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واژههایکلیدی :
جا

 - 1مقدمه
به منظور کاهش قیمت برق در بازار رقابتی،کااهش هییناههاای
سیستم قدرت و به عبارت دیگر تابع هیینه سیستم قدرت از اهمیت
ویژه ای برخوردار است.یکی از راهکارهای مناسب بارای بررسای و
کنترل هیینه سیستم قدرت ،پخش باار بهیناه در حراور ساایر
تجهییات از جمله ادوات  FACTSبه منظور تعیین محل مناساب
نصااب آنهااا ماایباشااد .ایااده ادوات  FACTSاولااین بااار توس ا
 Hingoraniدر سال  1911مطرح گردید[ ،]1و در طی سالها انواع
متفاوت  FACTSبا قابلیت های متنوع مورد بررسی قارار گرفات.
کنترل کننده یکپارچاه بهیناه تاواک یکای از اناواع جدیاد ادوات
 FACTSمی باشد که ترکیبی از کنترل کننده یکپارچاه تاواک  9و
1
ترانسفورماتور تغییر دهنده فاز است[ .]2با استفاده از OUPFC
می تواک با کنترل زاویه فاز و دامنه ولتاژ در باس مورد نظر و یا با
کنترل امپدانس خ  ،با پخش تواک مناسب در شبکه ،سیستم قدرت
را کنت رل نموده ،ظرفیت سیستم را افیایش و تلفات را کاهش داد.

1
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مطالعات استاتیکی مبتنی بر هیینه این کنترل کننده و با در نظر
گرفتن مدل تیریق تواک[ ] ،و همچنین با در نظر گرفتن پیشامد
احتمالی در حالت ماندگار بررسی شده است[ .]4در این مقاله نیی با
توجه به مییت فنی و اقتصادی کنترل کننده یکپارچه بهینه تواک و
اثر آک در بهرهبرداری از سیستم قدرت ،تاثیر این کنترل کننده در
کاهش هیینه انتقال و درنتیجه هیینه کلی سیستم قدرت با در نظر
گرفتن هیینه قیمت حاشیهای محلی  11مورد ارزیابی قرار می گیرد.
جایابی بهینه نصب ادوات  FACTSدر شبکه قدرت نیازمند ارزیابی
اثربخشی نصب این کنترل کننده در نقاط مختلف سیستم قادرت
می باشد .روش پخش بار بهینه از روشهای برنامه رییی غیرخطای
است که به منظور بهینه نمودک تابع هدف تعیین شده با در نظار
گرفتن قیدهای کنترلی و عملیاتی در حالت ماندگار سیستم قدرت
به کار برده می شود OPF .به روش های مختلفی مورد بررسی قرار
گرفته شده است که شامل دسته روشهای کالسیک و روشهای
مدرک میباشد[ .]5از روشهای کالسیک میتاواک باه روشهاای

Downloaded from jeps.iaud.ac.ir at 13:36 +0430 on Tuesday June 18th 2019

یابیمبتنیبرهزینهکنترلکنندهیکپارچهبهینهتواندرسیستمقدرتبا


جا

مجله علمی  -تخصصی تحقیقات نوین در برق  -سال دوم  -شماره اول  -بهار 92

برنامه رییی خطی  12و غیرخطی  ،1روش برنامه رییی درجاه دوم ،1
روش نیوتن  1اشاره نمود .در دسته دوم با ارائه هوش مصنوعی  1به
عنواک ابیاری کارآمد ،روش های مدرک مورد استفاده قرار گرفات.
روش های تکاملی  1یکی از ابیارهای حل مسااله بهیناه ساازی در
سیستم های قدرت میباشد .در این راستا ،در سالهای اخیار باه
منظور اصالح الگوریتم های  OPFبرای فراهم آوردک امکاک تحلیل
سیساتم قادرت شاامل ادوات  FACTSمحققااک الگاوریتمهااا و
مدل های مختلفی را بارای پخاش باار و پخاش باار بهیناه ارائاه
نموده اند Taranto .و همکارانش روش تجییه 11را بارای پخاش باار
بهینه با استفاده از ادوات  FACTSپیشنهاد دادند[  .]6از این روش
می تواک برای جبراک سازهای سری و تغییردهندههای فازاستفاده
نمود ،اما در این روش ،قید های پخش بار درنظرگرفته نشده است.
در [ ] ،روش برنامه رییی خطی برای حل مسئله پخشبار بهینه با
قیود امنیتی  19به منظور تعیین پارامترهای  FACTSدر کنترل گذر
تواک خطوط معین به کار برده شد .همچنین ،حل مساله پخشبار
بهینه در حرور ادوات  FACTSدر سیستم قدرت به کمک روش
نیوک رافسوک انجام شده است[ Chung .]8و  Liاز روش الگوریتم
ژنتیک برای تعیین پارامترهای ادوات  FACTSاستفاده کردند[.]9
 Ongsakulو  Bhasaputraروش ترکیبی جستجوی ممنوعه  2و
الگوریتم بازپخت فلیات  21را برای حل مسئله بهینه سازی در حرور
ادوات FACTSمعرفی کردند [ .]11در [ ]11از ترکیبی از الگوریتم
ژنتیک و فازی به منظاور جایاابی بهیناه ساازی درحراور ادوات
 FACTSاستفاده گردید.
در این مقاله تابع هدف در نظر گرفته شده مجماوع هییناههاای
س یستم قدرت می باشد که شامل هیینههای تولید ،هیینه انتقاال
انرژی با در نظر گرفتن هیینه قیمت حاشیهای محلی و هیینه نصب
OUPFCاست .از آنجا که در [ ] ،هیینه قیمت حاشیهای محلی و
تاثیر آک در کاهش هیینه انتقال در نظر گرفته نشده بود ،میایاک
کاهش تابع هیینه در شبکه انتقال سیستم قدرت ناشی از مدیریت
صحیح تواک نیی ارزیابی می گردد .دستهبندی بخشهای این مقاله به
عبارت زیر میباشد :فصل دوم ،مدل ریاضی  OUPFCرا باه طاور
مفصل مطرح مینماید .الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله جایابی و
تعیین ظرفیت بهینه  UPFCدر فصل سوم شرح داده شده است در
فصل چهارم به ارائه فرمولنویسی مسئله که شامل توابع هادف و
قیدها و الگوریتم حل مسئله میباشد پرداخته شده اسات .فصال
پنج م شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته ،و در آخر ،در فصل ششم
نتیجه گیری ارائه میشود.

نشاک میدهد .براساس این مدل ،جریاک ترانسفورماتور تحریک با
یک منبع جریاک موازی مدل می گردد.
js
()1
Ish   I p  jIq  e
که  I pو  I qدامنه جریاک های هم فاز و عمود  Viمیباشند
است که به صورت زیر تعریف میشود:
()2
 rو



V pq  re j Vs

شعاع ناحیه عملکرد و زاویه فاز  UPFCمیباشند .ولتاژ

 Vولتاژ تیریقی توس  PSTبه خ انتقال است.
( )
V  ke j Vs
 kنسبت انتقال ولتاژ تیزریقی به ولتاژ تحریک بوده و  زاویه فاز
 PSTاست [ .]12راکتانس  x sراکتانس کل مدار (راکتانس انتقال
به عالوه راکتانس ترانسفورماتور تیریق است .ولتاژ منبع Vinj

خ
مجموع ولتاژ  PSTو  UPFCمیباشد
( )



 V   V pq

inj

V

ولتاژ  Vsاز جمع برداری ولتاژ کل  Vinjو  V sبه دست میآید.
جریاک تیریقی سری به صورت زیر میباشد.
( )
I se  V s V r  / jx s
eff

eff

با جایگذاری  Ishاز ( Vinj ،)1از ( )2و ( ) و ( ) ،و  Iseاز ( ) در
( ) و با دانستن    s  rداریم:
( )
 bse kV iV j sin      bse rV iV j sin    
()1

Pi ,OUPFC

Q i ,OUPFC  bseV i 2  k 2  r 2   2bse krV i 2 cos    
 2bse kV i cos    2bse rV i cos   
2

2

 bse kV iV j cos      bse rV iV j cos    

()9

 - 2مدلریاضیکنترلکنندهیکپارچهبهینهتوان 
( )1

دیاگرام فازوری و نمای ساده یک  OUPFCدر شکل  1و مدل
حالت ماندگار  OUPFCدر شکل  1ن شاک داده شده است[ .]2این
مدلها به خوبی تاثیر عملکرد کنترل کننده را در یک سیستم قدرت

Pj ,OUPFC  Pi ,OUPFC

Q j,OUPFC   bse kVi Vj cos     
 bse rVi Vj cos     

2
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با فرض مدل ایده آل ترانسفورماتورها و مبدلها  OUPFC ،22هیچ
توانی مصرف نمیکند .بنابراین
*
*
( )
3Vinj Ise  3Vs Ish
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 .  V i  Vi 0ولتاژ  V pqولتاژ تیریقی  UPFCبه خ انتقال
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متغیرهای   ، rو ، پارامترهای کنترلی کنترل کننده یکپارچه بهینه

 - 0الگوریتمژنتیک

تواک میباشند و به صورت زیر تعریف میشوند:
()11
u d = r cos  ρ  , u q = r sin  ρ  u d 2 +u q 2 =r 2
()12

r  u up2 1  u up2 2

1
,   i   j , k  tan 
X se

bse 

Vpq
V
Vseff

Vi

Series
converter

Shunt
Converter
OUPFC

- 4فرمولنویسیمسئلهوتابعهدف 

شکل  1دیاگرام فازوری و نمای ساده یکOUPFC

- 1- 4تابعهزینهتولید 
این تابع به معنای تعیین تواک های تولیدی هر واحد نیروگاهی در
شبکه به گونهای است که با توجه به تابع هیینه سوخت آک واحد،
حداقل هیینه به دست آید .این تابع به فرم زیر میباشد.
n
( )1
C Gen   0  1PG   2 PG2

شکل 2مدل  OUPFCشامل منبع ولتاژ سری و منبع جریاک موازی

i

δ5

...

δ1

a5

...

a1

ρ5

...

ρ1

r5

i

 Error! Bookmark not defined.
...
б1
б5 r1
...

OUP FC5

i 1

...

OUP FC1


δ

a

ρ




r

شکل ساختار جواب پیشنهادی برای مسئله موردنظر

б

OUPFC
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از اثرات نصب  OUPFCدر سیستم قدرت میتواک به کنترل پخش
تواک ،کاهش تلفات سیستم و کاهش هیینه سوخت ژنراتورها اشاره
نمود .هر یک از هیینه های مذکور میتوانند به عنواک تابع هادف
مسئله  OPFدر حرور  OUPFCدر نظر گرفته شود .در این مقاله
حداقل نمودک تابع هیینه شامل هیینه تولید ،هیینه نصب OUPFC
و هیینه انتقال با در نظر گرفتن هیینه قیمت حاشیهای محلی به
عنواک تابع هدف انتخاب شده است .
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 u up 2 
,   tan 1 
 u 
 up 1 

الگوریتم ژنتیک یکی از روش های جستجوی مبتنی بر اصل تکامل
می باشد ،که براساس اصل انتخاب طبیعی و امکاک بقاء برای تولید
مثل نسل قوی تر بنا نهاده شده است .کروموزوم که جواب مسئله
میباشد ،از تعدادی ژک در کنار یکدیگر تشکیل شده است .در ابتدا
کروموزوم با رفتار احتمالی جمعیت اولیه ساخته شده ،سپس ارزیابی
کروموزومها از طریق تابع هدف صورت پذیرفته ،در گام بعدی عملگرِ
انتخاب کروموزوم های با بیشترین برازنادگی را در باین جمعیات
2
موجود انتخاب کرده و بعاد از عملگرهاای هبمبباری  2و جهاش
جمعیت جدید ساخته میشود .پروسه تا زمانی که جمعیت بهبود
داده شده و جواب بهینه مسئله یافته شود ادامه پیدا میکند.
در مسئله جایابی تعداد ژک ها در هر کروموزوم به تعداد OUPFCها
و پارامترهای کنترلی هر یک از کنترل کننادههاا وابساته اسات.
نمونه ای از کروموزوم به عنواک ساختار جواب پیشنهادی مسئله در
شکل نشاک داده شده است.
2
جواب در نظر گرفته شده از بخش تشکیل شده است و ژک های
هر بخش به ترتیب حاوی اطالعات مکاک OUPFCها ،زاویاه فااز
 ،PSTدامنه عملکرد  ،UPFCزاویه فاز  ،UPFCو دو بخش انتهایی
حاوی اطالعات دامنه و اختالف فاز ولتاژ ابتدا و انتهای خطی که
 OUPFCبر روی آک نصب خواهد شد میباشد.
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که در اینجا  PG iتواک اکتیو تولیدی هر ژنراتور بر حسب MWو  0
 1 ،و   2ضرایبی ثابت هستند که بارای نیروگااههاای مختلاف

متفاوت بوده و در مشخصات تولید کننده داده میشود.

محدودیتهایمسئله 

- 4- 4



min CTotal  C Gen  CTrans  C Comp



- 2- 4تابعهزینهانتقال 



s .t . : Pij  Y ij V i V i cos ij V j cos ij   j  i



Q ij  Y ij V i V i sin ij V j sin ij   j  i
0  PGi  PGi ,max
Pij ,min  Pij  Pij ,max
Q ij ,min  Q ij  Q ij ,max
V i ,min V i V i ,max
 PLoad ,i

i j



Gi

0.95 

0 

2
0  r 1
    

- 0- 4تابعهزینهادوات FACTS
به منظور یافتن ظرفیت بهینه ،تابع هیینه ادوات  FACTSبه صورت
زیرمیباشد[ ].
( )1
COUPFC
8760  5

CComp 

هیینه  ، COUPFC ،OUPFCبرحسب  $میباشد .تابع هیینه
 OUPFCبر اساس اطالعات شرکتهای  ABBو  Siemensمطابق

زیر است[ ]16 ,15
()16

ij

j m

Vr
 1.05
Vs

 iقیمت حاشیه ای محلی گره iاُم ()$ /MWhrو  Pijتواک انتقالی
در خ  i-jبر حسب  MWمیباشد.

$ / h 

n

P



P

2
C OUPFC  ((12  S PST )  (0.0003  S OUPFC

0.2691 S OUPFC  188.22)  S OUPFC ) 1000

ساخته شده است ،SFACTS .مییاک بهرهبرداری از تجهییات برحسب
 ،MVAنیی شامل اجیاء  SPSTو  SUPFCمیباشد .با توجه به آنکه
ادوات  FACTSمدت زماک زیادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت،
مشابه [ ] در این برنامه نیی افق زمانی  2پنج ساله برای ارزیابی تابع
هیینه در نظر گرفته شده است.
( )1
CTotal  CGen  CTrans  CComp
 CTotalتابع هیینه کل CP ،تابع هیینه تولید  CTrans ،تابع هیینه
G

انتقال و  CCompتابع هیینه جبرانساز استفاده شده ،برحسب $
میباشند.

 : PG iتواک اکتیو تولید هر ژنراتور( )MW
 : PGi ,maxحداکثر تواک اکتیو تولید هر ژنراتور()MW
 : Pijتواک اکتیو انتقالی از باس  iاُم به باسjاُم( )MW

 : Yijادمیتانس خ انتقالی از باس  iاُم به باسjاُم ( ) 
 : ijزاویه ادمیتانس خ انتقالی از باسiاُم به باسjاُم ( ) rad
 : Viولتاژ باسiاُم ( )V
 : Pij,minحداقل ظرفیت انتقال تواک اکتیو در خ انتقال)MW (ij
 : Pij,maxحداکثر ظرفیت انتقال تواک اکتیو در خ انتقال )MW ( ij
 : Vi,minحداقل ولتاژ باسiاُم ( )V
 : Vi,maxحداکثر ولتاژ باسiاُم ( )V
 : PLoad,iبار باسiاُم( )MW

- 5مطالعه 
به منظور ارزیابی تاثیر  OUPFCبر بهرهبرداری اقتصادی از سیستم
قدرت ،جایابی این کنترل کننده در شبکه باسه  IEEEبه وسیله
پخش بار بهینه در محی نرمافیار  MATLA Bصورت پذیرفته شده
است .الگوریتم جایابی بهینه OUPFCها در سیستم قدرت و تعیین
پارامترهای کنترلی مربوطه با هدف کاهش هیینهها مطابق شکل
است .اطالعات مربوط به شبکه باسه  IEEEنشاک داده شده در
شکل  ،در [  ]1موجود است .در این مقاله تعداد OUPFCها
عدد در نظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از جایابی بهینه و تعیین پارامترهای کنترلی پنج عدد
 OUPFCدر جدول  1نشاک داده شده ،همچنین ،هیینههای
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با توجه به آنکه  OUPFCاز ترکیب یک  UPFCو یک PST

 20    20
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از آنجا که اختالف هیینههای انتقال در نتیجه ی اختالف در قیمت
های حاشیه ای محلی میباشد ،تابع هیینه انتقال که به نوعی بیانگر
مییاک تلفات ناشی از کاهش تواک انتقالی در نتیجه پخش بار بهینه
نیی است ،به صورت زیر تعریف میگردد[ .]14 ,1
( )1
CTrans    i   j Pij
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تولیدی در دو حالت قبل و بعد از جایابی OUPFCها در جدول
های  2و نشاک داده شده است.
جدول  1محل نصب و پارامترهای کنترلی  O UPFC
شروع

𝛅

خواندک اطالعات اولیه سیستم

وارد کردک اطالعات کروموزوم در سیستم

اجرای محاسبات پخش بار اقتصادی

خیر

جریمه شدک تابع
هدف

/ 2

/9

/

/11

/2

/91

- 2/ 1

/ 29

/

/9

/ 2

/9 2

1/

محدودیت های
مسئله برآورده
شده است

بلی

بعدازجایابی
 OUPFC
ت واک
هیینه

خیر

شرای خاتمه به
پایاک رسیده است

/9

بلی
چا نتایج

پایاک

2

- /29

/ 21

/1 9

/

/

/ 1

/ 1

/
- 1/1

/119

2
1
2

2

1
2
1
2
1

جدول 2هیینه تولیدی ژنراتورها قبل و بعد از جایابی OUPFC

اجرای عملگرهای جهش و
همبری

ارزیابی تابع هدف

2/9 1

1
1

9

1

هزینهوتوانتولیدی

قبلازجایابی
OUPFC
ت واک
هیینه

هرژنراتور 

() $/h
12 /9

() M W
4 /25

() $/h
11 /61

() M W
41/54

15 /99
55/54

5 /
22/8

151/6
55 /16

55/41
22/ 4

12 /69
56/41

4/9
16/52

142/99
55/42

9/91
16/28

55/ 1

16/ 4

55 /16

16/21

1
2

شکل الگوریتم حل مسئله پیشنهادی

#5

9

11

#4

هزینهکل 

`

21

8

10
#6

13

17

22

20

24

6

2

15

19 /

/19

5

 1445 /432

1

#1 14

#2

23
26

-

انتقال 

تولی د 

3

18
19

 2523/464

7
12

16

هزینه
OUPFC

هزینه

هزینه

#3

28

/2

1/

/ 1


قبل از
جایابی
OUPFC
بعد از جایابی
OUPFC

25
30

شکل  سیستم

29

شینه IEEE

همانطور که از نتایج به دست آمده میتواک استدالل نمود ،هیینه
تولید انرژی الکتریکی قبل از جایابی و نصب OUPFCها22/19% ،
هیینه کل را شامل می شد ،امّا این هیینه بعد از جایابی به مییاک
 29/ 9 %هیینه کل افیایش یافته است .امّا ،هیینه ی انتقال انرژی
الکتریکی از مییاک  /11%هیینه ی کل به مییاک چشمگیر
 1/9 %کاهش یافته است که به معنای  / %کاهش هیینه کل
بعد از جایابی OUPFCها میباشد.در نهایت میتواک نتیجه گرفت،
نصب تعدادی مشخص OUPFCدر محل مناسب سیستم قدرت
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جدول

هیینه تولیدی ژنراتورها قبل و بعد از جایابی OUPFC
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انتخاب جمعیت اولیه به صورت تصادفی

𝛒
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به 

از 

OUPFC
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G. N. Taranto, L. Pinto, and M. V. F. Pereira,
"Representation of FACTS devices in power
system economic dispatch ",Power Systems,

شده

IEEE Transactions on, vol. 7, pp. 572-576,
1992.
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/ % مورد مطالعه منجر به کاهش هیینه ی کل به مییاک
.است

 نتیجهگیری

-6
امروزه کاهش قیمت برق در بازارهای رقابتی از اهمیات ویاژهای
 یکی از راهکارهای مناساب بارای کنتارل هییناه.برخوردار است
 پخش بار بهینه در حرور سایر تجهییات ماوثر از،سیستم قدرت
 در این مقاله روش جدیدی مبتنی. میباشدFACTS جمله ادوات
بر پخش بار بهینه برای جایابی مناسب کنترل کننده یکپارچه بهینه
 روش پیشنهاد شده با هدف.تواک در سیستم قدرت ارائه شده است
اقتصادی نمودک شرای بهرهبرداری از سیستمهای قدرت و کاهش
 باه تعیاین،OUPFC  هیینه انتقال و هیینهی نصاب،هیینه تولید
 روش پیشانهادی در.ها مایپاردازدOUPFC محل مناسب نصب
 هماانطور کاه. ارائه شده اساتIEEE  باسه استانداردشبکه
 بهبود قابل توجه در هیینه کل سیستم قدرت،نتایج نشاک می دهد
.استفاده از این روش را توصیه مینماید
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رزومه

دزفول ،دانشگاه مازندراک و دانشگاه علم و صنعت
ایراک در رشته مهندسی برق  -قدرت اخذ نموده است .ایشاک هم اکنوک
عرو انجمن مهندسی برق و الکترونیک امریکا( )IEEEو از سال ( ) 1 1
تا کنوک عرو هیأت علمی دانشگاه آزاد ا سالمی واحد دزفول میباشند .
زمینه تحقیقاتی ایشاک مطالعات استاتیکی و دینامیکی سیستمهای قدرت ،
میباشد .
پایداری و کنترل و ادوات  FACTS

نویسها


زیر
1

15

Newton method
)Artificial Neural Net work (A NN
17
)Evolutionary Programming (EP
16

18

Deco mposition
Security
20
)Tabu Search (TS
21
)Simu lated Annealing (SA
22
Converter
23
Crossover
24
Mutation
25
Gen
26
Time Horizon
19
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Optimal Placement
)Optimal Unified Power Flow Controller (OUPFC
3
) Genetic Algorithm (GA
4
Power Injection Model
5
)Optimal Po wer Flow (OPF
6
Multi-Objective Function
7
)Cost Function (CF
8
Formulat ion
9
Unified Power Flow Controller
10
Phase Shifting Transformer
11
)Locational Marginal Prices (LMPs
12
)Linear Programming (LP
13
)Nonlinear Programming (NLP
14
)Quadratic Programming (QP
2
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پانتهآعوضپور در آباداک متولد شده است ( .)1 1تحصیالت
دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق  -قادرت از
دانشگاه شهید چمراک اهواز ( ،)1 12کارشناسیارشد مهندسای
برق  -قدرت از دانشگاه آزاد اساالمی واحاد دزفاول اخاذ کارده
است.فعالیتهای پژوهشی و عالقه مندی ایشااک در زمیناه ادوات
 ،FACTSمباحث پایداری گذرا و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت
است.

افشین لشکرآرا در سال ( )1 2درتهراک
متولد شد .مدارک کارشناسی،کارشناسی ارشد و
دکترای خود را در سالهای (  )1 1 ( ،)1و
( )1 19بترتیب از دانشگاه آزاد ا سالمی واحد

