شماره 58

علوم و فناوری دریا

تعیین مکان و ظرفیت بهینه واحدهای فتوولتائیک در پایگاههای دریایی دارای
ماهیت ریزشبکه با بهرهگیری از الگوریتمهای تکاملی
9

محمدرضا سهیلیفر ،1سمانه اسکندری ،2محمد علیزاده
rsoheilifar@ee.kntu.ac.ir

 -1استادیار دانشکده برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه دانشگاه عالمه محدث نوری
 -9دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده
برای بهبود عملکرد شبکههای توزیع در هنگام افزودن واحدهای فتوولتائیک به این شبکه ،بایدد مکدان و ظرفید بهینده ایدن
واحدها در نظر گرفته شود تا بیشترین بازده را داشته باشد .مکانیابی منابع تولید پراکنده با اهداف مختلفی صورت میگیدرد.
در این مطالعه مکان و ظرفی

بهینه واحدهای فتوولتائیک برای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه توزیع و ریز شدبکه

تعیین میشود .پایگاههای ساحلی نیروی دریایی با افزودن منابع تولید پراکنده مانندد میکروتدوربینهدا ،تدوربینهدای بدادی و
واحدهای فتوولتائیک در نقش یک ریزشبکه عمل خواهند کرد .مطالعه در دو حال یکی با در نظدر گدرفتن تواندایی سیمدت
فتوولتائیک در تولید فقط توان اکتیو و دیگری با در نظر گرفتن توانایی سیمت فتوولتائیک در تولیدد همزمدان تدوان اکتیدو و
راکتیو پیادهسازی میشود .در مطالعه ،از سه الگوریت بهینهسازی ژنتیک ،ازدحدام ررات و راابد اسدتعماری بدر روی شدبکه
توزیع  6باس  IEEEاستفاده شده اس  .تمامی الگوریت ها و برنامهریزیها در محیط نرمافزار  MATLABانجامشده اس .
واژگان كلیدی :ریز شبکه ،واحدهای فتوولتائیک ،الگوریتم ژنتیک ،ازدحام ذرات ،رقابت استعماری
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 -1مقدمه

تمهیل نمودن ادغدام مندابع تجدیدپدذیر بدا سدایر مندابع،

امروزه با گمترش فنآوریهای تولید انرژی ،افزایش توجده

کدداهش اابددلتوجدده تلفددات سیمددت و انتشددار گازهددای

به ممدائل زیمد محیطدی و عالاده بدرای بهبدود اابلید

گلخانه ای ،افزایش اابلی اطمینان بدرق تولیدشدده جهد

اطمینان شبکههای الکتریکی ،امکان و انگیزهی الزم بدرای

عرضه به مصرفکنندگان.

تغییر شبکههای توزیع از حال غیرفعال به فعدال و رغبد

یکی از مزایای نص ،تولیدات پراکنده در شبکههای توزیدع

در تولید انرژیهای تجدیدپدذیر در سدطس سیمدت توزیدع

کداهش تلفدات اندرژی اسد  .اسدتفاده بهینده از تولیددات

فراه شدده اسد  .باوجوداینکده اسدتفاده از مندابع تولیدد

پراکنده برای حداال کردن تلفدات ،توجده محققدین را در

پراکنده میتواند بهصدورت بدالقوه ای نیداز بدرای گمدترش

سالهای اخیر به خود جلد ،کدرده اسد  .در ایدن میدان

شبکه های الکتریکی سنتی را کاهش دهد ،اما کنترل تعداد

بررسی تأثیر تغییرات بار و تولید بر کل تلفات انرژی بمیار

زیادی از آنها همراه بارهای کنترلپدذیر باعدب بده وجدود

ضروری اس

توزیع

آمدددن لالشددی جدیددد در کنتددرل و عملکددرد یددک شددبکه

مدنظر ارار میگیرد] .[1مرجع] [2جایابی بهینه تولیدات

مطمئن و ااتصادی شده اس  .این لالش تا به یک انددازه

پراکنده را برای حداال کردن تلفات توان بررسی میکندد.

به وسیله ریزشبکهها با کاهش در ممئولی کنترلی شدبکه

در این مقاله به بررسی ظرفی بهینده تولیددات پراکندده

کاهش پیدا میکندد و باعدب مدیشدود تدا حدداکبر بدازده

پرداخته نشده و برای سادهسازی تحلیلها ،تنهدا خطدو

ااتصادی به دس آیدد .ازایدنرو راهحدل مناسد ،،سداخ

هوایی با پارامترهای  Rو  Xدر نظر گرفتهشدده اسد  .در

شبکههای کولک و ممتقل از شبکه اصلی یا ریزشدبکههدا

مرجع] [9تأثیر نفدور تولیددات پراکندده بدا فنّداوریهدای

اس .

مختلف بر تلفات ساالنه انرژی محاسبهشده اسد  .بعدالوه

ریزشبکههدا مدیتوانندد از طرید یدک نقطدهی کوپلیند

تأثیر تولیدات پراکنده بدا فنّداوریهدای متفداوت از ابیدل

مشترک به شبکه اصلی متصل شوند و یا بهصورت ممتقل

سیکل ترکیبی ،انرژی بادی ،فتوولتائیک ،سلول خورشیدی

از شبکه اصلی مورد بهرهبرداری ارار گیرند .اسدتانداردهای

روی تلفات بررسی شده و نشان داده شده که انرژی بادی

کنونی اجازه بهرهبرداری ریزشبکههدا در حالد ممدتقل از

بدترین رفتار را روی کاهش تلفات نشان میدهد .همچنین

شبکه اصلی را نمیدهند .دلیل اصلی آن نیز ممائل ایمندی

واحدهای تولید پراکنده با اابلی کنترل توان راکتیدو ،اثدر

مددرتبط بددا لحظدده جدددا شدددن از شددبکه اصددلی اس د .

بیشتری در بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفدات در شدبکه

بهعبارتدیگر ،حال گذرای ایجادشده هنگام جزیره شددن

خواهند داش .

ریزشبکه بهخصوص هنگامیکه ریزشبکه در حال تغذیه بار

در مرجع] [0از روش ترکی ،الگوریت های ژنتیک و بهینه

را بده

و مکان نص،

راکتیو محلی اس  ،می تواندد امنید هدر دو سدم

و بهعنوان معیار وااعی توسط شرک

سازی انبوه ررات برای بهینه کردن ظرفی

مخاطره بیندازد .همچنین پیچیدده بدودن کنتدرل ولتداژ و

تولیدات پراکنده استفاده شده اس  .تدابع هددف در ایدن

ریزشبکه دالیل دیگری همتند کده امکدان

مرجع حداال کردن تلفات تدوان ،بهبدود تنظدی ولتداژ و

جزیددره شدددن را بددا مشددکل مواجدده مددیکننددد .لنانچدده

پایداری ولتاژ سیمت در شبکههای توزیع شدعاعی اسد .

ریزشبکه ها به طور صحیس ادغام و مدیری شوند ،میتوانند

مرجع] [8الگوریتمی برای تعیین ظرفی

کارآمدی سیمت را افزایش دهند .ایدن افدزایش کارآمددی

بهینه تولیدات پراکنده در شبکههای توزیع ،بر مبنای یک

شبکه ادرت نتیجه لهار عل اصلی خواهد بود :پشدتیبانی

شاخص جدید معرفی میکند .در این مرجع تأثیر تولیدات

فرکانس سم

از نفور گمترده منابع تولید پراکنده با مقیاسهای کولک،
00

و مکدان نصد،
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 ،2عدالوه بدرای تولیدد تدوان اکتیدو ،از

پراکنده بر تلفات سیمت  ،پروفیل ولتداژ و پایدداری ولتداژ

دارد ولی در حال

بررسی میشود.

اابلی تولید توان راکتیو نیز بهره برداری می شود.

مرجع] [6روشی را برای جایابی بهینه فنّاوریهای متفاوت
تولیدات پراکندده بدهمنظدور کداهش تلفدات اندرژی ارائده

 -2مروری بر ریزشبکهها

میدهد .روش ارائهشدده بدر اسداس مددل تولیدد مصدرف

در شبکههای سنتی برق ،بخش توزیدع ،تدوان الزم جهد
بارها و مشتریان را تحویل میدهد .مدیتدوان گفد اولدین
نیازهای زیم محیطی شاید سرآغاز تفکر تجدیدد سداختار
در شبکههای سنتی بود .این تفکر باعدب بده وجدود آمددن
ایده تأمین بار محلی و استفاده از منابع اندرژی پراکندده را
به وجود آورد .این تفکر بهطور فزایندهای به راهحلی مه و
الزم برای مقابله با لالشهای متعددی که اندرژی جهدانی،
ااتصاد ،آلودگی محیط زیم و امنی را تح تدأثیر ادرار
می دهد تبدیل شد .این لالشها از یکسو و از سوی دیگر
رشد جمعی  ،بازسازی شبکه های برق ،ایم سوخ های
فمیلی و گرمایش جهانی ،نیروهای محرک بر نیاز و فرص
برای بهبود ساختار تولید ،انتقال و توزیع انرژی اابل اعتماد
و مقرونبهصرفه میباشند .این امر در دهه گذشته ،موجد،
افددزایش اابددلتددوجهی در تحقیدد  ،توسددعه و اسددتفاده از
سیمت های تولید پراکنده شده و لش انداز تولید انرژی به
استفاده از منابع انرژی پاک و تولید برق محلی نزدیدک بده
مصرفکنندگان تغییر کرده اس  .با توجه به ایدن رویکدرد،
سیمت های ادرت در مقیاسی کولک معرفی گردید که از
منابع انرژی پراکنده ،(DER) 0تشدکیل شدده و مدیتواندد
بهتنهایی بار محلی را تأمین و یدا جهد تبدادل اندرژی بده
شددبکه متصددل شددود .تحق د بخشددیدن بدده ایددن راهحددل
جایگزین ،با پتانمیل در حال رشد تولیدات و منابع اندرژی
پراکنده و بارهای مرتبط با آن بهعنوان یک سیمت اددرت
کولک؛ به نام ریزشبکه معرفی و مفاهی اولیه ریدز شدبکه
بهعنوان راهی برای مجتمع سازی مندابع تولیدد پراکندده و
با بهره وری باالتر نمب بده نیروگداههدای معمدولی مطدرح
گردید.

احتمالی که همده حالد هدای عملکدرد واحددهای تولیدد
پراکنده با احتماالتشان را ترکی ،میکندد ،تشدکیل شدده
اس  .محدودی ولتاژ ،ظرفی

بار خطو  ،حدداکبر نفدور

تولیدات پراکنده ،گدامهدای افدزایش یدا کداهش ظرفید
تولیدات پراکنده ،ایود ممئله اس .
یک روش تحلیلی بدرای حدداال کدردن تلفدات سیمدت
بهوسیله نص ،انواع مختلف تولیدات پراکنده در] [7مطرح
شده اس  .برای این منظور ،عالوه بر ظرفی  ،ضری ،توان
بهینه نیز برای لهار نوع منبع تولید پراکندده بده نحدوی
تعیین میشود که بیشترین کاهش در تلفات ایجداد شدود.
بنابراین در این روش انواع تولیدات پراکندده کده تواندایی
تولید یا جذب توان راکتیو را دارند موردبررسی ارارگرفته
اس  .در حضور منابع تولید پراکنده ،ولتاژ باسها بمته به
ظرفی تولیدات پراکنده تغییدر مدیکندد .اگدر دو شدبکه
توزیع دارای ساختار و نیز ظرفی تولیدات پراکنده یکمان
باشند مواعی متفاوت تولیدات پراکنده مدیتواندد اثدرات
متفاوتی را بر روی شبکه داشته باشد] .[5دروااع انتخداب
محل نص ،نامناس ،برای تولیدات پراکنده میتواند حتی
باعب افزایش تلفات در شبکه و افزایش بدیشازحدد ولتداژ
شود].[3
در این مقاله جه تعیین مکان و ظرفی بهینه واحددهای
فتوولتائیک در یک ریزشبکه پایگاه ساحلی از سه الگوریت
ژنتیک ،)GA(1بهینه سازی انبوه ررات )PSO(2و الگوریت
رااب

استعماری )ICA(9اسدتفاده شدده اسد  .همچندین

سیمت فتوولتائیدک در دو حالد

 -3مدلسازی مسئله بهینهسازی

مختلدف بررسدی شدده

ممئله مکانیابی و تعیین ظرفی واحدهای فتوولتائیک در

اس  .در حال  PV ، 1فقط اابلی تولیدد تدوان اکتیدو را

یک ریزشبکه بهصورت یک تدابع لندهدفده تعریدف شدده
اس

1 Genetic algorithm
2 Particle swarm optimaization
3 Imperialist competition algolrithm

که توابع هدف شامل حداال کدردن هزینده سدوخ
4 Distributed energy resources
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واحدهای تولید پراکنده حرارتی ،تلفدات تدوان در خطدو

در این بخش ،ایود فنی شامل ایدود مربدو بده معدادالت

انتقال و پروفیل ولتاژ در باسهای ریزشبکه اس .

پخش بار ،ایود مربو به توان خروجی واحدهای حرارتدی،
محدودی ولتاژ باسها و محدودی انتقال توان اس .

 -2-3حددداقک كددردن هزیندده سددوات واحدددهای

)   j  i

| V ||V || Y | cos(

ij

ij

i

j

j1

حرارتی
()8
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محاسبه میشود.
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 -4الگوریتمهای تکاملی
که در این رابطه  bi ،aiو  ciضرای ،تابع هزینه میباشند.

در ممئله بهیندهسدازی ،هددف یدافتن یدک جدواب بهینده
برحم ،متغیرهای ممئله ،اسد  .در همده الگدوریت هدای

 -3-3حداقک كردن تلفات ریزشبکه

تکاملی ،مجموعه اولیه ای از جوابهدای احتمدالی تشدکیل

تابع هدف مربدو بده کداهش تلفدات تدوان اکتیدو شدبکه

داده میشود .این جوابهای اولیه در الگدوریت ژنتیدک بدا

میتواند از طری زیر محاسبه شود:

عنوان «کروموزوم» ،در الگدوریت ازدحدام ررات بدا عندوان
NL

loss

()9

P

l 1
l

«رره» و در الگددوریت راابدد اسددتعماری نیددز بددا عنددوان

OF 2 

«کشور» شناخته میشوند.
دروااع این الگوریت ها جوابهای ممدئله بهیندهسدازی را

 OF2کل تلفات توان حقیقی شبکه Pl loss ،تلفات توان

بررسی کرده و سعی میکنند در طی فرایندی تکرارشدونده

حقیقی خط  lام و  NLتعداد خطو انتقال در ریزشبکه

این جوابها را رفتهرفته بهبود داده و درنهاید بده جدواب

اس .

بهینه ممئله برسانند .در شکلهای ( )1الی ( )9فلولدارت
الگوریت های تکاملی رااب

-4-3حداقک كردن تغییرات ولتاژ ریزشبکه

و ژنتیک نشان دادهشده اس .

تابع هدف مربو به حداال کردن تغییرات ولتاژ در سطس
ریزشبکه بهصورت ( )0مدلسازی شده اس .
Nbus

()0

V

i 1

i

استعماری ،ازدحام انبدوه ررات

OF 3 

 -5-3قیود فنی مسئله بهینهسازی چند هدفه
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شماره 58

علوم و فناوری دریا

شکک ( )2فلوچارت الگوریتم ازدحام انبوه ذرات][11

شکک ( )1فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری][11

-5شبیهسازی
در شکل ( ،)0ریزشبکه  6باس استاندارد  IEEEنشان داده
شده اس  ،در این شبکه شین شماره  1شین مرجع بوده و
به شبکه باالدس

متصل اس  .ایدن شدبکه دارای  3خدط

اس  .الزم به رکر اسد

کده سداختار ریزشدبکههدا صدرفا

به صورت شعاعی نیم و برای اطمینان خداطر از عملکدرد
ایمن آنها را بهصورت حلقوی نیدز طراحدی مدیکنندد .در
وااع مالحظات طراحی ریزشدبکه هدا فراتدر از شدبکههدای
توزیع شعاعی اس .
شکک ( )3فلوچارت الگوریتم ژنتیک][12
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در هر سه الگوریت بهینهسازی ،تعداد تکرار کل برابر 90
در نظر گرفتهشده اس  ،برای هر سه الگوریت تعداد
جمعی

اولیه برابر  90تا گرفتهشده اس

تا شرایط

مقایمه به یکدیگر نزدیک باشد .این مقادیر برای تمام
شبکهها یکمان در نظر گرفتهشده اس  .بعضی از پارامترها
مختص خود الگوریت اس  ،برای نمونه میزان احتمال
تقاطع و احتمال جهش در الگوریت ژنتیک برابر  0/3و
 0/1در نظر گرفتهشده اس

و ضرای ،یادگیری  c1و c2

برابر  2و ضری ،وزن اینرسی ( )wماکزیم و حداال آن
برابر  0/3و  0/0در نظر گرفتهشده اس

شکک ( )4ریز شبکه  6باس مورد مطالعه

الگوریت رااب

جذب  0/8و نمب

بهینه سیمت فتوولتائیک اس  ،بنابراین برای پیادهسدازی

این مقادیر به ترتی ،برابر  0/3و  0/90میباشند .این

 20ساعته از حاصل ضرب بار پیک سیمدت و در یدک بدار

مقادیر برحم ،تجربههای مراجع مختلف در انتخاب این

معمول روزانه که بهصورت درصدی از بار پیدک اسد  ،بده

پارامترها و دستیابی به جواب مناس ،در آنها در

میآید که ایدن دادههدا در شدکل ( )8و جددول ()1

برنامههای مربو

نشان دادهشده اس .
Daily Load

با توجه به مقادیر انتخابی برای هر الگوریت  ،روند همگرایی

90
80

60
50
Active Power
Reactive Power

40
30

)Percent Of Peak Load (%

70

20
10
25

15

20

0

به این الگوریت ها در نظر گرفتهشده

اس .

100

10

میرایی و ضری ،متوسط هزینهی کل

کلونیها برابر  0/33و  0/02اس  .برای الگوریت PSO

این روش به پروفیل بار  20ساعته نیاز اسد  .منحندی بدار

5

استعماری تعداد امپریالیم ها برابر  9و

نرخ انقالب برابر  0/0و ضری ،جذب برابر  2و ضری ،زاویه

ازآنجاکه هدف مقاله مکدانیدابی و تعیدین مکدان و انددازه

دس

و همچنین در

سه الگوریت ژنتیک ( ،)GAازدحام ررات ( )PSOو رااب
استعماری ( )ICAدر شکلهای ( )6الی ( )3آمده اس .
برای هر الگوریت ه مقادیر بهینه و ه مقادیر متوسط
تابع برازندگی کل جمعی

0

در هر مرحله نشان دادهشده

)Time (hour

اس .

شکک ( )5بار  24ساعته شبکه بهصورت درصدی از بار پیک

Objective Function Using GA Algorithm
450
BEST
MEAN

جدول ( )1اطالعات بار پیک ریزشبکه  6باس

400
350

0

0

1

16/8

20

2

97/3

58

9

29/12

00

0

16/8

20

8

16/8

20

6

250
200
150
100
50

30

25

20

15
Iteration

10

شکک ( )6روند همگرایی الگوریتم GA

00

5

0

0

)Fitness (100* p.u

)Q (kvar

)P (kW

شین

300
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Objective Function Using PSO Algorithm

نص،شده) مشخص اس  .با توجه به این درصدها در

800
BEST
MEAN

700

جدول ( )2میزان توانایی حداکبر تولید توان راکتیو نیز

600

400
300

)Fitness (100* p.u

500

مشخص میگردد.

200

جدول ( )2میزان درصد تولید توان اكتیو و راكتیو سیستم

100

25

30

15
Iteration

20

10

0

5

فتوولتائیک در طول شبانهروز

0

ساعت

شکک ( )7روند همگرایی الگوریتم PSO

1

Objective Function Using ICA Algorithm
40
BEST
MEAN

)Q (%) P (%

100

0

ساعت

)P(%

)Q (%

19

100

0

39

2

0

100

10

58

82/7

37

9

0

100

18

80

56/6

0

0

100

16

12

33/9

8

0

100

17

8

33/5

6

0

100

15

0

100

7

8

33/5

13

0

100

5

12

33/9

20

0

100

3

80

56/6

21

0

100

10

58

82/7

22

0

100

11

100

0

29

0

100

12

100

0

20

0

100

38

)Fitness (100* p.u

36
35
34
33
32
31
25

30

20

15
Iteration

10

5

0

30

شکک ( )8روند همگرایی الگوریتم ICA
Objective Function Using
35
BEST GA
BEST PSO
BEST ICA

34.5
34

33
32.5
32

)Fitness (100* p.u

33.5

31.5
31

30

25

20

15
Iteration

10

5

0

30.5

از شکلهای ( )6تا ( )3که روند همگرایی در آنها نشان
دادهشده اس  ،میتوان دریاف
بیشترین سرع

شکک ( )9منحنیهای بهترین مقادیر تابع برازندگی

همگرایی را دارد .از بین روشهای فوق،

الگوریت  GAدر تکرار یازده  PSO ،در تکرار ده و

برای هر سه الگوریتم  PSO ،GAو ICA

 ICAدر تکرار نوزده
با توجه به اینکه میتوان از سیمت های فتوولتائیک برای
تزری

که روش  PSOتقریبا

به همگرایی میرسد ،اگرله

سرع همگرایی  PSOو  GAدر این ممئله بمیار به ه

توان راکتیو در کنار توان اکتیو بهره برد ممئله

نزدیک اس

ولی  PSOزودتر به مقدار نهائی خود می-

بهینهسازی در  2حال مختلف حل میشود.

رسد .البته نیز باید خاطرنشان کرد مالک اصلی برای

حالت  :1سیمت فتوولتائیک را فقط بهعنوان یک منبع

مقایمهی هر سه الگوریت مقادیر  Bestتوابع هدف اس .

تولید توان اکتیو در نظر گرفته و مکان و ظرفی بهینه آن

مقادیر  Meanنیز مقادیر متوسط کل تابع هدف به ازای

به دس آورده میشود.

تمامی ررات مختلف در هر الگوریت اس  .با مقایمه این

حالت  :2ظرفی تولید توان راکتیو در کنار توان اکتیو نیز

مقادیر مشاهده میشود الگوریت  PSOبا سرع

بیشتری

در نظر گرفته میشود.

نمب

با توجه به اینکه توان تولیدی یک سیمت فتوولتائیک در

همگرایی روشهای مختلف در حال

طول روز با توجه به دما و میزان تابش تغییر میکند ،برای

و در حل ممائل مختلف هر کدام از آنها ممکن اس

هر منطقه میزان تولید (برحم ،درصدی از کل پنل های
08

به دو الگوریت دیگر به همگرایی میرسد .سرع
کل امری نمبی بوده
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نمب
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به دیگری برتری داشته باشند و یا عین ه رفتار

نموده و مزیتی نمب

مشاهده می شود اگدر تنهدا بدر مبندای تولیدد تدوان اکتیدو
مجموعدده فتوولتائیددک و اسددتفاده از ظرفی د کامددل ایددن

به ه نداشته باشند و ممکن اس

در ممائل دیگر برعکس عمل کنند ،بنابراین نمیتوان

مجموعه تنها برای تولید توان اکتیو بهینهسازی انجام شود

برتری الگوریتمی را نمب به دیگری بهطوراطع بیان کرد.

ظرفی  PVمعادل  100kWمیشود که هر سه الگوریت

با اجرای الگوریت ها و تحلیل نتایج مشاهده میشود بدون

بهطور مشترک این مقدار را بهعنوان ظرفی پیشنهاد می-

حضور منابع  ،PVتلفات کل در  20ساع kWh ،

دهند ،البته اختالف اندکی در مقدار دا اعشدار ظرفید -

 PVبه

های پیشنهادی مجموعههای فتوولتائیک و همچنین اتالف

مقدار  158 kWو ارار دادن آن در باس  2و تنها تولید

شبکه در صورت انتخاب آنها وجدود دارد کده در انتخداب

توان اکتیو ،مقدار تلفات توان  10/008 kWhخواهد بود

بهینه استاندارد تأثیر نمیگدذارد .بدا انتخداب ایدن

 18/5739اس و با انتخاب حداکبر مقدار ظرفی

که با این حماب در طول  20ساع

ظرفی

ظرفی  ،تلفات کل  11/2kWhمدیشدود کده نمدب

تنها حدود 1kWh

حال عدم وجود  ،PVحدود  0/6kWhکاهش نشان می-

کاهش انرژی رخ میدهد .اگر همین مجموعه فتوولتائیک
توان راکتیو نیز با توجه به ظرفی

دهد که نشان از تدأثیر  PVروی کداهش تلفدات سیمدت

آن تولید کند ،مقدار

تلفات 10/5753 kWhخواهد بود که این بار نیز حدود
 1kWhنمب

به حال

بده

دارد.

عدم وجود  PVتلفات را کاهش

حال اگر همین بهینهسازی بر اسداس اسدتفاده از ظرفید

میدهد.

 PVبرای تولید همزمان توان اکتیو و راکتیو استفاده شود،

نتدایج حاصددل از اجدرای الگددوریت هدا در تعیددین مکددان و

طب جدول مشاهده میشود که هر سده الگدوریت مقددار

ظرفی

مشابه  80kWرا به دسد

بهینه سیمت فتوولتائیک در شبکه توزیع  6بداس

مدیدهندد .بدا توجده بده ایدن

مورد مطالعه در جدول ( )9نشان داده شده اس  .با توجده

ظرفی مالحظده مدیشدود تلفدات بده مقددار 10/2kWh

به نتایج مشخص می شود که هر سده الگدوریت در حالد

کاهشیافته اس کده نمدب بده حالد ابدل نیدز حددود

های  1و  ، 2باس شماره  8را به عنوان مکان بهینده بدرای

 1kWhکاهش بیشتر در تلفات را موجد ،مدیشدود؛ امدا

نصدد ،سیمددت فتوولتائیددک تعیددین کددرده انددد .همچنددین

نکته اابدلتوجده در ایدن حالد کداهش اابدلمالحظده در

تولیدد تدوان

موردنیاز  PVخواهد بدود کده مشداهده مدیشدود

مشاهده میشود زمانی که عدالوه بدر اابلید
اکتیو سیمت فتوولتائیک ،ظرفی

ظرفی

ظرفی آن نمب به حالتی که تنها توان اکتیو تولید مدی-

تولید توان راکتیدو نیدز

در نظر گرفته میشود ه ظرفید بهینده موردنیداز و هد

شود تقریبا نصف شده اس  .مشاهده اختالف بدین مقدادیر

تلفات در  20ساع کاهش مییابد.

انتخابشده توسط الگوریت های بهینهسازی نشان میدهدد
که این اختالف بمیار نالیز بوده و اصال به لش نمیآید.
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جدول ( )3مکان نصب و ظرفیت بهینه سیستم فتوولتائیک در حالت های مختلف

حال دوم

حال اول

(سیمت فتوولتائیک با تولید همزمان توان اکتیو و

(سیمت فتوولتائیک با تولید فقط توان اکتیو)
الگوریت
مکان بهینه

انددددازه بهینددده

تلفددددات (

()KW

)KWh

راکتیو)
مکان بهینه

انددددازه بهینددده

تلفددددات (

()KW

)KWh

GA

باس 8

100/670

11/1773

باس 8

80/0853

10/1581

PSO

باس 8

100/6720

11/29

باس 8

80/0098

10/158

ICA

باس 8

100/6700

11/1773

باس 8

80/0263

10/158

برای نشان دادن تأثیر روش پیشنهادی برای تعیین میدزان

زمان شدت تابش خورشید به حداکبر خود نرسیده اسد ،

بهینه بر پروفیل ولتاژ 9 ،زمان مختلف در طدول شدبانهروز

 PVه میتواند توان اکتیو و ه توان راکتیو تولید کندد.

(ساعات  3صبس 12 ،ظهر و  12ش )،در نظر گرفتدهشدده

دروااع در ساع  3صبس میزان تابش خورشید زیاد نبدوده

اس  .شدکل ( )10پروفیدل ولتداژ سیمدت را در سداع 3

و از ظرفی کامل اینورتر سیمت فتوولتائیک بدرای تولیدد

صبس برای حال های بددون نصد ،PV ،بدا نصد PV ،بدا

تنها توان اکتیو استفاده نمیشود ،لذا مازاد ظرفی

اینورتر

ظرفی  158kWو نیز ظرفی بهینده بدا در نظدر گدرفتن

به تولید توان راکتیو اختصاص مییابد ،همانطوری کده در

تولید توان اکتیو و همچنین با نص PV ،با در نظر

شکل ( )10مشخص اس با در نظر گرفتن اابلی ایندورتر

اابلی

تولید توان اکتیو و توان راکتیو نشدان مدی-

گرفتن اابلی

 PVبرای تولید توان اکتیو و راکتیو ،پروفیل ولتاژ سیمدت
بهصورت مؤثرتری بهبودیافته اس .

دهد .این زمان به این دلیل انتخابشده اسد کده در ایدن
Voltage Profile In 9AM

1.006
Wihout PV
PV With Max Capacity IN BUS Number 2 With P Generation Only
PV With GA Optimization With P Generation Only
PV With Max Capacity IN BUS Number 2 With P & Q Generation
PV With GA Optimization With P & Q Generation

1.004

1.002
)Voltage (p.u

1

0.998

0.996

6

5.5

5

4.5

4

3.5
Bus Number

3

2.5

2

1.5

1

0.994

شکک ( )11پروفیک ولتاژ در سه حالت مختلف در ساعت  9صبح

از شدددکل ( )10مشددداهده مدددیشدددود انتخددداب ظرفیدد

همین موضوع نیز در رابطه با انتخاب این ظرفی و تولیدد

باالی 158kWدر حالتی که در باس  2نصد ،شدود تدأثیر

همزمان توان اکتیو و راکتیو در باس دوم مشاهده میشدود

بمیار کمی در بهبود پروفیل ولتاژ میگذارد بدهطدوریکده

که البته مشاهده مدیشدود ولتداژ در بداس دوم بده نمدب

تنها ولتاژ همان باس دوم را به مقدار اندکی بهبود میدهدد

بیشتری افزایش یافته اسد  ،طدوری کده حتدی بداالزدگی

و هیچ تأثیری در بهبود اندازه ولتاژ در سایر باسهدا نددارد.

ولتاژ از مقدار  1puنیز مشاهده میشود ،اما همچنان هدیچ
07
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اثر مببتی بر روی ولتاژ سایر باس ها نددارد ،نتیجده اینکده

نقا انتقال مییابد .بهبود پروفیدل ولتداژ در ازای انتخداب

انتخدداب بدداس دوم بددهعنددوان مکددان احتمددالی ارارگیددری

ظرفی  80kWبرای PVبا اابلید تولیدد تدوان راکتیدو

مجموعه فتوولتائیک بههیچعندوان مناسد ،نیمد و تنهدا

بیشتر نیز می شود ،لرا که در این حالد عدالوه بدر تدوان

هزینه ناشی از به کدارگیری مجموعده  PVرا بددون تدأثیر

اکتیو توان راکتیو نیز تولید خواهد شدد کده اثدر بیشدتری

اابل توجه در بهبود پروفیدل ولتداژ و کداهش مدؤثر تلفدات

روی پروفیل ولتاژ میگذارد ،دروااع اثرپذیری مقددار ولتداژ

افزایش میدهد؛ اما انتخاب باس  8جه نص PV ،عدالوه

از تأمین توان راکتیو بهمرات ،بیشتر از تأمین تدوان اکتیدو

بر کاهش فراوان تلفات ،پروفیل ولتاژ را نیز بهطدور مدؤثری

اس  .این امر موج ،میشود که حتی با انتخداب ظرفید

بهبود میبخشدد .از شدکل () مشداهده مدیشدود انتخداب

نصف ،پروفیل ولتاژ بهتدری در بداس هدای شدبکه حاصدل

ظرفی

 100kWسیمت فتوولتائیک و ارارگیدری آن در

شود.

باس  8پروفیل ولتاژ را بهطدور نمدبی در تمدامی بداسهدا

شکل ( )11پروفیل ولتاژ سیمت را برای سداع  12ظهدر

بهبود میبخشد و این میدزان بدا توجده بده فاصدله گدرفتن

نشان میدهد .این زمان ازآنجه انتخداب گردیدده اسد
 12تابش حداکبر و توان اکتیو تولیددی نیدز

باسها از باس اسلک بیشتر مشهود اس و مقدار ولتداژ در

که در ساع

باسهای انتهائی نزدیک به باس  8به میزان نمبتا مناسبی

بیشینه خواهد بود و تمام ظرفی

افزایش مییابد .این بهبود در باسهای دورتدر از بداس  8و

مورداستفاده ارار میگیدرد بندابراین میدزان تدوان راکتیدو

نزدیک به باس  1کمتر احماس میشود ،لرا توان کمتری

تولیدی برابر صفر اس .

برای تولید تدوان اکتیدو

به عل فاصله بیشتر از باس  8به بارهدای موجدود در ایدن
Voltage Profile In 12AM
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شکک ( )11پروفیک ولتاژ در سه حالت مختلف در ساعت  12ظهر

این حال

ولتاژ نمب به حال انتخداب تنهدا بدر اسداس تولیدد  Pاز

نیدز تفداوت لنددانی بدا شدکل ( )10نداشدته و

بهبود کمتری برخوردار خواهد بود .نتیجده اینکده منحندی

نتیجه و تحلیدل آنهدا یکمدان اسد ؛ امدا بدین دو حالد
انتخاب ظرفی  80kWو  100kWنیز توان راکتیدوی در
این ساع

پروفیل ولتاژ با ظرفی

 PVمعادل  ،80kWپایینتر ادرار

تولید نمیشود و در پروفیدل ولتداژ نیدز نقشدی

میگیرد .همچنین با انتخاب ظرفی بدزر تدر در بداس 8

ندارد ،اما لون برای حال انتخاب  PVبر مبنای تولیدد P

مشاهده میشود ولتاژ این باس نمب به باسهدای مجداور

و  Qظرفی کمتری انتخاب مدیشدود ،درنتیجده پروفیدل

بزر تر اس ولی با انتخاب ظرفی  ،80kWمقادیر ولتداژ
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شماره 58

علوم و فناوری دریا
از باس  9تا  6بهصورت پیوسته ،نزولی خواهد بدود و ولتداژ

اس  .در شکل () پروفیل ولتاژ در حال هدای عددم وجدود

باس  8از باس  0کولکتر میشدود .ایدن اصدل در شدبکه

 ،PVانتخدداب  PVبددا ظرفیدد  ،158kWبهینددهسددازی

توزیع شعاعی برارار اس .

انتخاب بر اساس تنها تولید  Pبا استفاده از  GAیدا PSO

در ساع

 12ش ،نیز کده تدابش خورشدید وجدود نددارد

و یا  ICAکامال بر ه منطب اس و مجموعده PVعمدال

اینورتر به تولید توان راکتیو اختصاص می-

بیهوده در شبکه ارار دارد ،در مورد دو حال انتخداب PV

تمامی ظرفی

 158kWو ظرفید

یابد و لون تابشی وجود ندارد میزان تولید توان اکتیدو بده

بر اسداس تولیدد  Pو  Qبدا ظرفید

صفر میرسد .پروفیل ولتاژ باس ها در سداع  12شد ،در

بهینه  ،80kWهمچنین مالحظه می شدود پروفیدل ولتداژ

شکل ( )12نشان دادهشده اس  .لون  PVدر ش ،تولیدد

 PVبهینهشدده در ایدن سداع نیدز دارای پروفیدل ولتداژ

توان اکتیو ندارد بنابراین در صورت در نظر نگدرفتن تدوان

بهتری نمب  PVبا ظرفی معادل کل بارهدا ()158kW

راکتیو در ساع  12ش ،پروفیدل ولتداژ در حالد وجدود

اس  ،اگرله  PVبا ظرفی معادل کدل بارهدا Qبیشدتری

 PVو عدم وجود  PVبره منطب خواهند شدد .همدان-

تولید میکند ،ولی لون در باس  2ارارگرفتده ،نمدیتواندد

طور که در شکل () نیز مشاهده میشدود در نظدر گدرفتن

همانند  PVبهینه شده در باس  8روی پروفیل ولتاژ تدأثیر

توان راکتیو تولیدی PVباعب بهبدود پروفیدل ولتداژ شدده

مبب بگذارد.

Voltage Profile In 12PM
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شکک ( )12پروفیک ولتاژ در سه حالت مختلف در ساعت  12شب

ممائل پیچیده در این زمینه اس  .در این مقالده ،مکدان و

 -6نتیجهگیری
با توجه به مشکالت زیم محیطی و نیز هزینه اسدتفاده از

ظرفی

سوخ های فمیلی ،اسدتفاده از مندابع اندرژی تجدیدپدذیر

باس با تابع هدف حدداال کدردن تلفدات و تغییدرات ولتداژ

مانند انرژی باد و خورشید در صنع برق روزبهروز در حال

باس ها با استفاده از الگوریت هدای تکداملی بهینده سدازی

افزایش اس  .این منابع انرژی پراکنده در سطس توزیدع بده

ازدحام ررات ،الگوریت ژنتیک و نیز رااب

استعماری با در

شبکه اضافه میشوند .لذا پایگاههدای دریدایی نیدز بدا ایدن

نظر گرفتن ایود فنی و عملیاتی حداک بدر یدک ریزشدبکه

منابع میتوانند در نقش یدک ریزشدبکه عمدل کنندد ولدی

بهصورت بهینه تعیینشده اس که بطور یقدین مدی تواندد

تعیین مکان نصد ،و نیدز ظرفید بهینده ایدن واحددها از

منجر به عملکرد بهتر شبکه توزیع در پایگاه هدای سداحلی
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اندیسها
 تعداد کل واحدهای حرارتیNg
 تعداد باس هاNbus

پارامترها
l  ماکزیم توان اابلانتقال توسط خطSlmax

 ام ماتریس ادمیتانسj  ام و ستونi  اندازهی المان سطرY ij
j  و باسi  رسانایی خط بین باسGij
i  دیماند توان اکتیو در باسPi

D

D

i  دیماند توان راکتیو در باسQi

i  حداال توان اکتیو تولیدی ژنراتور در باسPi G ,min
i  حداکبر توان اکتیو تولیدی ژنراتور در باسPi G ,max
i  حداال توان راکتیو تولیدی ژنراتور در باسQiG ,min

i  حداکبر توان راکتیو تولیدی در باسQiG ,max
i  حداال ولتاژ مجاز در باسVi
i  حداکبر ولتاژ مجاز در باسVi

و تعیین سایز منابع تولیدد پراکندده و انجدام بدازآرایی بهینده در
سیمت های توزیع شعاعی جه بهبود شرایط عملکردی شدبکه

min

و ششدمین

با استفاده از الگوریت جمدتجوی هدارمونی "بیمد
کنفرانس بین المللی برق

max
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 Viاندازه ولتاژ در باس  iام
  iدامنهی ولتاژ در باس  iام

ij

زاویهی المان سطر  iام و ستون  jام ماتریس ادمیتانس

 Pi lossتلفات توان حقیقی خط i
 Pijتوان عبوری خط بین باس  iو باس j
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