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چکيده
استفاده از ادوات فکتس و منابع تولید پراکنده بهعنوان یک تکنولوژی در سیستت های قتدرت و توزیتع هتر روز افت ای م یابتد ایت
تجهی ات بر روی پارامترهای متعددی همچون پروفیل ولتاژ ،تلفات خط ،جریتان اتاتاک کوتتاه ،پایتداری و قابلیتی انمینتان سیستت
تأثیرگذار م باشند و بنابرای تعیی محل بهینه ناب ،تعداد و اندازه آنها یک از مسائل مهم م باشد که مورد توجته م باشتد زیترا
ناب ای ادوات و منابع در محلهای غیر بهینه سبب اف ای تلفات سیست و تأثیر منف بر پروفیل ولتاژ و ستایر پارامترهتای سیستت
م شود در ای مقاله به بهینهسازی ه زمان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک پرداخته شده
و بهمنظور حل مسئله بهینهسازی از الگوریت ژنتیک ( )GAاستفاده شده اسی به همی منظتور تتابع دنتد هدفته شتامل ه ینتههای
بهرهبرداری و تولید منابع تولیدات پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک و قابلیی بارپذیری سیست ارائه شده اسی و نتایج حاصل از
شبیهسازی برای دو شبکه نمونه  33و  69باس استاندارد  IEEEمورد تحلیل و بررس قرار گرفی نتایج به دسی آمده نشتان مت دهتد
که با اف ای بارپذیری سیست  ،ه ینه اف ای م یابد زیرا تعداد تجهی ات مربتو بته منتابع تولیتد پراکنتده و جبتران ستاز ستنکرون
استاتیک بیشتر م شود همچنی بهینهسازی و جایاب ه زمان ای تجهی ات ،ستبب کتاه ه ینتهها و افت ای بارپتذیری سیستت
توزیع م شود
واژه های کليدی :بهینهسازی ،منابع تولیدات پراکنده ،جبران ساز سنکرون استاتیک  ،الگوریت ژنتیک

 -1مقدمه
با اف ای تقاضای توان الکتریک و محدودییهای پی روی احداث و توسعه سیست های قدرت جدید ،معموالً مجبور به بهرهبرداری از
خطو انتقاک با ظرفیت ن دیک حد حرارت آنها م باشد در دنی شرایط  ،قابلیی انمینان سیست کتاه م یابتد ،زیترا افت ای
ناخواسته بار یا خروج بعض خطو منجر به اف ای بار در خطو انتقاک م گردد در نتیجه با افت ای خطتو ختارج شتده ،شترایط
سیست بحران تر شده و احتماک خاموش سراسری اف ای م یابد خط دارای تراک  ،خط اسی که توان عبوری از آن بیشتر از مقدار
نام مجاز باشد[ ]1بهنور کل روشهای مدیریی تراک به دو دسته فن و غیر فن تقسی م شود از روشهای فن م توان به قطتع
خطو دارای تراک  ،بهکارگیری شیفی دهندههای فاز و بهرهبرداری از ادوات فکی و منابع تولید پراکنده اشاره کترد از روشهتای غیتر
فن م توان به زمانبندی تولید ژنراتورها ،قطع بار و قیمیگذاری نقطهای اشتاره کترد بتهنورکل روشهتای فنت دارای م ییهتای
همچون عدم تأثیرگذاری بر مسائل اقتاادی هستند و به همی دلیل تولید کننده و توزیعکننده بیشتر میتل بته استتفاده از ایت روش
دارد[]2
اخیراً ادوات فکتس و منابع تولید پراکنده به عنوان یک تکنولوژی بهصرفه و مفید در سیست های قدرت و توزیع مورد استفاده قرار
م گیرند و بر روی پارامترهای متعددی همچون پروفیل ولتاژ ،تلفات خط ،جریان اتااک کوتاه ،پایداری و قابلیی انمینان سیست
تأثیرگذار م باشند[ ]3بنابرای تعیی محل بهینه ناب ،تعداد و اندازه آنها یک از مسائل مهم م باشد که مورد توجه م باشد

مجله مهندسی مخابرات /سال یازدهم /شماره چهل و یک /پائیز 1400

30

ناب ای ادوات و منابع در محلهای غیر بهینه سبب اف ای تلفات سیست و تأثیر منف بر پروفیل ولتاژ و سایر پارامترهای سیست
شود[ ]4در [ ]5راهکاری برای شناسای مکان بهینه ناب تجهی ات جبران ساز سنکرون استاتیک ( )D-STATCOMبا هدف کمینه-
سازی تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در سیست های توزیع شعاع  ،ابقای دامنه ولتاژ بر روی  1پریونیی و تأمی توان راکتیو جبرانساز
مورد نیاز در شین که تجهی  D-STATCOMروی آن ناب شده اسی ،پیشنهاد م دهد در [ ]6یک روش برای جایاب بهینه تجهی
جبرانساز استاتیک توزیع  D-STATCOMدر شبکه توزیع با استفاده از الگوریت کرم شب تاب برای بهبود کیفیی توان با توجه به
متوسط م جموع اعوجاج هارمونیک ولتاژ ،میانگی انحراف ولتاژ و ه ینه کل سرمایهگذاری به عنوان تابع هدف پیشنهاد م دهد که
محدودیی ولتاژ و قدرت برای هر یک از شینهها انتخاب شدهاند در نهایی نتایج به دسی آمده از الگوریت کرم شب تاب با نتایج
الگوریت ژنتیک و اجتماع گروه ذرات مورد مقایسه و ارزیاب قرار گرفته اسی محققان در [ ]8-7مسئله قرار ده بهینه منابع تولید
پراکنده به صورت یک مسئله پخ بار بهینه ( )OPFتعریف و با استفاده از برنامهری ی غیرخط حل شده اسی
در [ ]9مسئله بهینهسازی جایاب منابع تولید پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک در یک شبکه  69باس استاندارد  IEEEبا
استفاده از الگوریت جسی و جوی صاعقه حل شده اسی که نتایج شبیهسازی عملکرد مناسب الگوریت و روش ارائه شده را نشان
م دهد در [ ]10اندازه و جایاب بهینه و هم مان منابع  DGو ادوات فکی به منظور کاه تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع
شعاع مورد بررس قرار گرفته اسی تابع هدف ارائه شده در ای مرجع ،دو هدفه بوده و بر روی یک شبکه  33باس پیادهسازی شده
اسی در [ ]11مسئله جایاب بهینه جبران ساز سنکرون استاتیک در یک شبکه توزیع به منظور بهبود کیفیی توان و کاه
هارمونیک شبکه و کاه ه ینههای تولید و بهرهبرداری با استفاده از الگوریت بهینهسازی ژنتیک پرداخته اسی که نتایج به دسی
آمده نشان دهنده دستیاب به اهداف مذکور در ای مرجع م باشد در [ ]12از بهینهسازی کلون مورده برای حل مسئله قرارده
بهینه منابع تولید پراکنده استفاده شده اسی که در آن بارهای سیست به صورت توان متغیر مدکسازی شدهاند و مسئله به صورت یک
بهینهسازی دند هدفه تعریف شده اسی در [ ]13از الگوریت ژنتیک مسئله قرارده منابع تولید پراکنده با در نظر گرفت مدک های
مختلف برای بارهای سیست استفاده کرده اسی که در آن متغیرهای تامی گیری مکان و اندازه  DGو هدف حداقل سازی تلفات کل
شبکه اسی
در ای مقاله به بهینهسازی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک پرداخته م شود که
به منظور حل مسئله بهینهسازی از الگوریت ژنتیک ( )GAاستفاده خواهد شد در ای مقاله به منظور بهینهسازی هم مان تعداد ،محل
و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک یک تابع دند هدفه و قیود بهینهسازی ،مشخص م شود و در ادامه
فرموک تشکیل شده برای دو شبکه نمونه استاندار  33و  69باس  IEEEبا استفاده از الگوریت ژنتیک حل شده و نتایج حاصل از آن که
شامل تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبران ساز سنکرون استاتیک اسی به دسی م آید الزم به ذکر م باشد که کلیه
شبیهسازیها در محیط نرماف ار متلب انجام م گیرد ای مقاله شامل ش بخ م باشد؛ در بخ اوک مقدمه و مرور بر پیشینه و
ساختار مقاله ارائه شد در بخ دوم فورموالسیون مسئله بهینه سازی ارائه م گردد؛ در بخ سوم ج یات روش پیشنهادی ارائه م
شود و در ادامه در بخ دهارم نحوه حل مسئله پیشنهادی با الگوریت ژنتیک ارائه م شود در بخ پنج نتایج شبیه سازی مورد
تحلیل و بررس قرار م گیرد و در نهایی در بخ آخر ،نتیجه گیری کل ارائه م گردد
 -2مسئله بهينه سازی
ژنراتورهای سنکرون از پرکاربردتری انواع تولیدات پراکنده م باشند ای ژنراتورها در سیست های توزیع فشار متوسط ناب م گردند
و قابلیی اتااک مستقی به شبکه را دارا م باشند ژنراتورهای سنکرون بسته به سیست تحریک قابلیی عملکرد در حالیهای مختلف
بهرهبرداری را دارا م باشند[ ]14در ای پروژه از انواع منابع تولید پراکنده دی ک ژنراتورها را به عنوان تجهی  DGsکه باید بهنور
هماهنگ با تجهی ات  D-STATCOMبهنور بهینه در شبکه توزیع جایاب شود ،مورد ارزیاب قرار م دهی محدودیی تولید توان
اکتیو و راکتیو در دی ک ژنراتورهای سنکرون با توجه به منحن عملکرد آنها تعیی م گردد ،ای منحن در واقع نقا کار ژنراتور
سنکرون را با توجه به محدودیی مکانیک توربی  ،حد حرارت سی پیچ آمیچر و نی محدودیی زیر تحریک ژنراتور نشان م -
دهد[ ]15مسئله بهینهسازی در ای مقاله شامل تابع هدف و قیود مربونه م باشد که در زیر بخ های بعدی آورده شده اسی
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 -1-2تابع هدف

در ای پروژه در واقع به دنباک تعیی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبرانساز سنکرون استاتیک در یک
سیست توزیع شعاع برای حالی پایدار هستی که البته هدف اصل کمینهسازی مجموع ه ینههای ناب و بهرهبرداری D-
 STATCOMو  DGsو همچنی ه ینه تلفات اهم شبکه اسی به عالوه قیود مسئله بهینهسازی برای محدودییهای ولتاژ و جریان و
همچنی تولید اکتیو و راکتیو  DGsو  D-STATCOMبه صورت مج ا فرموکبندی خواهند شد بنابرای  ،تابع هدف پیشنهادی از نظر
ریاضیات به صورت رابطه  1و  2بیان م شود[]16
() 1
()2
در رابطه فوق ،اندیس
و

تعداد سطوح مختلف بار شبکه توزیع را نشان م دهند

نسبی دوره زمان سطح بار Liام به دوره زمان کل تعریف م شود که اندیس

ه ینه تلفات انرژی،

دوره زمان سطح بار

ام

به صورت رابطه  3تعیی م شود:

() 3
تلفات توان در سطح بار iام )

( با رابطه  4قابل توصیف م باشد:

() 4
ه ینه سرمایهگذاری قابل استخراج از ه ینه  D-STATCOMبه صورت رابطه  5اسی
()5
که در رابطه فوق،

ه ینه ستاالنه  D-STATCOMدر ستطح بتار iام،

ه ینته سترمایهگتذاری

عمر  ،D-STATCOMو  Bنرخ بازگشی سرمایه اسی کل صرفهجوی در ه ینته
تخایص یافته به سطح بار iام،
اختالف بی ه ینه تلفات کل انرژی قبل ناب و ه ینه تلفات کل انرژی و ه ینه ساالنه  D-STATCOMبعد ناتب در سته ستطح بتار
اسی:
)(TCS

()6
از آنجای که به نور هم مان با تجهی ات جبرانساز استاتیک  ،D-STATCOMتعداد و مکان بهینه دی ک ژنراتورهای سنکرون  DGsنیت
تعیی و ه ینههای ناب و بهرهبرداری در سطوح مختلف بار شبکه ارزیاب م شوند بنابرای  ،تابع ه ینه ناب و بهترهبترداری از دیت ک
ژنراتورهای سنکرون  DGsبر اساس ثوابی  b ،aو  cتابع ه ینه نبق رابطه  7محاسبه م گردد
() 7
مطابق با آنچه بیان شد توابع هدف مورد استفاده در ای مقاله به صورت زیر م باشد
() 8
که تابع فوق شامل تابع ه ینه تلفات شبکه ( ،)OF1تابع ه ینه مربو به منبع  DGبا ضریب توان  )OF2( 0.85و تابع ه ینه مربو بته
 )OF3( DSTATCOMم باشد که مطابق روابط زیر ارائه م گردند
() 9
()10
()11
در رابطه فوق ،تلفات با استفاده از رابطه  12محاسبه م شود
() 12
در کلیه روابط فوق C ،ضریب ه ینه م باشد که برای هر یک از تجهی ات متفاوت م باشد تابع دیگری که در ای مقاله مورد استفاده
قرار م گیرد ،تابع بارپذیری سیست م باشد که با توجه به منحن ولتاژ بر حسب بار پذیری محاسبه م گردد در سیست توزیع
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م یابند

()13
()14
()15
حاک با توجه به رابطه فوق تابع مربو به بارپذیری شبکه با توجه به شکل  1به صورت رابطه  16ارائه م شود[]17
()16

شکل 1منحن ولتاژ بر حسب بار پذیری سیست توزیع[]17
 -2-2قيود
جهی بهرهبرداری ایم و کارا از سیست توزیع و برای تأمی تقاضای بار مشترکی به نور لحظهای دامنه ولتاژ در تک تتک شتی هتای
فیدرهای شبکههای توزیع بعد ناب و بهرهبرداری از تجهی ات جبرانساز استاتیک  D-STATCOMو منابع تولید پراکنده  DGsدر مکان
به ترتیب مقادیر حداکثر و حداقل ولتاژ شی iام سیست مت باشتد مدکستازی
و
بهینه باید در محدوده مجاز باشد
ای محدودیی در مسئله بهینهسازی بر اساس رابطه  17انجام م شود[:]18
()17
مقدار توان راکتیو ت ریق به شی های که تجهی ات جبرانساز استاتیک  D-STATCOMبر روی آنها ناب شتدهاند بایتد در محتدوده
ماک یم ظرفیی راکتیو Kام تجهی جبرانساز  D-STATCOMشتبکه
مجاز بهرهبرداری آن تجهی باشد اندیس
م باشد که مدکسازی ای محدودیی در مسئله بهینهسازی مطابق رابطه  18انجام م شود:
()18
مقدار توان اکتیو و راکتیو ت ریق به شی های که منابع تولید پراکنده دی ک ژنراتتور ستنکرون بتر روی آنهتا ناتب شتدهاند بایتد در
محدوده مجاز بهرهبرداری آن تجهی باشد اندیسهای

و

بته ترتیتب متاک یم و مینتیم ظرفیتی kام تجهیت

ماک یم و مینتیم
و
دی ک ژنراتور سنکرون شبکه برای تولید توان اکتیو م باشند و بهنور مشابه اندیسهای
ظرفیی kام تجهی دی ک ژنراتور سنکرون شبکه برای تولید توان راکتیو م باشند که مدکسازی ای محدودیی در مستئله بهینتهستازی
مطابق روابط  19تا  21انجام م شود:
()19
()20
()21
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که اندیس
م باشد

توان ظاهری دی ک ژنراتور kام م باشد در ای مقاله قیود زیر با مقادیر مربو به حدود آنها مطابق روابتط زیتر

()22
()23
()24
 -3روش پيشنهادی
روشهای معموک پخ بار مانند گوس -سایدک ،نیوت رافسون و غیره که برای حل شبکههای انتقاک بکار م روند در مورد شبکههای
که دارای شرایط خاص هستند کارای الزم را ندارد شبکههای توزیع از جمله ای شبکهها م باشند به دلیل اینکه گستره تغییرات  rو
 xدر آنها زیاد بوده و نی نسبی ( )r/xدر آنها باالسی و روشهای پخ بار مذکور به سخت همگرا م شوند بته دالیتل گفتته شتده
تحقیقات زیادی در زمینه پخ بار در شبکههای توزیع انجام گرفته اسی در یک گروه از روشهای پخ بار بته تناستب وییگت هتای
شبکه توزیع راهحلها و اصالحات برای روشهای کالسیک قبل ارائه شده اسی اما ،در الگوریت های جدید پیشنهاد شده بترای پخت
بار در شبکههای توزیع از وییگ ها و نوع ساختار وییه شبکههای توزیع برای ارائه الگوریت جدید استفاده شتده استی در ایت مقالته از
روش پخ بار جاروب رفی و برگشت که برای شبکههای شعاع مطرح شده اسی استفاده م شود فرض بر ای اسی که شی اولیته
یک شی مرجع با اندازه و زاویه ولتاژ معلوم باشد و ولتاژ اولیه سایر شی ها برابر ولتاژ شی مرجع و تلفات اولیه تمام شاخهها برابر صفر
باشد الگوریت تکراری برای حل پخ بار سیست شعاع از دهار مرحله تشکیل م شود[:]19
 -1-3محاسبه توان گرهها
از آنجا که توان جذبشده توسط بعض از بارها (یعن بارهای جریان ثابی و امپدانس ثابی) و توان راکتیو ت ریق شده توسط خازنها به
علی تغییر ولتاژ گرهها در نوک تکرار الگوریت تغییر م کند ،لذا باید در ن تمام تکرارهتا دوبتاره محاستبه شتوند تتوان جتذب شتده
بارهای توان ثابی در نوک تکراری متوال تغییر نم کند
 -2-3جاروب پس رو برای جمع کردن توان شاخه
با شروع از باسهای انتهای و حرکی به سمی باس  ،slackتوانهای شاخهها مطابق رابطه  25محاسبه م شوند کته در رابطته فتوق
توان شاخه nام j ،گره انتهای شاخه  Sj ،nتوان ت ریق شده به بار متال به گره jام M ،مجموعه شاخههای که در گتره  jبته شتاخه n
متال هستند Sm ،توان شاخه  mو  Lossnتلفات شاخه  nاسی که در تکرار اوک صفر فرض م شود
Sn

()25
 -3-3جاروب پيش رو برای به روز کردن ولتاژ گرهها
با شروع از شاخه متال به شی  slackو حرکی به سمی شاخههای انتهای  ،جریانها در باس فرستنده شتاخه ( nیعنت  )iو ولتتاژ در
باس گیرنده شاخه ( nیعن  ) jمطابق رابطه  26و  27محاسبه م شوند:
()26
()27
 -4-3محاسبه عدم تطابق ولتاژ
پس از اینکه مراحل فوق در هر تکرار انجام شد ،عدم تطابق ولتاژ برای تمام باسها مطابق رابطه  28محاسبه م شود:
()28
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که  kشمارنده تکرارها در الگوریت پخ بار جاروب رفی و برگشت م باشد اگر هر کدام از ΔViها بیشتتر از معیتار همگرایت باشتد،
مراحل فوق مجدداً تکرار م شود تا شرایط همگرای برای تمام شینه ها حاصل شود[]20
 -4حل مسئله با به کارگيری الگوریتم ژنتيک
الگوریت ژنتیک یک از ابتدای تری تکنیک های جستجوی تاتادف پیشتنهاد شتده مت باشتد ،کته هنتوز بته نتور گستترده بترای
مسائل دند بعدی ،غیر خط فی یک  ،مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار م گیرد[]21
ورود داده ها

انتخاب ترکيب خازن و استتکام با در نظر گرفتن
مينيمم سازی تابع هدف

قراردهي ترکيب انتخابي در باس هدف

انجام پخش بار بر روی شبکه

خیر

افزایش اندازه
استتکام

بله
انجام شبيه سازی دیناميک

خیر

آیا تمامي اهداف بهينه سازی به
دست آمد؟
بله
پرینت نتایج خروجي

پایان

شکل 2فلودارت روش پیشنهادی
هر نرح الگوریت ژنتیک با ایجاد تاادف یک جمعیی اولیه آغاز م شود و سپس در هر نستل یتک جستتجوی دو مرحلته ای تکترار
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شونده انجام م شود که در آن در مرحله ی اوک آنها یک تابع تناسب را ارزیاب م کننتد و ستپس در مرحلته ی دوم یتک جمعیتی
جدید از عوامل با استفاده از نرح های تقانع و جه از بخ ها مختلف به وجود م آید فرآیند تکرار شونده ادامه م یابتد تتا تتابع
هدف به اندازه ی مطلوب حداقل شود در پایان ،کروموزوم که بهتری عملکرد تابع هدف را تولید نموده اسی به عنوان مناستب تتری
فرد در نظر گرفته م شود و به عنوان یک راه حل در دسترس برای ای مسئله م باشتد[ ]22شتکل 2فلودتارت روش پیشتنهادی را
نشان م دهد
در ای مقاله ،هر کروموزوم به عنوان یک بردار ،کدگذاری شده اسی که در آن تعداد واحدهای تولید پراکنتده و جبتران ستاز ستنکرون
استاتیک به همراه محل خاص آنها و اندازه ی هر کدام کدگذاری شده اسی راه حل ها بر مبنای الگوریت ژنتیک تکرار شتونده ،تتالش
م کنند بهتری کروموزوم را به دسی دهند که در آن تابع هدف حداقل اسی دلیل انتخاب الگوریت ژنتیتک در ایت پتیوه  ،ستاده
بودن ف اینده جستجو ،موثر عمل کردن ،منعطف بودن و دقیق بودن تمام پاسخ ها در ای روش م باشد
-5نتایج شبيه سازی
همانگونه که قبالً بیان شد مسئله بهینهسازی در واقع یافت جواب یا جوابهای بر روی یک مجموعه از گ ینههای امکانپذیر (رعایی
قیود مسئله) با هدف بهینه کردن معیار یا معیارهای مسئله اسی مسئله بهینهستازی دندهدفته زیتر شتاخهای از مجموعته روشهتای
تامی گیری دند معیاره اسی که در میان مجموعته نامحتدودی از جوابهتای محتمتل صتورت مت گیترد[ ]23مستئله بهینهستازی
دندهدفه بر خواسته از روشهای تامی گیری در دنیای واقع اسی که شخص تاتمی گیرنده بتا مجموعتهای از اهتداف و معیارهتای
متضاد و متعارض روبروسی در ای گونه از مسائل برخالف مسائل بهینهسازی تک هدفه و به خانر وجود دند هدف متعارض بته جتای
تنها یک جواب ،مجموعهای از جوابها حاصل م شود هدف از حتل یتک مستئله بهینهستازی دندهدفته ،بته دستی آوردن مجموعته
جوابهای بهینهی پارتو (جوابهای نامغلوب) اسی[]24
هدف از بهینهسازی دندهدفه یافت جوابهای قابلقبوک و ارائه آن به تامی گیرنده برای انتخاب یک گ ینه از میتان جوابهتای ارائته
شده اسی در ای بخ نتایج حاصل از شبیهسازی بهینهسازی هم متان تعتداد ،محتل و انتدازه منتابع تولیتدات پراکنتده و جبرانستاز
سنکرون استاتیک با استفاده از الگوریت ژنتیک برای دو شبکه نمونه  33و  69باس استاندارد  ]25[ IEEEمورد تحلیل و بررس قرار
م گیرد شکل 3دیاگرام تک خط مربو به شبکه  33باس مورد استفاده در مقاله را نشان م دهد

شکل 3شبکه نمونه  33باس استاندارد ]25[ IEEE
هماننور که مشاهده م شود فیدر شعاع مورد مطالعه دارای  33شتی استی تمتام شتینههتا بته بارهتای متنتاظر اتاتاک یافتتهانتد
ترانسفورماتور پسی فوق توزیع  63/20کیلوولی م باشد و به باس  1متال شده اسی و بنابرای سطح ولتاژ در نوک فیتدر توزیتع KV
 20م باشد شکل  4دیاگرام تک خط مربو به شبکه  69باس مورد استفاده در مقاله را نشان م دهد
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شکل 4شبکه نمونه  69باس استاندارد ]25[ IEEE
در ای شبکه ،ترانسفورماتور پسی فوق توزیع  63/20کیلوولی م باشد و به باس  1متال شده اسی بنابرای سطح ولتاژ در نوک فیتدر
توزیع در ای شبکه نی  20 KVم باشد
 -1-5نتایج شبيهسازی برای شبکه نمونه  33باس
پارامترهای الگوریت ژنتیک و منحن پارتو برای شبکه  33باس  IEEEمطابق جدوک  1و شکل  2م باشد جدوک  2مقادیر بته دستی
آمده در نقا پارتو بهینه در ای حالی را نشان م دهد
همانگونه که مشخص شده استی ،بستته بته نقتا پتارتو ،تعتداد منتابع  DGبتی یتک تتا سته م باشتد امتا در همته حتاالت تعتداد
 8 ،DSTATCOMعدد م باشد همچنی مشاهده م شود که با اف ای

بار پذیری ،تعداد تجهی ات مربتو

بته  DGو DSTATCOM

بیشتر شده و به همی دلیل ه ینه اف ای یافته اسی در عی حاک در ای حالی تلفات کاه یافته اسی جتدوک  3نتتایج حاصتل از
بهینه سازی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبرانساز سنکرون استاتیک در ای حالی را نشان م دهد
جدوک 1پارامترهای الگوریت بهینهسازی ژنتیک مربو به شبکه  33باس
شبکه  33باسه
تعداد کروموزوم اولیه300 :
نرخ جه 0.3 :
تعداد متغیرها128 :
تعداد تکرار100 :

الگوریت

GA
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شکل 5منحن پارتو برای سیست  33باسه با الگوریت

GA

جدوک 2مقادیر به دسی آمده در نقا پارتو بهینه (الگوریت  GAبرای شبکه  33باس)
تعداد

تعداد

DSTATCOM

DGs

Voltage
profile
index

Loss
)(kW

Distance

()$

8

1

0.0469

117.15

1.4389

2.7759e+06

0.97087

8

2

0.0456

114.01

1.3937

3.0219e+06

0.95238

2

8

3

0.0351

90.398

1.2979

5.1584e+06

0.83333

3

Cost

1/λmax
)(p.u.

نقا
پرتو
1

جدوک 3نتایج حاصل از بهینهسازی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبرانساز سنکرون استاتیک (الگوریت
برای شبکه  33باس)
DSTATCOM capacities
)(kVAR

DSTATCOM buses

58.123
81.189

113.68
74.627

62.109
90.943

62.248
115.31

7 9 17 23
27 28 31

6

35.619
119.02
85.089
96.701

20
146.71
121.96
137.46

81.387
65.11
61.598
137.05

65.174
107.92
81.337
132.05

7 9 17 23
27 28 31
7 9 17 23
27 28 31

6
6

DG capacities
)(kVA

DG buses

نقا
پرتو

102.31

17

1

20

117.85

47.94 200
191.76

31
31

17

17
14

GA

2
3

مطابق جدوک فوق ،مکان و مقادیر منابع تولید پراکنتده و  DSTATCOMمتورد نیتاز در شتبکه توزیتع  33بتاس در حالتی استتفاده از
الگوریت  GAمشخص شده اسی
 -2-5نتایج شبيهسازی برای شبکه نمونه  69باس
در حالی شبکه  69باس  ،IEEEالگوریت ژنتیک نیاز به یک سری پارامترها دارد که مطابق جدوک  4م باشتد شتکل  6منحنت پتارتو
بهینه برای سیست  69باس با الگوریت  GAرا نشان م دهد
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جدوک 4پارامترهای الگوریت بهینهسازی ژنتیک مربو به شبکه  69باس
شبکه  33باسه

الگوریت

تعداد کروموزوم اولیه300 :
نرخ جه 0.3 :
تعداد متغیرها272 :
تعداد تکرار300 :

GA

شکل 6منحن پارتو برای سیست  69باسه با الگوریت

GA

جدوک  5و  6به ترتیب مقادیر به دسی آمده در نقا پارتو و نتتایج حاصتل از بهینهستازی هم متان تعتداد ،محتل و انتدازه منتابع
تولیدات پراکنده و جبرانساز سنکرون استاتیک را نشان م دهند
جدوک 5مقادیر به دسی آمده در نقا پارتو بهینه (الگوریت  GAبرای شبکه  69باس)
Number of
DSTATCOM

Number of
DGs

Voltage
profile
index

Loss
)(kW

Distance

()$

10

1

0.0404

121.18

1.4637

3.3457e+06

0.92593

10

2

0.0356

104.98

1.4005

4.4981e+06

0.8547

2

10

3

0.030246

88.745

1.387

5.8208e+06

0.8

3

Cost

1/λmax
)(p.u.

نقا
پرتو
1

در ای حالی نی مشابه حالی قبل ،بهینهسازی به خوب صورت گرفته اسی و مکان و ظرفیی منتابع  DGو  DSTATCOMبتهنور
دقیق مشخص شده اسی نتایج نشان م دهد که با اف ای بارپذیری ،نیاز به تعداد بیشتری از ای نوع ادوات در شبکه توزیع اسی و به
همی دلیتل ه ینته سیستت افت ای م یابتد بترای بررست دقیتق تتر کتارای روش ارائته شتده در ایت مقالته ،از الگتوریت گتر
خاکستری( ) GWOنی استفاده شد و نتایج با روش الگوریت ژنتیک مقایسه شد که خالصه مقایسه صتورت گرفتته در جتدوک  7ارائته
شده اسی
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جدوک 6نتایج حاصل از بهینهسازی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبرانساز سنکرون استاتیک (الگوریت
 GAبرای شبکه  69باس)
DSTATCOM capacities
)(kVAR
186.2

182.82
181.45
182.16
187.18
182.86
172.69
167.41
183.97
182.72
174.85
176.31
174.48
169.38
169.84
170.54
173.05
173.27
173.81
178.96
170.3
181.26
180.14
167.94
172.22
170.73
167.88
167.02
177.34
173.81

DSTATCOM buses

DG
capacities
)(kVA

DG
buses

نقا
پرتو

25 54 55 56 57
60 62 63 64 68

160.93

64

1

25 54 55 56 57
60 62 63 64 68

173.28
157.02

64

63

25 54
60 62

181.73
171.81
166.69

63
64

62

57
68

56
64

55
63

جدوک 7مقایسه نتایج شبیهسازی در دو حالی استفاده از الگوریت

گر

2

3

 GWOو GA

الگوریت

بارپذیری
سیست

ه ینه
سیست

تلفات سیست

تعداد منابع  DGو
DSTATCOM

ظرفیی منابع  DGو
DSTATCOM

ژنتیک

بیشتر

کمتر

کمتر

کمتر

کمتر

کمتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

خاکستری

نتایج نشان م دهد که الگوریت ژنتیک بسیار بهتر عمل کرده اسی و نقا بهینه با ای روش سبب عملکرد بهتر سیستت توزیتع  33و
 69باس  IEEEشدهاند
-6نتيجهگيری
استفاده از منابع تولید پراکنده و جبرانسازهای انعطافپذیر در شبکه انتقاک و توزیع یک از مه تری استراتییهای اسی کته سیستت -
های الکتریک برای بهرهبرداری در محیط مقررات زدای شده امروزی در نظر م گیرند حضتور  DGو ادوات  FACTsدر ستطح توزیتع
منجر به م ایای مختلف م شود از جمله آزاد شدن ظرفیی خطو  ،کاه تلفات ،پشتیبان ولتاژ ،پیکسای ستطح بتار و بهبتود کلت
بازده انرژی ،قابلیی انمینتان و کیفیتی تتوان بنتابرای تعیتی ظرفیتی و محتل ناتب/بهرهبترداری  DGو ادوات جبرانستاز FACTS
فاکتورهای مهم هستند که باید با دقی به منظور کمینهسازی تلفات یا بهبود پروفیل ولتاژ و جریان شبکه در نظر گرفته شوند
در ای مقاله به بررس بهینهسازی هم مان تعداد ،محل و اندازه منابع تولیدات پراکنده و جبرانساز ستنکرون استتاتیک پرداختته شتد
توابع هدف در نظر گرفته شده شامل ه ینه و بارپذیری سیست م باشند و الگوریت پیشنهادی الگوریت ژنتیک اسی نتتایج بته دستی
آمده نشان م دهد که با اف ای بارپذیری سیست  ،ه ینه افت ای م یابتد زیترا تعتداد تجهیت ات مربتو بته منتابع تولیتد پراکنتده و
 DSTATCOMبیشتر م شتود همچنتی نتتایج بته دستی آمتده نشتان مت دهتد کته بهینهستازی و جایتاب هم متان منتابع  DGو
 DSTATCOMسبب کاه ه ینهها و اف ای بارپذیری سیست توزیع م شود مقایسه نتایج در دو حالی استفاده از الگتوریت گتر
خاکستری و الگوریت ژنتیک نشان م دهد که الگوریت ژنتیک که در ای پیوه از آن برای حتل مستئله بهینهستازی استتفاده شتده
اسی نسبی به الگوریت گر خاکستری بهتر عمل کرده اسی؛ زیرا در ای حالی ه ینه کاه بیشتری داشته و ه زمتان نستبی بته
الگوریت گر خاکستری بارپذیری سیست بیشتر م باشد که ای نشاندهنده بهینهسازی دقیق تر توسط الگوریت ژنتیک م باشد
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ABSTRACT:
Recently the use of Flexible alternating current transmission system (FACTS) devices and
distributed generation resources as a technology in power and distribution systems is increasing.
These equipments affect various parameters such as voltage profile, line losses, short circuit current,
stability and reliability of the system, and therefore determining the optimal installation location,
their number and size is one of the important issues that is considered because the installation of
these devices and Resources in non-optimal locations increase system losses and negatively affect
voltage profiles and other system parameters. In this paper, the simultaneous optimization of the
number, location and size of distributed generation resources and static synchronous compensation
is used and in order to solve the optimization problem, genetic algorithm (GA) is used. For this
purpose, a multi-objective function including operating costs and generation of distributed
generation resources and static synchronous compensation and system load capacity are presented
and the simulation results were analyzed for two 33 and 69 IEEE standard networks. The results
show that with increasing system load, the cost increases because the number of equipment related
to distributed generation sources and static synchronous compensator increases. Also, the
simultaneous optimization and placement of this equipment reduces costs and increases the load
capacity of the distribution system.
KEYWORDS: Optimization, DG, Static Synchronous Compensator, Genetic Algorithm

