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چکیده
شبکه های هوشمند که امروزه بطور گسترده مورد مطالعه و بهرهبرداری قرار می گیرند ،بطور وسیعی از منابع تولید پراکنده
 DGاستفاده می کنند .این امر مزایای بسیاری برای شبکه دارد اما دو مشکل اساسی نیز برای شبکه ایجاد میکند.یکی،
افزایش قابل مالحظه سطح اتصال کوتاه در شبکه ،که عالوه بر اینکه باعث اختالل در عملکرد رله های اضافه جریان می شود
مشکالتی از قبیل آسیب به مدار شکن ها و سایر تجهیزاتی که برای قطع جریان اتصال کوتاه استفاده می شوند میگردد.
دیگراین که استفاده از واحدهای تولید پراکنده در سطح شبکه توزیع هوشمند به وجود می آورد عملکرد بصورت جزیرهای می
باشد .این مقاله با استفاده بهینه از امپدانسهای کنترل شده به عنوان محدودکنندههای جریان خطا که بطور معمول بوسیله
مدارات تریستوری اندازه آنها را کم و زیاد میکنند و با قرار دادن آنها در محل اتصال تولیدات پراکنده و ورودی شبکه توزیع
از شبکه انتقال ،سطح اتصال کوتاه ها در حضور  DGها کمترین تغییرات را پیدا کند .برای این کار یک الگوریتم پیشنهادی بر
پایه الگوریتم اجتماع ذرات ارائه شده است .شبیهسازی بر روی یک شبکه هوشمند نمونه انجام شده،که نتایج شبیهسازی اثر
مطلوب اندازه بهینه محدودکنندههای خطا را در شبکههای هوشمند نشان می دهد.
کلمات کلیدی :شبکه های هوشمند ،منابع تولید پراکنده ( ،)DGمحدودکنندههای جریان خطا ،عملکرد جزیرهای
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 -1مقدمه
در شبکههای برق متداول استفاده از نیروگاههای تولید انرژی الکتریکی با مقیاس بزرگ و بصورت متمرکز به دلیل مسائل
اقتصادی و کاهش هزینه های تولید در اولویت قرار داشت .اما امروزه افزایش تقاضای انرژی برق ،رشد سریع خصوصیسازی و
ظهور تکنولوژیهای جدید باعث ایجاد تحوالتی در صنعت برق شده است .یکی از این تحوالت استفاده از فنآوریهای تولید
پراکنده میباشد .تالش برای تولید و انتقال برق با هز ینه های کمتر ،قابلیت اطمینان باالتر ،افزایش بازدهی سیستم و کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی از عوامل تاثیرگذار در پیدایش مفهوم فنآوریهای تولید پراکنده در صنعت برق محسوب میشوند.
هوشمندسازی شبکه های توزیع عالوه بر مزایای بسیاری که دارد ،مشکالت فنی بسیاری نیز برای شبکه بوجود میآورد که
مهمترین آنها مشکالت حفاظتی شبکه میباشد .در این مقاله ،راه حلی برای استفاده بهینه از محدودکنندههای جریان خطا
در شبکه توزیع هوشمند پیشنهاد شده است .شبکه هوشمند درنظر گرفته شده دارای قابلیت عملکرد بصورت عادی و جزیرهای
میباشد .اسا س کار بدین صورت است که اندازه محدودکننده خطا بوسیله الگوریتم هوشمند جستجوی هارمونی یافته میشود
و از آن استفاده می گردد که سطح اتصال کوتاه در شرایط مختلف شبکه هوشمند تفاوت چندانی نداشته باشد .با توجه به اینکه
یکی از مهمترین معایب تولیدات پراکنده ایجاد مشکال ت حفاظتی برای شبکه توزیع است ،این امر به تفصیل مورد بحث،
بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .در این مقاله ،ابتدا مروری درباره استفاده از محدودکنندههای جریان خطا ،مزایا و معایب آنها
و انواع مختلف آن پرداخته و سپس به راه حلهای ارائه شده در این رابطه برای یافتن اندازه بهینه از این محدودکنندهها
پرداخته شده است .وسپس اصول کلی الگوریتمهای پیشنهادی آورده شدهاست] .[1که دو الگوریتم پیشنهادی که یکی بر
اساس الگوریتم هوشمند اجتماع ذرات است و دیگری بر اساس الگوریتم جستجوی هارمونی میباشد ،مورد بررسی قرار گرفته
و تاب ع هدف مورد نظر عدم تغییر در سطع اتصال کوتاه شبکه توزیع در حضور یا عدم حضور تولید پراکنده میباشد.
 -2راهحلهای حذف یا کاهش اثرات DG
 - 1-2تغییر در تنظیمات یا تجهیزات حفاظتی
در این روش تنظیمات عناصر حفاظتی و یا خود تجهیز حفاظتی در منطقهای که اضافه کردن  DGموجب به هم خوردن
حفاظت در آن شده است تغییر داده می شود تا نهایتاً عملکرد مطلوب عناصر حفاظتی اعم از رله جریان زیاد ،فیوز ،ریکلوزر و ...
حاصل شده و هماهنگی الزم برقرار شود .با اضافه شدن هر  DGبه شبکه هماهنگی و عملکرد عناصر حفاظتی بررسی شده و
تغییراتی داده شده تا عملکرد مناسب حفاظتی بدست آید .و فاصله هماهنگی الزم بین منحنیهای عملکرد رلهها طوری برقرار
شود تا زمانی که عناصر تولید پراکنده وارد مدار می شوند این هماهنگی به هم نخورد .برای حفظ هماهنگی فیوز با ریکلوزر در
حضور تولید پراکنده از ریکلوزر میکروپروسسوری استفاده شده است .به این صورت که ریکلوزر دارای دو نوع تنطیم برای
حالت وصل  DGبه شبکه و قطع آن باشد و از طریق خطوط ارتباطی اطالعات قطع و وصل  DGبه ریکلوزر منتقل شود تا
براساس تنظیمات مربوط عمل نماید] . [2همچنین برای جلوگیری از عدم سنکرون بودن شبکه در هنگام وصل مجدد ریکلوزر
که همه DGهایی که پایین دست ریکلوزر قرار دارند از شبکه جدا شوند .این مقاله نیز برای پیدا کردن محل بهینه نصب
عناصر تولید پراکنده و کل یدهای بازبست برای حفظ هماهنگی و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه توزیع پیشنهاد شدهاست.
در این مقاله این مسأله در سه بخش بررسی شده که شامل جایابی کلید بازبست ،جایابی تولیدپراکنده و جایابی هر دو می-
باشد .برای حفظ ناحیة عملکرد رله جریان زیاد روشی ارائه شدهاست که در این روش پیشنهاد میشود ،جریان راهاندازی رله با
توجه به جریان تزریقی توسط تولید پراکنده تخمین زدهشود و رله براساس آن تنظیم شود .در این روش  0/2ثانیه پس از
وقوع خطا جریان راهاندازی رله تخمین زده میشود که این زمان منجر میشود قبل از صدور فرمان قطع توسط رله ،بعضی از
فیوزهای شبکه عملکنند .هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی به انداره ،نوع و محل نصب تولید پراکنده نیز بستگی دارد].[3
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 - 2-2جداکردن  DGازشبکه هنگام وقوع خطا
مشکالتی که با حضور  DGبرای حفاظت شبکه توزیع بوجود می آید مانند خارج شدن شبکه از حالت شعاعی ،افزایش سطح
اتصال کوتاه ،به هم خوردن هماهنگی و موارد دیگر که به تفصیل ذکر شد در هنگام وقوع خطا عملکرد حفاظت را تحت تاثیر
قرار می دهند .یکی از روشهایی که برای کاهش این اثرات پیشنهاد شده است جدا کردن  DGاز شبکه هنگام وقوع خطا می
باشد .به این ترتیب که با وقوع خطا قبل از اینکه عناصر حفاظت شبکه وارد عمل شوند خطا توسط  CSUسریعا تشخیص
داده شده و  DGبا استفاده از سویچهای سریع از شبکه جدا می گردد CSU .واحدی است که جریان  DGرا اندازه گیری
کرده ،کار تشخیص خطا را برای  DGانجام می دهد و در محل نصب DGبه شبکه قرار می گیرد .مزایایی که برای این روش
ذکر شده بصورت زیر می باشد:


در این روش نیازی به تغییر دادن حفاظت شبکه با نصب  DGنمی باشد.



در مقایسه با هزینه تجهیزات استفاده شده قابل رقابت می باشد.

 نیازی به استفاده از تجهیزات سنکرونیزاسیون در محل دیگری غیر از خود  DGنمی باشد.
موارد فوق زمانی درست خواهد بود که تشخیص خطا و جداسازی تولیدات پراکنده از شبکه خیلی سریع انجام گیرد .یعنی قبل
از اینکه عناصر حفاظتی وارد ناحیه عملکرد خود شوند .در غیر این صورت جریانی که تولید پراکنده در مدت قبل از جدا شدن
به شبکه تزریق می کند باعث می شود که جریان خطای عبوری از عناصر حفاظتی با جریانی که عملکرد آنها بر اساس آن
تنظیم شده متفاوت باشد و در نتیجه بدرستی عمل ننمایند .برای اینکه عمل قطع  DGسریع انجام گیرد به جای کلید قدرت
از کلیدهای الکترونیک قدرت مانند  GTOاستفاده می گردد .دلیل استفاده از  GTOسرعت سویچینگ باال ،ظرفیت توان
عبوری باال ،سطح ولتاژ باال و ظرفیت جریان خطای باالی آن می باشد].[4
 -3-2روش حفاظت تطبیقی
هزینه تجهیزات استفاده شده در این روش زیاد می باشد اما سرعت و دقت سیستم حفاظتی بهبود مییابد .این روش براساس
تقسیم کردن سیستم توزیع به نواحی مختلف میباشد .هر ناحیه شامل یک تولیدِ پراکنده و تعدادی بار میباشد و فقط یکی از
ناحیههایشبکه شامل شین بینهایت و تعدادی بار میباشد .نواحی بوسیلة تعدادی کلید قدرت از هم جدا میشوند .هنگام بروز
خطا در هر ناحیه ،پس از تشیخص ناحیة دچار خطا ،فرمان قطع به کلید قدرت آن ناحیه صادر میشود .کلیدهای قدرت باید
قابلیت سنکرون سازی و قطع و وصل مکرر در اثر دریافت یک سیگنال (ارتباط از راه دور) از رلة اصلی واقع در پست را داشته
باشند .رلة اصلی بصورت کامپیوتری قادر به ذخیره سازی و آنالیز اتصال کوتاه بصورت آنالین بوده و قادر به ارتباط با وسایل
دیگر از قبیل کلید قدرتِ ناحیه و رلههایِ تولیدات پراکنده میباشد] .[5اگر خطا در شینهای سیستم باشد رلة تطبیقی آنالیز
اتصال کوتاه را بصورت آنالین انجام داده و محل خطا و ناحیة دچار خطا را بصورت آنالین شناسائی میکند و فرمان قطع به
کلید قدرت ناحیه دچار خطا و کلیدهای قدرت تولیدات پراکنده آن ناحیه ارسال میکند اگر خطایی که در سیستم رخ میدهد
دائمی باشد ،رلة تطبیقی بالفاصله فرمان قطع به کلید قدرت تولیدات پراکنده و ناحیه دچارِ خطا ارسال میکند و سپس عمل
بازبست را سه بار انجام می دهد .با توجه به اینکه خطای سیستم دائمی است فرمان قطع به کلید قدرت ناحیه ارسال میکند و
ناحیه دچار خطا را از شبکه جدا می کند .در نتیجه رلة تطبیقی تنها ناحیه دچار خطا را از سیستم جدا میسازد و نواحی دیگر
بطور عادی فعال میباشند .یکی از مشکالت این روش عالوه بر هزینه بسیار باالی آن وابستگی حفاظت شبکه به تصمیمات رله
مرکزی و همچنین خطوط ارتباطی می باشد که این تصمیمات را به کلیدها منتقل میکنند .این مسأله قابلیت اطمینان روش
را کاهش میدهد[6].
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 -3شبکه هوشمند مورد مطالعه
شبکهای که برای مطالعه درنظر گرفته می شود بایستی خصوصیات مورد نظر یک شبکه هوشمند را دارا باشد .خصوصیاتی که
مدنظر بصورت زیر میباشد:


از واحدهای تولید پراکنده استفاده شدهباشد.



واحدهای تولید پراکنه توانایی تامین کل بار شبکه را داشته باشند.



شبکه قابلیت عملکرد در حالت جزیرهای را داشتهباشد.



حالت اول ،عملکرد عادی شبکه؛ در این حالت واحدهای تولید پراکنده در مدار نبوده و کلیه بارهای از طریق
ورودی اصلی شبکه تغذیه میشوند.

 در صورتی که شبکه جزیرهای شدهباشد ،واحدهای تولید پراکنده موجود قابلیت کنترل توان اکتیو و راکتیو
شبکه را داشته باشند.
با توجه به خصوصیات ذکر شده ،شبکهای بصورت شکل ()1درنظر گرفته شدهاست ،که اطالعات آن نیز در جدول( )1آورده
شدهاست .این شبکه توزیع که ولتاژ نامی آن  12/74کیلوولت است ،شامل  9شین است که در شینهای شماره  2و شماره 8
واحدهای تولید پراکنده نصب شده است .در مسیر واحدهای تولید پراکنده و ورودی اصلی شبکه امپدانسهای کنترلشده
تریستوری به عنوان محدودکننده جریان خطا استفاده شدهاست .شبکه مذکور قابلیت عملکرد در سهحالت زیر را دارد:




حالت دوم ،وجود واحدهای تولید پراکنده؛ در این حات عالوه بر ورودی اصلی شبکه ،بارهای موجود از طریق
واحدهای تولید پراکنده موجود تغذیه میشوند.
حالت سوم ،عملکرد جزیرهای؛ در این حالت کلید ورودی اصلی شبکه قطع میباشد و شبکه بصورت جزیرهای
عمل میکند که فقط واحدهای تولید پراکنده بارهای موجود را تغذیه مینمایند.

شکل( )1شبکه توزیع هوشمند درنظر گرفتهشده برای شبیهسازی
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جدول( )1پارامترهای شبکه توزیع شکل1
0/1229 + j0/1701

امپدانس فیدرها (اهم بر کیلومتر)
منبع تغذیه

سطح اتصال کوتاه

 200مگاولت آمپر

نسبت X/R

1

توان ظاهری مبنا

 100مگاولت آمپر

ولتاژ مبنا

 12/74کیلو ولت

ترانسفورماتور متصل به
شبکه

ترانسفورماتور متصل به
DG

DG

راکتانس

 10درصد

راکتانس زمین ستاره

 2درصد

سطوح ولتاژ

∆Yg 112 - 12/74

راکتانس

 2درصد

راکتانس زمین ستاره

 2درصد

سطوح ولتاژ

Yg∆ 12/74 - 0/78

راکتانس توالی مثبت و منفی

 9/14درصد

راکتانس توالی صفر

 2درصد

راکتانس اتصال به زمین

 2درصد

 1-3شبکه در حالت کارکرد عادی
در حالت عملکرد عادی شبکه یعنی حالتی که واحدهای تولید پراکنده از شبکه جدا میباشند و بارهای موجود از طریق شبکه
سراسری تامین میگردند ،ماتریس  Ybusبصورت رابطه ( )1در میآید .با معکوس کردن ماتریس  ،Ybusماتریس  Zbusنیز
بدست می آید .با استفاده از ماتریس  Zbusبدست آمده ،مقادیر سطوح اتصال کوتاه شینها قابل محاسبه است که در شکل()2
بصورت پریونیت رسم گردیدهاست.

()1
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شکل ( )2سطح اتصال کوتاه شینهای مختلف شبکه در حالت عملکرد عادی

 -2-3وجود واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع در حالت جزیرهای
در حالت جزیره ای ،در صورتی که منابع تولید پراکنده توانایی تامین بارهای موجود را داشته باشند ،بارها فقط از طریق آنان
تغذیه میگردد .بناب راین با توجه به قدرت کم منابع تولید پراکنده در مقایسه با شبکه سراسری ،سطح اتصال کوتاه شبکه کم
خواهد بود .این امر در شکل( )3نشان داده شدهاست .در روابط زیر ماتریسهای  Ybusو  Zbusکه برای این حالت محاسبه
شدهاند آورده شدهاست.

()2
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)Short circuit level (p.u
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0

شکل ( )3سطوح اتصال کوتاه شبکه در حالت جزیرهای

 -3-3مقایسه حالتهای مختلف
در شکل زیر حالتهای مختلف بیانشده در قبل با یکدیگر مقایسه شدهاند .مشاهده میشود که با اضافه شدن  DGبه شبکه
توزیع ،سطوح اتصال کوتاه شینها بسیار افزایش مییابد و با جزیرهای شدن شبکه سطوح اتصال کوتاه بسیار کاهش مییابد.
3
Without DG, not islanded
With DG, not islanded
With DG, Islanded
2.5

1.5

1

9

8

7

5
6
Bus number

4

3

2

شکل( )4سطح اتصال کوتاه شینهای شبکه در سهحالت مختلف
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 -4اندازهیابی بهینه امپدانسهای کنترلشده برای کاهش سطح اتصال کوتاه
هدف از بکارگیری امپدانسهای کنترلشده بوسیله تریستور 1به عنوان محدودکنندههای جریان خطا ،نزدیک ساختن سطوح
اتصال کوتاه شبکه در سه حالت بدون  ،DGبا  DGو حالت جزیره ای است .برای این کار تابع هدف را بایستی متناسب با این
امر انتخاب نمود .با توجه به اینکه ماتریس  Zbusعامل اصلی تعیینکننده در مقدار سطح اتصال کوتاه شینهای شبکه است ،از
آن به عنوان تابع هدف استفاده میشود .برای این کار ،ابتدا بایستی ماتریس  Zbusرا برای هر کدام از حالتهای وجود یا عدم
وجود  TCIمحاسبه نمود .برای این کار انتدا بایستی ماتریس  Ybusرا برای حالت پایه ،به شبکه متصل و واحدهای  DGدر
شبکه قرار ندارند حساب کرد .سپس با قرار دادن واحدهای  ،DGدر ماتریس  Ybusتغییرات الزم را انجام میدهیم .بدین
صورت که ادمیتانس اتصال کوتاه هر کدام از واحدهای  DGرا در ماتریس  Ybusلحاظ مینمائیم .پس از آن ،امپدانسهای
کنترلشده بوسیله تریستور که مقادیر بهینه آنها بدست آمدهاست را به ادمیتانس تبدیل کرده و در ماتریس  Ybusلحاظ می-
نمائیم .با توجه به ماتریس  Ybusبدست آمده ،بوسیله معکوس نمودن آن ماتریس  Zbusرا حساب میکنیم .بنابراین در تابع
هدف با سه ماتریس  Zbusروبرو هستیم که آنها را بصورت زیر نامگذاری میکنیم]:[7



 :Zbus-Aماتریس  Zbusدر حالتی که شبکه توزیع فقط از طریق شبکه سراسری تغذیه میگردد .این حالت به
عنوان حالت پایه در نظر گرفته میشود که واحدهای  TCIدر این آرایش شبکه قرار نمیگیرند.
 :Zbus-Bماتریس  Zbusدر حالتی که هم از طریق شبکه سراسری و هم از طریق واحدهای تولید پراکنده شبکه
تغذیه میشود .در این آرایش شبکه از واحدهای  TCIدر محل اتصال DGها و ورودی اصلی شبکه برای کاهش
و هماهنگسازی سطوح اتصال کوتاه استفاده میشود.

 :Zbus-C ماتریس  Zbusدر حالتی که شبکه بصورت جزیرهای عمل میکند و بارهای آن از طریق واحدهای تولید
پراکنده تغذیه میگردند .در این حالت از واحدهای  TCIدر محل تولیدات پراکنده برای نزدیکسازی سطح
اتصال کوتاه به حالت پاثیه استفاده میشود.
با توجه به مطالب ذکر شده ،دو تابع هدف بصورت زیر درنظر گرفته میشود:
𝑚

)(4

𝑚

)| 𝑗∑ ∑ (|𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐵𝑖,𝑗 − 𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐴𝑖,
𝑖=1 𝑗=1
𝑚 𝑚

)(5

)| 𝑗∑ ∑ (|𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐵𝑖,𝑗 − 𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐴𝑖,𝑗 | + |𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐶𝑖,𝑗 − 𝑍𝑏𝑢𝑠−𝐴𝑖,
𝑖=1 𝑗=1

در تابع هدف معرفی شده در رابطه ( )7شبکه قابلیت جزیرهای شدن را ندارد و بارهای موجود در آن بوسیله شبکه سراسری و
واحدهای  DGتغذیه میگردند .در تابع هدف معرفی شده در رابطه ( )2شبکه قابلیت جزیرهای شدن را نیز دارد .متغیرهای
مورد استفاده برای بهینهسازی این تابع هدف ،امپدانسهای کنترلشده بوسیله تریستور میباشند .این امپدانسها بصورت
سری با منابع تولید پراکنده و ورودی شبکه مورد استفاده قرار میگیرند که باعث تغییر در سطح اتصال کوتاه شبکه گردند.
 -5الگوریتم هوشمند اجتماع ذرات
اجتماع ذرات الگوریتمی گروهی بوده که در آن دسته ای از ذرات ،به منظور یافتن پاسخ بهینه یک تابع هدف ،به جستجو در
فضای ممکن مساله می پردازند .هر جز با سرعتی قابل تنظیم در فضای جستجو حرکت کرده و بهترین موقعیتی را که تا کنون
بهدست میآورد را در حافظه خود نگه میدارد .بهترین موقعیت بهدست آمده توسط کل گروه نیز بین تمامی اعضا مخابره می
شود .در واقع اینگونه فرض می گردد که هر جز ،در هر لحظه ،از بهترین موقعیتی که تا آن لحظه توسط کل گروه بهدست
آمدهاست اطالع دارد .اصول کلی این الگوریتم در ادامه تشریح گردیده است] .[8],[9فرض میشود که فضای جستجو شامل n
بعد میباشد ،آنگاه میتوان جزء  iام را با دو بردار  nبعدی موقعیت ( )Xiو سرعت ( )Viبصورت زیر تعریف نمود:
)Thyristor Controlled Impedance (TCI

8

www.SID.ir

1

Archive of SID

)(6

𝑇] 𝑛𝑖𝑥 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , 𝑥𝑖3 , … ,

)(7

]T

Vi = [vi1 , vi2 , vi3 , … , vin

که ، i  1, 2,3,..., N ،و  Nبرابر با تعداد اعضای گروه بوده ،و باال نویس Tنیز عملگر ترانهاده میباشد .در الگوریتم اجتماع
ذرات ،جز  iام بهترین موقعیتی که تاکنون بهدست آورده است را تحت نام بردار  Pi   pi 1 , pi 2 ,... pin در حافظه خود
T

T

ذخیره میکند و منظور از بردار  G  g1, g2 ,..., gn نیز بهترین موقعیتی است که تاکنون توسط کل گروه گروه بهدست
آمده است .موقعیت جز  iام در تکرار  t  1توسط روابط زیر قابل تعریف میباشد:

)(8

))Vi (t + 1) = ω(t) × Vi (t) + c1 r1 (Pi (t) − Xi (t
))+ c2 r2 (Gi (t) − Xi (t

)(9

)Xi (t + 1) = γVi (t + 1) + X i (t

در روابط باال:



 ضریب اینرسی 2بوده که نشاندهنده اثر بردار سرعت قبلی ،بر تکرار فعلی ،میباشد.

است که به منظور محدود کردن اثر بردار سرعت وارد معادالت فوق شده و در اینجا برابر با
𝛾 ضریب
 0/92در نظر گرفته میشود.
انقباض3



 c1و  ، c 2به ترتیب ،پارامترهای شناختی( 7یا شتاب محلی )2و اجتماعی( 1یا شتاب سراسری )4هستند.



 r1و  r2نیز دو عدد حقیقی اند که به صورت تصادفی ،و بر اساس یک تابع توزیع یکنواخت بین صفر و یک،
انتخاب میگردند .هر چقدر حاصلضرب  c1  r1بزرگتر باشد جز  iام با سرعت بیشتری به سمت بهترین
موقعیتی که خود تاکنون بهدست آورده است حرکت میکند .سرعت ذره در جهت بهترین موقعیت بهدست آمده
توسط کل گروه نیز تحت تاثیر حاصلضرب  c 2  r2میباشد.

وظیفه 𝜔 این است که بین توانایی اکتشاف محلی و سراسری گروه مصالحه برقرار کند .ضریب اینرسی بزرگتر دسته را به
جستجو در محدوده بزرگتری از فضا ترغیب میکند .حال آنکه ضریب اینرسی کوچکتر باعث افزایش دقت دسته در
جستجوهای محلی میشود .بر اساس تجربیات بهدست آمده ،اینگونه پیشنهاد میگردد که ،در ابتدای جستجو مقدار بزرگی به
 اختصاص داده شود تا جستجوی سراسری نسبت به جستجوی محلی در اولویت قرار گیرد ،سپس ،به منظور رسیدن به
بهترین جواب ممکن ،اندازه آن تدریجا به سمت مقدار کوچکی مانند صفر میل نماید] .[10],[11برای این کار ،می توان از
رابطه ی زیر استفاده کرد.
𝑛𝑖𝑚𝜔 𝜔𝑚𝑎𝑥 −
𝑟𝑒𝑡𝑖

)(10

𝜔 = 𝜔𝑚𝑖𝑛 +

که 𝑥𝑎𝑚𝜔 حداکثر مقدار ضریب اینرسی است و برابر  0/9درنظر گرفته میشود و 𝑛𝑖𝑚𝜔 حداقل مقدار ضریب اینرسی است و
برابر  0/7درنظرگرفته شده است و  iterشمارهی تکرار است c1 .و  ، c 2به ترتیب ،به جستجو در جهت بهترین موقعیت محلی
و گروهی شتاب میدهند.

2

Inertia coefficient
Constriction factor
4 Cognitive parameter
5 Local acceleration
6 Social parameter
7 Global acceleration
3
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شکل( )2نحوه عملکرد الگوریتم  PSOبرای یافتن نقطه حداقل
 -1-5الگوریتم پیشنهادی بر مبنای اجتماع ذرات
در فلوچارت شکل ( )1روند کلی الگوریتم پیشنهادی اندازهیابی بهینه محدودکنندههای جریان خطا بر مبنای الگوریتم
هوشمند  PSOآورده شدهاست.

شکل( )6فلوچارت پیشنهادی برای یافتن اندازه بهینه امپدانسهای کنترلشده بوسیله تریستور جهت کاهش سطح اتصال کوتاه شبکه
بوسیله الگوریتم هوشمند اجتماع ذرات

در جدول( )2مقادیر سطوح اتصال کوتاه شبکه توزیع هوشمند در نظرگرفته شده بازای عدم استفاده از  DGو استفاده از آن
در حضور و عدم حضور  FCLآورده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،استفاده بهینه از محدود کنندههای جریان خطا
که بوسیله الگوریتم هوشمند جستجوی هارمونی مقدار آن مشخص شدهاست ،باعث میگردد که سطح اتصال کوتاه شبکه در
حالتی که از  DGاستفاده میگردد ،تغییر چندانی نداشتهباشد.
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در این حالت دو واحد  DGبه ظرفیت هرکدام  8مگا ولت آمپر که در شینهای شماره  2و  2نصب شدهاست و مقدار FCL
بهینه که برای هر کدام بدست آمده است ،به ترتیب برابر با  0/071+j0/279و  0/1-j0/188میباشد .مقدار  FCLمتصل به
منبع نیز برابر  10+j10بدست آمده است .الزم به ذکر است که در این حالت شبکه قابلیت جزیرهای شدن را ندارد و از تابع
هدف رابطه ( )7استفاده شدهاست.
جدول()2مقادیر سطوح اتصال کوتاه شبکه در سهحالت؛  )1بدون  )2 DGبا  DGو  )3 FCLبا  DGو بدون FCL
سطح اتصال کوتاه
شماره شین

بدون DG

با  DGو بدون FCL

با  DGو FCL

1

1/1327

4/1170

1/2822

2

1/2820

1/4393

1/2801

3

2/8479

1/2220

2/8429

7

2/2212

2/8824

2/2271

2

2/2137

2/7842

2/2112

1

1/1948

1/1791

1/2017

4

2/8311

1/2193

2/8399

8

2/7324

2/4748

2/7317

9

2/1010

2/3118

2/1071

شکل( )4که بر اساس جدول()2رسم شده است ،سطوح اتصال کوتاه شبکه توزیع را در سه حالت مختلف نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،با استفاده از محدود کننده جریان خطا ،سطوح اتصال کوتاه شینهای مختلف شبکه به یکدیگر
بسیار نزدیک میگردند .این امر کارایی الگوریتم پیشنهادی در یافتن اندازه بهینه محدود کنندههای جریان خطا را نشان می
دهد.
12
no DG
with DG, no TCI
with DG and TCI

11
10

8
7
6

9

8

7

5
6
Bus number

4

3

2

1

5

شکل( )4سطوح اتصال کوتاه شبکه در حالت بدون عملکرد جزیرهای
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همانطور که مشاهده میشود در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیرهای که از تولیدات پراکنده استفاده شدهاست ،سطوح
اتصال کوتاه به حالت عادی شبکه بسیار نزدیک شده است .این امر کارایی مطلوب الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد که
باعث بهبود حفاظت سیستم میشود].[12
جدول( )3حالتهای مختلف عملکرد شبکه با درنظر گرفتن FCL
سطح اتصال کوتاه
شماره شین

با DG
بدون DG

جزیره شده

متصل به شبکه
بدون FCL

با FCL

بدون FCL

با FCL

1

1/1327

11/2403

1/1370

7/9384

1/1824

2

1/2820

10/9299

1/7287

7/9382

1/1993

3

2/8479

9/4412

2/9992

7/4007

2/8084

7

2/2212

8/8997

2/1179

7/2080

2/2011

2

2/2137

8/0204

2/3011

7/2939

2/1191

1

1/1948

10/8170

1/3812

7/9382

1/1138

4

2/8311

9/4229

2/9949

7/4234

2/8094

8

2/7324

8/1233

2/2142

7/7420

2/7133

9

2/1010

4/8132

2/2110

7/2130

2/0812

در شکل()8که سطح اتصال کوتاه شینهای مختلف شبکه توزیع آورده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،در حالت
جزیرهای سطح اتصال کوتاه کلیه شینهای سیستم پائین آمدهاست که موجب اختالل در عملکرد رلههای اضافه جریان می-
شود .مشاهده میشود که در حالت جزیرهای ،با استفاده از  TCIسطوح اتصال کوتاه به سطح اتصال کوتاه عادی شبکه بسیار
نزدیک شدهاست].[13
7
without DG
Islanded, no TCI
Islanded with TCI

6.5

5.5

5

4.5

9

8

7

5
6
Bus number

4

3

2

1

شکل( )8سطوح اتصال کوتاه شبکه در حالت عملکرد بصورت جزیرهای
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در جداول ( )7و ( )2شبیهسازی برای حالتهای مختلف قرار گرفتن  DGدر شینهای مختلف و در اندازههای انجام شده
است و مقادیر TCIها بدست آمدهاست .در این حالت شبکه توزیع قابلیت جزیرهای شدن را ندارد .در جدول( )7فقط از TCI
اندوکتیو استفاده شدهاست و در جدول ( )2هم از  TCIاندوکتیو و هم از حالت کاپاسیتیو استفاده شدهاست .در هر دو جدول
مقدار تابع هدف نیز بازای TCIهای نصب شده محاسبه شدهاست.
جدول( )4استفاده از  TCIاندوکتیو در آرایشهای مختلف  DGگذاری بدون درنظر گرفتن عملکرد جزیرهای
 DGدوم

 DGاول
ظرفیت
()MVA

شین نصب
شده

ظرفیت
()MVA

شین نصب
شده

اندازه  FCLسری با
شبکه انتقال

اندازه FCL
سری با DG
اول

اندازه FCL
سری با DG
دوم

تابع هدف

8

2

8

1

0/149+j1/88

j0/1010

j0/1013

21/131

8

2

8

9

0/472+j1/972

j0/1017

j0/1

27/81

1

3

8

9

0/382+ j1/282

j0/1001

j0/1002

37/42

10

3

8

1

1/338+ j2/888

j0/1007

j0/1

17/41

8

2

2

1

0/129+ j0/101

j0/1013

j0/1044

14/99

7

2

7

9

0/1222+ j0/721

j0/1032

j0/1012

94/31

جدول( )5استفاده از  TCIاندوکتیو و کاپاسیتیو در آرایشهای مختلف  DGگذاری بدون درنظر گرفتن عملکرد جزیرهای
 DGدوم

 DGاول

اندازه  FCLسری
با شبکه انتقال

اندازه  FCLسری با
 DGاول

اندازه  FCLسری با DG
دوم

تابع هدف

0/003+j0/219

0/217- j0/228

3/38

0/014- j0/301

8/40

0/219+ j0/701

1/22
7/17

ظرفیت
()MVA

شین نصب
شده

ظرفیت
()MVA

شین نصب
شده

8

2

8

1

10+j10

8

2

8

9

10+j10

0/0173-j0/719

1

3

8

9

10+j10

0/079- j1/329

10

3

8

1

10+j10

0/297+ j0/219

0/021- j0/193

8

2

2

1

10+j10

0/110- j0/219

0/028= j2/422

3/34

7

2

7

9

10+j10

0/0212- j2/327

0/1- j2/114

8/41

نتیجهگیری
در این مقاله ،از امپدانسهای کنترلشده بوسیله تریستور ( ،)TCIبه عنوان محدودکننده جریان خطا استفاده شدهاست .هدف
از این کار تغییر نکردن سطح اتصال کوتاه در شبکه هوشمند که دارای منابع تولید پراکنده است و قابلیت کارکرد بصورت
جزیرهای را دارد .از الگوریتم های هوشمند جستجوی هارمونی و اجتماع ذرات برای این کار در دو حالتی که شبکه دارای
قابلیت عملکرد بصورت جزیره را داشته باشد و یا خیر برای شبیهسازی استفاده میشود .نتایج حاصل از شبیهسازی نشان می-
دهد که با استفاده از محدودکننده های جریان خطا در شبکه توزیع هوشمند که در آن از واحدهای تولید پراکنده استفاده می-
شود و دارای قابلیت جزیرهای شدن است ،میتوان با ثابت نگهداشتن سطوح اتصال کوتاه مشکالت حفاظتی شبکه را به حداقل
رساند .به دلیل اینکه اپراتور شبکه نمی تواند تضمینی برای کیفیت توان در منطقه جزیره شده بدهد ،ممکن است ولتاژ و
فرکانسهای غیر عادی بوجود آید ،سطح اتصال کوتاه ممکن است آنقدر پایین باشد که حفاظتهای جریان زیاد عمل نکنند،
اتصال دوباره شبکه جزیره شده به کل شبکه پیچیده است ممکن است باعث صدمه دیدن تجهیزات و کاهش قابلیت اطمینان
گردد ،جزیرهای شدن قابل قبول نمیباشد .بهترین محل برای نصب  FCLبرای اینکه بتواند اثر تولید پراکنده بر روی حفاظت
را خنثی کند شاخهای است که  DGدر آن نصب شده است .دلیلی که استفاده از  FCLدر محلهای دیگر را میتواند توجیه
کند این است که بخواهیم تعداد FCLها را از تعداد DGها کمتر بگیریم .محدودکنندههای جریان خطای مورد استفاده در
این مقاله که بصورت کنترل شده بوسیله تریستور ( )TCIمیباشد ،بدین صورت عمل میکنند که متناسب با وضعیت شبکه
اندازه آنها تغییر میکند که سطح اتصال کوتاه را متعادل نگه دارد.
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