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 چکیده

-ها تعيين ميزان توليد منابع توليد پراکنده مورد استفاده در ريزشبکه ميیموضوع اصلی در بهره برداري بهينه ريزشبکه

ها بصورت توابع چند هدفيه بير مبنياي پيين بينيی بيار روزانيه جديدي از کنترل ريزشبکه مفاهيم مقاله،باشد. در اين 

اي از ( دسيتهMulti-objectiveهياي چنيد هدفيه  ست. از آنجا که بهينه سيازيهاي توزيع شعاعی ارائه شده اشبکه

جهت تبديل مسيلله  AHPها از روش جهت سهولت در مقايسه پاسخ مقالهکنند، در اين هاي بهينه را معرفی میجواب

شينهادي بهيره استفاده شده است. در نهايت به منظور نشيان دادن کيارايی روش پي چند هدفه به يک مسلله تک هدفه

 مورد شبيه سازي قرار گرفته است. IEEEباس   33توزيع  ها، روش بيان شده بر روي شبکهري از ريزشبکهابرد

 

، منابع توليد پراکنده، الگوريتم جستجوي اجتماع ذرات، تلفات توان ، هزينه توليد، بهينيه  هاريزشبکهواژگان كلیدي: 

   سازي چند هدفه
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 مقدمه

ادوات ذخييره کننيده انيروي و انيواع  ريزشبکه قسمتی از شبکه توزيع است که در بير گيرنيده منيابع تولييد پراکنيده،يک 

سلول  هاي سوختی،پيل ها،ميکروتوربين منابع توليد پراکنده شامل تکنولووي هاي متفاوتی از قبيل موتورهاي ديزلی، بارهاست.

از آنجا که در هر ريزشيبکه از تعيدادي از ايين منيابع تولييد پراکنيده  باشند.میتوربين هاي بادي کوچک و ...  هاي خورشيدي،

ايجاد هماهنگی بين اين منابع و مشخص کردن ميزان توليد هر يک از آنها بسيار حائز اهميت است. بيا رشيد  استفاده می شود،

استفاده از منابع توليد پراکنيده کيه  ه است،روزافزون تقاضاي انروي و پيشرفت هايی که در زمينه توليدات پراکنده صورت گرفت

ريز شبکه ها شبکه هاي فشار متوسط يا فشارضيعي   قسمت عمده ريز شبکه ها را تشکيل می دهند در حال افزاين می باشد.

 و از ديد مصرف کننده هاي محلی ماننيد منيابع تولييد يع بصورت يک بار قابل کنترل،زيعی هستند که از ديد شبکه فوق توزتو

استفاده از منابع توليد پراکنده در قالب  .[Lidula, 2008; Nikos et al., 2007]دنسبتا ارزان قيمت و پاک انروي می باشن

کياهن مصيرف  به تاخير افتادن توسيعه بخين هياي تولييد و انتقيال، ريزشبکه ها باعث کاهن توان عبوري از خطوط انتقال،

 ,ChandanaBommareddy and ElhamMakram]درت ميگيرددسوخت هاي فسيلی و افيزاين رانيدمان سيسيتم قي

از آنجا که هر ريزشبکه شامل انواع مختلفی  ريز شبکه ها باعث ايجاد مشکالتی نيز می شوند. در کنار فوايد گفته شده، .[2006

ريزشيبکه  الزاميی  از منابع توليد پراکنده می باشد، هماهنگی عملکرد اين منابع  و ايجاد يک روش مناسب جهت تولييد بهينيه

 مورد استفاده قرار ميی گيرنيد. برداريبهرهها در دو حالت در يک تقسيم بندي کلی ريزشبکه. [Huang et al., 2008] است

حالت متصل به شبکه که در اين مود عملکردي ريزشبکه توسط يک ترانس کاهنده به شبکه باالدست متصل بوده و بيا در نظير 

ي بار از سوي مصرف کننده ها و همچنين قيمت برق توليدي منابع توليد پراکنده و قيمت بازار بيرق گرفتن ميزان مقدار تقاضا

ديگير ميود  در اين حالت فرکانس مرجع همان فرکانس شبکه اصلی می باشيد. گيرد.انروي به شبکه تحويل داده يا از شبکه می

جهت سرويس يا به دليل بيروز خطيا از شيبکه  صورت عمدي،در اين حالت ريزشبکه به  اي می نامند.ملکردي را حالت جزيرهع

منابع توليد پراکنيده موجيود در ريزشيبکه مسيلول  با توجه به در دسترس نبودن شبکه جهت تامين بارها، اصلی جدا می شود.

ازن هيا پايداري فرکانس  معموال توسط ذخيره چرخيان و ابير خي .[Nikos et al., 2007]تامين بار و حفظ فرکانس ميباشند

پس از قطع ريزشبکه از شبکه اصلی به دليل به هم خوردن توازن توليد و   .[Faisal and Heikki, 2007]صورت می پذيرد

شيود. مييزان تغيييرات ايجياد شيده در بار و همچنين عدم وجود يک فرکانس مرجع، تغييراتی در فرکانس ريزشبکه ايجاد ميی

 اي تا حد مطلوبی کاهن داد. توان با درنظر گرفتن شرايط کنترلی ويژهمی ريزشبکه پس از جدا شدن از شبکه اصلی را

، بازيابی [Trifunovic et al., 2011]تواند با اهدافی از قبيل کمينه کردن تلفات هاي توزيع میسازي شبکهمساله بهينه

مصرف کننده  بهبيود پروفييل  ، کمينه شدن انحراف ولتاو در نقطه تغذيه[Shirmohamadi, 1992]دهی در شبکه سرويس

                                  و يييييا افييييزاين سييييطي قابليييييت ا مينييييان شييييبکه مطيييير  شييييود [Gençtürk et al., 2010]ولتيييياو( 

[Devaraj and Preetha, 2010]هياي قيدرت هرسياله مقيادير قابيل .  در ميان اهداف مطر  شده تلفات انيروي در شيبکه

کند. در ايين بيين سيهم قابيل هاي برق تحميل میرا هدر داده و از اين  ريق مبالغ هنگفتی به شرکت توجهی انروي الکتريکی

هاي توزيع انروي است. از مهمترين داليل تلفات در سيستم توزيع هاي قدرت مرتبط با تلفات در شبکهاي از  تلفات شبکهتوجه

ان، عبور توان راکتيو در  يول فييدرها، سياختار شيعاعی شيبکه، عيدم پايين بودن سطي ولتاو و در نتيجه زياد بودن اندازه جري

هاي مختلفی جهيت کياهن باشد. روشتعادل جريان فيدرها، آلودگی هارمونيکی، فرسودگی تجهيزات و انشعابات غير مجاز می
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توليدات پراکنده ، ميديريت بيار توان به: خازن گذاري ، استفاده از منابع هاي توزيع وجود دارد. از جمله آنها میتلفات در شبکه

 وسايل قدرت، ادوات الکترونيک جمله از خطیغير بارهاي از افزون روز يترانسفورماتورها  و بازآرايی شبکه اشاره نمود. استفاده

-شده اسيت.بروز هارمونييک در سيسيتم شبکه به هارمونيکی جريان توجهی قابل مقدار باعث تزريق الکترومغنا يسی و خانگی

هياي خطيی در سيسيتمخطی در شبکه است. به خا ر گسترش فزآينده استفاده از عناصر غييري برق اولين پيامد عناصر غيرها

هاي الکتريکی قدرت، مقدار هارمونيک شکل موج جريان و ولتاو به  ور اندازها  درايورهاي تنظيم سرعت( و مبدلبرق، مانند راه

 اهميت موضوع کامالً مشخص است. چشمگيري افزاين يافته است، بنابراين 

 مدلسازي مسئله

باشند کيه در مراحيل شامل پيل سوختی، ميکروتوربين، توربين بادي و ديزل ونراتور می منابع مورد استفاده در اين بررسی

حيث نوعی در شبکه نصب شده و تاثيرات اين امر در بهبود شرايط عملکردي شبکه، در فصل بعد مورد ب مختل  به صورت چند

        ميدل کيرد PVو  PQهياي تيوان بيه صيورتدر حالت کلی منابع توليد پراکنده در سيستم توزيع را میقرار گرفته شده است. 

[Niknam et al., 2010].  نکته قابل توجه در اين تقسيم بندي توانايی توليد توان راکتيو توسط منبع توليد پراکنده در مود

در اين حالت منبع توليد پراکنده جهت ثابت نگه داشتن ولتاو ميبايست قيادر بيه تولييد تيوان چرا که  باشد.می PVعملکردي 

توان به صورت سه فاز همزمان، يا به صورت تکفاز کنترل کرد. بندي، منابع توليد پراکنده میهمزمان با اين تقسيم راکتيو باشد.

 باشد:ر میبنابراين چهار مود کنترلی منابع توليد پراکنده به صورت زي

 همراه با کنترل سه فاز همزمان PQمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز جداگانه  PQمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز همزمان PVمدل  -

 همراه با کنترل سه فاز جداگانه PVمدل  -

بيا  PQ شود. در ميدلهاي اکتيو و راکتيو کل منبع درنظر گرفته میفاز همزمان، مقدار توانبا کنترل سه PQدر مدل 

با کنترل  PVگيرد. در مدل هاي اکتيو و راکتيو هر فاز بصورت جداگانه مد نظر قرار میفاز جداگانه، مقادير توانکنترل سه

فاز جداگانه اندازه ولتاو با کنترل سه PVگيرد و در نهايت در مدل فاز همزمان، اندازه و زاويه ولتاو منبع در نظر قرار میسه

با کنترل سه فياز اسيتفاده شيده  PQدر اين پايان نامه از مدل شود. فاز بصورت جداگانه درنظر گرفته می و زاويه ولتاو هر

 است. 

 

 توربين بادي

تيوان مييزان دسترسيی بيه بياد، براي مدل کردن توربين بادي عوامل مختلفی را بايد در نظر گرفت. از جمله اين عوامل می

تيوان بيا اسيتفاده از با پين بينی سرعت باد ميی يد توان توربين بادي را در نظر گرفت.هاي توربين بادي و منحنی تول ول پره

 .[Faisal and Heikki, 2010]ميزان توليد توربين بادي را در هر ساعت به دست آورد (1  رابطه

                                 )1   
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و  1تيوربينپيايين سيرعت مجياز  بيه ترتييب محيدوده coVو  ciVعت بياد، سر Vتوان توليدي توربين،  Pwدر اين رابطه 

هاي باد بيشيتر و سرعت ciVتر از هاي باد پايينبدين معنی که توربين در سرعت باشند.می 2محدوده سرعت مجاز باالي توربين

 د. نيز به ترتيب توان و سرعت نامی توربين هستن rVو  rPقادر به توليد توان نيست.  coVاز 

 

 سلول خورشيدي

کنند. بيراي مشيخص هاي خورشيدي ادواتی هستند که انروي تابشی نور خورشيد را به انروي الکتريکی تبديل میپانل

 Faisal and]ها به نمودارهاي تابن خورشيد و درجه حرارت احتياج استنمودن ميزان انروي توليد شده توسط اين پانل

Heikki, 2010].  توان ميزان توليد تيوان پانيل خورشييدي را در هير سياعت قادير دما و شدت تابن میبا استفاده از م

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

                                               )2                            

 pvPدهيد. در ايين رابطيه هايی مانند تابن و دما را نشيان ميیورشيدي و پارامترارتباط بين توان توليدي پانل خ (2 رابطه 

تيابن  stcGبيرداري، در زمان انجام بهيره ميزان تابن ingG، در شرايط نامی حداکثر توان توليدي پانل stcPتوان توليدي پانل، 

در نظير گرفتيه شيده،  1110/1يب دمايی که برابر ضر kدر نظر گرفته شده،   وات بر متر مربع 1111شرايط استاندارد که برابر 

cT  دماي پانل وrT  باشد.کيلووات می 22درجه سانتيگراد است. پانل در نظر گرفته شده يک پانل  22دماي استاندارد 

  

 ديزل ونراتور

کنند. با کی توليد میباشند.اين موتورها با مصرف سوخت انروي الکتريموتورهاي ديزلی مرسوم ترين منابع توليد پراکنده می

 Faisal]دتوان هزينه توليد ديزل ونراتور را بدسيت آورمی (3  داشتن ميزان توان توليدي ديزل ونراتورها و با استفاده از رابطه

]10, 20Heikkiand .  در اين رابطهP برحسب نيوع دييزل و  ، ونراتور بر حسب کيلووات و ضرايب ميزان توليد ديزل-

دالر بير تيوان دو  1100/1نامه اين ضرايب به ترتيب برابر ونراتور بکارگرفته شده در اين پايانشوند. براي ديزلونراتور تعري  می

 باشند.دالر می 0333/1دالر بر کيلووات و  2333/1کيلووات، 

                                                                  )3                      

 

      ميکروتوربين

گيرنيد. ها مورد استفاده قيرار ميیهاي متفاوتی در ريزشبکههاي گازي کوچکی هستند که با ظرفيتها توربينميکرو توربين

  .دهدرو توربين را نشان می( نمودار تغييرات بازده يک ميکروتوربين نمونه  بر حسب تغيير توان توليدي ميک1شکل  

                                                           
1  Cut In Speed 

2 Cut Out Speed   
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 میکروتوربین نمونه  بر حسب تغییر توان يک تغییرات بازده :1شکل

 

 

       ( ميتيوان هزينيه تولييد تيوان توسيط ميکيرو تيوربين را محاسيبه کيرد0با استفاده از اين نميودار و بيا بکيارگيري رابطيه  

[Faisal and Heikki, 2007] 

                                                                )0                                                                       

تيوان  Pmtقيمت گاز مصرف شده بوسييله ميکروتيوربين،  Cهزينه توليد توان توسط ميکروتوربين، COSTدر اين رابطه 

 باشد.بازده ميکروتوربين می 𝞰و  توليدي ميکروتوربين بر حسب کيلووات

 

 پيل سوختی

کنند. رابطه هزينيه پييل سيوختی ماننيد رابطيه پيل هاي سوختی با ترکيب هيدروون و اکسيژن انروي الکتريکی توليد می

 ,Faisal and Heikki]هاي سوختی با افزاين توان توليدي بازده کياهن ميابيدميکرو توربين است با اين تفاوت که در پيل

توان تولييدي  هزينه پيل سوختی،  ( آمده است. در اين رابطه 2رابطه هزينه پيل سوختی در رابطه   .7200[

 باشند. بازده پيل می هزينه سوخت مصرفی پيل سوختی و  پيل سوختی، 

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

 

توان خروجی مسائل برنامه ريزي را به عنوان ورودي بحث بهره برداري در نظر گرفت و با مشيخص بيودن مکيان نصيب می

سازي با پين بينی پروفيل بهينه ساعت آينده تعيين کرد. براي انجام اين مسلله 20وليدات پراکنده، ميزان توليد هريک را در ت

ع توليد پراکنده مورد اسيتفاده ب. از بين مناگرددميزان انروي تقاضا شده براي هر ساعت تعيين میبراي ريزشبکه ساعته   20بار 

توان کنترل کرد. از آنجا که منبع انيروي ن توليد انروي  ميکروتوربين، ديزل ونراتور و پيل سوختی را می، تنها ميزامقالهدر اين 

تيوان بيا پيين اوليه توربين بادي و سلول خورشيدي قابل کنترل نيست  سرعت و جهت وزش باد، ميزان تابن خورشييد( ميی

عت آينده، ميزان توليد انروي توربين بادي و سلول خورشيدي سا 20بينی سرعت باد و ميزان تابن خورشيد براي هر ساعت از 

هاي انجام شده براي ميزان تقاضاي بار، سيرعت بياد و تيابن بينی کرد. از آنجا که پين بينیساعت مورد نظر پين 20را براي 

ن نکته کيه هير پيين بينيی گيرد، و با در نظر گرفتن ايخورشيد با استفاده از ا العات موجود روزهاي مشابه گذشته انجام می

ساعته و پين بينی ميزان توليد توربين بادي و سلول خورشييدي  20هاي پين بينی پروفيل بار داراي خطا خواهد بود،  بخن

خطاهايی خواهند داشت که بايد در محاسبات مدنظر قرار گيرند. براي اين منظور با اسيتفاده از ا العيات موجيود، مييزان کيل 

ين بينی بار و همچنين ميزان کل خطاي موجود در پين بينی توليدات توربين بادي و سيلول خورشييدي، خطاي موجود در پ

بدين ترتيب که در هر بخن با استفاده از مقادير واقعی موجود پين بينی را انجام داده و بيا گردند. برحسب درصد محاسبه می

  rآيد. با فرض اينکه خطاي پيين بينيی بيار پين بينی بدست میمقايسه مقادير پين بينی شده با مقادير واقعی ميزان خطاي 

اي کيه توليد توان منبع توليد پراکنده حداکثر و حداقل وددرصد باشد، حد uدرصد و خطاي پين بينی توليدات باد و خورشيد 

 کند.بصورت رابطه زير تغيير می ،کندکار می FFCدر مود 

∑( +                                                      )1  

                                             )0  

ساعته مييزان انيروي ميورد  20(، در يک دوره 0( و  1 بق روابط   بينی شده،با تاثير ميزان خطاي موجود در مقادير پين

برداري از توربين بادي و سيلول شود. از آنجا که هزينه بهرهوربين بادي و سلول خورشيدي مشخص میتقاضا و ميزان توليدات ت

شان(، در هر ساعت ميزان توليد اين دو منبع تولييد پراکنيده در  به دليل رايگان بودن منبع انروي اوليه خورشيدي پايين است

توان در هير سياعت بيه عنيوان بارهياي ميزان توليد اين دو منبع را می گيرد. به عبارت ديگرمقدار ماکزيمم قابل توليد قرار می

منفی در نظر گرفت و از کل بار در آن ساعت کم نمود. در اين مرحله الگوريتم بهينه ساز با در نظر گرفتن سياير قييود مسيلله، 

 نمايد. مقدار بهينه توليد ميکروتوربين، ديزل ونراتور و پيل سوختی را محاسبه می

 

 سازيابع هدف مسئله بهینهت

 هدفه اين چند تابعها تعري  گرديده است. DGسازي چند هدفه جهت تعيين  مقدار بهينه يک مسلله بهينه مقالهدر اين 

برداري تولييدات پراکنيده،کمترين هزينيه حقيقی، کمترين قيمت مربوط به هزينه  بهرهکمترين ميزان تلفات توان  شامل مدل

شبکه فوق توزيع،  کمترين مقدار آلودگی ناشی از توليدات پراکنده و مقيدار مطليوب هارمونييک شيبکه  بارق ب تبادلمربوط به 

 باشد.می
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 تعري  مسلله

 گردد:( بيان می8مدل رياضی مسلله بصورت رابطه 

                                              )8      

باشد. اين ترم تابع هيدف از مجميوع تيوان اکتييو (، معرف ميزان تلفات توان اکتيو شبکه میترم اول در تابع هدف  

 ( استفاده شده است. 9آيد. براي بدست آوردن تلفات توان اکتيو کل شبکه از رابطه  تل  شده در کليه خطوط شبکه بدست می

                                                                                        )9  

                                                                       )11  

  مقالههاي درنظر گرفته شده براي ريزشبکه در اين باشد. کل هزينههاي ريزشبکه میترم دوم تابع هدف جهت کاهن هزينه

باشد. در بخين پيين هاي خريد و فروش برق به شبکه فوق توزيع میه توليد منابع توليد پراکنده و همچنين هزينهشامل هزين

باشيد. از ايين رو برداري از توربين بادي و سلول خورشيدي نسبت به ساير منابع توليد پراکنده کيم ميیبيان شد که هزينه بهره

 (2( تيا  3 شود. با اسيتفاده از روابيط نراتور، ميکروتوربين و پيل سوختی محدود میهزينه توليد منابع توليد پراکنده به ديزل و

را محاسبه کرد. همچنين براي هريک از منابع ذکر شده بايد هزينيه کنند مولدهايی که سوخت مصرف میتوان هزينه توليد می

 کرد.  فههاي توليد اضاسرويس و نگهداري را نيز به هزينه

                        

                                                                  11)  

  هزينيه تولييد ميکروتيوربين و     هزينه توليد ديزل ونراتيور،    فوق که در رابطه

هيا در هاي نگهداري منابع توليد پراکنده است. ايين هزينيهل هزينهشام . باشندهزينه توليد پيل 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 

 

دهيد. رق به شبکه فوق توزيع را نشان ميیبهاي مربوط به خريد برق از شبکه فوق توزيع يا فروش هزينه   

روخته شده را در قيمت واحد خريد يا فروش برق ضيرب کيرد. در براي محاسبه اين ترم کافيست ميزان برق خريداري شده يا ف
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اين حالت در صورت کمتر بودن ميزان توليد ريزشبکه نسبت به ميزان تقاضا، به اندازه اخيتالف مييزان تولييد و تقاضيا بيرق از 

 خواهيم داشت:  شبکه فوق توزيع خريداري شده و براي رابطه 

                                                    )13  

باشد. بيه هميين ترتييب در هزينه خريد واحد برق می ميزان توليد و  ميزان تقاضا،  ( 13که در رابطه  

 توان درنظر گرفت: می رق به شبکه فوق توزيع رابطه زير را براي بصورت وجود امکان فروش 

                                                  )10      

 باشد. هزينه فروش برق به شبکه فوق توزيع می در اين رابطه 

نشيان داده شيده ( 12باشد که در رابطه تابع هدف جهت کاهن ميزان آلودگی ناشی از منابع توليدات پراکنده میسوم ترم 

 است.

                                                                        )12  

ER  وليدي توسط تمجموع گازهاي آاليندهDG  ا العيات دهيد. به ازاي هر کيلو وات ساعت را نشان می دالررا بر حسب

 .( آورده شده است 2  ولها در جدDGمربوط به ميزان آلودگی ايجادي توسط 

 

 

 

 

 

 DGتوسط  شده اطالعات مربوط به میزان آلودگی ايجاد : 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 

 

باشيد، وجيود هارمونييک در سيسيتم و در نهايت ترم چهارم تابع هدف نشان دهنده  ميزان انحرافات هارمونيکی شبکه می

قدرت عالوه بر افزاين تلفات شبکه، موجب نارسايی و افزاين دما در بارهاي حساس خواهد شد. بنابراين يکی از اقدامات الزم 

-هاي شيبکه را محاسيبه ميیسازي هارمونيک است. شاخصی که با آن هارمونيکتقاء کيفيت توان برق رسانی، کمينهجهت ار

 2برابير  THD، مقيدار قابيل قبيول IEEE-519است. با توجه به استاندارد   (THD  ، شاخص اعوجاج هارمونيکی کلکنند
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هاي شبکه مجموع ميزان انحرافات هارمونيک باس  يت باالتربراي دستيابی به کيف نامهدر اين پايان .مشخص شده استدرصد 

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

  

                                                 )11  

شده و با تعيين قيود مختلفی مانند در نظر گرفتن محدوده مجاز براي تولييد منيابع تولييد  با در نظر گرفتن تابع هدف بيان

ها، حداکثر توان عبوري مجاز از خط واصل ريزشبکه به شبکه فيوق توزييع و قييودي از پراکنده، محدوده مجاز تغيير ولتاو باس

 توان به حل مسلله بهينه سازي پرداخت.اين دست می

 

 

 

 اجزاي تابع هدف نرمالیزاسیون

( اين مقادير را در بيازه صيفر و ييک 10-2باشند. با استفاده از رابطه هاي مختلفی میهاي تابع هدف در رنجاز آنجا که ترم

 نرماليزه شده است.   

              

                             

  

minباشد و ف میام تابع هدiبيانگر ترم  ifکه در آن 
if  وmax

if هايی هستند که در بيين کيل برابر با بهترين و بدترين جواب

توانند به صورت تجربی بسته به شوند، همچنين اين اعداد میهدفه آن ترم از تابع هدف ديده میسازي تکنقاط در حالت بهينه

 نظر  را  تعيين شوند.

 

 هايزشبکهبرداري بهینه از رحل مسئله چند هدفی بهره

از  يکيی است. استفاده شده فازي به هدفو روش يابیمانند روش دستهاي مختلفی تاکنون براي حل مسائل چندهدفه روش

روش کيه در واقيع  ينا است (AHP ی سلسله مراتب يلتحل يندتوابع هدف چندگانه، فرآی وزن ده يها برايکتکن ينکارآمدتر

از  يکيیفيوق  ينيدشيد. فرآ ارائيه (Satty ی بيار توسيط سيات ينهاست اول ضاوت انسانو ق يريگ يمتصم ينداز فرا يالگو بردار

کردن مسلله  امکان فرموله يکتکن يناست. ا  منظوره يارهاي چندبا مع يريگيمتصم يشده برا ی راح يهايستمس ينترجالب

 يسيررا در مسيلله م يفيیو ک یلي  کميمخت يهياياردر نظر گرفتن مع ين امکانکند و همچنیفراهم م يبندتيرا بصورت اولو

سيازد. یضيوابط را مقيدور مي يبر رو يتحساس يلدر مسلله دخالت داده و امکان تحل را مختل  يهاينهگز يندفرا ينسازد. ایم

نميوده و  يلها بنا نهاده شيده کيه قضياوت و محاسيبات را تسيهيتاهداف و محدود يیدودو ي مقايسهروش بر مبنا ينعالوه اهب

(71)  
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 .چنيد منظيوره اسيت ييريگيمدر تصم يکتکن ينممتاز ا ياياز مزا يتقابل يندهد. ایرا نشان م يمتصم  ناسازگاري و يرسازگا

حل مشيکالت  ياها يريگ يمدر تصم یو مشارکت گروه يرا جهت همکار یچوبکه ساختار و چهاراين است  AHPامتياز ديگر 

( AHPين تابع هيدف بيراي برناميه رييزي از روش تحلييل سلسيله مراتبيی در اين مطالعه با توجه به وجود چندکند  یم يامه

 باشد:استفاده شده است. تابع هدف ترکيبی در نظر گرفته شده در اين مطالعه بصورت زير می

                                                     )18  

 AHPهيا توسيط روش باشد. در ادامه نحيوه بدسيت آوردن ايين وزنمی  ifضريب وزنی مربوط به تابع هدف  iwکه در آن 

وزن  يبيراشيود. در تابع هيدف ترکيبيی قيرار داده می ]1,1[شود. مقدار هر تابع هدف نيز بصورت نرماليزه و در بازه تشريي می

با توجه به جيدول  يکديگر به توابع را نسبت يتاهم يرندهگ يمهر حالت تصم در .يريمگیحالت ممکن را در نظر م ينچند یده

 .  ی کندم يلتبد يعدد يررا به مقاد یعبارات زبان يتاهم ميزان جدول ينکند. ایم يين( تع3 

هياي هزينيهدهنيد. اختصيا  ميی باالترين وزن را به خودتلفات انروي شبکه  ، شاخصتلفات انروي کاهن به دليل اهميت

ميزان هارمونيک موجود در ريزشبکه نسبت برداري از سيستم، از ديدگاه بهره دارداهميت قرار  بعدي تولنيد ريزشبکه در مرحله

گييرد و در آخير در مرحله بعد قرار می ميزان هارمونيکباشد. لذا کاهن می از اهميت بيشتري برخوردار به آلودگی توليد شده

 ( خواهد بود.0رهاي تعري  شده، بصورت جدول  ميزان آلودگی توليد شده قرار دارد. بنابراين ماتريس قضاوت مربوط به معيا

 

 

 : درجه اهمیت عبارات زبانی3جدول 

 درجه اهميت تعاري 

 9 اهميت مطلق

 0 اهميت خيلی قوي

 2 اهميت قوي

 3 اهميت ضعي 

 1 اهميت يکسان

 2و  0و  1و  8 اهميت بين فواصل
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 : ماتريس قضاوت معیارها4جدول 

 1f 2f 3f 4f 5f معيار

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 

 

 

هيا محاسيبه براي بدست آوردن وزن نهايی معيارهيا، از روش مييانگين حسيابی اسيتفاده شيده اسيت و وزن نهيايی انتخاب

 ست.( نشان داده شده ا2گردد. مقادير فوق در جدول  می

 

 : وزن نهايی مربوط به معیارها1جدول 

 1w 2w 3w 4w معيار

 1039/1 1210/1 1800/1 29/1 وزن

 

 هاي هوشمندسازي و حل مسئله با بکارگیري الگوريتممدل

سازي جهت تعيين ميزان توليد بهينه هريک از منابع تولييد پراکنيده پرداختيه در اين بخن به چگونگی انجام فرايند بهينه

 ود.شمی

باشيند. از آنجيا کيه نامه، الگوريتم وراثتی و الگوريتم اجتمياع ذرات ميیسازي مورد استفاده در اين پايانهاي بهينهالگوريتم

هاي الگوريتم اجتماع ذرات هاي نهايی از ميان پاسختر بيشتر است، پاسخهاي دقيقدقت الگوريتم اجتماع ذرات در يافتن جواب

هاي تکياملی  از جمله الگوريتم PSOالگوريتم ها استفاده شده است. لگوريتم وراثتی جهت مقايسه جوابگردند. از اانتخاب می

هيا( شيروع بيه کيار هاي تصادفی  ذرهاز جواب گروه  يکبا  PSOهاي واقعی در  بيعت الهام گرفته شده است.است که از مدل

پردازد. هير ذره بيه صيورت چنيد ها به جستجو میز کردن نسللله با به روکند، سپس براي يافتن جواب بهينه درفضاي مسمی

امين  iام از  dکه به ترتيب معرف وضعيت مکانی وسرعت مربوط به بعد  idvو  idx  بعدي  بسته به  بيعت مسلله( با دو مقدار

شود. اوليين مقيدار، بهتيرين شود. در هر مرحله از حرکت جمعيت، هر ذره با دو مقدار بهترين به روز میذره هستند تعري  می

جواب از لحاظ شايستگی است که تا کنون براي هر ذره به  ور جداگانه بدست آمده است  مقدار شايستگی بايد ذخييره شيود( 

آييد، بهتيرين مقيداري اسيت کيه تياکنون بدست می PSO. مقدار بهترين ديگري که توسط شودناميده می p-bestاين مقدار 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

414 

 

نام دارد  مقدار شايسيتگی باييد  g-bestها در ميان جمعيت به دست آمده است اين مقدار بهترين کلی است و توسط تمام ذره

  ذخيره 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     

يک عدد تصيادفی در  randشوند( و می  نيز گفت ئب شتابعوامل يادگيري  ضرا 2cو 1cوزن اينرسی،  wکه در روابط باال 

شيود ئی الگوريتم، مقدار نهائی سرعت هير ذره محيدود می( است. براي جلو گيري از واگرا1 1بازه   max max,idv v v .  .

وابسيته اسيت وبهتير اسيت بيه صيورت  wئی شديداً  به مقدار دهند. همگراقرار می 2تا  2/1ن وعددي بي 2cرا برابر 1c معموالً

( بدين ترتيب که به صورت خطی در  ی روند تکامل جمعيت، کاهن يابيد. در ابتيدا 2/1تا  8/1ديناميک تعري  شود  در بازه 

ئيی همگرا wم شود و در مراحل پايانی کوچک بيودن بايد بزرگ باشد تا امکان يافتن جوابهاي خوب در همان مراحل اوليه فراه

 :کرد توان اين کاهن را بصورت يکی از روابط زير تعري شود   میبهتري را سبب می

 

 

 

( )  ( 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  ،ايی که  با استفاده از اين روابط جمعيت خود را به روز کندPSO  تيوان را می شرط توق . يا استاندارد نام داردپايه

به چند صورت تعري  کرد، مثال بر روي حداکثر تعداد تکرار، يا اينکه بيشترين تغييردر بهترين شايستگی براي تعداد معينيی از 

 (،کمترازتلورانس تعري  شده باشد.sحرکت جمعيت 

 22) 

-5

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

k k qf p f p where q s   

 

ساعته استفاده شده است، در ابتيدا بيا مشيخص بيودن سياعت انجيام  20ن مسلله از يک پروفيل بار از آنجا که براي حل اي

گردد. بيان شد که تيوربين بيادي و بينی شده در آن ساعت مشخص میسازي ميزان تقاضاي بار  با استفاده از مقدار پينبهينه

يگر منبع انروي اوليه اين دو منبع تولييد پراکنيده، يعنيی باشند و از  رف دبرداري کمی میسلول خورشيدي داراي هزينه بهره

هاي خورشيدي در هير سياعت در هاي بادي و پانلانروي باد و خورشيد رايگان است. بنابراين در مرحله اول ميزان توليد توربين

به صورت بيار   اي خورشيديههاي بادي و پانلماکزيمم مقدار خود قرار ميگيرد. به عبارت ديگر در هر ساعت کل توليد توربين

گردد. در اين حالت ميزان توليد ميکروتوربين، ديزل ونراتور و پيل سوختی بينی شده در آن ساعت کم میمنفی از کل بار پين

ساز پخن بار توزيع را در شرايط هارمونيکی سازي در اولين تکرار کد شده و الگوريتم بهينهبه عنوان جمعيت اوليه فرايند بهينه

دهد. با توجه به در نظر گرفتن محدوديت عبور توان از خط واصل ريزشبکه به شبکه فوق توزيع، يا در نظر نگرفتن اين نجام میا

(71)  

(02)  
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بينی ميزان تولييد شود. بدين ترتيب با پينهاي تابع هدف محاسبه شده و با تشکيل جمعيت جديد اين روند تکرار میقيد، ترم

توان توليد ميکروتيوربين، ساعت آينده می 20همچنين ميزان بار تقاضا شده در هر ساعت از توربين بادي و سلول خورشيدي و 

 ديزل ونراتور و پيل سوختی را جهت مينيمم کردن تابع هدف بيان شده در بخن پين بدست آورد.

رنظر گيرفتن ايين روند بهينه سازي بيان شده در دو حالت درنظر گرفتن قيود کنترل محدوديت تغييرات فرکانس و عدم د 

رفتار حالت پايدار عملکرد سيستم مورد بررسيی قيرار گرفتيه اسيت، تعييين ييک  مقالهپذيرد. از آنجا که در اين قيود انجام می

کنترل فرکانس  در شرايط تغيير عملکيرد سيسيتم از حاليت  مقالهباشد. در اين تعري  خا  جهت کنترل فرکانس ضروري می

گيرد. بدين معنی که در هر ساعت بيا مشيخص شيدن مييزان تولييد و اي مورد بررسی قرار میرهمتصل به شبکه به حالت جزي

گردد. در صورتی که ميزان توليد ريزشبکه جهت تامين بار ريزشبکه کافی مصرف ريزشبکه، توان عبوري از خط اول محاسبه می

پرمصرف کيه کيل تولييد ريزشيبکه بيراي تيامين بيار  شود. در ساعاتباشد، مقدار اضافی توليد به شبکه فوق توزيع فروخته می

کند، به دليل عدم درنظر گرفتن قيد حذف بار، ريزشبکه نياگزير از خرييد بيرق از شيبکه فيوق موجود در ريز شبکه کفايت نمی

ترل توان برداري ميزان توان عبوري از خط اول ريزشبکه قابل محاسبه است. جهت کنتوزيع است. بنابراين در کليه ساعات بهره

کنيد در بياس اول شيبکه الزاميی عمل می FFCعبوري از خط اول ريزشبکه وجود يک منبع توليد پراکنده که در مود کنترلی 

 باشد. می

 توان به روابط زير رسيد.با استفاده از منحنی تغييرات فرکانس بر حسب توان می

                                                                     )23   

                                                                                        )20                                             

-فرکيانس و تيوان اولييه ميی و  ليدي نقطه کار جدييد، و به ترتيب فرکانس و توان تو و   (20( و  23 در روابط 

 افيت نميوداردر اين مرحله با مشخص بودن تغييرات مجاز فرکيانس و ثابيت  . ثابت افت نمودار است  uKدر اين رابطه   باشند.

بل و بعد از جدا شدن ريزشبکه از شيبکه اصيلی ميتوان ميزان تغييرات مجاز توان که همان اختالف ميزان توليد در دو حالت ق

توان در صيورت تغييير عملکيرد به عبارت ديگر با تعيين ميزان توان عبوري مجاز از خط اول ريزشبکه می است را بدست آورد.

بيراي منيابع    اي تغييرات فرکانس را برحسب درصد بيان کرد. از  رفی سيستم از حالت اتصال به شبکه به حالت جزيره

 شود.به صورت زير تعري  می  FFCکنترل شده با مود  

                                                                                    )22                                                            

ميزان شيب منحنی توان بر حسيب  و  FFCمنبع با مود  افت نمودار فرکانس بر حسب توانن ميزا  ( 22  در رابطه

اي شدن، ريزشبکه در حال دريافت توان از شبکه اصلی بيوده اسيت،از ساير منابع است. در اين حالت اگر قبل از جزيره فرکانس

 شود. ی( استفاده م20( و در غير اين صورت از رابطه  21رابطه  

                                                          )21                                      

                                                                 )20  

 ها و ارائه نتايجسازيشبیه

  IEEE با 33استاندارد سازي مسلله بر روي شبکه و همچنين تابع هدف تعري  شده به شبيه با استفاده از مدل بيان شده

سازي بهينه      جهت ارزيابی الگوريتم   گيرد.ها مورد تحليل و بررسی قرار میسازيشود و نتايج حاصل از بهينهپرداخته می
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( 1اند. جدول  نتايج بدست آمده از الگوريتم وراثتی مقايسه شدهالگوريتم اجتماع ذرات، با  ازمورد استفاده نتايج بدست آمده 

 دهد. را نشان می مقالههاي مورد استفاده در اين تنظيمات درنظر گرفته شده براي الگوريتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 جمعيت همبري نرخ جهن تعداد تکرار 

121 1112/1 82/1 011 

 

 

 باس توزيع 33مطالعه شبکه شعاعی 

  ومگاوات  012/3 کل بار يدارا اين شبکه باشد.می kV 11/12 عدد باس و ولتاو 33استاندارد با  اين سيستم يک شبکه

  وکيلووات  80/211  ترتيب به شبکه اين در نرمال عملکردي حالت رد راکتيو و حقيقی توان تلفات. باشدمی مگاوار 3/2

 نشان داده شده است.  3خطی اين شبکه  در شکل تک . دياگرامباشدمی کيلووار 2/123
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 IEEEباس  33نمودار تک خطی شبکه توزيع  :3شکل

 

شود. ميزان توليدات توربين بادي و ساعته جهت بررسی عملکرد ريزشبکه استفاده می 20در اين بخن از يک پروفيل بار 

گيرد. ميزان اين توليدات به عنوان بار منفی در هر ساعت پانل خورشيدي  در هر ساعت در ماکزيمم مقدار قابل توليد قرار می

تور را ونرااز بار کل شبکه کم شده و بار کلی که بر اساس آن الگوريتم بهينه سازي توليدات ميکروتوربين، پيل سوختی و ديزل

دالر و تلفات توان اکتيو  11019آيد.  اين شبکه بدون بکارگيري منابع توليد پراکنده داراي هزينه کند بدست میبهينه می

 23و10و13و9و8هاي باشد. جهت محاسبات هارمونيکی بارهاي غير خطی بر روي باسساعت می 20کيلووات در يک  0101

 نشان داده شده است.  0يمم درصد هارمونيک در هر ساعت در شکل اند.  نمودار تغييرات ماکزقرار گرفته

 
 تغییرات ماكزيمم درصد هارمونیک در هر ساعت :4شکل

 

بدون بکارگيري منابع  0درصد درنظر ميگيريم. با توجه به شکل  2در اين شبکه ماکزيمم دامنه هارمونيک مجاز شبکه را 

 2/8شود. در اين حالت مقدار اين دامنه تا بين از درصد کمتر نمی 0ساعت از  20توليد پراکنده ميزان دامنه هارمونيک در 

باشد. با محاسبات عدد می 11ند هست هايی که از نظر هارمونيکی با مشکل مواجهرسد. در اين حالت تعداد باسدرصد نيز می

 2ر تغييرات ولتاو اين باس در شکل باشند. نمودامی  32  ترين باس اين شبکه، باسشود که ضعي انجام شده مشخص می

 آمده است. 
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 در هر ساعت 32تغییرات ولتاژ باس شماره  :1شکل

 

پريونيت کاهن داشته است.  88/1ترين باس شبکه تا کمتر از مشخص است که کمترين دامنه  ضعي  2با توجه به شکل 

شود. موارد ذکر شده در مورد دامنه ولتاو و يشتر نمیپريونيت نيز ب 91/1از سوي ديگر در اين باس دامنه ولتاو از مقدار 

نمايد. محاسبات انجام گرفته در مورد اين شبکه نقاط هارمونيک شبکه لزوم بکارگيري بهينه منابع توليد پراکنده را تاييد می

 دهد.را نتيجه می 0ضعي  شبکه را جهت قرار گرفتن منابع توليد پراکنده مشخص کرده و جدول 

 

 

 

 

 

 

  
 مکان  نصب و ظرفیت منابع تولید پراكنده بکارگرفته شده :7جدول 

 (kWظرفیت ) مکان )باس( نوع منبع تولید پراكنده

 211 22و12و1 میکروتوربین

 211 32و29 پیل سوختی

 111 11 توربین بادي

 21 12 پانل خورشیدي
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 نتايج بدون محدوديت تغییرات فركانس

پردازيم. به منظور قيود مربوط به کنترل فرکانس به بررسی چگونگی عملکرد شبکه می در اين بخن بدون درنظر گرفتن

هاي تابع هدف استفاده شده در اين مطالعه ابتدا تنها اولين ترم تابع هدف، يعنی تلفات توان مشخص شدن اهميت تمامی ترم

 شود.اکتيو  درنظر گرفته می

 

 و هزينه ريزشبکهبرداري بهینه با كمترين میزان تلفات بهره

باشد. بنابراين هرچه شارش توان در خطوط هاي الکتريکی تلفات توان اکتيو حاصل عبور توان از خطوط شبکه میدر شبکه

توان مقدار قابل توجهی از تقاضاي کمتر باشد، تلفات توان اکتيو نيز کمتر خواهد بود. با بکارگيري منابع توليد پراکنده می

سازي اجتماع ذرات و با درنظر گرفتن ميزان تلفات توان اکتيو بار تامين کرد. با بکارگيري الگوريتم بهينه الکتريکی را در محل

 هاي  تابع هدف به نتايج زير خواهيم رسيد. شبکه و هزينه ريزشبکه به عنوان تنها ترم

 

 
 هاي سوختی در هر ساعتنمودار تولید پیل :6شکل

 

توان گفت که در صورت درنظر گرفتن تلفات توان اکتيو و هزينه ريزشبکه به عنوان تنها می 1و  2هاي با توجه به شکل

هاي مناسب شبکه داراي بيشترين ميزان توليد خواهند اعضاي  تابع هدف،  منابع توليد پراکنده در صورت قرار گرفتن در مکان

ساعت   20دالر در  1183ساعت و هزينه ريزشبکه  20کيلووات در  2892برداري ميزان تلفات برابر بود. در اين حالت بهره

        درصد کاهن داشته است.  02و   38باشد که در مقايسه با شرايط بدون منابع توليد پراکنده  به ترتيب در حدود می

يد پراکنده ريزشبکه برداري با کمترين تلفات داراي کمترين ميزان تلفات توان اکتيو شبکه است. از آنجا که توليد منابع تولبهره

يابد. زيرا بجاي خريد برق از شبکه در اين حالت نسبت به حاالت عملکردي ديگر ماکزيمم است، هزينه ريزشبکه نيز بهبود می

پردازند.  فوق توزيع،  منابع توليد پراکنده که هزينه توليد کمتري نسبت به خريد از شبکه فوق توزيع دارند، به توليد برق می

نمودار تغييرات ولتاو  0يابد. شکل رايطی است که به دليل توليد منابع توليد پراکنده سطي ولتاو شبکه نيز بهبود میاين در ش

 دهد. شبکه را در هر ساعت نشان می 32باس 
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 برداري با كمترين تلفاتدر شرايط بهره 32نمودار تغییرات ولتاژ باس  : 7شکل

 

دهد. اين بهبود سطي ترين باس شبکه از نظر دامنه ولتاو است را نشان می، که ضعي 32بهبود در دامنه ولتاو باس  0شکل 

 90/1پريونيت بود به ميزان  800/1ايست که کمترين دامنه ولتاو که در حالت عدم بکارگيري منابع توليد پراکنده ولتاو به گونه

درصد بهبود يافته يا به عبارتی  0يعنی کمترين سطي ولتاو  برداري با کنترين تلفات افزاين يافته است.پريونيت در شرايط بهره

 باشد. پريونيت می 90/1برداري کمترين سطي ولتاو شبکه در اين حالت بهره

پردازيم. مشخص است برداري میمحيطی اين نوع بهرههاي زيستدر اين بخن به بررسی ميزان دامنه هارمونيک و آلودگی

هاي فسيلی جهت توليد توان، در دسته منابع توليد پراکنده پاک به دليل استفاده از سوخت که ميکروتوربين و پيل سوختی

هاي تابع هدف امري ضروريست. در محيطی به عنوان يکی از ترمگيرند. به همين جهت درنظر گرفتن مسائل زيستقرار نمی

کيلوگرم خواهد بود که مقدار قابل   3/801اعت برابر س 20برداري با کمترين تلفات،  ميزان آلودگی توليد شده در شرايط بهره

باشد. از سوي ديگر توليد توان بيشتر توسط منابع توليد پراکنده تضمينی براي کاهن ميزان ماکزيمم دامنه قبولی نمی

ي با بردارتغييرات ماکزيمم دامنه هارمونيک شبکه در هر ساعت در شرايط بهره8هارمونيک شبکه نخواهد بود. در شکل 

 کمترين تلفات نشان داده شده است. 
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 تغییرات ماكزيمم دامنه هارمونیک شبکه در هر ساعت :0شکل 

 

برداري با اگرچه کاهن نسبی ماکزيمم دامنه هارمونيک در هر ساعت وجود دارد، اما باز هم در نمودار بهره 8در شکل 

هايی که از نظر هارمونيکی مشکل شود و تعداد باستر نمیدرصد کم 2/2کمترين تلفات ماکزيمم دامنه هارمونيک از حدود 

 رسد. عدد می 9دارند به 

هاي ديگر محيطی و هارمونيکی به عنوان ترمگر ضرورت بکارگيري مسائل زيستنتايج به دست آمده در اين بخن نشان

 تابع هدف است. 

 

 محیطی و هارمونیکیبرداري بهینه با درنظرگرفتن مسائل زيستبهره

شود. در اين شرايط عالوه بر تلفات در اين بخن با بکارگيري تابع هدف بيان شده به بررسی عملکرد ريزشبکه پرداخته می

محيطی و مسائل مربوط به هارمونيک موجود در شبکه  نيز در نظرگرفته شده هاي زيستتوان اکتيو و هزينه ريز شبکه، آلودگی

ساعت  20برداري ميزان تلفات توان اکتيو شبکه در پذيرد. در اين شرايط بهرهانجام می برداري بهينه در چنين شرايطیو بهره

دهد. البته اين درصد بهبود نشان می 32کيلووات خواهد بود که نسبت به حالت عدم بکارگيري منابع توليد پراکنده  3/2921

برداري به دليل کاهن توليد منابع در اين حالت بهره برداري با کمترين تلفات است.درصد بين از شرايط بهره 2مقدار تلفات 

دالر در  1/1018درصد افزاين يافته و به  11محيطی(  ميزان هزينه ريزشبکه در حدود توليد پراکنده   به دليل مسائل زيست

ی با کاهن محيطی توليد شده توسط ميکروتوربين و پيل سوخترسد. اين در حاليست که ميزان آلودگی زيستساعت می 20

رسد. ديگر تاثير مثبت اين نوع ساعت می 20کيلوگرم در   2/131برداري با کمترين تلفات به ميزان درصدي نسبت به بهره 28

هايی که از نظر هارمونيکی مشکل برداري کاهن نسبی ماکزيمم دامنه هارمونيک موجود در شبکه است. البته تعداد باسبهره

نمودار تغييرات ماکزيمم دامنه هارمونيک را در هر  9دهد. شکل غييري قابل توجهی نشان  نمیدارند نسبت به حالت قبل ت

 دهد. ساعت نشان می
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 نمودار تغییرات ماكزيمم دامنه هارمونیک  در هر ساعت: 9شکل

 

نوان يکی از کاهن قابل توجه ماکزيمم دامنه هارمونيک را در هر ساعت با درنظر گرفتن مسائل هارمونيکی به ع 9شکل 

درصد  2/1دهد. از شکل پيداست که مقدار ماکزيمم دامنه هارمونيک در حالت عملکردي سوم هاي تابع هدف نشان میترم

بررسی دامنه ولتاو باس شماره  درصد کاهن داشته است. در نهايت به 22برداري با کمترين تلفات است که در مقايسه با بهره

 دهد. رات ولتاو اين باس را نشان میتغيي 11پردازيم. شکل می  32

 
 در هر ساعت 32تغییرات ولتاژ  باس : 18شکل
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 93/1دهد. همانطور که از شکل پيداست کمترين دامنه ولتاو اين باس را نشان می 32بهبود دامنه ولتاو باس  11شکل 

دهد. البته درصد افزاين نشان می 2ونيت( پري 88/1پريونيت است که در مقايسه با عدم درنظر گرفتن منابع توليد پراکنده  

برداري  با کمترين تلفات به عنوان حالت برداري با کمترين تلفات است. با درنظر گرفتن بهرهدرصد کمتر از بهره 1اين مقدار 

خواهيم  را 0، جدول 2برداري با کمترين تلفات، هزينه، هارمونيک و آلودگی به عنوان حالت عملکردي ، و بهره1عملکردي 

 11شود. شکل داشت.  در اين بخن به بررسی نمودار تغييرات توان مبادله شده با شبکه فوق توزيع در هر ساعت پرداخته می

 دهد. نمودار اين تغييرات را براي شرايط عدم کنترل فرکانس نشان می

 
 تغییرات توان مبادله شده با شبکه فوق توزيع در هر ساعت: 11شکل

 

زانی که بتواند تمامی يريزشبکه در ساعات پرمصرف ملزم به خريد برق از شبکه فوق توزيع است به م 11شکل با توجه به 

ن نمايد. همچنين در ساعات با مصرف کم ريزشبکه قادر به فروش ميزان اضافی توليد خود يبارهاي موجود در ريزشبکه را تام

 221کيلووات و ماکزيمم مقدار خريداري شده  02ده در حدود باشد. ماکزيمم مقدار فرووخته شبه شبکه فوق توزيع می

 کيلووات است.

 برداري با درنظر گرفتن محدوديت تغییرات فركانسبهره

شود. کنترل توان عبوري از در اين بخن ،  به بررسی چگونگی عملکرد ريزشبکه با اعمال قيود کنترل فرکانس پرداخته می

درصدي  2دهد. با درنظر گرفتن تغيير مجاز قرار دارد انجام می 1که در باس شماره خط اول ريزشبکه را ميکروتوربينی 

شود. در برداري بهينه از ريزشبکه انجام میاي بهرهفرکانس در شرايط تغيير عملکرد از حالت متصل به شبکه به حالت جزيره

شرايط عدم کنترل فرکانس افزاين يافته و به  درصد نسبت به 8/1برداري ميزان هزينه ريزشبکه در حدود اين شرايط بهره

باشد که امکان فروش برق رسد. علت افزاين هزينه کنترل توان عبوري خط اول ريزشبکه میساعت می 20دالر در  2/1800

ايط رود. در اين شرايط ميزان تلفات توان اکتيو ريزشبکه نيز نسبت به شربه شبکه فوق توزيع در ساعات کم مصرف از دست می

 13و 12هاي ساعت خواهد رسيد. شکل 20کيلووات در  22/3123درصد افزاين يافته و به  2/3درنظر نگرفتن کنترل فرکانس 

 دهند. هاي سوختی را در شرايط کنترل فرکانس و عدم کنترل فرکانس نشان میها و پيلميانگين توليد ميکروتوربين
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 ها در شرايط كنترل فركانس و عدم كنترل فركانسمقايسه میانگین تولید میکروتوربین :12شکل

 

مصرف در شرايط کنترل فرکانس کمتر ها در ساعات کممشخص است که ميزان توليد ميکروتوربين 12با توجه به شکل 

باشد. همچنين حد ماکزيمم مجاز توليد کاهن يافته شده است. که نتيجه اين امر کاهن فروش برق به شبکه فوق توزيع می

 گردد. اين امر نيز سبب افزاين خريد از شبکه فوق توزيع می که

 
 هاي سوختی در شرايط كنترل فركانس و عدم كنترل فركانسمقايسه میانگین تولید پیل: 13شکل
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مصرف و نيز نحوه تغييرات توليد پيل سوختی مشخص است. در اين قسمت نيز کاهن توليد در ساعات کم 13در شکل 

 ياشد. هاي سوختی عاملی براي افزاين هزينه ريزشبکه میجاز توليد پيلکاهن ماکزيمم م

تغييرات بيشترين دامنه  10تاثير ديگر کنترل فرکانس بر ميزان ماکزيمم دامنه هارمونيک موجود در شبکه است. شکل 

 دهد. هارمونيک موجود در شبکه را در هر ساعت با کنترل فرکانس و بدون آن نشان می

 
 تغییرات بیشترين دامنه هارمونیک موجود در شبکه  در هر ساعت با كنترل فركانس و بدون آن: 14شکل

 

گر تاثير منفی کنترل فرکانس بر ميزان ماکزيمم دامنه هارمونيک شبکه است. همانطور که از شکل نيز نشان 10شکل 

درصد افزاين داشته است.  0آن نيز در حدود پيداست عالوه بر افزاين نسبی دامنه هارمونيک در هر ساعت، مقدار ماکزيمم 

رسد. در کنار درصد می 0/1درصد است که با اعمال کنترل فرکانس به  0/1ماکزيمم دامنه در شرايط بدون کنترل فرکانس 

توان از تنها حسن اين کنترل نام برد که کاهن درصد تغييرات فرکانس در صورت تمامی اثرات نامطلوب کنترل فرکانس، می

 باشد. اي میغيير عملکرد سيستم از حالت متصل به شبکه به حالت جزيرهت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

444 

 

 
 اي شدنتغییرات فركانس در هر ساعت در صورت جزيره :11شکل

 

 1اي که تغييرات بين از باشد. بگونهمصرف ريزشبکه قادر به کنترل فرکانس مناسبی میدر ساعات کم 12با توجه به شکل 

دهد. اما در ساعات پرمصرف بدون حذف بار امکان کاهن درصد تغييرات درصد کاهن می 2درصدي فرکانس را تا حدود 

دهد. در اين حالت در تغييرات توان مبادله شده با شبکه فوق توزيع را در هر ساعت نشان می 11فرکانس وجود ندارد. شکل 

ده است. ماکزيمم مقدار قابل فروش به هاي خريد و فروش نسبت به شرايط عدم کنترل فرکانس تغييراتی ايجاد شمنحنی

کيلووات تثبيت شده تا شرايط کنترل توان عبوري خط اول حاصل گردد. از  رفی بيشترين  32شبکه فوق توزيع در مقدار 

کيلووات رسيده است. علت اين افزاين، کاهن  229درصد افزاين به  0مقدار خريداري شده از شبکه فوق توزيع با حدود 

 مجاز براي توليد منابع توليد پراکنده است که جهت ايجاد شرايط کنترل فرکانس اعمال گرديده است. ماکزيمم حد 

 
 تغییرات توان مبادله شده با شبکه فوق توزيع  در هر ساعت :16شکل
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ند همگرايی گردد. نمودار روهاي وراثتی و اجتماع ذرات بررسی میدر انتها روند همگرايی تابع هدف با بکارگيري الگوريتم

آمده است.  10برداري در شکل بار تکرار بهره 12براي 

 
 بار تکرار 11هاي وراثتی و اجتماع ذرات براي مقايسه  روند همگرايی تابع هدف با استفاده از الگوريتم :17شکل 

 

دهد. اما تري نشان میمشخص است با استفاده از تعداد تکرارهاي کم، الگوريتم وراثتی عملکرد به 10ور که از شکل طهمان

 تري خواهد يافت. هاي دقيقبا افزاين تعداد تکرارها الگوريتم اجتماع ذرات جواب

 

 گیرينتیجه

باس صورت پذيرفت و  33ها بر روي شبکه توزيع شعاعی برداري بهينه از ريزشبکهمدل پيشنهادي براي بهره مقالهدر اين 

برداري بيان شده در اين فصل ميزان هزينه، هارمونيک و ا بکارگيري روش بهرهنتايج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. ب

آلودگی توليد شده توسط منابع توليد پراکنده به کمترين مقدار خود رسيد. همچنين تاثير اعمال قيود کنترل فرکانس بر 

ترل فرکانس بر هزينه و ماکزيمم دامنه پارامترهاي مختل  شبکه مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان دهنده تاثير نامطلوب کن

هارمونيک بود. گرچه کنترل فرکانس ضمن کاهن نسبی آلودگی سبب کاهن قابل توجه تغييرات فرکانس در شرايط تغيير 

 اي شد. عملکرد از حالت متصل به شبکه به حالت جزيره
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