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چکیده
 کاهش تلفات و افزایش، هدف این پژوهش بهبود پروفیل ولتاژ.این مقاله یک روش ترکیبی جهت بازآرایی و جایابی تولیدات پراکنده در فیدرهای شبکه توزیع برق ارائه میدهد
 از الگوریتم مورچگان جهت تعیین پیکربندی بهینه شبکه و نیز تعیین محل و ظرفیت مناسب نصب واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع.تعادل بار در شبکههای توزیع میباشد
 از تئوری فازی بهره گرفته شده و بر این اساس مسئله بهینه سازی چند منظوره، به منظور بهبود توانایی الگوریتم در ایجاد مصالحه بینترم های مختلف تابع هدف.استفاده میشود
 سبک و سنگین مورد ارزیابی قرار گرفته، در بارهای نامیIEEE  بأس33  تکنیک مورد نظر با استفاده از سیستم تست.به یک مسئله بهینه سازی تک هدفه تبدیل شده است
 پروفیل ولتاژ و تعادل بار فیدر عملکرد موثری داشته و همچنین در مقایسه با، در بهبود هر سه شاخص تلفات، نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش پیشنهادی.است
 با مقایسه نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گیری کرد که بازآرایی همزمان با تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده، همچنین.الگوریتمهای دیگر موفقتر عمل نموده است
.میتواند مفیدتر از بازآرایی یا مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده به تنهایی باشد
 شبکه توزیع، سیستم استنتاج فازی، تولید پراکنده، بازآرایی، الگوریتم مورچگان:کلیدواژگان
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Abstract
This paper presents a new hybrid method for optimal multi-objective reconfiguration simultaneous determining the optimal size and
location of Distributed Generation (DG) in a distribution feeder. The purposes of this research are reducing the losses, improving the voltage
profile and equalizing the feeder load balancing in a distribution system. Ant Colony Optimization (ACO) approach as a Swarm Intelligence
(SI) based algorithm is used to simultaneously reconfigure and identify the optimal capacity and location for installation of DG units in the
distribution network. In order to facilitate the algorithm for multi-objective search ability, the optimization problem is formulated for
minimizing fuzzy performance indices. The multi-objective optimization problem is transformed into a fuzzy inference system (FIS), where
each objective function is quantified into a set of fuzzy objectives selected by fuzzy membership functions. The proposed method is validated
using the IEEE 33 bus test system at nominal load. The obtained results prove this combined technique is more accurate and has an efficient
convergence property compared to other intelligent search algorithms. Also, the obtained results lead to the conclusion that multi-objective
reconfiguration along with placement of DGs can be more beneficial than separate single-objective optimization.
Keywords: Fuzzy Inference System, Multi objective reconfiguration, Distributed Generation, Ant Colony Optimization
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مقدمه

شبکههای توزیع برق ،واسطه بین سیستم انتقال و مصرف کنندگان
هستند .این شبکهها اکثراً بصورت شعاعی طراحی میشوند و در مقایسه با
شبکههای انتقال دارای تلفات توان راکتیو و نیز افت ولتاژ بیشتری
میباشند .خطوط این شبکهها برای تأمین افزایش تـوان مصرفی ،اغلب به
صورت نزدیک یا دورتر از محدوده حرارتی مورد استفاده قرار میگیرند و
نسـبت بـه افـزایش تـوان غیـر منتظره واکنش نشان میدهند .اگر ایـن
تغییـرات تـوان کنتـرل نشود برخی از خطوط در مسیرهای خاص ،ممکن
است دچار اضافه بار شوند ،همچنین بعضی تغییرات توان باعث میشوند
امنیت شبکه به خطر بیفتد .بر این اساس ،در میان مشـکالت موجـود در
سیسـتم توزیـع ،توجه به کـاهش تلفـات ،بهبـود میـزان بارگـذاری
خطـوط و افزایش پایداری ولتاژ الزامی میباشد .استفاده از منابع تولیدات
پراکنده  (DG)1و نیز بازآرایی 2مناسب شبکه ،از جمله راهکارهایی هستند
که میتوانند این مشکالت را تا حدود زیادی بهبود دهنـد.
تای سوئیچها و سکشنالیزرها دو نوع سوئیچ مورد استفاده در سیستمهای
توزیع هستند .با تغییر وضعیت باز و بسته بودن این سوئیچها در زمان بهره
برداری ،ساختار شبکه توزیع نیز تغییر خواهد کرد .این تغییر در پیکربندی
سیستم توزیع به عنوان بازآرایی شناخته میشود و با اهداف مختلفی مانند
کاهش تلفات ،بهبود توزیع ولتاژ ،افزایش تعادل بار و  ...انجام میشود.
بازآرایی شبکههای توزیع برق ،بویژه در حضور سیستمهای اتوماسیون ،یکی
از اهداف بهره برداری در شبکههای قدرت محسوب میشود .تا کنون
تحقیقات بسیاری در زمینه روشهای مختلف بازآرایی با اهداف گوناگون
برای سیستمهای توزیع صورت پذیرفته است].[6-1
بازآرایی شبکههای توزیع به منظور کاهش تلفات ،برای اولین بار توسط
مرلین و بک [ ]2در سال  1793ارائه شد .روش آنها با استفاده از تکنیک
بهینه سازی شاخه و قید ،به تعیین ساختاری از شبکه توزیع میپردازد که
حداقل تلفات را داراست .پس از این تکنیک ،الگوریتمهای زیادی با اهداف
متنوعی برای بازآرایی سیستمهای توزیع ارائه شدند .گوسوامی و باسو []3
یک الگوریتم ابتکاری برای بازآرایی ارائه کردند که با استفاده از یک برنامه
پخش بار اجرا میشود .تالسکی و راجیسیک][4یک تکنیک بهینه سازی
برای تعیین ساختار سیستم توزیع با حداقل تلفات انرژی برای یک دوره
معین ارائه دادند .جنبههای کاربردی استفاده از بازآرایی بهینه سیستمهای
توزیع توسط بورازن و راجیکویچ][3معرفی شدند.
یک الگوریتم بازآرایی شبکه با استفاده از شاخصهای ولتاژ ،اهمی و
تصمیم گیری توسط لین و چاین [ ] 6برای تعیین عملیات سوئیچینگ
معرفی شد .گومز و همکاران [ ]9نیز یک الگوریتم ابتکاری برای بازآرایی
شبکههای توزیع خیلی بزرگ معرفی کردند .در سال  ،2003روش جدیدی
مبتنی بر تکنیک مسیر به گره به منظور مدل سازی بازآرایی توسط
راموست و اکسپوزیت [ ]8ارائه شد .اشمیت و همکاران [ ]7نیز به معرفی
یک تکنیک بازآرایی بر اساس روش استاندارد نیوتن برای به حداقل
رساندن تلفات پرداختند .ژو و همکاران [ ]10برای حل مسئله بازآرایی ،از
ترکیب قوانین ابتکاری و منطق فازی با هدف بهینه سازی استفاده کردند.
جان [ ،]11اگلیر [ ]12و همکاران از تکنیکهای هوش مصنوعی برای
بازآرایی استفاده کردند .داس [ ]13یک قاعده فازی چند منظوره جهت
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بهینه سازی شبکه توزیع را مدل سازی نمود .نارا و همکاران [ ]14با بهره
گیری از الگوریتم ژنتیک ب ه حل مسئله بازآرایی شبکه توزیع پرداختند .در
سال  ،2011الگوریتم جستجوی هماهنگ توسط رائو و همکاران جهت
بازآرایی بهینه شبکههای توزیع بزرگ ،مورد استفاده قرار گرفت [.]13
کومار و جایابراتی از الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری(BFOA) 3
جهت بازآرایی شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات بهره بردهاند [ .]16سفر
و همکاران نیز از الگوریتم کلونی مورچه و سیستم استنتاج فازی صرفاً" به
منظور بازآرایی شبکه توزیع ونه جایابی منابع تولید پراکنده استفاده
کردهاند [.]19
بهره گیری از منابع انرژی تجدید پذیر در هر سال به طور متوسط 179
درصد رشد میکند ،و پیش بینی میشود ،سهم این منابع از تولید انرژی
در دنیا از  13درصد در سال  2011به  16درصد در سال  2040افزایش
یابد .تولیدات پراکنده ژنراتورهای کوچکی هستند که معموالً با بهره گیری
از انرژیهای تجدیدپذیر به سیستم قدرت متصل شده و برق محلی را برای
مصرف کننده بار تأمین مینمایند .این منابع میتوانند یک راه حل برای
مشکالت کاربردهای صنعتی ،تجاری و خانگی باشند DG .ها از آخرین
تکنولوژیهای مدرنکه مؤثر ،قابل اطمینان و به اندازه کافی ساده هسـتند
بگونـهای استفاده میکنند که حتی در برخـی نواحی میتوانند با
ژنراتورهـای بـزرگ رقابت نمایند .سیستمهای( DGاز قبیلهایمولد بادی،
فتوولتاییک ها ،موتورهای احتراق ،میکروتوربین ها و  )...میتوانند باعـث
کـاهش تلفـات ،بهبـود پایـداری و همچنـینکاهش هزینههای سـرمایه
گـذاری در سیستمهای انتقـال و گسترش شبکههای توزیع گردند .انـدازه
مناسـب و همچنـین مکان بهینه این تجهیزات ،کلید اصـلی بـرای
رسـیدن بـه ایـن هدف میباشند [ .]18جایابی بهینه  DGها در شبکه
توزیع یـک مسئله بهینه سازی با متغییرهـای گسسـته و پیوسـته
میباشد .برخی از تحقیقات از روشهای هوشمند و تکاملی برای یافتن
مکان بهینه  DGها استفاده کردهاند .به عنوان نمونه در مرجـع [ ]17از
الگـوریتم ترکیبی فازی-ژنتیک برای مکان یابی تولیدات پراکنده استفاده
شده است.
با بررسی پژوهشها در این زمینه متوجه دیدگاه جدیدی با عنوان ترکیب
دو مسئله بازآرایی همزمان با تخصیص بهینه واحدهای  DGمیشویم که
در پژوهشها به این مسئله ترکیبی پیچده کمتر پرداخته شده است .زیدان
و السعدانی [ ]20یک روش بازآرایی بر اساس احتمال را جهت تعیین
ساختار فصلی مطلوب همراه با جایابی واحدهای  DGپیشنهاد میدهد .در
این مطالعه ،محل نصب واحدهای  DGاز پیش تعیین شده و بازآرایی
مجدد ،به منظور به حداقل رساندن تلفات انرژی و کاهش هزینه انجام شده
است.
4
در این مقاله ،الگوریتم مورچگان )(ACOبه منظور هر دو هدف بازآرایی
و تخصیص بهینه واحدهای DGدر شبکه توزیع استفاده میشود .فرض
شده است که واحدهای  DGقابلیت تزریق هر دو نوع توانهای اکتیو و
راکتیو را دارا هستند .کاهش تلفات ،بهبود توریع ولتاژ و بهبود تعادل بار
فیدر ،اهداف این مسئله بهینه سازی ترکیبی هستند .از منطق فازی نیز به
منظور بهبود عملکرد الگوریتم  ACOو جهت ایجاد مصالحهای مناسب
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بین توابع هدف مختلف استفاده شده است و بر این اساس ،مسئله بهینه
سازی چند هدفه به یک مسئله بهینه سازی تک منظوره تبدیل شده است.
جنبههای نوآوری مقاله شامل معرفی ترکیب جدیدی از الگوریتم مورچگان
و سیستم بهینه سازی فازی چند هدفه به منظوره بازآرایی همزمان با
تخصیص تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع میباشند.
در ادامه ،ساختار مقاله به شرح زیر است:
فرمول بندی مسئله در بخش  ،2سیستم فازی ارائه شده جهت مصالحه
بین توابع هدف در بخش  3و شرح و نحوه عملکرد الگوریتم مورچگان در
بخش  4ارائه میشوند .بخش  3به روش بهینه سازی با استفاده از روش
پیشنهادی ترکیبی فازی– الگوریتم مورچگان میپردازد .در بخش  6نیز به
شبیه سازی مسئله و ارائه نتایج عددی پرداخته خواهد شد.
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معادالت پخش بار

 : Pkتوان حقیقی بأس k
 : Qkتوان راکتیو بأس k
 : Ploss, kتلفات توان حقیقی بأس k
 : Qloss,kتلفات توان راکتیو بأس k
 : PLk 1توان حقیقی بأس k+1
 : QLk 1توان حقیقی بأس k+1
 : Rkمقاومت خط ارتباطی بین بأس  kو k+1
 : X kراکتانس خط ارتباطی بین بأس  kو k+1
 : Ykادمیتانس موازی بأس  kو
 : Vkدامنه ولتاژ بأس  kمی باشند.
تلفات توان وقتی که یک  DGدر محل دلخواه در شبکه نصب شود
(همانطور که در شکل ( ) 1bنشان داده شده است( ،برابر است با:

پخش بار در سیستم توزیع بر اساس زیر مجموعهای از معادالت ساده
بازگشتی [ ]21به دست آمده از دیاگرام تک خط نشان داده شده در شکل
( (a) ،)1به صورت زیر محاسبه میشود:

Rk

PDG,loss 
) ( Pk2  Qk2
Vk2
R
G
2
 k ( PG2  QG
( 2 Pk PG  2Qk QG )( ) )3
2
L
Vk

که در آن:
 : PGتوان حقیقی تزریقی توسط DG
 : QGتوان راکتیو تزریقی توسطDG
 : Gفاصله منبع تا محل  DGبه کیلومتر و
 : Lطول کل فیدر از منبع تا بأس  kمیباشند.
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تابع هدف و قیود مسئله

تابع هدف ،یک مسئله بهینه سازی مقید برای پیدا کردن ساختار بهینه
سیستم توزیع و تخصیص مناسب مکان و ظرفیت  DGاست .تابع هدف F
)(xمتشکل از سه هدف کاهش تلفات ،افزایش توازن بار و بهبود توزیع
ولتاژمی شود و در قالب یک رابطه ریاضی زیر به صورت زیر فرمول بندی
شده است:
() 4
MinF ( X )  minPloss, LBI ,VPI 
قیود مسئله عبارتند از:

Vk min  Vk  Vk max -1
شکل  :1دیاگرام خط یک فیدر نمونه: (a) ،بدون : (b) ،DGبا نصب  DGدر

-2

مکان دلخواه

() 1

nf

Pk 1  Pk  Ploss, k  PLk 1
R
2
 Pk  k  Pk2  (Qk  Yk Vk ) 2   PLk 1 ,
2

V

k 1
 -4ساختار شعاعی شبکه حفظ شود.

k

Xk  2
2
2
2
P  (Qk  Yk1 Vk ) 2   Yk1 Vk  Yk 2 Vk 1  QLk 1
2
 k


Vk

R 2  X k2 2
 k
) ( Pk  Qk2 )  2( Rk Pk  X k Qk
2
Vk

2

 Vk

k 1

 -3همه بأسهای موجود در شبکه تغذیه شوند.
که:
 : Vkولتاژ بأس  kپس از بازآرایی

 Qk 
2

nf

 PGk   ( Pk  Ploss, k ) -3

Qk 1  Qk  Qloss, k  QLk 1

() 2

I k ,k 1  I k ,k 1max

 : Vk maxماکزیمم ولتاژ بأس k

Vk 1

 : Vk minمینیمم ولتاژ بأس k

 : I k ,k 1جریان خط بین بأس  kو  k+1پس از بازآرایی

2
2
2 R  Xk
2
2
 Vk  k
( Pk2  (Qk2  Yk Vk ) 2 )  2( Rk Pk  X k (Qk  Yk Vk )).
2
Vk

 : I k ,k 1maxماکزیمم حد جریان خط بین بأس  kو  k+1و

36

Downloaded from yujs.yu.ac.ir at 17:43 +0330 on Saturday March 6th 2021

-2

فرمول بندی مسئله

که:
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 : nfمجموع خطوط سیستم می باشند .
اولین ترم تابع هدف مربوط به کاهش تلفات است و با معادله ( )3به
صورت زیر تعریف می شود :
nf

P 2  Qk2
Rk k
() 3
Vk2
k 1



Ploss 

دومین ترم تابع هدف مربوط به افزایش تعادل بار فیدر است و
با معادله (  )6ارائه می شود :
() 6
2

I Fj

)  ( I Favg

LBI 

Fj

که در آن IFj ،جریان عبوری از خط  jبوده و  IFavgنیز به صورت زیر
تعریف میشود:
nf

() 9

 I Fj
j 1

nf

I Favg  1

سومین ترم تابع هدف نیزمربوط به بهبود پروفیل ولتاژ است و به صورت
رابطه زیر ارائه میگردد:
() 8

 Vk  Vref ,k

VPI 

kLB

که  LBمجموعه متشکل ازبار بأسها و Vref,kولتاژ نامی بأس  kاست.
کاهش هر سه ترم تابع هدف ،با رعایت قیود ذکر شده منجر به بهبود
وضعیت شبکه خواهد شد.
مصالحه بین توابع هدف مختلف با کمک سیستم

-3

استنتاج فازی
به منظور ایجاد مصالحه بین ترمهای مختلف تابع هدف ،از تئوری فازی
استفاده شده است .در این روش با استفاده از دانش فرد خبره ،سه تابع
هدف در قالب یک سیستم استنتاج فازی با یکدیگر ترکیب و بدین وسیله
مسئله بهینه سازی چند هدفه به یک مسئله بهینه سازی تک هدفه تبدیل
میگردد.
برای این منظور با استفاده از قوانین مناسب ،ارتباط بین ورودیها و خروجی
یعنی تابع هدف نهایی که قرار است بهینه گردد تعیین میشود [.]22
توابع عضویت برای ورودیها و خروجی سیستم فازی با کمک رابطه ( )7و
نیز با استفاده از شکل  2نشان داده شده است:

(

-4

fi main  fi ( X )  fi max

fi ( X )  fi min
max
fi
)  fi ( X
,
fi max  fi min
) fi max  fi ( X

 1,


 fi ( X )  

0,


شکل  2متغیرهای فازی برای .a

الگوریتم مورچگان

 ، VPI .c ،  LBI .b ،  Pو .dتابع

lo ss

هدف خروجی فازی شده

مورچهها ،حشراتی هستند که بهطور گروهی و دستهجمعی زندگی
میکنند و از آنجایی که این حشرات دارای قدرت بینانی نیستند ،مسیر از
النه تا منبع غذا را براساس ترشح ماده شیمیایی بنام فرومون ،پیدا
میکنند .بهعبارتی مورچهها ،براساس مقدار و غلظت این ماده شیمیایی
کوتاهترین مسیر را پیدا میکنند .برای فهم بهتر ،میتوان فرض کرد
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مورچهها میخواهند مسیر  Aتا  Bرا در شکل ( )3برای دستیابی به غذا
طی کنند .در ابتدا اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد ،تمام مورچهها ،مسیر
مستقیم را انتخاب میکنند (شکل ( .))a-3اگر مانعی بر سر راه مورچهها
وجود داشته باشد (شکل ( ))b-3در ابتدا گروهی از مورچهها ،بهطور
تصادفی ،مسیر  ADBو گروه دیگری مسیر  ACBرا انتخاب میکنند ،اما
از آنجایی که مسیر  ADBنسبت به مسیر  ACBکوتاهتر است ،مورچهها
برای رسیدن به غذا ،زمان کمتری را طی میکنند .بنابراین در زمان
مشخص ،مقدار ماده شیمیایی ترشحشده در مسیر  ADBبیشتر و
درنتیجه مورچهها به سمت مسیر  ADBسوق داده میشوند (شکل (-3
.()c
از مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که ترشح ماده شیمیایی و غلظت آن،
از عوامل مهم پیدا کردن کوتاهترین مسیر توسط مورچهها میباشد.
بهعبارتی مورچهها براساس اینکه غلظت ماده شیمیایی در کدام مسیر
بیشتر است به شدت ترافیک مورچهها در آن مسیر پی برده و خود نیز به
آن مسیر هدایت میشوند.

نشریه مباحث برگزیده در انرژی ،سال اول ،شماره اول ،تابستان 1331
تعداد واحدهای DGاست (در بخش دوم بردار ،یک قسمت مربوط به
مکان و قسمت دیگر دربردارنده ظرفیت بهینه  DGها میباشد).
با بروز شدن فرومون ،و مسیر حرکت مورچه ،بردار حل دوم ،سوم ،و ... i
ام با تای سوئیچهای پیشنهادی جدید ،اندازه و مکان جدید برای  DGها
به شرح زیر تولید میشود:
i
} )ACO i  { proposed tie switches i , proposed DG ( s

شکل  3نحوه پیدا کردن کوتاهترین مسیر توسط مورچهها

ازآنجایی که نمیتوان بهطور دقیق رفتار مورچهها را شبیهسازی نمود،
بنابراین انتخاب مسیر بعدی توسط مورچهها به کمک دو فاکتور زیر که
مبنای بیشتر مطالعات انجام گرفته در این زمینه است ،انجام میگردد:
 غلظت ماده شیمیایی ترشحشده طول فاصلهباتوجهبه دو فاکتور مهم فوق ،میتوان احتمال انتخاب مسیر بعدی توسط
مورچهها را بهصورت زیر شبیهسازی یا پیادهسازی نمود:

( ij ) 1 (1 / Lij ) 2
) 1 (1 / Lij ) 2
()10

در رابطه فوق

 ij

و

L ij

ij

 (

 ,  LBI , VPI  Plossبا استفاده از معادله (. )7محاسبه تابع هدف

فازی کلی و ذخیره نتایج.
مرحله  ) 4تولید بردار راه حل جدید با بروز شدن فرومون و مسیر حرکت
مورچهها .بر اساس راه حلهای جدید مراحل  2و  3تکرار میشوند.
مرحله  )3اگر راه حل جدی د بهتر از راه حل ذخیره شده قبلی است ،با بروز
رسانی بردار ، ACOراه حل جدید جایگزین بردار حل قبلی میشود.
مرحله  )6اگر تعداد تکرارها به حد تعریف شده نهایی نرسیده است،
الگوریتم به مرحله  4باز میگردد.
مرحله  ) 9راه حل ذخیره شده = بهترین راه حل قرار میگیرد.
مرحله  )8بهترین راه حل به صورت دفازی ترجمه شده و نتیجه نمایش
داده میشود.
مرحله  ) 7پایان الگوریتم.

Pij 

بهترتیب غلظت ماده شیمیایی

ترشحشده و فاصله بین دو نقطه  iو  jمیباشند و  1و 2نیز پارامترهای
کنترلی هستند که نسبت وزنی ماده شیمیایی و عکس طول فاصله را
تعیین میکنند.
بعد از انتخاب مسیر بعدی توسط مورچهها ،میبایست شدت ماده شیمیایی
ترشحشده در آن مسیر بهصورت رابطه ( )11به روز شود.

 ij (k  1)   ij (k )   ij

()11
در این رابطه (،نشاندهنده درصد باقیمانده ماده شیمیایی بعد از تبخیر و
(1-بیانگر شدت تبخیر ماده شیمیایی است.
-1

-6

شبیه سازی و نتایج عددی

بر اساس روش ارائه شده ،یک برنامه تحلیلی در محیط نرم افزار
 MATLABتوسعه داده شده است .به منظور بررسی اثربخشی تکنیک
ارائه شده ،برنامه مورد نظر بر روی یک سیستم نمونه ،آزمایش شده است.
 DGهای مورد مطالعه قابلیت تزریق هر دو نوع توان اکتیو و راکتیو را
دارند و حداکثر ظرفیت تعریف شده برای هر واحد  DGبین  0تا 2
مگاولت آمپر میتواند باشد .برای شبیه سازی شبکه و بررسی کارایی
تکنیک پیشنهادی ،چهار سنا ریوی مختلف به شرح زیر تجزیه و تحلیل
شدهاند (برای هر سناریوی همراه با  ،DGسه واحد  DGدر شبکه تست
جایابی میشود):
سناریوی  :1سیستم پایه بدون بازآرایی و.DG
سناریوی  :2سیستم پایه ،فقط با بازآرایی چند منظوره.
سناریوی  :3سیستم پایه ،فقط با تخصیص بهینه  DGها.
سناریوی  : 4سیستم پایه با بازآرایی چندمنظوره همزمان با تخصیص بهینه
 DGها.

تکنیک پیشنهادی ترکیبی فازی-الگوریتم مورچگان به

منظور حل مسئله بازآرایی چند منظوره و تعیین مکان و ظرفیت
DG
این بخش ،نحوه عملکرد تکنیک پیشنهادی فازی ACO-را در بازآرایی
بهینه شبکه همزمان با تخصیص مناسب  DGها توصیف میکند .هدف از
این بهینه سازی کاهش تلفات ،بهبود توریع ولتاژ و تعادل بار خطوط
میباشد .بر این اساس ،اولین بردار حل با استفاده از پیکر بندی دوباره و
نصب  DGبدون نقض قیود مسئله به شرح زیر تشکیل میشود:
1
] )ACO1  [ proposed tie switches1 , proposed DG ( s

که در آن طول بخش اول بردار برای حل مسئله بازآرایی ،برابر با تعداد تای
سوئیچها ،و طول بخش دوم برای تغیین مکان و ظرفیت  DGها ،دو برابر
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برای هر یک از راه حلهای  iام ،برنا مه پخش بار اجرا شده ،مقدار تابع
عضویت برای هر هدف و تابع هدف کلی فازی سنجیده شده و با راه حل
قبلی مقایسه و بردار حل بهتر انتخاب و جایگزین میشود .این فرآیند تا
زمانی که معیار توقف الگوریتم برآورده شود ادامه مییابد.
جزئیات تکنیک پیشنهادی ،در قالب مراحل زیر به تفکیک ارائه شده است:
مرحله  )1دریافت دادههای سیستم توزیع (باسها ،بارها ،امپدانس شاخهها،
تعداد سوئیچها و )..و مقداردهی اولیه پارامترهای.ACO
مرحله  )2اجرای برنامه پخش بار [ ]18بر اساس معادالت ( ،)3-1تولید
بردار راه حل  ACOبرای بازآرایی و تعیین مکان و اندازه  DGها در
شبکه بدون نقض هیچکدام از قیود ارائه شده.
مرحله  )3اجرای مجدد برنامه پخش بار ،محاسبه سه ترم تابع هدف با
استفاده از معادالت ( ،)3-8ارزیابی ارزش عضویت برای هر هدف ،محاسبه

نشریه مباحث برگزیده در انرژی ،سال اول ،شماره اول ،تابستان 1331
پارامترهای انتخاب شده برای  ACOجهت شبیه سازی در جدول  1ارائه
شده است.

بنابراین میتوان گفت بازآرایی چند منظوره همزمان با تعیین مکان و
ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده میتواند مفیدتر از بازآرایی یا مکان یابی

جدول  1پارامترهای انتخاب شده برای ACO

بهینه تولید پراکنده به تنهایی باشد .هر سه شاخص , LBI
 VPIو  Plossبرای سناریوی  3بهبود بیشتری از سناریوی  2داشتهاند .این

0.75

ضریب تبخیر

40

تعداد مورچهها

500

حداکثر دفعات تکرار

یعنی تخصیص بهینه تولید پراکنده از بازآرایی در بهبود شرایط شبکه
توزیع موثرتر است .گرچه باید در نظر داشت هزینه اقتصادی بازآرایی به
مراتب از هزینه الزم جهت تهیه ،نگهداری ،و بهره برداری از تولید پراکنده
کمتر است.
-

 -1-6سیستم تست نمونه

برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی ،شبکه تست  33باسه ، IEEEبه
عنوان فیدر نمونه توزیع انتخاب شده است .نمودار تک خطی این فیدر در
شکل  4نشان داده شده است .همان طور که در این شکل مشاهده میشود
برای همه سکشن ها ،سوئیچ لحاظ شده است .این فیدر یک فیدر 12766
کیلو ولت ،با  33بأس 32 ،سکشنالیزر و  3تای سوئیچ میباشد .اطالعات
الکتریکی ساختار اولیه این فیدر شامل مقاومت ،راکتانس ،توان اکتیو و
راکتیو هر سکشن در [ ]1ارائه شده است.

جدول  2نتایج به دست آمده بر روی شبکه  33باسه
LBI

VPI

Ploss
)(KW

69/91

1/9

202/3

-

47/43

1/403

136/17

-

48/42

1/239

93/34

, 0/317
, 0/247
0/92
@, 10, 6
33

49/32

1/093

30/41

, 1/109
, 1/112
0/981
@, 30, 6
14

شکل  4دیاگرام تک خطی فیدر نمونه

 -2-6نتایج شبیه سازی
نتایج اعمال تکنیک پیشنهادی بر روی شبکه تست  33باسه ،برای هر چهار
سناریو در جدول  ، 2ارائه شده است .همان طور که در جدول دیده میشود،
تلفات توان حقیقی برای سیستم پایه  20273کیلووات است که برای
سناریوهای  2تا  4به ترتیب به مقادیر  ،93732 ،136717و  30714کیلووات
کاهش یافته است .شاخص بهبود پروفیل ولتاژ)  ،(VPIنیز برای
سناریوهای  1تا  4به ترتیب برابر  ،17239 ،17403 ،179و  17093محاسبه
شده است .شاخص  LBIنیز که مربوط به برآورد میزان بهبود در تعادل بار
فیدر میباشد  ،برای هر چهار سناریو ،به ترتیب به صورت ،47743 ،69791
 ،48742و  49732به دست آمده است .عالوه بر این شماره تای سوئیچهای
پیشنهادی ،محل  DGها و ظرفیت تعیین شده برای آنها نیز در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  3نیز درصد بهبود هر سه شاخص را پس از اعمال تکنیک
پیشنهادی در شبکه تست شده نسبت به حالت پایه ،برای سناریوهای  2تا
 4نشان میدهد .از جدول  3نتایج زیر استخراج میشود:
هر سه سناریوی  2تا  4منجر به بهبود هر سه شاخص کاهش
تلفات ،بهبود پروفیل ولتاژ ،و تعادل بار فیدر نسبت به وضعیت پایه
(سناریوی  )1میشوند.
سناریوی  4یعنی بازآرایی چندمنظوره همراه با تخصیص بهینه
منابع تولید پراکنده ،بیشترین بهبود را در هر سه شاخص کاهش تلفات،
پروفیل ولتاژ ،و تعادل بار فیدر در میان سناریوهای دیگر نشان میدهد.

DGها
ظرفیت
)(MVA
باسها @

تای
سوئیچهای
پیشنهادی

سناریو

, 34, 33
, 36, 33
39

سناریوی
1

, 20, 32
7, 10, 19
33, 34,
35, 36,
37

سناریوی
2

, 14, 9
, 32, 29
39

سناریوی
3

سناریوی
4

جدول  3درصد بهبود شاخصها برای سناریوهای  ،3 ،2و 4
سناریوی 4

سناریوی 3

سناریوی 2

درصد بهبود
شاخص

84/78

62/97

32/94

کاهش تلفات)(%

36/88

26/03

19/49

بهبود شاخص VPI
)(%

30/11

28/48

26/77

بهبود شاخص LBI
)(%

به منظور بررسی اثرات تغییر بار بر روی عملکرد روش پیشنهادی شبکه
توزیع نمونه در سه بار سبک ( 073پریونیت) ،نامی ( 1پریونیت) و سنگین
( )176پریونیت برای سناریوهای  1و  4مجدداً شبیه سازی شده است .نتایج
به دست آمده در جدول  4خالصه شده است .همانطور که از این جدول
مشاهده میشود ،هرسه نوع بار سبک ،نامی ،و سنگین سناریوی  ،4منجر
به بهبود هر سه شاخص کاهش تلفات ،پروفیل ولتاژ ،و تعادل بار فیدر
نسبت به حالت پایه (سناریوی  )1میشود که نشان از عملکرد رضایتبخش
تکنیک پیشنهادی در شرایط تغییر میزان تقاضای بار مصرفی دارد.
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ثابت فرومون
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جدول  4نتایج شبکه  33باسه در شرایط تغییر بار ،برای دو سناریوی  1و .4
سطح بار

, 33, 34, 33
39, 36

, 34, 33
, 36, 33
39

, 33, 34, 33
39, 36

394/36

202/30

49/06

تای
سوئیچهای
پیشنهادی
)Ploss (KW

1/87

1/9

1/13

VPI

90/23

69/91

30/98

LBI

, 32, 14, 7, 9
39

, 14, 9
, 32, 29
39

, 29, 14, 7
39, 33

133/08

30/14

14/96

تای
سوئیچهای
پیشنهادی
)Ploss (KW

1/326

1/093

1/04

VPI

39/49

49/32

43/96

LBI

, 1/112, 1/109
0/981
@14, 30, 6

سناریوی 1

سناریوی 4

 -7نتیجه گیری
در این مقاله ،ترکیب جدیدی از الگوریتم مورچگان وسیستم استنتاج فازی
برای بازآرایی چندمنظوره فیدر توزیع همراه با تخصیص بهینه تولیدات
پراکنده ارائه شده است .روش پیشنهادی با هدف کاهش تلفات ،بهبود
پروفایل ولتاژ و تعادل بار فیدر در سیستمهای توزیع اعمال شده است .برای
بررسی کارایی روش پیشنهادی ،چهار سناریوی مختلف بر روی یک
سیستم نمونه  33باسه همراه با جایگذاری سه واحد  DGامتحان شده
است .بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد ،بازآرایی چند منظوره
همراه با تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده میتواند خیلی
مفیدتر از بازآرایی یا مکان یابی بهینه تولید پراکنده به تنهایی باشد.
همچنین ،تخصیص بهینه تولید پراکنده از بازآرایی در بهبود شرایط شبکه
توزیع موثرتر است .به عالوه شبکه توزیع نمونه در سه بار سبک ،نامی و
سنگین نیز برای دو سناریوی پایه و سناریوی ترکیبی پیشنهادی شبیه
سازی شده و نتایج به دست آمده نشان از عملکرد رضایت بخش تکنیک
پیشنهادی همراه با بهبود هر سه شاخص تابع هدف در شرایط بارهای
مصرفی متفاوت دارد.
نتایج حاصل از مقایسه روش ترکیبی پیشنهادی با نتایج حاصل از
الگوریتمهای دیگر همچون الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینه سازی غذایابی
باکتری و نیز الگوریتم مورچگان (بدون بهینه سازی با سیستم فازی) تأیید
میکند که تکنیک پیشنهادی عملکرد موفقتری در زمینه بهبود هر سه
شاخص تست شده نسبت به سایر الگوریتمهای ذکر شده داشته است.

برای سناریوی 4
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نتایج مقایسه روشهای مختلف شامل الگوریتم ژنتیک ( ،)GAالگوریتم
بهینه سازی غذایابی باکتری ( ،)BFOAالگوریتم مورچگان ( )ACOبا
نتایج الگوریتم ترکیبی پیشنهادی ( )Fuzzy-ACOدر بار نامی و برای
شبکه  33باسه در جدول  3ارائه شدهاند .همانطور که در این جدول
مشاهده میشود ،روش ترکیبی پیشنهادی عملکرد بهتری را در جهت
بهبود شاخصهای تست شده (بهبود تلفات ،پروفیل ولتاژ و تعادل بار فیدر)
در میان همه روشهای تست شده داشته است.

جدول  1مقایسه نتایج شبکه  33باسه در بار نامی با استفاده از روشهای مختلف
آیتم

49/32

LBI

تکنیک مورد
آزمایش

الگوریتم ژنتیک
()GA

[]14

الگوریتم بهینه
سازی غذایابی
باکتری ()BFOA
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