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چکیده
افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی و مطرحشدن پدیده تجدید ساختار در شبکههای قدرت و مشکالت حاصل از
آنها ،باعث افزایش تمایل بهرهبرداران شبکههای قدرت به استفاده از  )Wide Area Measurement System( WAMSبه جای
 )Supervisory Control And Data Acquisition( SCADAشده است .یکی از مباحث مهم در  WAMSکاهش هزینة جایابی
بهینه  )Phasor Measurement Unit( PMUو هزینه ساختار ارتباطی مربوط به آنها است .در این مقاله روش جدیدی برای
طراحی  WAMSبا هدف کاهش هزینههای آن ارائه شده است .برای این منظور با استفاده از الگوریتمِ حریصانه ،مکانهای بهینه
برای PMUها تعیین شده است و همزمان با استفاده از الگوریتم  Bellman-Fordمینیمم ساختار ارتباطی مورد نیاز طراحی
میشود؛ بهگونهای که هزینه کل طراحی  WAMSکاهش یابد .همچنین با استفاده از الگوریتم  Bellman-Fordمکان بهینه

PDC

( )Phasor Data Concentratorنیز مشخص میشود .این روش در شرایط عملکرد عادی سیستم و در شرایط خروج تکی  PMUو
خروج تکی هر یک از خطوط سیستم نیز مطرح شده است .شبیهسازیهای انجامشده در شبکههای  30و  118شین  IEEEو
شبکه  230kVو  400 kVاستان اصفهان نشاندهنده کارایی مناسب روش مطرحشده در این مقاله است.
واژههای کلیدی :جایابی بهینه ،سیستم ارتباطی ،سیستم اندازهگیری فراگیر ،واحد اندازهگیری فازور ،واحد جمعآوری دادههای
فازوی.
امنیت سیستم ،نمایش شرایط بهرهبرداری فعلی آن بوده

 -1مقدمه
یکی از مسائل مهم در بُعد بهرهبرداری سیستمهای
قدرت ،حفظ امنیت آن است .اولین قدم در راه ارزیابی

سیستم  SCADAبه علت همزماننبودن اندازهگیریها
نمایش دهد .ازطرفدیگر ،افزایش مصرف انرژی الکتریکی

تاریخ پذیرش مقاله1395/02/21 :

و مطرحشدن بازار در سیستم قدرت باعث شده است که

نام نویسنده مسئول :مصطفی بگ محمدی
دانشکده مهندسی برق

الزم جهت حفظ شرایط عملکرد مطلوب گرفته شود.
نمیتواند شرایط بهرهبرداری فعلی سیستم را به خوبی

تاریخ ارسال مقاله 1392/7/1 :

نشانی نویسنده مسئول :ایران

است؛ بهنحوی که پس از بررسی آن ،تصمیمهای احتمالی

اصفهان

دانشگاه اصفهان

شبکههای قدرت در حدود خود بهرهبرداری شود؛ بهگونهای
که باعث بهوجودآمدن مشکالتی در عملکردهای پایشی،
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کنترلی و حفاظتی سیستم  SCADAشدهاند .درنتیجه یک

نماید ،نقشی اساسی در دستیابی به پاسخ بهینوة مسوئله ایفوا

عالقه بینالمللی ،هم در صنعت و هم در آکادمیها ،برای

میکند .بنابراین ،تفاوت میان این روشها در زگونگی بیان

استفاده از تکنولوژیهای کنترل و مانیتور بر مبنای PMU

قیود مورد نیاز مسئلة بهینهسازی است .ایون قیوود در [ ]6در

وجود دارد [ .]1این تکنولوژیها بهعنوان سیستم اندازهگیری

قالب مجموعهای از نامعادالت خطی مطرح میشود .در [،]7

وسیع شناخته میشوند.

جایابی بهینه PMUها با حضور انودازهگیوریهوای مرسووم

کل شبکه  WAMSمیتواند در سه تابع مختلف تعریف

بهصورت برنامهریزی صحیح خطی مدل شده اسوت .در []8

شووود .1 :دسووتیابی بووه اطالعووات؛  .2انتقووال اطالعووات؛ .3

جایابی بهینه PMUها بوهصوورت مرحلوهای و در زنودین

پردازش اطالعات .وسایل اندازهگیری و سیستم ارتباطی بوه

مرحله مطرح شده است..جایابی بهینه PMUهوا در شورایط

همراه سیستم مدیریت انرژی این توابوع را انجوام مویدهنود

عملکرد عادی سیستم و در شرایط خروج یک خوط در []9

[ .]2در بخش اولPMU ،ها که در کلِ شبکه توزیع شدهاند

در قالب یک مسئلة برنامهریزی خطی عدد صحیح دودویوی

مسئول آمادهکردن اطالعات خام شبکه هستند [ .]3در بخش

مدل شده اسوت .در [ ]10نیوز جایوابی بهینوه PMUهوا بوا

دوم ،یک سیستم ارتباطی باید در کل شبکه ایجواد شوود توا

درنظرگرفتن محودودیت بورای تعوداد کانوالهوای ،PMU

اطالعاتی که PMUها مهیا کردهاند را جمعآوری کند .تأخیر

بهصورت برنامهریزی خطی عدد صحیح دودویی مدل شوده

و کیفیت دادههایی که از PMUها منتقل میشوند ،بستگی به

است .از میان روشهای بهینوهسوازی فراابتکواری نیوز کوه

قابلیت و ساختار زیر ساخت ارتباطی دارد [ .]4سیستمهوای

تاکنون برای حل مسئلة جایابی بهینة واحدهای اندازهگیوری

جدید بر مبنای مدل الیهای سیستم باز بههمپیوسوته)OSI( 1

فازور استفاده شده اسوت ،مویتووان بوه اتوماتوای یوادگیری

طراحی شدهاند .در این ساختار الیه باالیی فرض میکند کوه

سلولی [ ،]11جستجوی دودویی [ ]12جستجوی توابو []13

الیه پایینی بهطور کامل کار مویکنود ،بودون اینکوه درموورد

و بهینهسازی گروهی ذرات [ ]14اشواره کورد .تموامی ایون

عملکوورد آن زیووزی بدانوود .ایوون مو وووش باعووث کوواهش

روشها ،تنها به مسئله جایابی بهینه PMUهوا مویپردازنود؛

پیچیدگیهای استانداردسازی آنهوا مویشوود .مودل مرجوع

بنابراین توجهی به سایر بخشها و طراحی  WAMSندارند.

 OSIدربردارندة هفت الیه است :الیه فیزیکوی ،الیوه لینوک

به ندرت در مقاالت دیده میشود که بهطوور هومزموان

داده ،الیه شبکه ،الیه انتقال ،الیه جلسه ،2الیه ارائوه 3و الیوه

همووه بخووشهووای  WAMSدر نظوور گرفتووه شووده باشوود و

کاربرد [ .]2آخرین بخش  WAMSکه عمدتاً با بسوتههوای

بهینهسوازی در آنهوا انجوام شوود [ .]2در برخوی روشهوا

نرمافزاری سروکار دارد ،بهعنووان سیسوتم مودیریت انورژی

کاهش تعداد مکانهای  PMUبه عنوان کواهش هزینوههوای

شناخته میشوود .در ایون بخوش تخموین حالوت بوهعنووان

ارتباطی در نظور گرفتوه شوده اسوت [ .]15،16تنهوا در []2

مهمترین تابع است [.]5

مسئله جایابی PMUها و ساختار ارتباطی آن ،بهگونوهایکوه

تاکنون تحقیقات دربواره  ،WAMSبیشوتر معطووف بوه

هزینههای مجموش مینیمم شود ،مطرح شوده اسوت .در ایون

بحث جایوابی بهینوه  PMUبووده اسوت کوه از روشهوای

روش از الگوریتم ژنتیک زندمنظوره برای دستیابی بوه ایون

مختلفی نیز برای این منظور استفاده شده است [ .]6-14این

هدف استفاده شده است .البته این روش بسیار زمانبر بووده

روشها را میتوان در دو دسته کلوی ،روشهوای قطعوی 4و

و در شبکههای بزرگ ممکن است نتواند به جوواب برسود.

روشهای بهینهسازی تکاملی تقسیمبندی کرد .در روشهای

در آنجا مکان مرکز جمعآوری دادههای فوازوری و سواختار

قطعی ،مسئلة جایابی بهینة PMUهوا در قالوب یوک مسوئلة

ارتباطی آن نیز ارائه نشده است.

برنامهریزی عدد صحیح بیوان مویشوود .ا ایونرو ،تعریوف

در این مقاله ،سیستم اندازهگیوری و ارتبواطی WAMS

مناسب قیودی که ار ای هدف مدّ نظر مسوئله را تضومین

بهطور همزمان در نظر گرفته شوده اسوت و روش جدیودی
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برای بهینهسازی در طراحی آنها براساس هزینه مطرح شده
است .این روش قادر است عالوه بر جایابی PMUها ،مکان
بهینه  PDCو نیز مینیمم ساختار ارتباطی موورد نیواز از هور
 PMUبه  PDCرا مشخص کند .این روش با درنظرگورفتن
و بدون درنظرگرفتن اثر وجود شینهوایی بوا تووان تزریقوی
صفر و در حالت خروج تکی خطوط و خروج تکوی PMU

نیز مطرح شده است .نتایج شوبیهسوازی ،توانوایی الگووریتم
پیشنهادی در کاهش هومزموان هزینوههوای نصوب  PMUو
طراحی سیستم ارتباطی آنها را به خوبی نشان میدهد.
ادامه مقاله بهصورت زیور سوازماندهی شوده اسوت .در
بخش  2طراحی  WAMSمطرح میشود .سپس در بخش 3
روش پیشنهادی در شرایط مختلف سیستم ارائه میشود .در
بخش  4نتایج شبیهسازی ارائه شده است .مقاله در بخوش 5
با نتیجهگیری پایان یافته است.

 -2طراحی WAMS
شووکل ( ،)1یووک نمونووه از سیسووتم  WAMSرا نشووان
میدهد .در این شکلPMU ،ها کوه در شوینهوای مختلوف
شبکه قرار دارند ،دادههای فازوری را جمعآوری کرده است
و آنها را ازطریق سیستم ارتباطی به یک مرکوز جموعآوری
دادههای فازوری ( )PDCانتقال میدهندPDC .ها نیز بعد از
یک پردازش اولیه بر روی ایون دادههوا ،آنهوا را بوه مرکوز
کنترل انتقال میدهند تا تصمیمهای عملکردی و کنترلی الزم
اتخاذ شود.
در سیستمهای  ،WAMSهزینههای مربوط بوه سیسوتم
اندازهگیری و سیستم ارتباطی موورد نیواز آن ،در مقایسوه بوا
بخووش سوووم  WAMSکووه بیشووتر مربوووط بووه بسووتههووای
نرمافزاری است ،بسیار شایان توجه است.

شکل( :)1یک نمونه از سیستم WAMS

در سیسووتم انوودازهگیووری ،بووا ابووداش  ،PMUامکووان

کامل رؤیتپذیر شود .این مسئله بهصورت زیر فرمولبنودی

سنکرونسازی اندازهگیوریهوای کول شوبکه بوا اسوتفاده از

میشود.

سیگنالهای ماهوارهای سیستم موقعیتیاب جهانی(GPS) 5

()1

min  ci x i

فراهم شد .در این بخش بحث جایابی بهینوه  PMUمطورح

i 1

()2

̂S.t. AX  1

است .هدف در مسئله جایابی PMUها ،یافتن مینیمم تعوداد
آنها و همچنین مکان آنها است؛ بهگونهایکه شبکه بهطوور

N

که در آن  Xبردار جایابی PMUها است که 𝑖𝑥 مؤلفه
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تعریف میشود:

iام آن است و بهصورت زیر تعریف میشود:
1; if a PMU is installed at bus i
xi  
0; otherwise

()3

همچنین  Nتعداد شینهای شبکه است و  Aماتریس
 N×Nاتصاالت شبکه است که مؤلفههای آن بهصورت زیر
تعریف میشود:
()4

1, if i  j

 1, if buses i and j are connected
0, otherwise






m

min  Coi.Loi  w.CI Node Pathi
 i 1

S.t. OPGW Network connectall pmu to PDC

()5
()6

که  mتعداد PMUهای نصب شده اسوت و 𝑖𝑜𝐿 طوول
لینک فیبر نوری بین  PDCتا iامین  PMUاسوت 𝐶𝑜𝑖 .کول

ij

هزینه نصب یوک کیلوومتر کابول  OPGWاسوتOPGW .

a

̂ 1یک بردار به طول  Nکه تمام درایههای آن یک است
و 𝑖𝑐 هزینه مربوط به نصب  PMUدر شین iام است .هزینه
PMUها بستگی به زندین فاکتور ازجمله :تعداد کانوالهوا،
اتصاالت CTها و PTها ،اتصاالت قدرت ،اتصاالت زمین و
گیرنده  GPSدارد [.]9
سیستم ارتباطی نقش بسیار مهمی در سیستم قدرت دارد
و میتوان آن را به شبکه عصبی در بدن انسوان تشوبیه کورد.
همان گونه که نقص و عیب در شبکه عصبی ممکون اسوت
باعث فلجشدن فورد شوود ،نقوص و عیوب هوم در سیسوتم
ارتباطی ممکن است باعث فروپاشی بخشی و یا حتوی کول
سیستم قدرت شود؛ زیرا همه فعالیتهای کنترلی ،عملکردی
و حفاظتی بهشدت وابسته به عملکرد و مشخصههای سیستم
ارتباطی است .در الیه اول سیستمهای ارتباطی که بر مبنوای
مدل الیهای طراحی شدهاند ،رسانه ارتباطی و ارتباط فیزیکی
بین فرستنده و گیرنده را برقرار میکند .مشخصههای رسوانه
ارتباطی بهشدت مشخصههای سیستم ارتباطی را تحت تأثیر
قرار میدهد .به علت مزایایی که فیبر نووری دارد ،ازجملوه:
پهنای باند باال ،تلفات کم انتشار نور ،تضعیف کم ،ایمنبودن
در مقابل تداخل الکترومغناطیسی و امنیوت زیواد آن ،باعوث
شده است که بهعنوان تکنولوژی اصلی شبکه ستون فقراتی

6

 WAMSدر بسیاری از شرکتهوای بهورهبورداری پذیرفتوه
شود [.]17
در این بخش ،هدف یافتن مینیمم طول شبکه فیبر نوری
و تعداد شینهایی که در مسیر از PMUها به  PDCهستند،
جهت مینیممکردن هزینه ساختار ارتباطی است .این باید بوه
گونهای باشد که همة PMUها را به یک مرکوز جموعآوری
فازورها متصل کند .این مسئلة بهینهسوازی بوهصوورت زیور

نووووعی کابووول فیبووور نووووری اسوووتCI Node Path .
i
نشاندهندة مجموش شوینهوایی اسوت کوه در مسویر شوبکه
ارتباطی از iامین  PMUبوه  PDCاسوت .درواقوع ،هور CI

 Nodeنشاندهندة شوینی اسوت کوه در آن سووئیر و روتور
نصب میشود .وا ح هست که هرزه تعوداد CI Nodeهوا
کمتر باشد ،هزینه شبکه ارتباطی نیز کاهش مییابد w .هزینه
نصب یک سوئیر و روتر اسوت .ممکون اسوت لینوکهوای
ارتباطی زندین  PMUاز یک مسیر عبور کنند که ما آنها را
یکبار در نظر میگیریم؛ زیراکه فیبر نوری پهنای باند کوافی
برای انتقال اطالعات را دارد .قید ( )6نیز تضمین میکند که
شبکه ارتباطی بهگونهای باشد که هموه PMUهوا بوه PDC

متصل باشند.
برای بهینهسازی مذکور نیاز به طول خطوط انتقال شبکه
هست که موا آن را بوهصوورت ماتریسوی و شوبیه مواتریس
اتصاالت نشان دادهایم که درایه ijام آن نشواندهنوده فاصوله
بین شین iام و شین jام است .و درایههای قطوری آن صوفر
هستند.
با بررسی نتایج بهدستآمده از مقاالت مختلف که در
بخش  1مرور شدهاند ،مشخص میشود که این مقاالت
میتوانند به نتایج خوبی در مسئله جایابی بهینه PMUها
برسند .این مقاالت با یک تابع هدف خطی روبهرو هستند
که میتوان آن را بهصورت یک روش قطعی بیان کرد؛
درحالیکه در این مقاله مسئله جایابی بهینه PMUها و
 PDCو سوئیرها و طراحی مسیرهای ارتباطی بهطور
همزمان درنظر گرفته شده است که درنتیجه تابع هدف آن
یک تابع هدف غیرخطی است؛ بنابراین نمیتوان آن را
بهصورت یک روش قطعی بیان کرد .ازطرفیدیگر ،استفاده
از الگوریتمهای هوشمند ،اغلب زمانبر بوده است و ممکن
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است در شبکههای قدرت با ابعاد واقعی نتواند به جواب

شبکه است .در این روش از الگوریتمِ حریصانه برای جایابی

برسند .ازاینرو ،در این مقاله از الگوریتم حریصانه برای

بهینه PMUها و از الگوریتم  Bellman-Fordبرای جایوابی

جایابی PMUها استفاده شده است .الگوریتم حریصانه ،یک

بهینه  PDCو طراحی سیستم ارتباطی مورد نیاز استفاده شده

روش تکراری برای پیداکردن راهحلهای بهینه در مسائل

است .در این روش عالوه بر توأمین رؤیوتپوذیری شوبکه،

بهینهسازی است .این الگوریتم در هر لحظه نگاه میکند که

هزینه کلی طراحی  WAMSنیز بهینه میشود .این روش در

کدام انتخاب میتواند بهترین باشد و بر مبنای آن تصمیم

پنج مرحله بهصورت زیر انجام میشود:

میگیرد [ .]18همچنین برای بهینهسازی و طراحی شبکه

مرحله اول :در شوینهوایی کوه شوبکه از آنجوا شوعاعی

ارتباطی از الگوریتم  Bellman-Fordاستفاده شده است.

میشود PMU ،نصوب مویشوود توا شوینهوای شوعاعی را

الگوریتم  Bellman-Fordیکی از روشهای حل مسائل

رؤیتپذیر کنند؛ زیرا برای رؤیتپذیرکردن شینهای شعاعی

طراحی شبکه در گرافهای جهتدار با یالهای وزندار

یا باید  PMUدر خود شین شعاعی نصب شود یوا در بواس

است .در اینجا ،وزن هر یال برابر با طول آن در نظر گرفته

متصل به آن .ازآنجاییکه با نصب  PMUدر باس متصل بوه

میشود .در این الگوریتم ،مینیمم مسیر از یک گره بهعنوان

شین شعاعی میتوان تعداد بیشوتری از بواسهوای شوبکه را

گره شروش به تمامی گرههای گراف پیدا میشود [ ]18که در

رؤیتپذیر کرد ،در روش پیشنهادی  PMUدر این بواسهوا

بحث ما ،گره شروش همان مکان  PDCاست و وزن هر یال

نصب میشود.

برابر طول آن در نظر گرفته میشود .در این الگوریتم از

مرحله دوم :در این مرحله یک  PMUبه شوبکه ا وافه

ماتریس فاصله شبکه برای پیداکردن مینیمم مسیر استفاده

میشود .برای این منظور با اسوتفاده از الگووریتم حریصوانه،

شده است .جزئیات بیشتر درباره این الگوریتمها در []18

مکان شینی که با نصوب  PMUدر آنجوا تعوداد بیشوتری از

موجود است.

شینهای شبکه رؤیتپذیر مویشووند ،مشوخص مویشوود.
ممکن است بیش از یک مکوان بوه دسوت آیود کوه در ایون

 -3روش پیشنهادی
بررسی نتایج بهدستآموده از مقواالت مختلوف (کوه در
بخش  1مرور شدند) نشان میدهد که تعوداد و مکوانهوای
به دستآمده برای  PMUجهت رویتپوذیرکردن شوبکههوا
یکسان نیست .از طرفی همانطور که از معادالت ( )5و ()6
در بخش  2مشخص است ،طراحی ساختار شبکه ارتبواطی،
وابسووته بووه مکووان قرارگیووری PMUهووا اسووت؛ درنتیجووه
بهینهسازی جداگانه این دو ،همواره نمیتواند باعث مینویمم
کردن هزینههای کل شود .بنابراین در روش پیشونهادی ایون
دو مسئله بهینهسازی به نحوی با هم ترکیب و بوهطوور هوم
زمان حل میشوند تا هزینههوای طراحوی  WAMSکواهش
یابد.

 -1-3روش پیشنهادی در شرایط عملکرد عادی
شبکه
روش پیشنهادی بر مبنوای رؤیوتپوذیری توپولووژیکی

صورت به مرحله بعدی بروید (با توجه به سواختار شوبکه-
های قدرت ،در این مرحله ،معموالً بویش از یوک مکوان بوه
دست میآید)؛ اما اگر یک مکان به دست آمود PMU ،را در
آنجا نصب کنید و به مرحله پنجم بروید.
مرحله سوم :در این مرحله از الگوریتم Bellman-

 Fordبرای بهدستآوردن مینیمم طول شبکه ارتباطی و
تعداد  CI Nodesاستفاده میشود .فرض کنید در مرحله
قبل n ،شین وجود دارد که با قرارگیری  PMUدر آنها
رؤیتپذیری یکسانی از شبکه به دست آید .حال  ،nجایابی

7

متفاوت را تشکیل داده است،؛ بهطوریکه هر جایابی عالوه
بر اختصاص  PMUبه مکانهای بهدستآمده از مراحل
قبل ،در یکی از  nشین کاندید نیز یک  PMUقرار میدهد.
بنابراین  ،nجایابی بهجز در یک مکان PMU ،در مکانهای
یکسان دارند .آن یک مکان نیز همان مکان شینهای کاندید
است .حال برای هر جایابی ،هر شین شبکه را بهعنوان شین
شروش (که درواقع همان مکان  PDCباشد) در نظر گرفته
میشود و از آن شین با استفاده از الگوریتم Bellman-ford
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مینیمم مسیر به تمامی شینهای PMUدار معین میشود .بعد

شین با توان تزریقی صفر ،رؤیتپذیر میشود.

از آنکه تمامی شینهای شبکه بهعنوان شین شروش در نظر

 )3وقتیکه زند شین تزریق صفر رؤیتپذیرنشده

گرفته شد ،آن شین شروعی که با کمترین هزینه مجموش به

متصل بههم باشند و تمامی شینهای متصل به آنها

تمامی شینهای PMUدار متصل شده باشد ،بهعنوان مکان

رؤیتپذیر باشند ،شینهای تزریق صفر با بهکاربردن KCL

 PDCجایابی انتخاب میشود .هزینه مجموش دربردارندة

در آنها رؤیتپذیر میشوند.

هزینه طول فیبر نوری به ا افة هزینه تعداد  CI Nodesدر

فلوزارت روش پیشنهادی در شکل ( )2نشان داده شده

مسیر از PMUها به  PDCاست .وقتی که برای  ،nجایابی

است .این فلوزارت شرایط عملکرد عادی سیستم را مطابق

متفاوت این کار انجام شد ،جایابی که شبکه ارتباطی با

با مراحل ارائهشده روش پیشنهادی در بخش  1-3نشان

کمترین هزینه مجموش را دارد انتخاب میشود .با این روش

میدهد.

مکان  PDCنیز در هر مرحله جایابی میشود و شبکه
ارتباطی متناظر با آن نیز با کمترین هزینه به دست میآید.
حال اگر یک جایابی دارای شبکه ارتباطی با کمترین هزینه
مجموش بود ،جایابی انتخاب میشود و به مرحله پنجم



PMU


بروید؛ اما اگر زند جایابی دارای شبکه ارتباطی با کمترین
هزینه مجموش بودند ،به مرحله زهارم بروید.




مرحله زهارم :در این مرحله آن جایوابیهوایی کوه هوم
رؤیتپذیری یکسانی از شبکه و هم شبکه ارتباطی با هزینوه



مجموش یکسانی دارند ،از نظر افزونگی اندازهگیری 8مقایسوه
میشوند؛ و آن جایابی که بیشترین افزونگی انودازهگیوری را
داشته است ،انتخاب میشود و سپس به مرحله پنجم بروید.

Bellman-Ford


مرحله پنجم :در ایون مرحلوه بوا اسوتفاده از رابطوه ()2
رؤیتپذیری شبکه قدرت بررسی میشود .اگر شبکه به طور
کامل رؤیتپذیر بود ،کوار پایوان یافتوه اسوت؛ در غیور ایون

No

صورت به مرحله دوم برگردید.
گفتنی است برای درنظرگرفتن اثور شوینهوای بوا تووان
تزریقی صفر ،فقط مراحل دوم و پنجم باید اصوالح شوود و
سایر مراحل بدون تغییر میماند؛ بنابراین در این مراحل ،اثور
شینهای با توان تزریقی صفر طبق قوانین پیشنهادی زیور در
بررسی رؤیتپذیری شبکه لحاظ میشود.
 )1وقتی که همة شینهایی (بهجز یکی) که به یک شین
با توان تزریقی صفر رؤیتپذیر متصل شدهاند ،رؤیتپذیر
باشند ،شین رؤیتپذیرنشده با بهکاربردن  KCLدر شین با
توان تزریقی صفر ،رؤیتپذیر میشود.
 )2وقتی که همه شینهایی که به یک شین با توان
تزریقی صفر رؤیتپذیرنشده متصل هستند ،رؤیتپذیر
باشند ،شین با توان تزریقی صفر با بهکاربردن  KCLدر خود



شکل ( :)2فلوچارت روش پیشنهادی

 -2-3روش پیشنهادی با درنظرگرفتن اثر خروج
تکی خطوط یا خروج تکی PMU
در این قسمت باید روش پیشونهادی در بخوش  1-3بوا
وجود خروج تکی خطوط یوا خوروج تکوی  PMUاصوالح
شود .در حالت خروج خط به این صورت عمل میشود کوه
یکبهیک خطوط انتقال شبکه قطع میشود و رؤیوتپوذیری
شبکه بررسی میشود .اگر شبکه رؤیتپذیر بود ،آن خوط را
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وصل کنید و سراغ خط بعدی بروید ،اما اگر شوبکه رؤیوت

جدول ،تعداد و مکان PMUهوا ،مکوان  CI Node ،PDCو

پذیر نبود ،الگوریتم ارائهشده در بخوش  1-3بورای جایوابی

نسبت طول شوبکه ارتبواطی بوه طوول کول خطووط انتقوال

یک  PMUجدید (که شبکه را با فرض قطعبوودن آن خوط،

بهصورت درصد نشان داده شده است .در جدول ( )2نتوایج

رؤیتپذیر کند) دوباره به کار گرفته میشود .این کار را باید

روش ارائهشده با نتایج مرجع [( ،]2که تنها مرجوع موجوود

برای خروج تمامی خطوط شبکه انجام داد .در حالت خروج

در این زمینه است) مقایسه شده اسوت .بورای ایون مقایسوه

 PMUنیز همانند خروج خط ،یکبهیک PMUهای شوبکه

قیمت هر واحود انودازهگیوری و هزینوه واحود طوول خوط

حذف و رؤیتپذیری شبکه بررسوی مویشوود .اگور شوبکه

ارتباطی مطابق بوا [ ]2انتخواب شوده اسوت .در مرجوع []2

رؤیتپذیر بود ،آن  PMUرا برگردانیود و بوه سوراغ PMU

هزینه سوییرها در طراحی  WAMSلحاظ نشده اسوت .در

بعدی بروید؛ اما اگر شبکه رؤیتپذیر نبود ،الگووریتم ارائوه

مرجع [ ]2از الگووریتم ژنتیوک زنودمنظوره بورای جایوابی

شده در بخش  1-3را برای جایابی یک  PMUجدیود (کوه

همزمان  PMUو طراحی شبکه ارتباطی استفاده شده اسوت.

شبکه را با فرض نبودن آن  PMUحذفشوده ،رؤیوتپوذیر

این روش عالوه بر اینکه دارای جووابهوای بهینوه نیسوت،

کند) به کار گرفته میشود .این کار باید بورای خوروج توک

بسیار زمانبر نیز بوده است و ممکون اسوت در شوبکههوای

تک PMUهای شبکه انجام گیرد .باید ذکر شود که در ایون

قدرت با ابعاد واقعی نتواند به جواب برسد .همچنین مکوان

قسمت ،اثر شینهای با توان تزریقی صفر در بررسی رؤیت-

 PDCنیز مشوخص نشوده اسوت .در جودول [ ]2مشواهده

پذیری شبکه همواره لحاظ شده است.

میشود که در شبکه  30شینه ،تعداد PMUهای بهدستآمده
از روش پیشنهادی و مرجع [ ]2یکسوان اسوت؛ ولوی طوول

 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش ،برای ارزیابی مؤثربودن روش پیشونهادی،
الگوریتم ارائهشده در شبکههوای  30و  118شوین  IEEEو
شبکه  230kvو  400 kvاستان اصفهان آزمایش شده اسوت.
جزئیات اطالعات و دیاگرام تکخطوی ایون شوبکههوای در
[ ]19و [ ]20موجود است .شوکل ( )3دیواگرام توکخطوی
شبکه استان اصفهان را نشان میدهد .همانطور که پویش از
این اشاره شد ،برای طراحی شوبکه ارتبواطی نیواز بوه طوول
خطوط انتقال است که این اطالعات در [ ]21موجود اسوت.
کل طول خطوط انتقال در شبکههای  30و  118شین IEEE

و شبکه استان اصفهان به ترتیب برابر  9463 ،1036و 2289
کیلومتر است .نتایج بهدستآمده از روش پیشنهادی با نتوایج
روشهای قبلی موجود ،مقایسه شده است .بعد از آن ،نتایج
شبیهسازی در حالتهای دیگر ارائه شده است.
ابتدا نتایج بهدسوتآموده از روش پیشونهادی در حالوت
عملکرد عادی بدون درنظرگورفتن اثور شوینهوای بوا تووان
تزریقی صفر در جدول ( )1نشان داده شوده اسوت .در ایون

شبکه ارتباطی روش پیشنهادی کمتور اسوت .در شوبکه 118
شووینه ،هووم تعووداد PMUهووا و هووم طووول شووبکه ارتبوواطی
بهدستآمده از روش پیشنهادی ،کمتر از مقوادیر مربوطوه در
مرجع [ ]2است؛ درنتیجه هزینه  WAMSبه دسوتآموده در
هر دو شبکه با استفاده از روش پیشونهادی ،کمتور از هزینوه
 WAMSمرجع [ ]2است .این مو وش نشوان از مؤثربوودن
روش پیشنهادی اسوت .همچنوین در جودول  2تعوداد CI

 Nodeبهدستآمده از هر دو روش نیز با هم مقایسوه شوده
است .بوا مشواهده آن مشوخص مویشوود کوه نتوایج روش
پیشنهادی در این مورد نیز از نتایج مرجع [ ]2بهتر است .در
ادامه نتایج روش پیشنهادی با درنظرگرفتن اثر شینهوای بوا
توان تزریقی صفر ارائه میشود .همچنوین نتوایج در شورایط
خروج تکی  PMUو خروج تکی خطوط ،مطوابق بوا روش
پیشنهادی در بخش  2-3ارائه شده اسوت .در اینجوا قیموت
هر  PMUبرابر  ،40000$هر کیلومتر فیبر نووری  4000$و
هر سوئیر  4000$در نظر گرفته شده است [.]20
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جدول ( :)1نتایج روش پیشنهادی در شرایط عملکرد عادی بدون درنظرگرفتن اثر شین با توان تزریقی صفر
سیستم مورد مطالعه

درصد

تعداد

مکان قرارگیری PMU

PMU

 30شینه IEEE

10

 118شینه IEEE

36

 42شینه استان اصفهان

14

شبکه
ارتباطی

3،6،7،9،10،12،19،24،25،27
2،7،9،11،12،17،21،23،25،27،31،32،34،37،42،45،49،50،51
52،59،65،66،68،71،75،77،80،85،86،89،92،96،100،105،110
3،6،7،8،12،14،15،16،26،31،34،35،37،41

15.28

تعداد
CI Node

مکان
قرارگیری
PDC
6

15

28.70

55

69

38.66

21

41

جدول ( :)2مقایسه نتایج روش پیشنهادی با دیگر روشهای موجود
سیستم مورد مطالعه
 30شینه IEEE
 118شینه IEEE

روش

تعداد PMU

درصد شبکه ارتباطی

تعدادCI Node

هزینه کل (میلیون دالر)

مرجع []2

10

26.82

15

8.446

پیشنهادی

10

15.28

15

1.983

مرجع []2

39

30.48

76

31.686

پیشنهادی

36

28.70

55

28.597

شکل ( :)3نمای تکخطی شبکه  230و  400کیلوولت استان اصفهان

در جدول ( )3تعداد و مکان شینهای با تووان تزریقوی

طول شبکه ارتباطی نسبت به شرایط عملکرد عادی سیسوتم

صفر نشان داده شده است .نتایج با درنظرگرفتن اثر شین بوا

افزایش مییابد .این جودول نشوان مویدهود کوه در حالوت

توووان تزریقووی صووفر در جوودول ( )4آورده شووده اسووت.

خروج یک  PMUنسوبت بوه حالوت خوروج خوط ،تعوداد

همانطور که از جدول ( )4پیدا است ،بوا درنظرگورفتن اثور

 PMUبیشوتری برای حفظ رؤیتپذیری شبکه نیاز است کوه

شینهای با توان تزریقی صفر در رؤیتپذیری شبکه ،تعوداد

این به آن دلیل است که وقتی یک  PMUخوارج مویشوود،

 PMUمورد نیاز برای رؤیتپذیر کامل شبکه کواهش یافتوه

رؤیتپذیری زندین باس از دست مویرود؛ درحوالیکوه در

است که این امور انتظوار مویرفوت .همچنوین طوول شوبکه

خروج خط ممکن است رؤیتپذیری یوک بواس از دسوت

ارتباطی نیز کمی کاهش یافته است که در کل باعث کواهش

برود .همچنین جدول ( )5نشان میدهود کوه در حوالتی کوه

هزینه  WAMSشده است .در جدول ( )5نتایج آزمایش بوا

احتمال وقوش یک پیشامد در شبکه است (به عبارتی خوروج

درنظرگرفتن خروج خط و خروج  PMUارائه شوده اسوت.

یک خط یا خروج یک  ) PMUنیاز است کوه در بویش از

روشن است که در این حالت ،هوم تعوداد PMUهوا و هوم

نیمی از باسهای شبکه PMU ،نصب شود.
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جدول ( :)3تعداد و مکانهای شینهای با توان تزریقی صفر
سیستم مورد مطالعه

تعداد شین با توان تزریقی صفر

مکان شین با توان تزریقی صفر

 30شینه IEEE

6

6،9،22،25،27،28

 118شینه IEEE

10

5،9،30،37،38،63،64،68،71،81

 42شینه استان اصفهان

6

3،10،15،40،41،42

جدول ( :)4نتایج روش پیشنهادی در شرایط عملکرد عادی با درنظرگرفتن اثر شین با توان تزریقی صفر
سیستم مورد مطالعه تعداد PMU
 30شینه IEEE

8

 118شینه IEEE

33

 42شینه استان
اصفهان

مکان قرارگیری PMU

3،6،7،10،12،19،24،27
2،8،11،12،19،22،25،27،31،32،34،37،42،45،49،50،51،52,
59،66،70،71،75،77،80،85،86،89،92،96،100،105،110
6،7،14،15،16،26،31،34،35،37،41

11

مکان

درصد شبکه

تعداد

ارتباطی

CI Node

هزینه کل

قرارگیری

(میلیون دالر)

PDC

13.94

13

6

0.950

28.43

55

69

12.303

37.81

20

41

3.982

جدول ( :)5نتایج روش پیشنهادی با درنظرگرفتن پیشامدها
سیستم مورد
مطالعه

 30شینه IEEE

ارتباطی

PDC

(میلیون دالر)

6

2.119

6

2.045

نوش پیشامد

تعداد PMU

تعداد CI Node

خروج PMU

15

19

34.82

خروج خط

14

23

33.61

خروج PMU

17

23

38.9

6

2.384

خروج PMU

63

81

43.46

69

19.204

خروج خط

58

85

45.11

69

19.735

وخط

 118شینه IEEE

درصد شبکه

مکان قرارگیری

هزینه کل

خروج PMU

67

85

45.69

69

20.314

خروج PMU

28

35

68.85

41

7.565

 42شینه استان

خروج خط

28

36

71.18

41

7.782

اصفهان

خروج PMU

32

38

74.16

41

8.223

وخط

وخط

 -5نتیجهگیری
در این مقالوه روش جدیودی بورای طراحوی WAMS

براساس هزینه ارائه شده است که در آن عوالوه بور جایوابی
بهینه PMUها و  ،PDCساختار ارتباطی مورد نیاز آنها نیوز
طراحی شد .در این روش از الگوریتمِ حریصانه برای یوافتن
مکان PMUها و از الگوریتم  Bellman-Fordبرای جایابی
بهینه  PDCو طراحی شبکه ارتباطی استفاده شده است .این
روش با درنظرگرفتن و بدون درنظرگرفتن اثر شوینهوای بوا

تزریق صفر ارائه شد .ازآنجاییکه در سیستم قدرت هموواره
احتمال وقوش خطا وجوود دارد ،جایوابی بهینوه PMUهوا و
ساختار ارتباطی آنها در حالت خروج خط و خروج PMU

نیز ارائه شد .اگرزه این روش ممکن است باعوث افوزایش
تعداد PMUها شود ،ولی هزینوه مجمووش جایوابی  PMUو
ساختار ارتباطی مربووط بوه آن را کواهش مویدهود .نتوایج
شوبیهسووازی نشووان داد کوه روش پیشوونهادی در مقایسووه بووا
کارهای قبلی از نتایج بهتری نیز برخوردار است.
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