بسیار حائز اهمیت است  بها رشهد  استفاده می شود،

استفاده از منابع تولید پراکنهده کهه  روزافزون تقاضاي انرلي و پیشرفت هایی که در زمینه تولیدات پراکنده  ورت گرفته است،

ریز شبکه ها شبکه هاي فشار متوسط یا فشارضهعی   سمت عمده ریز شبکه ها را تشکیل می دهند در حال افزایش می باشد ق

و از دید مصرف کننده هاي محلی ماننهد منهابع تولیهد  یع بصورت یک بار قابل کنترل،زیعی هستند که از دید شبکه فوق توزتو

استفاده از منابع تولید پراکنده در قالب   [Lidula, 2008; Nikos et al., 2007]دنسبتا ارزان قیمت و پاک انرلي می باشن

کهاهش مصهرف  به تاخیر افتادن توسهعه بفهش ههاي تولیهد و انتقهال، ریزشبکه ها باعث کاهش توان عبوري از خطوط انتقال،

 ,ChandanaBommareddy and ElhamMakram]سوخت هاي فسیلی و افهزایش رانهدمان سیسهتم قهدرت میگهردد

از آنيا که هر ریزشبکه شامل انوار مفتلفی  ریز شبکه ها باعث ایياد مشکالتی نیز می شوند  در کنار فواید گفته شده،  [2006

از منابع تولید پراکنده می باشد، هماهنگی عملکرد این منابع  و ایياد یک روش مناسب جهت تولیهد بهینهه ریزشهبکه  الزامهی 

 مورد استفاده قرار مهی گیرنهد  برداريبهرهها در دو حالت در یک تقسیم بندي کلی ریزشبکه  [Huang et al., 2008] است

حالت متصل به شبکه که در این مود عملکردي ریزشبکه توسط یک ترانس کاهنده به شبکه باالدست متصل بوده و بها در نظهر 

رق تولیدي منابع تولید پراکنده و قیمت بازار بهرق گرفتن میزان مقدار تقاضاي بار از سوي مصرف کننده ها و همچنین قیمت ب

دیگهر مهود  در این حالت فرکانس مرجع همان فرکانس شبکه ا لی می باشهد  گیرد انرلي به شبکه تحویل داده یا از شبکه می

ز شهبکه جهت سرویس یا به دلیل بهروز خطها ا در این حالت ریزشبکه به  ورت عمدي، اي می نامند ملکردي را حالت جزیرهع

منابع تولید پراکنهده موجهود در ریزشهبکه مسهلول  با توجه به در دسترس نبودن شبکه جهت تامین بارها، ا لی جدا می شود 

پایداري فرکانس  معموال توسط تخیره نرخهان و ابهر خهازن هها   [Nikos et al., 2007]تامین بار و حفظ فرکانس میباشند

پس از قطع ریزشبکه از شبکه ا لی به دلیل به هم خوردن توازن تولید و    [Faisal and Heikki, 2007] ورت می پذیرد

شهود  میهزان تغییهرات ایيهاد شهده در بار و همچنین عدم وجود یک فرکانس مرجع، تغییراتی در فرکانس ریزشبکه ایياد مهی

 اي تا حد مطلوبی کاهش داد  توان با درنظر گرفتن شرایط کنترلی ویژهریزشبکه پس از جدا شدن از شبکه ا لی را می

، بازیابی [Trifunovic et al., 2011]تواند با اهدافی از قبیل کمینه کردن تلفات هاي توزیع میسازي شبکهمساله بهینه

، کمینه شدن انحراف ولتال در نقطه تغذیه مصرف کننده )بهبهود پروفیهل [Shirmohamadi, 1992]دهی در شبکه سرویس

                                  و یهههها افههههزایش سههههطي قابلیههههت ا مینههههان شههههبکه مطههههر  شههههود [Gençtürk et al., 2010]ولتههههال( 

[Devaraj and Preetha, 2010]ههاي قهدرت هرسهاله مقهادیر قابهل    در میان اهداف مطر  شده تلفات انهرلي در شهبکه

کند  در ایهن بهین سههم قابهل هاي برق تحمیل میشرکت توجهی انرلي الکتریکی را هدر داده و از این  ریق مبالغ هنگفتی به

هاي توزیع انرلي است  از مهمترین دالیل تلفات در سیستم توزیع هاي قدرت مرتبط با تلفات در شبکهاي از  تلفات شبکهتوجه

شهعاعی شهبکه، عهدم  پایین بودن سطي ولتال و در نتیيه زیاد بودن اندازه جریان، عبور توان راکتیو در  هول فیهدرها، سهاختار

هاي مفتلفی جههت کهاهش باشد  روشتعادل جریان فیدرها، آلودگی هارمونیکی، فرسودگی تيهیزات و انشعابات غیر مياز می

توان به: خازن گذاري ، استفاده از منابع تولیدات پراکنده ، مهدیریت بهار هاي توزیع وجود دارد  از جمله آنها میتلفات در شبکه

 وسایل قدرت، ادوات الکترونیک جمله از خطیغیر بارهاي از افزون روز يها  و بازآرایی شبکه اشاره نمود  استفادهترانسفورماتور

-شده اسهت بروز هارمونیهک در سیسهتم شبکه به هارمونیکی جریان توجهی قابل مقدار باعث تزریق الکترومغنا یسی و خانگی

ههاي خطهی در سیسهتمت  به خا ر گسترش فزآینده استفاده از عنا ر غیهرخطی در شبکه اسهاي برق اولین پیامد عنا ر غیر
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هاي الکتریکی قدرت، مقدار هارمونیک شکل موج جریان و ولتال به  ور اندازها )درایورهاي تنظیم سرعت( و مبدلبرق، مانند راه

 نشمگیري افزایش یافته است، بنابراین اهمیت موضور کامالً مشفص است  

 همدلسازي مسئل

باشند کهه در مراحهل شامل پیل سوختی، میکروتوربین، توربین بادي و دیزل لنراتور می منابع مورد استفاده در این بررسی

نوعی در شبکه نصب شده و تاثیرات این امر در بهبود شرایط عملکردي شبکه، در فصل بعد مورد بحهث  مفتل  به  ورت نند

        مهدل کهرد PVو  PQههاي تهوان بهه  هورتولید پراکنده در سیستم توزیع را میدر حالت کلی منابع تقرار گرفته شده است  

[Niknam et al., 2010]   نکته قابل توجه در این تقسیم بندي توانایی تولید توان راکتیو توسط منبع تولید پراکنده در مود

ه داشتن ولتال میبایست قهادر بهه تولیهد تهوان نرا که در این حالت منبع تولید پراکنده جهت ثابت نگ باشد می PVعملکردي 

توان به  ورت سه فاز همزمان، یا به  ورت تکفاز کنترل کرد  بندي، منابع تولید پراکنده میهمزمان با این تقسیم راکتیو باشد 

 باشد:بنابراین نهار مود کنترلی منابع تولید پراکنده به  ورت زیر می

 زمانهمراه با کنترل سه فاز هم PQمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز جداگانه  PQمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز همزمان PVمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز جداگانه PVمدل  -

بها  PQشود  در مهدل هاي اکتیو و راکتیو کل منبع درنظر گرفته میفاز همزمان، مقدار توانبا کنترل سه PQدر مدل 

با کنترل  PVگیرد  در مدل اي اکتیو و راکتیو هر فاز بصورت جداگانه مد نظر قرار میهفاز جداگانه، مقادیر توانکنترل سه

فاز جداگانه اندازه ولتال با کنترل سه PVگیرد و در نهایت در مدل فاز همزمان، اندازه و زاویه ولتال منبع در نظر قرار میسه

با کنترل سه فهاز اسهتفاده شهده  PQاین پایان نامه از مدل در شود  و زاویه ولتال هر فاز بصورت جداگانه درنظر گرفته می

 است  

 

 توربین بادي

تهوان میهزان دسترسهی بهه بهاد، براي مدل کردن توربین بادي عوامل مفتلفی را باید در نظر گرفت  از جمله این عوامل می

تهوان بها اسهتفاده از بینی سرعت باد مهی با پیش هاي توربین بادي و منحنی تولید توان توربین بادي را در نظر گرفت  ول پره

  [Faisal and Heikki, 2010]میزان تولید توربین بادي را در هر ساعت به دست آورد (1) رابطه

                                 )1(  

و  1تهوربینپهایین از سهرعت ميه بهه ترتیهب محهدوده coVو  ciVسرعت بهاد،  Vتوان تولیدي توربین،  Pwدر این رابطه 

هاي باد بیشهتر و سرعت ciVتر از هاي باد پایینبدین معنی که توربین در سرعت باشند می 2محدوده سرعت مياز باالي توربین

 نیز به ترتیب توان و سرعت نامی توربین هستند   rVو  rPقادر به تولید توان نیست   coVاز 

                                                           
1  Cut In Speed 

2 Cut Out Speed   
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 سلول خورشیدي

کنند  بهراي مشهفص هستند که انرلي تابشی نور خورشید را به انرلي الکتریکی تبدیل میهاي خورشیدي ادواتی پانل

 Faisal and]ها به نمودارهاي تابش خورشید و درجه حرارت احتیاج استنمودن میزان انرلي تولید شده توسط این پانل

Heikki, 2010]   وان پانهل خورشهیدي را در ههر سهاعت توان میزان تولید تهبا استفاده از مقادیر دما و شدت تابش می

 .[Faisal and Heikki, 2010](  محاسبه کرد2مطابق رابطه )

                                               )2(                           

 pvPدههد  در ایهن رابطهه نشهان مهیهایی مانند تابش و دما را ارتباط بین توان تولیدي پانل خورشیدي و پارامتر (2)رابطه 

تهابش  stcGبهرداري، در زمان انيام بههره میزان تابش ingG، در شرایط نامی حداکثر توان تولیدي پانل stcPتوان تولیدي پانل، 

 در نظهر گرفتهه شهده، 1110/1ضریب دمایی که برابر  kدر نظر گرفته شده،   وات بر متر مربع 1111شرایط استاندارد که برابر 

cT  دماي پانل وrT  باشد کیلووات می 22درجه سانتیگراد است  پانل در نظر گرفته شده یک پانل  22دماي استاندارد 

  

 دیزل لنراتور

کنند  با باشند این موتورها با مصرف سوخت انرلي الکتریکی تولید میموتورهاي دیزلی مرسوم ترین منابع تولید پراکنده می

 Faisal]دتوان هزینه تولید دیزل لنراتور را بدسهت آورمی (3) دي دیزل لنراتورها و با استفاده از رابطهداشتن میزان توان تولی

]10, 20Heikkiand    در این رابطهP برحسب نهور دیهزل و  ، لنراتور بر حسب کیلووات و ضرایب میزان تولید دیزل-

دالر بهر تهوان دو  1100/1نامه این ضرایب به ترتیب برابر لنراتور بکارگرفته شده در این پایانشوند  براي دیزللنراتور تعری  می

 باشند دالر می 0333/1دالر بر کیلووات و  2333/1کیلووات، 

                                                                  )3(                     

 

      میکروتوربین

گیرنهد  ها مورد استفاده قهرار مهیهاي متفاوتی در ریزشبکههاي گازي کونکی هستند که با ظرفیتها توربینمیکرو توربین

   دهد( نمودار تغییرات بازده یک میکروتوربین نمونه  بر حسب تغییر توان تولیدي میکرو توربین را نشان می1شکل )

 
 میکروتوربین نمونه  بر حسب تغییر توان يک بازده تغییرات :1شکل
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       ( میتهوان هزینهه تولیهد تهوان توسهط میکهرو تهوربین را محاسهبه کهرد0با استفاده از این نمهودار و بها بکهارگیري رابطهه )

[Faisal and Heikki, 2007] 

                                                                )0(                                                                      

تهوان  Pmtقیمت گاز مصرف شده بوسهیله میکروتهوربین،  Cهزینه تولید توان توسط میکروتوربین، COSTدر این رابطه 

 باشد بازده میکروتوربین می 𝞰تولیدي میکروتوربین بر حسب کیلووات و 

 

 یپیل سوخت

کنند  رابطه هزینهه پیهل سهوختی ماننهد رابطهه پیل هاي سوختی با ترکیب هیدرولن و اکسیژن انرلي الکتریکی تولید می

 ,Faisal and Heikki]هاي سوختی با افزایش توان تولیدي بازده کهاهش میابهدمیکرو توربین است با این تفاوت که در پیل

توان تولیهدي  هزینه پیل سوختی،  آمده است  در این رابطه ( 2رابطه هزینه پیل سوختی در رابطه )  7200[

 باشند  بازده پیل می هزینه سوخت مصرفی پیل سوختی و  پیل سوختی، 

                                                                               )2(                                          

 

 
 پیل سوختی نمونه بر حسب تغییر توانيک تغییرات بازده  :2شکل

 

توان خروجی مسائل برنامه ریزي را به عنوان ورودي بحث بهره برداري در نظر گرفت و با مشهفص بهودن مکهان نصهب می

سازي با پیش بینی پروفیل بهینه ساعت آینده تعیین کرد  براي انيام این مسلله 20تولیدات پراکنده، میزان تولید هریک را در 

ع تولید پراکنده مورد اسهتفاده ب  از بین مناگرددمیزان انرلي تقاضا شده براي هر ساعت تعیین میبراي ریزشبکه ساعته   20بار 

توان کنترل کرد  از آنيا که منبع انهرلي پیل سوختی را می ، تنها میزان تولید انرلي  میکروتوربین، دیزل لنراتور ومقالهدر این 

تهوان بها پهیش اولیه توربین بادي و سلول خورشیدي قابل کنترل نیست )سرعت و جهت وزش باد، میزان تابش خورشهید( مهی

سلول خورشیدي ساعت آینده، میزان تولید انرلي توربین بادي و  20بینی سرعت باد و میزان تابش خورشید براي هر ساعت از 
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هاي انيام شده براي میزان تقاضاي بار، سهرعت بهاد و تهابش بینی کرد  از آنيا که پیش بینیساعت مورد نظر پیش 20را براي 

گیرد، و با در نظر گرفتن این نکته کهه ههر پهیش بینهی خورشید با استفاده از ا العات موجود روزهاي مشابه گذشته انيام می

ساعته و پیش بینی میزان تولید توربین بادي و سلول خورشهیدي  20هاي پیش بینی پروفیل بار بفش  داراي خطا خواهد بود،

خطاهایی خواهند داشت که باید در محاسبات مدنظر قرار گیرند  براي این منظور با اسهتفاده از ا العهات موجهود، میهزان کهل 

ر پیش بینی تولیدات توربین بادي و سهلول خورشهیدي، خطاي موجود در پیش بینی بار و همچنین میزان کل خطاي موجود د

بدین ترتیب که در هر بفش با استفاده از مقادیر واقعی موجود پیش بینی را انيام داده و بها گردند  برحسب در د محاسبه می

  rش بینهی بهار آید  با فرض اینکه خطاي پهیمقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی میزان خطاي پیش بینی بدست می

اي کهه تولید توان منبع تولید پراکنده حداکثر و حداقل وددر د باشد، حد uدر د و خطاي پیش بینی تولیدات باد و خورشید 

 کند بصورت رابطه زیر تغییر می ،کندکار می FFCدر مود 

∑( +                                                      )1( 

                                             )0( 

ساعته میهزان انهرلي مهورد  20(، در یک دوره 0( و )1 بق روابط ) بینی شده،با تاثیر میزان خطاي موجود در مقادیر پیش

برداري از توربین بادي و سهلول آنيا که هزینه بهرهشود  از تقاضا و میزان تولیدات توربین بادي و سلول خورشیدي مشفص می

شان(، در هر ساعت میزان تولید این دو منبع تولیهد پراکنهده در )به دلیل رایگان بودن منبع انرلي اولیه خورشیدي پایین است

سهاعت بهه عنهوان بارههاي توان در ههر گیرد  به عبارت دیگر میزان تولید این دو منبع را میمقدار ماکزیمم قابل تولید قرار می

منفی در نظر گرفت و از کل بار در آن ساعت کم نمود  در این مرحله الگوریتم بهینه ساز با در نظر گرفتن سهایر قیهود مسهلله، 

 نماید  مقدار بهینه تولید میکروتوربین، دیزل لنراتور و پیل سوختی را محاسبه می

 

 سازيتابع هدف مسئله بهینه

 هدفه این نند تابعها تعری  گردیده است  DGسازي نند هدفه جهت تعیین  مقدار بهینه سلله بهینهیک م مقالهدر این 

برداري تولیهدات پراکنهده،کمترین هزینهه حقیقی، کمترین قیمت مربوط به هزینه  بهرهکمترین میزان تلفات توان  شامل مدل

ناشی از تولیدات پراکنده و مقهدار مطلهوه هارمونیهک شهبکه  شبکه فوق توزیع،  کمترین مقدار آلودگی بابرق  تبادلمربوط به 

 باشد می

 

 تعری  مسلله

 گردد:( بیان می8مدل ریاضی مسلله بصورت رابطه)

                                              )8(     

باشد  این ترم تابع ههدف از ميمهور تهوان اکتیهو می (، معرف میزان تلفات توان اکتیو شبکهترم اول در تابع هدف )

 ( استفاده شده است  9آید  براي بدست آوردن تلفات توان اکتیو کل شبکه از رابطه )تل  شده در کلیه خطوط شبکه بدست می

                                                                                        )9( 

                                                                       )11( 
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  مقالههاي درنظر گرفته شده براي ریزشبکه در این باشد  کل هزینههاي ریزشبکه میترم دوم تابع هدف جهت کاهش هزینه

باشد  در بفهش پهیش هاي خرید و فروش برق به شبکه فوق توزیع میشامل هزینه تولید منابع تولید پراکنده و همچنین هزینه

باشهد  از ایهن رو برداري از توربین بادي و سلول خورشیدي نسبت به سایر منابع تولید پراکنده کهم مهیبیان شد که هزینه بهره

 (2( تها )3)ود  با اسهتفاده از روابهط شهزینه تولید منابع تولید پراکنده به دیزل لنراتور، میکروتوربین و پیل سوختی محدود می

را محاسبه کرد  همچنین براي هریک از منابع تکر شده باید هزینهه کنند مولدهایی که سوخت مصرف میتوان هزینه تولید می

 کرد   فههاي تولید اضاسرویس و نگهداري را نیز به هزینه

                        

                                                                 (11)  

  هزینهه تولیهد میکروتهوربین و     هزینه تولید دیزل لنراتهور،    فوق که در رابطه

هها در ت  ایهن هزینهههاي نگهداري منابع تولید پراکنده اسشامل هزینه   باشندهزینه تولید پیل سوختی می

   [Faisal and Heikki, 2010]اند( نشان داده شده1جدول )

                                                    )12( 

 

 

 

 

 [Faisal and Heikki, 2010]برداري و نگهداري منابع تولید پراكندههاي بهرههزينه: 1جدول 

K o&m dg  

($/kW) 

K o&m fc  ($/kW) Ko&m mt  

($/kW) 

81210/8 11019/1 11280/1 

 

دههد  رق به شبکه فوق توزیع را نشان مهیبهاي مربوط به خرید برق از شبکه فوق توزیع یا فروش هزینه   

ضهره کهرد  در  براي محاسبه این ترم کافیست میزان برق خریداري شده یا فروخته شده را در قیمت واحد خرید یا فروش برق

این حالت در  ورت کمتر بودن میزان تولید ریزشبکه نسبت به میزان تقاضا، به اندازه اخهتالف میهزان تولیهد و تقاضها بهرق از 

 خواهیم داشت:  شبکه فوق توزیع خریداري شده و براي رابطه 

                                                    )13( 

باشد  بهه همهین ترتیهب در هزینه خرید واحد برق می میزان تولید و  میزان تقاضا،  ( 13که در رابطه )

 توان درنظر گرفت: می رق به شبکه فوق توزیع رابطه زیر را براي ب ورت وجود امکان فروش 

                                                  )10(     

 باشد  هزینه فروش برق به شبکه فوق توزیع می در این رابطه 
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( نشهان داده شهده 12باشد که در رابطه)تابع هدف جهت کاهش میزان آلودگی ناشی از منابع تولیدات پراکنده میسوم ترم 

 است 

                                                                        )12( 

ER  ولیدي توسط تميمور گازهاي آالیندهDG  ا العهات دههد  به ازاي هر کیلو وات ساعت را نشان می دالررا بر حسب

  ( آورده شده است 2) ها در جدولDGمربوط به میزان آلودگی ایيادي توسط 

 

 

 

 

 

 DGتوسط  شده ات مربوط به میزان آلودگی ايجاداطالع : 2جدول 

 ضريب هزينه نوع آلودگی

 

$/kg 

ضريب آلوودگی 

 ديزل ژنراتور

kg/kWh 

ضريب آلوودگی 

 پیل سوختی

kg/kWh 

ضريب آلوودگی 

 میکرو توربین

kg/kWh 

Nox 2/0 8/21 13/1 00/1 

SO2 99/1 020/1 111/1 118/1 

CO2 110/1 032/1 108/1 291/1 

 

باشهد، وجهود هارمونیهک در سیسهتم ت ترم نهارم تابع هدف نشان دهنده  میزان انحرافات هارمونیکی شبکه میو در نهای

قدرت عالوه بر افزایش تلفات شبکه، موجب نارسایی و افزایش دما در بارهاي حساس خواهد شد  بنابراین یکی از اقدامات الزم 

-هاي شهبکه را محاسهبه مهیونیک است  شاخصی که با آن هارمونیکسازي هارمجهت ارتقاء کیفیت توان برق رسانی، کمینه

 2برابهر  THD، مقهدار قابهل قبهول IEEE-519است  با توجه به استاندارد   (THD) ، شاخص اعوجاج هارمونیکی کلکنند

هاي شبکه اسميمور میزان انحرافات هارمونیک ب  براي دستیابی به کیفیت باالتر نامهدر این پایان .مشفص شده استدر د 

 ( نشان داده شده است 11به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است و در رابطه ) در د 3از مقدار  

  

                                                 )11( 
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رفتن محدوده مياز براي تولیهد منهابع تولیهد با در نظر گرفتن تابع هدف بیان شده و با تعیین قیود مفتلفی مانند در نظر گ

ها، حداکثر توان عبوري مياز از خط وا ل ریزشبکه به شبکه فهوق توزیهع و قیهودي از پراکنده، محدوده مياز تغییر ولتال باس

 توان به حل مسلله بهینه سازي پرداخت این دست می

 

 

 

 نرمالیزاسیون اجزاي تابع هدف

( این مقادیر را در بهازه  هفر و یهک 10-2باشند  با استفاده از رابطه)هاي مفتلفی میف در رنجهاي تابع هداز آنيا که ترم

 نرمالیزه شده است    

              

                             

  

minباشد و ام تابع هدف میiبیانگر ترم  ifکه در آن 
if  وmax

if  هایی هستند که در بهین کهل و بدترین جواهبرابر با بهترین

توانند به  ورت تيربی بسته به شوند، همچنین این اعداد میهدفه آن ترم از تابع هدف دیده میسازي تکنقاط در حالت بهینه

 نظر  را  تعیین شوند 

 

 هابرداري بهینه از ريزشبکهحل مسئله چند هدفی بهره

از  یکهی است  استفاده شده فازي به هدفو روش یابیمانند روش دستهاي مفتلفی تاکنون براي حل مسائل نندهدفه روش

روش کهه در واقهع  ینا است (AHP)ی سلسله مراتب یلتحل یندتوابع هدف نندگانه، فرآی وزن ده يها برایکتکن ینکارآمدتر

از  یکهیفهوق  ینهدشهد  فرآ ارائهه (Satty)ی بهار توسهط سهات ینهاست اول و قضاوت انسان یريگ یمتصم ینداز فرا يالگو بردار

کردن مسلله  امکان فرموله یکتکن یناست  ا  منظوره یارهاي نندبا مع یريگیمتصم يشده برا ی راح يهایستمس ینترجالب

 یسهررا در مسهلله م یفهیو ک یمفتله  کمه يههایاردر نظر گرفتن مع ین امکانکند و همچنیفراهم م يبندتیرا بصورت اولو

سهازد  یضهوابط را مقهدور مه يبر رو یتحساس یلدر مسلله دخالت داده و امکان تحل را مفتل  يهاینهگز یندفرا نیسازد  ایم

نمهوده و  یلها بنا نهاده شهده کهه قضهاوت و محاسهبات را تسههیتاهداف و محدود ییدودو ي مقایسهروش بر مبنا ینعالوه اهب

  ننهد منظهوره اسهت یهريگیمدر تصم یکتکن ینممتاز ا یاياز مزا یتقابل یندهد  ایرا نشان م یمتصم  ناسازگاري و يسازگار

حل مشهکالت  یاها یريگ یمدر تصم یو مشارکت گروه يرا جهت همکار ینوبکه ساختار و نهاراین است  AHPامتیاز دیگر 

( AHPسلسهله مراتبهی)در این مطالعه با توجه به وجود نندین تابع ههدف بهراي برنامهه ریهزي از روش تحلیهل کند  یم یامه

 باشد:استفاده شده است  تابع هدف ترکیبی در نظر گرفته شده در این مطالعه بصورت زیر می

(71)  
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                                                     )18( 

 AHPهها توسهط روش نباشد  در ادامه نحهوه بدسهت آوردن ایهن وزمی  ifضریب وزنی مربوط به تابع هدف  iwکه در آن 

وزن  يبهراشهود  در تابع ههدف ترکیبهی قهرار داده می ]1,1[شود  مقدار هر تابع هدف نیز بصورت نرمالیزه و در بازه تشریي می

با توجه به جهدول  یکدیگر توابع را نسبت به یتاهم یرندهگ یمهر حالت تصم در  یریمگیحالت ممکن را در نظر م یننند یده

    ی کندم یلتبد يعدد یررا به مقاد یعبارات زبان یتاهم میزان جدول یند  اکنیم یین( تع3)

ههاي هزینههدهنهد  اختصها  مهی باالترین وزن را به خودتلفات انرلي شبکه  ، شاخصتلفات انرلي کاهش به دلیل اهمیت

هارمونیک موجود در ریزشبکه نسبت  میزانبرداري از سیستم، از دیدگاه بهره اهمیت قرار دارد بعدي تولنید ریزشبکه در مرحله

گیهرد و در آخهر در مرحله بعد قرار می میزان هارمونیکباشد  لذا کاهش می از اهمیت بیشتري برخوردار به آلودگی تولید شده

 ( خواهد بود 0میزان آلودگی تولید شده قرار دارد  بنابراین ماتریس قضاوت مربوط به معیارهاي تعری  شده، بصورت جدول )

 : درجه اهمیت عبارات زبانی3جدول 

 درجه اهمیت تعاری 

 9 اهمیت مطلق

 0 اهمیت خیلی قوي

 2 اهمیت قوي

 3 اهمیت ضعی 

 1 اهمیت یکسان

 2و  0و  1و  8 اهمیت بین فوا ل

 

 : ماتريس قضاوت معیارها4جدول 

 1f 2f 3f 4f 5f معیار

1f 1 1 1 8 9 

2f 1110/1 1 2 3 0 

3f 1110/1 2/1 1 3 0 

4f 122/1 333/1 333/1 1 3 

5f 1111/1 22/1 22/1 333/1 1 
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هها محاسهبه براي بدست آوردن وزن نهایی معیارهها، از روش میهانگین حسهابی اسهتفاده شهده اسهت و وزن نههایی انتفاه

 ( نشان داده شده است 2گردد  مقادیر فوق در جدول )می

 

 : وزن نهايی مربوط به معیارها1جدول 

 1w 2w 3w 4w معیار

 1039/1 1210/1 1800/1 29/1 وزن

 

 هاي هوشمندسازي و حل مسئله با بکارگیري الگوريتممدل

سازي جهت تعیین میزان تولید بهینه هریک از منابع تولیهد پراکنهده پرداختهه در این بفش به نگونگی انيام فرایند بهینه

 شود می

باشهند  از آنيها کهه نامه، الگوریتم وراثتی و الگوریتم اجتمهار ترات مهین پایانسازي مورد استفاده در ایهاي بهینهالگوریتم

هاي الگوریتم اجتمار ترات هاي نهایی از میان پاسختر بیشتر است، پاسخهاي دقیقدقت الگوریتم اجتمار ترات در یافتن جواه

از جمله الگوریتمههاي تکهاملی  PSOالگوریتم ها استفاده شده است  گردند  از الگوریتم وراثتی جهت مقایسه جواهانتفاه می

ها( شرور به کهار هاي تصادفی )ترهاز جواه گروه     یکبا  PSOهاي واقعی در  بیعت الهام گرفته شده است است که از مدل

ازد  ههر تره بهه  هورت ننهد پردها به جستيو میلله با به روز کردن نسلکند، سپس براي یافتن جواه بهینه درفضاي مسمی

امین  iام از  dکه به ترتیب معرف وضعیت مکانی وسرعت مربوط به بعد  idvو  idx  بعدي )بسته به  بیعت مسلله( با دو مقدار

شود  اولهین مقهدار، بهتهرین شود  در هر مرحله از حرکت جمعیت، هر تره با دو مقدار بهترین به روز میتره هستند تعری  می

لحاظ شایستگی است که تا کنون براي هر تره به  ور جداگانه بدست آمده است )مقدار شایستگی باید تخیهره شهود(  جواه از

آیهد، بهتهرین مقهداري اسهت کهه تهاکنون بدست می PSOشود  مقدار بهترین دیگري که توسط نامیده می p-bestاین مقدار 

نام دارد )مقدار شایسهتگی بایهد  g-bestمقدار بهترین کلی است و ها در میان جمعیت به دست آمده است این توسط تمام تره

  تخیره شود( 

1 2( 1) . ( ) . ( _ )  . ( _ ) id id id id idv t w v t c rand p best x c rand g best x     

    
 

( 1) ( ) ( 1)id id idx t x t v t     

یک عدد تصهادفی در  randشوند( و می  نیز گفت ئب شتاهعوامل یادگیري )ضرا 2cو 1cوزن اینرسی،  wکه در روابط باال 

شهود ئی الگوریتم، مقدار نهائی سرعت ههر تره محهدود میراي جلو گیري از واگرا( است  ب1 1بازه ) max max,idv v v     

وابسهته اسهت وبهتهر اسهت بهه  هورت  wئی شدیداً  به مقدار دهند  همگراقرار می 2تا  2/1وعددي بین  2cرا برابر 1c معموالً

ترتیب که به  ورت خطی در  ی روند تکامل جمعیت، کاهش یابهد  در ابتهدا ( بدین 2/1تا  8/1دینامیک تعری  شود )در بازه 

ئهی همگرا wباید بزرگ باشد تا امکان یافتن جوابهاي خوه در همان مراحل اولیه فراهم شود و در مراحل پایانی کونک بهودن 

 :کرد توان این کاهش را بصورت یکی از روابط زیر تعری شود   میبهتري را سبب می

(71)  
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( )  ( 0.2).(max ) 0.2      

 0.95,   0.2

initial iteration

initial final

w t w Iteration

w w

   

 

 

 

(21) 
min max(  1) ( )        

maxiteration

w w
w t w t dw where dw


   

 

PSO  ،ایی که  با استفاده از این روابط جمعیت خود را به روز کندPSO تهوان را می شرط توق   پایه یا استاندارد نام دارد

رین شایستگی براي تعداد معینهی از به نند  ورت تعری  کرد، مثال بر روي حداکثر تعداد تکرار، یا اینکه بیشترین تغییردر بهت

 (،کمترازتلورانس تعری  شده باشد sحرکت جمعیت)

(22) 

-5

- ( ) - ( )     10  &  1,2,.....,g g

k k qf p f p where q s   

 

ساعته استفاده شده است، در ابتهدا بها مشهفص بهودن سهاعت انيهام  20از آنيا که براي حل این مسلله از یک پروفیل بار 

گردد  بیان شد که تهوربین بهادي و بینی شده در آن ساعت مشفص میمقدار پیش سازي میزان تقاضاي بار  با استفاده ازبهینه

باشند و از  رف دیگر منبع انرلي اولیه این دو منبع تولیهد پراکنهده، یعنهی برداري کمی میسلول خورشیدي داراي هزینه بهره

هاي خورشیدي در ههر سهاعت در اي بادي و پانلهانرلي باد و خورشید رایگان است  بنابراین در مرحله اول میزان تولید توربین

به  ورت بهار   هاي خورشیديهاي بادي و پانلماکزیمم مقدار خود قرار میگیرد  به عبارت دیگر در هر ساعت کل تولید توربین

پیل سوختی  گردد  در این حالت میزان تولید میکروتوربین، دیزل لنراتور وبینی شده در آن ساعت کم میمنفی از کل بار پیش

ساز پفش بار توزیع را در شرایط هارمونیکی سازي در اولین تکرار کد شده و الگوریتم بهینهبه عنوان جمعیت اولیه فرایند بهینه

دهد  با توجه به در نظر گرفتن محدودیت عبور توان از خط وا ل ریزشبکه به شبکه فوق توزیع، یا در نظر نگرفتن این انيام می

بینی میزان تولیهد شود  بدین ترتیب با پیشتابع هدف محاسبه شده و با تشکیل جمعیت جدید این روند تکرار می هايقید، ترم

توان تولید میکروتهوربین، ساعت آینده می 20توربین بادي و سلول خورشیدي و همچنین میزان بار تقاضا شده در هر ساعت از 

 تابع هدف بیان شده در بفش پیش بدست آورد دیزل لنراتور و پیل سوختی را جهت مینیمم کردن 

روند بهینه سازي بیان شده در دو حالت درنظر گرفتن قیود کنترل محدودیت تغییرات فرکانس و عدم درنظر گهرفتن ایهن  

 رفتار حالت پایدار عملکرد سیستم مورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت، تعیهین یهک مقالهپذیرد  از آنيا که در این قیود انيام می

کنترل فرکانس  در شرایط تغییر عملکهرد سیسهتم از حالهت  مقالهباشد  در این تعری  خا  جهت کنترل فرکانس ضروري می

گیرد  بدین معنی که در هر ساعت بها مشهفص شهدن میهزان تولیهد و اي مورد بررسی قرار میمتصل به شبکه به حالت جزیره

گردد  در  ورتی که میزان تولید ریزشبکه جهت تامین بار ریزشبکه کافی مصرف ریزشبکه، توان عبوري از خط اول محاسبه می

شود  در ساعات پرمصرف کهه کهل تولیهد ریزشهبکه بهراي تهامین بهار باشد، مقدار اضافی تولید به شبکه فوق توزیع فروخته می

ر از خریهد بهرق از شهبکه فهوق کند، به دلیل عدم درنظر گرفتن قید حذف بار، ریزشبکه نهاگزیموجود در ریز شبکه کفایت نمی

برداري میزان توان عبوري از خط اول ریزشبکه قابل محاسبه است  جهت کنترل توان توزیع است  بنابراین در کلیه ساعات بهره

(02)  
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کنهد در بهاس اول شهبکه الزامهی عمل می FFCعبوري از خط اول ریزشبکه وجود یک منبع تولید پراکنده که در مود کنترلی 

 باشد  می

 توان به روابط زیر رسید ا استفاده از منحنی تغییرات فرکانس بر حسب توان میب

                                                                     )23(  

                                                                                        )20(                                            

-فرکهانس و تهوان اولیهه مهی و  به ترتیب فرکانس و توان تولیدي نقطه کار جدیهد، و  و   (20( و )23)در روابط 

 افهت نمهودارین مرحله با مشفص بودن تغییرات مياز فرکهانس و ثابهت در ا   ثابت افت نمودار است  uKدر این رابطه   باشند 

میتوان میزان تغییرات مياز توان که همان اختالف میزان تولید در دو حالت قبل و بعد از جدا شدن ریزشبکه از شهبکه ا هلی 

وان در  هورت تغییهر عملکهرد تبه عبارت دیگر با تعیین میزان توان عبوري مياز از خط اول ریزشبکه می است را بدست آورد 

بهراي منهابع    اي تغییرات فرکانس را برحسب در د بیان کرد  از  رفی سیستم از حالت اتصال به شبکه به حالت جزیره

 شود به  ورت زیر تعری  می  FFCکنترل شده با مود  

                                                                                    )22(                                                           

میزان شیب منحنی توان بر حسهب  و  FFCمنبع با مود  افت نمودار فرکانس بر حسب توانمیزان   ( 22) در رابطه

اي شدن، ریزشبکه در حال دریافت توان از شبکه ا لی بهوده اسهت،از اگر قبل از جزیره سایر منابع است  در این حالت فرکانس

 شود  ( استفاده می20( و در غیر این  ورت از رابطه )21رابطه )

                                                          )21(                                     

                                                                 )20( 

 

 ها و ارائه نتايجسازيشبیه

سازي مسلله بهر روي دو و همچنین تابع هدف تعری  شده در آن فصل به شبیه پنيمبا استفاده از مدل بیان شده در فصل 

  گیهرد ها مورد تحلیل و بررسی قرار مهیسازيشود و نتایج حا ل از بهینهپرداخته می  IEEE  باس 33و  10استاندارد شبکه 

سازي مورد استفاده نتایج بدست آمده با الگوریتم اجتمار ترات، با نتایج بدسهت آمهده از الگهوریتم جهت ارزیابی الگوریتم بهینه

-نامه را نشهان مهیاي مورد استفاده در این پایانه( تنظیمات درنظر گرفته شده براي الگوریتم1اند  جدول )وراثتی مقایسه شده

 دهد  
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 GAو  PSOتنظیمات در نظر گرفته شده براي   :6جدول 

تعوووووداد 

 تکرار

maxX minX 2=C1C تعداد ذرات PSO 

118 1 2/1 2/1 011 

 GA جمعیت همبري نرخ جهش تعداد تکرار 

121 1112/1 82/1 011 

 

 

 س توزیعبا 10مطالعه شبکه شعاعی 

ها از یک شبکه توزیع شعاعی برداري بهینه از ریزشبکهبه منظور بررسی و تحلیل روش پیشنهادي جهت بهرهدر این قسمت 

به شهبکه فهوق  ولت  011/11111باشد که توسط یک ترانسفورماتور باس می 10باس استفاده شده است  این شبکه داراي  10

 ( نشان داده شده است  3بکه در شکل )توزیع متصل است  نمودار تک خطی این ش

 

 

 
 باس مورد استفاده 11نمودار تک خطی ريزشبکه  :3شکل
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خطی در نظر گرفته بار غیر دارايموجود در شبکه، جهت محاسبات هارمونیک   9و 8،  1هاي سعدد از با سه در این شبکه

اي معادل نسهبت عکهس مرتبهه ههارمونیکی مربو هه از  هخطی به  ورت منبع جریان هارمونیکی با دامنشده است  بارهاي غیر

اند به  ور مثال دامنه هارمونیک پنيم یک پنيم دامنه هارمونیک ا هلی مهی ي جریان بار در هارمونیک ا لی مدل شدهدامنه

جریهان بهاس کهه هاي خطی تا مرتبه هارمونیکی بیست و پنيم در نظر گرفته شده است  از آنيا که با اعوجاجباشد  بارهاي غیر

ههاي ولتهال بهاس کهه ناشهی از عبهور جریهان ههارمونیکی از ناشی از کشیدن جریان هارمونیکی توسط بار غیرخطی و اعوجهاج

باشد، ممکن است بر روي دیگر بارها که به همان باس متصهل هسهتند تهاثیر بگهذارد  بهدین ترتیهب بها هاي شبکه میامپدانس

 است تمام بارهاي شبکه دنار هارمونیک شوند هارمونیکی شدن نند بار شبکه ممکن 

هاي با ولتال کم و خطوط با تلفات زیاد،  منابع تولید پراکنده مطابق با استفاده از الگوریتم تشفیص نقاط ضعی  شبکه، باس

 اند  ( در قالب دو سناریو مفتل  در شبکه قرار گرفته0جدول )

 

 پراكنده مورد استفادهتوان تولیدي و محل نصب منابع تولید  :1جدول 

 Bسناريو  Aسناريو  Pmax(kW) نوع

 2و2هاي باس 2باس  12 میکروتوربین

 0و1هاي باس 2باس  12 پیل سوختی

 0و1هاي باس 1باس  1 ژنراتورديزل

 0باس   0باس  21 توربین بادي

 8باس  8باس  22 پانل خورشیدي

 

 

 

 

 

 
 مورد مطالعه ساعته 24پروفیل بار پیش بینی شده  :4شکل
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(  نشان داده شده اسهت  بها اسهتفاده از ایهن نمهودار و 2ساعت در شکل ) 20بینی شده تغییرات سرعت باد در نمودار پیش

 ( خواهد بود  1( نمودار تغییرات توان تولیدي توربین بادي در هر ساعت بصورت شکل )1بکارگیري رابطه )

 
 ساعت 24اد در بینی شده تغییرات سرعت بنمودار پیش :1شکل

 

 
 توان تولیدي توربین بادي در هر ساعت :6شکل

 

 اند  ( آمده8توربین بادي مورد استفاده در جدول ) dو  a ،b ،cضرایب 
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 توربین بادي مورد استفاده dو  a ،b ،cضرايب  :0جدول 

 d c b a ضريب

 -1119/1 0882/1 -8300/11 3003/11 مقدار

سهاعت، و  20بینی شده  شهدت تهابش خورشهید و درجهه دمهاي محهیط در از نمودارهاي پیشبه همین ترتیب با استفاده 

گردد  نمودارههاي شهدت تهابش خورشهید و ( مقدار توان تولیدي پانل خورشیدي در هر ساعت محاسبه می2بکارگیري رابطه )

 ( آورده شده است  8( و )0هاي )دماي محیط به ترتیب در شکل

 
 نی شدت تابش خورشید در هر ساعتبینمودار پیش :1شکل

 

 
 نمودار تغییرات دما در هر ساعت: 0شکل
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در این مرحله با استفاده از ا العات تغییرات شدت تابش و دما در هر ساعت بهه محاسهبه تهوان تولیهدي پانهل خورشهیدي 

 ( نشان داده شده است  9شود  توان تولیدي پانل خورشیدي در هر ساعت  در شکل )پرداخته می

 
 تولید توان پانل خورشیدي:9شکل

 

گیرد  بها توجهه بهه پروفیهل بهار نفست بدون درنظرگرفتن منابع تولید پراکنده ریزشبکه مورد مطالعه مورد بررسی قرار می

کیلهووات خواههد بهود کهه بها  0281سهاعت معهادل  20ساعته، میزان کل بار درخواسهتی ایهن شهبکه در  20بینی شده پیش

دالر هزینه خواههد  033ساعت  20دالر براي خرید هر کیلووات انرلي از شبکه فوق توزیع، براي یک  11/1یمت درنظرگرفتن ق

در ایهن کیلووات خواهد بود   111داشت   این در حالیست که میزان تلفات توان اکتیو شبکه در این حالت براي یک شبانه روز  

نیکی خارج از محدوده مياز قرار دارند  در این بفش محهدوده ميهاز دامنهه باس شبکه از نظر هارمو 1برداري تعداد حالت بهره

 در د درنظر گرفته شده است  3هارمونیک 

    

 محدوديت تغییرات فركانس بدون درنظرگرفتن  Aسناريو 

م بهاس مهورد مطالعهه انيها 10سازي بدون درنظرگرفتن قید محدودیت تغییرات فرکانس بر روي شبکه در این حالت شبیه

نگرفتن قید محدودیت تغییرات فرکانس بدین معنی است که ریزشبکه مياز است به هر میزان تهوان از شهبکه  گیرد  در نظرمی

هاي تابع هدف نیز بهرآورده فوق توزیع بفرد یا به هر میزان برق به شبکه فوق توزیع بفروشد  البته این در حالیست که سایر ترم

ساعت بهه  20میزان هزینه و تلفات توان اکتیو در  Aي منابع تولید پراکنده بیان شده در سناریو شوند  در این حالت با بکارگیر

 20و  18نگرفتن منهابع تولیهد پراکنهده بهه ترتیهب  کیلووات خواهد بود که نسبت به حالت درنظر 81دالر و  212ترتیب برابر 

بهبهود در  بهاس کهاهش یافتهه اسهت   3نظر هارمونیکی بهه هاي داراي مشکل از از  رفی تعداد باس در د بهبود داشته است 

باشد  منابع تولیهد پراکنهده بهه جههت قهرار وضعیت هزینه و تلفات توان اکتیو ریزشبکه به دلیل ویژگی منابع تولید پراکنده می

د برق از شبکه فوق توزیع تر از خریگرفتن در محل بار، باعث کاهش تلفات شده و از آنيا که تولید انرلي توسط این منابع ارزان

گردند  از  رفی به دلیل درنظرنگرفتن قید محدودیت تغییرات فرکانس، ریزشهبکه در سهاعاتی کهه است باعث کاهش هزینه می
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باشد   براي نشان دادن تهاثیر منهابع قادر به فروش برق به شبکه فوق توزیع می ،تولیدي بیش از میزان مصرف دارد توان میزان

 گیرند  ( مورد بررسی قرار می11( و )11هاي )ده بر میزان هارمونیک شبکه شکلتولید پراکن

 دهد ساعته ماکزیمم دامنه هارمونیک را بدون استفاده از منابع تولید پراکنده نشان می 20( نمودار تغییرات 11شکل )

 
 پراكنده ساعته ماكزيمم دامنه هارمونیک بدون استفاده از منابع تولید 24تغییرات :18شکل

 

همانطور که از شکل مشفص است این شبکه بدون بکارگیري منابع تولید پراکنده از نظر هارمونیکی با مشکل مواجه اسهت  

هاي بیهان رسد  با استفاده از منابع تولید پراکنده در باسدر د نیز می 1حتی در ساعات پیک مصرف دامنه هارمونیک تا حدود 

 ( خواهد بود   11هارمونیک بر حسب در د به فرم شکل )ساعته دامنه  20شده نمودار 

 

 
 ساعته ماكزيمم دامنه هارمونیک با بکارگیري  منابع تولید پراكنده 24تغییرات :11شکل

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

733 

 

نظهر نظر مکان نصب و هم از نقطه( مشفص است بکارگیري بهینه منابع تولید پراکنده هم از نقطه11از شکل )همانطور که 

اي کهه بیشهترین میهزان دامنهه هارمونیهک مطلوبی بر میزان هارمونیک ناشی از بارهاي غیرخطی دارد  به گونه میزان تولید اثر

اي را که به دلیل ماهیت تهوان در د کاهش یافته است  در عمل منابع تولید پراکنده 3ساعت به حدود  20موجود در شبکه در 

هاي کاهش دهنده هارمونیک بکار بهرد  بایست با استفاده از فیلترد، میشونشان به همراه یک مبدل استفاده میتولیدي خروجی

در این  ورت منابع تولید پراکنده  همراه با فیلتر با بهبود توان راکتیو و سطي ولتال شهبکه، موجهب کهاهش دامنهه هارمونیهک 

       ( و12ههاي )ی بهه  هورت شهکلدر این حالت میزان تولیهد میکروتهوربین و پیهل سهوختگردند  ناشی از بارهاي غیرخطی می

 باشند ( می13)

 
 میزان تولید میکروتوربین در هر ساعت:12شکل

 

 
 میزان تولید پیل سوختی در هر ساعت :13شکل

 

بهرداري لنراتور مورد استفاده در مقایسه با میکروتوربین و پیل سوختی بکارگرفته شده، داراي هزینهه بههرهاز آنيا که دیزل 

    باشد، الگوریتم بهینه سازي میزان بسیار کمی بهراي تولیهد ایهن منبهع تولیهد پراکنهده درنظهر فیت تولیدي کمی میزیاد و ظر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

733 

 

تهوان از باشد  به همین جههت مهیکیلووات نمی 1لنراتور بیش از برداري میزان تولید دیزلگیرد  در هیچ یک از ساعات بهرهمی

گردد که باس شماره با محاسبات انيام شده مشفص میبازیابی فرکانس بهره برد  جهت  این منبع به عنوان یک تخیره نرخان

تهوان بهر ایهن بهاس کردن منابع تولید پراکنده را مهی ههاي شبکه از نظر دامنه ولتال است  تاثیر اضافترین باسیکی از ضعی  0

 بررسی کرد   ( 10در شکل ) شبکه

 
 در هر ساعت با منابع تولید پراكنده و بدون آن شبکه 1مقايسه تغییرات ولتاژ باس :14شکل

 

ترین باس شبکه دارد  بهه اي بر روي ضعی ( پیداست که استفاده بهینه منابع تولید پراکنده تاثیر قابل مالحظه10از شکل )

پریونیهت اسهت، تها  91/1کمتهر از  22اي که پایین ترین سطي ولتال را که بدون استفاده از منابع تولید پراکنده در ساعت گونه

( منحنی تغییرات مقدار کیلووات خریده شده از شهبکه فهوق توزیهع یها کیلهووات 12در شکل )دهد  پریونیت افزایش می 98/1

 فروخته شده به شبکه فوق توزیع در هر ساعت نشان داده شده است 

 
 خته شده به شبکه فوق توزيعتغییرات مقدار كیلووات خريده شده از شبکه فوق توزيع يا كیلووات فرو  :11شکل

    ریزشهبکه ملهزم بهه خریهد بهرق از شهبکه فهوق توزیهع  22تا  18و  12تا  11همانطور که از شکل پیداست تنها در ساعات 

ههاي باشد  علت زیاد بودن کیلووات خریداري شده در این ساعات تامین تمامی بارهاي ریزشبکه است  با بکارگیري الگوریتممی
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برداري ماکزیمم میزان برق فروخته شهده اي کنترل کرد  در این نور بهرهتوان منحنی خرید را تا حد قابل مالحظهحذف بار می

 باشد  کیلووات می 01کیلووات و ماکزیمم میزان برق خریداري شده در حدود  21بیش از 

 

 با درنظر گرفتن محدوديت تغییرات فركانس Bسناريو 

گیرد  یکی از پارامترهاي مهوثر در با درنظر گرفتن قیود کنترل فرکانس مورد بررسی قرار می عملکرد ریزشبکه مورد مطالعه

کنترل فرکانس یک ریزشبکه میزان توان عبوري از خط وا ل ریزشبکه به شبکه فوق توزیع است  با اسهتفاده از میهزان شهیب 

براي منبع یا منابع تولید پراکنده موجود در  FFCلی منحنی فرکانس بر حسب توان منابع تولید پراکنده و بکارگیري مود کنتر

توان میزان تهوان عبهوري از خهط اول ریزشبکه و همچنین معرفی یک محدوده مياز براي تغییرات فرکانس،  می 1باس شماره 

  ( درنظر گرفته شده است28میزان تغییرات مياز فرکانس به  ورت رابطه ) مقالهشبکه را محاسبه کرد  در این 

                                                                          )28( 

در د در نظر گرفته شده است  درنظر گرفتن قیود تغییرات فرکانس بها مفههوم  2( میزان تغییرات فرکانس 28 بق رابطه )

حا ل از فروش برق به شبکه فوق توزیهع اسهت  زیهرا در کنترل توان خط اول ریزشبکه، به معنی از دست رفتن بفشی از سود 

ساعاتی که تولید ریزشبکه از میزان تقاضاي ریزشبکه بیشتر است، جهت کنترل فرکانس شبکه در هر ساعت در  هورت تغییهر 

بهرداري بهرهاي، امکان فروش تمامی تولید مازاد به شبکه فوق توزیع وجود نفواهد داشت  در این حالت عملکرد به حالت جزیره

کیلووات خواهد بود که نسبت به حالهت  2/83دالر و  0/221میزان هزینه ریزشبکه و همچنین تلفات توان اکتیو به ترتیب برابر 

بهرداري در د بهبود داشته است  این در حالیست که در ایهن حالهت بههره 21در د و  13بدون منابع تولید پراکنده به ترتیب 

در د افزایش داشته است، کهه ایهن افهزایش بهه دلیهل از  2/2بدون کنترل فرکانس  Aحالت سناریو  هزینه ریزشبکه نسبت به

( تغییرات میزان تولید میکروتوربین 10( و )11هاي )باشد  شکلدست رفتن بفشی از امکان فروش برق به شبکه فوق توزیع می

 دهند  و پیل سوختی را در هر ساعت نشان می
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 د میکروتوربین در هر ساعتمیزان تولی:16شکل

 

 
 میزان تولید پیل سوختی در هر ساعت:11شکل

 

( پیداست که حدود ماکزیمم و مینیمم مياز تولید این دو منبع تولید پراکنده دستفوش تغییراتی 10( و )11هاي )از شکل

کیلهووات افهزایش یافتهه  2یهزان کیلووات کاهش یافته و حد مینیمم بهه م 2شده است  بدین ترتیب که حد ماکزیمم به میزان 

بینهی بهار، عهدم اند  قیودي که شامل عدم قطعیهت در پهیشاست  این تغییرات به دلیل اعمال قیود کنترل فرکانس ایياد شده

بینی سرعت باد و شدت تابش خورشید و همچنین میزان تغییرات مياز در مقدار فرکانس میباشهند  همهانطور قطعیت در پیش

( مشفص است اعمال قیود کنترل فرکانس موجب کاهش تولید میکروتوربین و پیل سوختی نسبت 10( و )11) هايکه از شکل

لنراتور را در دو حالت کنترل فرکانس و ( نمودار تغییرات توان تولیدي دیزل18به حالت عدم اعمال این قیود شده است  شکل )

 دهد عدم کنترل فرکانس نشان می
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 ژنراتور در هر ساعتديزلتولید توان : 10شکل

 

دهد  همانطور که بیان شد علت تولید توان کم، باال بودن هزینهه تولیهد لنراتور را نشان می( میزان تولید کم دیزل18شکل )

توان ظرفیت آزاد این منبع تولید پراکنده را به عنوان تخیره نرخان درنظر گرفهت  بها توجهه بهه شهکل لنراتور است و میدیزل

 1کیلووات است  این مقدار با اعمال کنترل فرکهانس تها  1/1لنراتور در شرایط عدم کنترل فرکانس کمتر از تولید دیزل حداکثر

دهد کاهش حد باالي مياز تولیهد سهایر منهابع تولیهد یابد  علت این افزایش که در ساعات پرمصرف رخ میکیلووات افزایش می

برداري به دلیل کاهش نسبی میزان تولید منابع تولید پراکنده، میزان هارمونیهک بهرهباشد   در این حالت پراکنده ریزشبکه می

در هد افهزایش خواههد داشهت   2/3اي که ماکزیمم دامنه هارمونیک شبکه تا بیش از یابد  به گونهموجود در شبکه افزایش می

( تغییرات دامنه هارمونیهک 19رسد  شکل )عدد می 2هایی که از نظر هارمونیکی با مشکل مواجه خواهند بود نیز به تعداد باس

 دهد  را در هر ساعت نشان می
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 با كنترل فركانس و بدون آنتغییرات ماكزيمم درصد دامنه هارمونیک  در هر ساعت :19شکل

 

بکه یها در این بفش نیز با درنظر گرفتن شرایط کنترل فرکانس به بررسی منحنی تغییرات مقدار کیلووات خریده شده از ش

 ( نشان داده شده است  21شود  این تغییرات در شکل )فروخته شده به شبکه پرداخته می
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 تغییرات مقدار كیلووات خريده شده از شبکه يا فروخته شده به شبکه:28شکل

 

 گیرينتیجه

 نظر در با هدفه نند مدل یک قالب در غیرخطی بارهاي حضور در هااز ریزشبکه يبهینه برداريبهره يمسأله مقاله این در

هزینه تولید  سازي مدل کمینه در .شد بنديفرمول سازيبهینه هدف از بفشی عنوان به توان کیفیت پارامترهاي و قیود گرفتن

ان عنو به توان کیفیت بهبود پارامترهاي منابع تولید پراکنده، میزان تلفات توان اکتیو،  مقدار آلودگی ناشی از تولیدات پراکنده و

به  ورت نند  که وراثتی و اجتمار ترات  سازيبهینه هايالگوریتم راستا این در .اندگرفته قرار توجه مورد سازيبهینه اهداف

روش از آنيا که  شود می ارائه تولیدات پراکندهتنظیم  و برداريبهرهي نندهدفه يمسلله حل براي است، یافته بهبود هدفه

بکار   AHP، در این راستا روش ي تک هدفه استسازي نندهدفه، تبدیل آنها به یک مسللهینهمتداول براي حل مسائل به

 به توجه اهمیت از حاکی و نتایج پیاده سازي شده است  باس توزیع 10 ایده پیشنهادي بر روي شبکهگرفته شده است  

  باشد راکنده میبرداري و میزان تولید منابع تولید پنحوه بهره بر آن تأثیر و توان کیفیت
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