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Abstract:

Electric vehicles (EVs) are new and growing loads in distribution networks. Increasing
number of electric vehicles in a distribution network causes increase of electricity energy
demand. Therefore, in the absence of any energy consumption management, some
distribution system operation constraints (e.g. bus voltage magnitude) may be violated. Power
electronic devices used for charging and discharging the batteries, are usually called chargers.
The charger could be unidirectional (transfer the energy from network to the battery) or
bidirectional. Bidirectional chargers work in four areas of PQ power plane. In this paper,
firstly, the active and reactive power management of smart distribution network using electric
vehicles as non-linear problem is presented. Then, the problem is converted to mixed integer
linear programming (MILP) problem using specific linearization method and is solved by
GAMS package. The proposed scheme has been tested on the 33-bus distribution network
and its performance and capability have been evaluated by simulation results.
Keywords: Electric Vehicles, Smart distribution network, Active and reactive power management, Mixed
integer linear programming problem.
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چکیده :هزینۀ زیاد توسعه و تجدید ساختار شبکههای توزیع ،استفاده از ادواتی را برای کاهش مشکالت ناشی از رشد و
تغییرات بار ،اجتنابناپذیر کرده است .جبرانساز استاتیك توزیع یا  DSTATCOMازجمله این ادوات است .در این مقاله به
مسئلۀ جایابی و اندازۀ بهینه  DSTATCOMدر حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر آرایه فتوولتاییك با در نظر گرفتن تغییرات
بار پرداخته میشود .الگوی فصلی  -ساعتی آرایۀ فتوولتاییك برحسب میانگین توان خروجی تولیدی آن در ساعات مختلف در
نظر گرفته میشود .همچنین تغییرات بار شبکه نیز با اعمال منحنی فصلی  -ساعتی و نیز ضریب رشد ساالنه در یك دوره 5ساله
بیان میشوند .درنهایت ،هزینۀ تلفات انرژی اکتیو و راکتیو ،هزینۀ اولیه نصب جبرانساز و انحراف ولتاژ میانگین تابع هدف در
نظر گرفته میشوند .الگوریتم  NSGA-IIبرای بهینهسازی مسئله و روش جاروب پسرو  -پیشرو برای حل معادالت پخش بار به
کار گرفته میشود و شبیهسازی در شبکههای نمونۀ  33و  69شینه و در محیط نرمافزار  Matlabاجرا میشود .نتایج نشان
میدهند جایابی این جبرانساز ،تلفات توان را کاهش میدهد و پروفیل ولتاژ سیستم را بهبود میبخشد که همراه با توجیه
اقتصادی خواهند بود.

واژههاي کلیدي:

آرایۀ فتوولتاییك ،الگوریتم ژنتیك با مرتبسازی نامغلوب ،پروفیل ولتاژ ،تلفات توان ،جبرانساز استاتیك

توزیع.
 -1مقدمه
تأمین توان تقاضاشدۀ تمامی بارها با کیفیت مطلووب و
دامنۀ ولتاژ پذیرفته شده ،ازجمله اصلیترین محدودیت های
 1تاریخ ارسال مقاله1396/06/05 :
تاریخ پذیرش مقاله1396/07/25 :
نام نویسندۀ مسئول :سید مهدی حسینی

سیستم های انرژی است .همچنین کواهش تلفوات ناشوی از
انتقال توان درجهت بهینهسازی بهرهبرداری شبکههای قدرت
اهمیت فراوانی دارد.
اگرچه ادوات  FACTS1برای بهبود مسائل کیفیت توان
در سیستمهای انتقال قدرت توسعه یافتهاند ،با ایدهای مشابه
میتوان آنها را در سیسوتم هوای توزیوع نیوز بوه کوار بورد.
جبران ساز استاتیك توزیع یا  DSTATCOM2ازجملۀ ایون

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران – بابل – خیابان دکتر شریعتی –

ادوات است که در سیستم توزیع استفادۀ زیوادی درجهوت

دانشگاه صنعتی نوشیروانی – دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر

بهبود کیفیت توان دارد [ ]1ازجمله تنظیم ولتاژ ،متعادلکردن

جا یابی بهین ۀ جبرانساز استاتیك توزیع بهمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور ...
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ولتاژ ،کاهش هارمونیك ،جبران فلیکر ولتاژ ،بهبود پایداری،

هزینه و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جسوتجوی بواکتری در

متعادلکردن بار ،جبران سازی توان راکتیوو ،جبوران کواهش

سیستم های نمونه  33و  115شینه بررسی شده است که البته بوار

ولتاژ و آزادسازی ظرفیت خطوط [.]2

سیستمهای فوق بهصورت ثابت و برابر با بار پایه آنها است.

از طرف دیگر ،تولیود پراکنوده مبتنوی بور انورژیهوای

برای همین منظور در مرجع [ ]9از الگوریتم جستجوی

تجدیدپذیر مانند نیروگاه های بادی ،آرایه های فتوولتاییوك،

فاخته به همراه شاخصهای پایداری ولتاژ و عامل حساسیت

پیوول سوووختی و ...بووه دالیلووی همچووون کوواهش گازهووای

تلفات در سیستم های نمونه  34 ،12و  69شینه با بوار پایوه

گلخانه ای ،کاهش تلفات انرژی ،کاهش پیك ،بهبود پروفیل

اسووتفاده شووده اسووت .بووهطووور مشووابه در مرجووع [ ]10از

ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان در سال های اخیور اهمیوت

شاخص های مذکور به همراه روش پخش بار مستقیم برای

ویژه ای یافته اند که از این میوان آرایوۀ فتوولتاییوك ()PV3

جایابی بهینه هومزموان  DGو  DSTATCOMدر سیسوتم

طبیعت تصادفی دارد و درنتیجه ،متغیر و غیرقطعی خواهود

نمونه  33شینه با بار پایه در بازۀ زمانی یوك سواله بوه کوار

بود[ .]3عالوه بر این ،بار شبکه نیز متغیر بوده است؛ بنابراین

گرفته میشوند.

نیاز است ظرفیت جبران ساز نیز با سرعت پاسخ مناسب در

در [ ]11الگوریتم بهینوه سوازی خفواش بورای جایوابی

شرایط باری مختلف تغییر کند کوه  DSTATCOMچنوین

چندگانه  DSTATCOMبا در نظر گرفتن تغییرات بار بوه

قابلیتی دارد [.]2

کار گرفته شده است .تغییرات بار در این مرجع به صوورت

پووژوهشهووای متنوووعی بووه بررسووی DSTATCOM

پرداختووهانوود .در مرجووع [ ]2الگووویی مناسووب بوورای

محدودۀ تغییرات بار سهسطحی از بار سبك تا بار سنگین با
پلههای یكدرصدی الگوسازی شده است.

 DSTATCOMبرای استفاده درمعادالت جاروب پسرو -

مسئلۀ تجدید ساختار و جایابی بهینۀ این جبران سواز و

پیشرو معرفی شده است .مرجع [ ]4به مسئلۀ جایوابی ایون

آرایۀ فتوولتاییك بهطور همزمان با هدف بهبود پروفیل ولتاژ

جبران ساز با نگرش تجدید ساختار شبکه و با هدف کاهش

و کاهش تلفات توان به روش بهینهسازی ترکیبی چندمتغیره

تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ به روش الگوریتم ازدحام

فازی و الگووریتم اجتموا مورچوه بودون در نظور گورفتن

ذرات پرداخته شده است .همچنین بار شبکه های نمونه 69

تغییرات بار در مرجع [ ]12بررسی شده است کوه البتوه در

و  83شینه به صورت ثابت و برحسب مقادیر پایوه آنهوا در

آن ،آرایۀ فتوولتاییك همانند یك  DGبه صوورت قطعوی و

نظر گرفته شده است.

معین مدل سازی شده است .درنهایوت در مرجوع [ ]13بوه

در مرجع [ ]5از الگوریتم بهینهسازی ایمنی برای جایابی

مسئلۀ تجدید ساختار شبکه با هدف کاهش تلفات و بوا در

 DSTATCOMدر حضور  DG4و با هدف کاهش تلفوات

نظر گرفتن هزینۀ تلفات به کمك روش ژنتیك – فوازی در

اکتیو و بهبود پروفیل ولتاژ و جریان شبکه استفاده شده است

سیستمهای نمونه  33و  69شینه پرداخته شده است.

که تغییرات بار شبکه به صورت الگووی بوار سوهسوطحی و

در این مقاله ،جایابی بهینۀ  DSTATCOMدر حضور

بدون در نظر گرفتن رشد بار ،الگوسازی شده است .در []6

آرایۀ فتوولتاییك با در نظرگرفتن تغییرات و رشد بار در دور ۀ

جایابی همزمان  DSTATCOMو  ،DGروش بهینه سوازی

 5ساله در شبکۀ توزیع شعاعی به کموك الگووریتم ژنتیوك

چندمتغیره ،ازدحام ذرات بهبودیافته با هدف کاهش هزینوۀ

چندهدفه مبتنی بر مرتب سازی نامغلوب صورت میگیورد.

تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و با بار ثابوت در سیسوتم هوای

منحنی تغییرات توان تولیدی خروجی آرایۀ  PVبه صوورت

نمونه  33و  69شینه بررسی شده است .برای همین منظوور

فصلی  -ساعتی در نظر گرفته میشود .همچنین تغییرات بار

در [ ]7الگوریتم بهینوه سوازی جسوتجوی فراگیور و شوبکۀ

شبکه نیز برحسب منحنی تغییرات فصولی  -سواعتی بیوان

شعاعی 30شینه با بار پایه به کار گرفته شده است.

میشوند .انحراف ولتاژ میانگین سیستم در ساعات مختلف و

در مرجووع [ ]8جایووابی هوومزمووان  DSTATCOMو DG

به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفوات بوا در نظور گورفتن

هزینۀ کل تلفات انرژی شامل تلفات انرژی اکتیو و راکتیو و
نیز هزینه اولیۀ نصب  ،DSTATCOMتوابع هدف مسوئله
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تعریف میشود .سپس تابع هدف دومتغیره مسئله به کموك

از  Vjبه  Vjnewتغییر میکند .به منظور سادگی ،زاویوۀ ولتواژ

الگوریتم  NSGA-II5بهینه میشود و در انتها جواب نهایی از

 Vjیعنی δدر دیاگرام فازوری صفر فرض میشود.
با کمی سادهسازی ریاضی همانطور که در مرجع []2

جبهه پارتو انتخاب میشود.
در بخش  2الگوی  ،DSTATCOMآرایۀ فتوولتاییك و

بیان شد میتوان توان راکتیو  DSTATCOMرا از

بار بیان می شود .در بخش  3روابوط مسوئله و توابع هودف
معرفی میشود .در بخش  4چگونگی بهینوه سوازی مسوئله
تشریح میشود .در بخش  ،5مسئله در سیستم نمونوۀ  33و
 69شینه ،شبیهسازی میشود و نتایج بررسی میشوند.

 -2الگوي  ،DSTATCOMآرایۀ  PVو بار
با توجه به بهکارگیری پخش بار جاروب پسرو  -پیشرو
[ ]2به منظور اعمال الگوی  DSTATCOMو آرایۀ  PVدر
معادالت پخش بار ،از الگوی حالوت مانودگار مناسوب بوا
قابلیت استفاده در معادالت پخوش بوار جواروب پسورو -
پیشرو استفاده میشود.

شکل ( :)2دیاگرام فازوري ولتاژها و جریانهاي شبکۀ []2

روابط ( )1تا ( )3به دست آورد.
()1

→
∗→
jQDSTATCOM = Vjnew
× IDSTATCOM

()2

→
Vjnew
= Vjnew ∠αnew

π
()3
) + αnew
2
در روابووط اخیوور  IDSTATCOM∠(π/2+αnew)،جریووان
→
IDSTATCOM
(∠ = IDSTATCOM

 -1- 2الگوي جبرانساز استاتیک توزیع
جبرانساز استاتیك توزیع یا  DSTATCOMیك مبدل

تزریقوووووی Vi∠δ ،Vjnew∠αnew ، DSTATCOMو IL∠θ

منبع ولتاژ موازی به همراه یك منبع ذخیره انرژی اسوت و

بهترتیب ولتاژ شین jام  ،ولتاژ شین iام و جریان موجود در

این قابلیت را دارد که هر دو نو توان اکتیو و راکتیو را بوه

خط پس از جایگذاری  DSTATCOMهستند.

سیستم تزریق یا از آن جذب کند [.]2

هنگامیکوه تووان راکتیوو محاسوبه شودۀ رابطوه ( )1بوه

در این مقاله فرض بر آن است که  DSTATCOMتنها

ماکزیمم برسد ،دیگر به هیچ وجه ولتاژ گوره  jام را در 1pu

برای تبادل انرژی راکتیو بوه کوار گرفتوه شوود؛ بنوابراین از

کنترل نخواهد کرد .در این شرایط ،DSTATCOM ،خازن

الگوی شکل ( )1در حالت ماندگار استفاده میشود.

ثابت در نظر گرفته میشوود کوه تووان راکتیووی برابور بوا

Vj new

PLj  jQLj

jX

I DSTATCOM

R
IL

مبد منبع
ولتاژ

Vi

PLi  jQLi

+ -

VDC
DSTATCOM

ماکزیمم توان خود تولید میکند و بار با توان راکتیو ثابوت
منفی در گره  jام فرض میشود.

 -2- 2الگوي آرایۀ فتوولتاییک
نیروگاه های مبتنی بر فتوولتاییك ( )PVبه دلیل طبیعت
تصادفیشان ،عدمقطعیت را در شبکه افزایش میدهنود .بوه
همین دلیل دشوار است توان  PVبه طور دقیق تعیین شوود؛

شکل ( :)1دیاگرام تکخطی دو شین مجاور شبکۀ قدرت در

زیرا به شدت به شرایط هوا ،دمای محیط و فصول ،زموان و

حضور ]2[ DSTATCOM

اقلیم وابسته است [ .]3الگوهایی که طبیعت تصادفی تووان

همان طور که در دیاگرام فازوری شکل ( )2نشوان داده
شده است ،ولتاژ شین jام هنگام استفاده از DSTATCOM

 PVرا در نظر میگیرند ،به دو دسته کلیِ روشهای تحلیلی
و روشهای مونتکارلو تقسیم میشوند [.]15- 14

جا یابی بهین ۀ جبرانساز استاتیك توزیع بهمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور ...
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به طورکلی توان خروجوی مواژول () )PPVo(sدر توابش
خورشید  sاز روابط ( )4تا ( )8محاسبه میشود [.]12
PS = N × FF × V × I

()4

VMPP × IMPP
VOC × ISC

()5

= FF

توان  PVو  Nsتعداد کل نمونه های شبیه سوازی (100.000
نمونه) هستند.
مقادیر مشخصۀ ماژول  PVبر مبنای ماژول  53وات به
کار گرفته شده در این فرایند تعیین شده است [ .]14تووان
تولیدی خروجی آرایۀ  PVطبق منحنوی مربووط بوه تووان

()6

V = VOC − K V × TC

تولیدی PVدر شکل ( )3بر حسب مقادیر پریونیت در سال

()7

])I = Sa [ISC + K i × (TC − 25

مبنا برای دورۀ  96ساعته در یك روز نمونه از هر  4فصول

NOT − 20
()8
)
0.8
که در اینجا N ،تعداد ماژول ها S𝑎 ،میانگین تابش خورشید،
( TC = Ta + Sa

 Tcو  Taبهترتیب دمای سولول و دموای متوسوط سواعتی
محیط برحسب) Kv ، Ki، (oCبهترتیب ضورایب حرارتوی
ولتاژ و جریوان برحسوب ( )V/oCو) NOT ، (A/oCدموای
عملکرد نامی سلول برحسب) FF ، (oCضریب تراکمVoc ،

و  Iscبهترتیب ولتاژ مدارباز برحسب ( )Vو جریان اتصوال
کوتاه برحسب ( )Aو  VMPPو  IMPPبهترتیب ولتاژ و جریان

سال در نظر گرفته میشود؛ درنتیجوه ،در ایون مقالوه تووان
تولیدی خروجی منابع  PVبا ظرفیت از پیش تعیین شده و
ثابت طبق منحنی مربوطه در شکل ( )3تغییر میکند.
همچنین در این مقاله فرض بر آن است آرایه های PV

تنها قابلیت تولید توان اکتیو دارند و در معادالت پخش بوار
بهصورت شین  PQوارد محاسبات میشوند.

 -3- 2الگوي بار
به جای بار ثابت ،در سیستم اسوتاندارد نمونوه  33و 69

در نقطه ماکزیمم توان هستند.
در مرجع [ ،]15- 14روشی برای الگوسازی تووان PV

بیان شده است .این استراتژی به دو بخش پردازش دادهها ی
تاریخی و به دنبال آن ،شبیه سازی تابش آفتاب با استفاده از
تابع توزیوع احتموال  و سوپس محاسوبه تووان هوای PV

شبیه سازیشده تقسیم میشود .درنهایت ،روش هوم گرایوی
شبیه ساز مونت کارلو برای دستیابی به محتمل تورین مقوادیر
توان های  PVدر هور سواعت اعموال مویشوود .داده هوای
دردسترس به طور فصلی تقسیم شده اند .داده های هر فصول
نیز به قسمت های 24ساعته تقسیم شده اند که هریك به یك
ساعت خاص از کل فصل اشاره میکند؛ درنتیجه 96 ،تورم

شین ،تغییرات فصلی  -ساعتی پروفیل بار ،در نظور گرفتوه
می شوند .به این صورت که بوار پایوۀ ذکرشوده در سیسوتم
اسووتاندارد  33شووینه بووا مقووادیر  370 KWو2300 KVAr
[ ]16و  69شینه با مقادیر  3800 KWو]17[ 2700 KVAr
طبق منحنی مربوط به بار در شکل ( )3تغییر میکنود .ایون
منحنی ،درصد بار پیك ساالنه را در هر ساعت بیان میکند
[ .]18همچنین بار شبکه به صورت سهفواز متعوادل در نظور
گرفته میشود.
تغییرات ناشی از رشد بوار در یوك دورۀ 5سواله طبوق
روابط ( )10تا ( )12محاسبه میشوند [. ]19

زمانی در یك سال ( 24تا برای هر فصل) خواهیم داشوت.

()10

PLoad (k) = PLoad (0) × [1 + g]k

توان میانگین از رابطه هوم گرایوی شوبیه سواز مونوت کوارلو

()11

QLoad (k) = QLoad (0) × [1 + g]k

()12

0≤k≤4

(رابطه  )9-به دست میآید.
NS

()9

1
)= ∑ PS (j
N

Pave

j=1

که در این رابطه Pave ،همان محتمل ترین مقادیر تووان PV

محاسبه شده در هر ساعت ،در هر فصل Ps ،متغیر تصوادفی

که در اینجا) QLoad(0) ، PLoad(0بوهترتیوب تووان اکتیوو و
راکتیوو بوار در سوال صوفرم یوا مبنواQLoad(k) ,PLoad(k) ،

بهترتیب توان اکتیو و راکتیو بار در سال  kام و  gنیز میزان
رشد ساالنه بار اسوت کوه برابور بوا  0/075در نظور گرفتوه
میشود.
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تعداد کل نمونههای مطالعهشده برابر Nh = 480ساعت در -

 -3تعریف تابع هدف مسئله
بانوجه به در نظر گرفتن یك دورۀ  5ساله رشود بوار و
نمونه ساعات انتخابی تولید توان  PVو تغییرات فصلی بار
که به تعداد  96ساعت بوهازای هرسوال اسوت ،درمجموو ،

نظر گرفته میشوند.
تابع هدف مد نظر برای بهینه سازی متشکل از  2متغیر،
انحراف ولتاژ میانگین ( )VDmو هزینۀ تلفات انرژی اکتیوو
و راکتیوووو بوووه هموووراه هزینو وۀ اولیوووه نصوووب تجهیوووز
،DSTATCOM

شکل ( :)3منحنی تغییرات بار و توان تولیدي  PVبرحسب مقادیر پریونیت در سا مبنا انحراف ولتاژ میانگین

)  (CFLoss,Tبهصورت رابطه ( )13تعریف میشود.
()13

T
OF=minimize f (VDm , CFLoss
)

 -1- 3انحراف ولتاژ میانگین
انحراف ولتاژ میانگین در بازۀ زمانی  5ساله به صوورت
رابطه زیر محاسبه میشود.
Nh Nb

()14

1
= VDm
| ∑ ∑|Vi (h) − Vb
Nh
i=1

h

()15

)PLoss,h (i, +1

()16

)QLoss,h (i, i1

Nb

Nh

∑ ∑ = 91.25

i=1
Nb

h=1
Nh

∑ ∑ = 91.25

i=1

T
EPLoss

T
EQLoss

h=1

که در این روابط PLoss,h(i,i+1) ،و ) QLoss,h(i,i+1بهترتیب
تلفات توان اکتیو و راکتیو خط متصل به شین های iام وi+1
T
T
 EQLossبهترتیب تلفوات
 EPLossو
ام در نمونه زمانی hام ،

کول انوورژی اکتیوو و راکتیووو سیسوتم بووهازای دورۀ  5سوواله

در اینجا ) Vi(hولتاژ شین iام سیستم در نمونۀ زمانی hام و

مطالعه شده هستند .ضوریب  91/25بورای محاسوبۀ تلفوات

Vbولتاژ مبنا است که برابر  1 puدر نظر گرفته می شودNb .

انرژی کل سیستم در طول  5سوال اعموال موی شوود کوه از

تعووداد شووین سیسووتم و Nhتعووداد کوول نمونووههووای زمووانی

تقسیم  365روز یك سال بر  4روز (یك روز میانگین در هر

مطالعهشده در دورۀ  5ساله (برابر  480ساعت) استVDm .

فصل) به دست میآید؛ درنتیجه ،هزینۀ کول تلفوات انورژی

نیز انحراف ولتاژ میانگین بهازای  Nh = 480نمونۀ زمانی در

برابر خواهد بود با:

دورۀ  5ساله مطالعهشده است.

 -2- 3هزینۀ تلفات انرژي
تلفات انرژی کل سیستم در تموام دورۀ  5سواله نیوز از
روابط ( )15و ( )16به دست میآیند.

()17

T
T
T
CFLoss
= C1 × EPLoss
+ C2 × EQLoss
+
CDSTATCOM × QDSTATCOM

که در آن  C1و  C2بهترتیب هزینوۀ تولیود انورژی اکتیوو و
راکتیو است که برابر  70$/MWhو16 $/MVArhدر نظور
T
 EPLossتلفووات کول انورژی اکتیووو
گرفتوه مویشوود [،]21

جا یابی بهین ۀ جبرانساز استاتیك توزیع بهمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور ...
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T
 EQLossتلفووات کوول انوورژی راکتیووو
برحسووب  MWhو

در این مقاله ،محودودۀ تغییورات مجواز ولتواز بوه صوورت

برحسووب  MVArhاسووت QDSTATCOM .ظرفیووت بهینووۀ

تولرانس  10درصدی در نظر گرفته شده است.

 DSTATCOMبرحسب  KVArو  CDSTATCOMضوریب
هزینۀ تمام شدۀ آن است که برابور 16 50 $/KVArدر نظور

 -4روش بهینهههسههازي الگههوریت ژنتیههک

گرفته میشود [.]8

چندهدفه مبتنی بر مرتبسازي نامغلوب
الگوریتم ژنتیك تكهدفه عموماً شامل  4اپراتور تناسب،

 -3- 3قیدهاي تابع هدف

انتخوواب ،تقوواطع و جهووش اسووت [ .]23الگوووریتم ژنتیووك

قیود ذیل در حل مسئلۀ جایابی بهینوه DSTATCOM

چندهدفه مبتنی بر مرتبسازی نامغلوب یا  NSGA-IIنیز با

 16در نظر گرفته میشود.

اضافهکردن  2اپراتور فاصلۀ ازدحامی و مرتبسازی نامغلوب

 -1- 3-3قید توان راکتیو تزریقی DSTATCOM

به این  4اپراتور ،به الگوریتمی چندهدفه تبدیل شده اسوت

Max
QMin
DSTATCOM ≤ Q DSTATCOM ≤ Q DSTATCOM

[ .]24نحوۀ کدگذاری کروموزوم ها در این مقاله بدینگونوه

Max
QMinبهترتیب مقوادیر
که در اینجا Q DSTATCOMو DSTATCOM

است که هر کروموزوم از دو بخش تشکیل شده است .بخش

()18

حداکثر و حداقل تووان راکتیوو خروجوی DSTATCOM

هستند .در ایون مقالوه فورض بور آن اسوت درصوورتیکوه
 QDSTATCOMدر معادالت پخش بار به مقادیر حودی خوود
برسد ،در این مقادیر باقیمانده و شوین  PVبوه شوین PQ

تبدیل می شود [ .]2برای واقعیشدن نتایج شبیه سازی مقدار
ظرفیت پایه ایون ادوات برابور  50 KVArدر نظور گرفتوه
میشود [.]22

دوم شوامل ظرفیوت ایون تجهیوز برحسوب  KVArاسووت.
همچنین احتمال تقواطع ،احتموال جهوش و میوزان جهوش
بهترتیب  0/4 ،0/7و  0/02در نظر گرفتوه موی شوود .تعوداد
جمعیت اولیه برای سیستم  33و  69شینه بهترتیب برابر 50و
 100انتخاب میشوند .همچنین حداکثر تعداد تکرار نیز برابر
 100انتخاب میشود (معیار توقف) .الگوریتم روند کلی حل
مسئله در شکل ( )4تشریح شده است .مراحل انتخاب جواب

 -2-3-3حد حرارتی خطوط
∀iϵN

()19

اول حاوی مکان بهینه برای نصب  DSTATCOMو بخش

نهایی از جبهه پارتو یا همان مجموعه جواب های مسئله در
|Ii| < Ii , max

ادامۀ مقاله تشریح می شود .همچنین برای ارزیوابی صوحت

 Iiمقدار جریان شاخه  iو  Ii,maxمقدار حداکثر قابل عبوور

روش یادشده ،مسئلۀ بروش الگوریتم  GA6تكهدفه با فرض

جریان در شاخه  iو  Nمجموعه شاخههای شبکه هستند .در

برابری ارزش توابع هدف انحراف ولتاژ میوانگین و هزینوۀ

این مقاله فرض بر آن است افزایش جریان شبکه ناشوی از

تلفات انرژی حل شده است .همچنین در  GAمقادیر احتمال

رشد بار در دورۀ  5ساله به تخطی از حد حرارتوی خطووط

تقاطع ،احتمال جهش و میزان جهش بهترتیوب  0/3 ،0/8و

سیستم استفادهشده منجر نگردد.

 0/05و تعداد جمعیت اولیوه بورای سیسوتم  33و  69شوینه

 -3-3-3محدودیت مجاز ولتاژ شینها
()20

∀ i ϵ Nb

Vmin < Vi < Vmax

 Vminحداقل دامنوۀ ولتواژ Vmax ،حوداکثر دامنوه ولتواژ
شین ها و  Nbتعداد شینهای شبکۀ نمونه را نشان میدهنود.

بهترتیب برابر 30و  50و همچنین حداکثر تعداد تکورار نیوز
برابر ( 50معیار توقف) در نظر گرفته میشود.
الگوریتم ارائه شده در شکل ( ،)4روند کلی حل مسوئله
را بیان میکند.
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 -5شبیهسازي مسئله
شبیهسازی در شرایط حضورداشتن و نداشتن منابع PV

در محیط نرمافزار  Matlab 2015aصورت میگیرد .منوابع
 PVدر سال اول مطالعه جایابی مویشووند و ظرفیوت کول
آرایه های  PVنصبشده در سیستم ،مقداری ثابوت و برابور
 2633 KWدر سیستم  33شینه و  783 KWدر سیستم 69
شینه در نظر گرفته میشود [.]23

شرو
ورود ا عات مربوط به ساختار شبکه ،منحنی بار،
محل ن ب و رفیت منابع فتوولتاییک
ایجاد ج عیت اولیه ت ادفی براي الگوریت
 NSGA-IIشامل مکان و رفیت DSTATCOM

محاسبه توابع برازندگی براسا توابع هدف با استفاده از پ ش
بار پسرو -پی رو و با در نظر گرفتن قیود مساله

شبیهسازی در سیستم  33شینه در  4حالت زیر میشود:
حالت  :1جایابی  DSTATCOMدر حضورنداشتن آرایوه
PV

اع ا ع لگرهاي انت اب ،تقا ع ،جهش،
فا له ازدحامی ،مرتب سازي نامغلوب و
تولید ج عبت جدید براي نسل بعد

حالت  :2جایابی  DSTATCOMدر حضور یك آرایه PV
حالت  :3جایابی  DSTATCOMدر حضور دو آرایه PV

محاسبه توابع برازندگی براسا

توابع هدف

حالت  :4جایابی  DSTATCOMدر حضور سه آرایه PV

به طور مشابه برای سیستم  69شینه نیز شبیه سازی در 4
حالت زیر انجام میشود:
حالت  :1جایابی  DSTATCOMدر حضورنداشتن آرایه PV
حالت  :2جایابی  DSTATCOMدر حضور یك آرایه PV

خیر
آیا شرط ه گرایی حا ل شده است

بله
ت کیل جبهه پارتو دو بعدي شامل
نقاط بهینه مربوط به توابع هدف

حالت  :3جایابی  DSTATCOMدر حضور سه آرایه PV
حالت  :4جایابی  DSTATCOMدر حضور پنج آرایه PV

برای تقلیل پاسخ های درخور بررسوی مسوئلۀ شواخص
کاهش هزینۀ  Costsavingبهصورت زیر تعریف میشود.

تعیین خروجی الگوریت  NSGA-IIشامل مکان
و رفیت بهینه  DSTATCOMبا استفاده از
روشهاي  Fuzzyو TOPSIS

پایان

شکل ( :)4الگوریت روند حل مسئله
()21

CostSaving = CostLoss
Without PV& DS −
DSTATCOM
CostLoss
With Pv& DS − Cost Investment

 ،CostLossهزینۀ تلفات انورژی در
که در اینجا Without PV& DS
شووورایط حضورنداشوووتن منوووابع  PVو DSTATCOM

 ، CostLossهزینۀ تلفات انرژی پساز جایابی منابع
With Pv& DS ،

با فرض مثبتبودن این شاخص ،جبهوه پوارتو پاسوخ هوای
مسئله بهصورت شکل ( )5و ( )6تقلیل مییابد.

 -1- 5انت اب پاسخ نهایی
پس از رسیدن به جبهه پارتو ،دسوتیابی بوه پاسوخ هوای
نامغلوب مسئله با توجه به تنو پاسخ های موجوود ،بنوا بوه

 CostDSTATCOMهزینوووووووووۀ
 PVو  DSTATCOMو Investment

لزوم عملی ،انتخاب یوك پاسوخ نهوایی ،ضوروری بوهنظور

سرمایه گذاری اولیه  DSTATCOMبرحسب دالر آمریکوا

میرسد .در مقاالت مختلف روشهای متنوعی برای انتخاب

( )$هستند.

پاسووخ نهووایی ازقبیوول  Fuzzy، TOPSIS7،LP-Normو...
استفاده می شود [ .]25در این مقاله برای تعیین یوك پاسوخ
نهایی از روش فازی و  TOPSISبهره گرفته میشود.

جا یابی بهین ۀ جبرانساز استاتیك توزیع بهمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور ...
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 روش Fuzzy

هدف می باشد .هرچه مقادیر تابع عضویت برای یك پاسخ

در این روش یك تصمیم گیرنده فازی تعریف می شود؛
بدینصورت که تابع خطی موسوم به تابع عضویت برای هر
پاسخ نامغلوب جبهه پارتو بوه شوکل رابطوه ( )22محاسوبه

()22

FiMin < Fi < FiMax
Fi ≥ FiMax

بهینه آن است.
درنتیجه درجه هر یك از پاسخ های بهینه جبهه پارتو را
میتوان از رابطه زیر بهدست آورد:

میشود [.]26
Fi ≤ FiMin

به عدد یك نزدیك تر شود به معنای نزدیکی تابع به مقودار

1

= ) 𝜇𝑖 (Fi

FMax
−Fi
i
Max
Fi
−FMin
i

0

{

که در آن  Fiتابع هدف  iام مسئله FiMin ،و  FiMaxبهترتیب

()23

𝑗
𝑚∑
) 𝑖𝐹(𝜇 𝑖=1
𝑗
𝑛
𝑚∑
) 𝑖𝐹(𝜇 𝑖=1 ∑𝑗=1

𝑗

= 𝜇

که در اینجا اندیس  jشمارنده پاسخهای جبهه پارتو با تعداد
 nپاسخمیباشد.

مقادیر کمینه و بیشینه تابع هدف iام و ) 𝜇𝑖 (Fiتابع عضویت
آن و اندیس  iشمارنده توابع هدف مسئله با تعداد  mتوابع

شکل ( :)5جبهه پارتو تقلیلیافته سیست  33شینه

شکل ( :)6جبهه پارتو تقلیلیافته سیست  69شینه

 روش TOPSIS
در این روش برای مسئله ،یك پاسخ ایدئال و یك پاسخ
غیرایدئال تعریف می شود .یك پاسخ غیرایدئال در فضوای
پاسخ های مسئله ،نقطه ای با بدترین مقادیر به دست آمده هر
تابع هدف مسئله است .به طریق مشابه پاسوخ ایودئال هوم
نقطه ای متناظر با بهترین مقادیر است .پس از تعریف پاسخ

ایدئال و غیرایدئال ،مسئلۀ فاصله هر پاسخ از نقطههای فوق
طبق روابط زیر محاسبه میشود [.]27
فاصله پاسخ jام از پاسخ ایدئال مسئله برابر است با:
𝑚

()24

) 𝑙𝑎𝑒𝑑𝐼𝑖𝐹

𝑗

2

= √∑(𝐹𝑖 −
𝑖=1

𝑗𝑑+
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فاصله پاسخ jام از پاسخ غیرایدئال مسئله برابر است:
𝑚

()25

2

) 𝑙𝑎𝑒𝑑𝐼= √∑(𝐹𝑖𝑗 − 𝐹𝑖𝑁𝑜𝑛−

مشابه افزایش تعداد آرایۀ  PVبهترتیوب بوه کواهش  0/2و
 1/21درصدی تلفات انرژی منجر میشود.
𝑗𝑑−

𝑖=1

سپس پارامتر 𝑖𝑙𝐶 بهصورت رابطه ( )26تعریف میشود:
()26

𝑗𝑑−
𝑗

𝑗

𝑑− + 𝑑+

17

= 𝑖𝑙𝐶

نهایتاً پاسخ نهایی روش  TOPSISنیز برابر پاسخ متناظر با
حداکثر مقدار پارامتر فوق خواهد بود.
نتایج و انتخاب جواب نهوایی بورای حواالت مختلوف
شبیهسازی در جدول ( )1و ( )2خالصه شدهاند .نمودارهای
ارائه شده در شکل های ( )7الی ( ،)14نتایج تحلیل داده های
حاالت مختلف شبیه سازی را نمایش میدهنود .بوا مقایسوه
مقادیر پاسخ هوای نهوایی بوه روش  TOPSISو  Fuzzyو
روش  ،GAصحت روش ارائوه شوده در ایون مقالوه ثابوت
میشود.

 -6تحلیل نتایج شبیهسازي

از طرف دیگر ،مقادیر جدول ( )1و نیز شکل ( )9نشان
می دهند جایابی این جبران ساز ،اثر مثبتی در بهبود پروفیول
ولتاژ شبکه میگذارد؛ به این شکل که در ابتدا با حضور یك
و دو منبع  PVبهبود پروفیل ولتاژ روند افزایش دارد ،اما با
حضور سه منبع  PVاین روند معکوس می شود؛ برای مثال
در رونوود افووزایش تعووداد آرایووۀ  PVدر روش TOPSIS

بهترتیب  0/56درصود کواهش و  0/13درصود افوزایش در
مقدار شاخص انحراف ولتاژ میانگین مشاهده می شود و در
روش  Fuzzyنیز بهترتیب به کاهش مقادیر  2/01و افزایش
 2/64درصدی در این شاخس منجر میشود.
درهرصورت با توجه به مقادیر کاهش هزینۀ تلفات در
جدول ( )1و شوکل ( )10جایوابی ادوات DSTATCOM

بهره اقتصادی دارد؛ به این صورت که مقادیر کاهش هزینۀ
تلفات از حداقل مقدار  12/8درصود بورای حالوت اول در
روش  Fuzzyتووا حووداکثر مقوودار  18/8درصوود در حالووت
چهارم در روش  TOPSISمتغیر خواهند بود.

با توجه به مقادیر جدول ( )1و شوکل هوای ( )7و (،)8

در شووکلهووای ( )11و ( ،)12پروفیوول ولتوواژ میووانگین

تلفات انرژی اکتیو و راکتیو سیستم  33شینه پس از جایابی

سیستم  33شینه برحسب مقادیر میانگین دامنۀ ولتواژ بورای

 DSTATCOMبه طور چشمگیری کاهش می یابنود؛ بورای

 480ساعت نمونۀ مطالعوهشوده بوه دسوت مویآیود .رونود

مثال ،تلفات انرژی اکتیو در حالت سووم بوه میوزان 30/92

تغییرات پروفیل ولتاژ در این شوکلهوا در حواالت 4گانوه

درصوووود در روش  TOPSISو  30/62درصوووود در روش

مشاهده میشوند.

 Fuzzyکاهش می یابد .شرایط مشوابه بورای تلفوات تووان

از نقطهنظور مقایسوۀ روش انتخواب پاسوخ نهوایی نیوز

راکتیو هم به وقو میپیوندد؛ بهطوریکه مثالً در حالت دوم

می توان به این نتیجه رسوید کوه پاسوخ هوای هور دو روش

تلفووات انوورژی راکتیووو بووه میووزان  28/91درصوود در روش

 Fuzzyو  TOPSISبه مقادیر تقریباً مشابهی در تلفات توان

 TOPSISو  28/99درصد در روش  Fuzzyکاهش مییابد.

اکتیو و راکتیو منجر میشود؛ بورای مثوال در حالوت سووم،

هرچند در ابتدا با حضور یك آرایه  ،PVروند کاهش تلفات

تلفات انرژی اکتیوو بورای روش هوای  Fuzzyو TOPSIS

توان تقویت می شود ،افزایش تعداد منابع  PVاز یك به دو

بووهترتیووب برابوور  2550/9 MWhو  2563 MWhو بوورای

و سه منبع در شبکه با فرض ثابتماندن ظرفیت کل آنها به

تلفات انرژی راکتیو نیز برابور 1785/6 MVArhوMVArh

تغییرات جزئی منجر خواهود شود؛ بورای نمونوه در روش

 1769/7می شود؛ اما با توجه به اختالف موجود در مقوادیر

 ،TOPSISتلفات انرژی اکتیو با افزایش تعداد آرایۀ  PVاز

ظرفیت بهینه  DSTATCOMمقادیر کاهش هزینۀ تلفوات

 1به  2و  2به  3منبع بهترتیب به میزان  0/2و 0/03درصود

انرژی نیز اختالف چشمگیری دارند؛ مثالً در حالوت سووم

کاهش می یابد .روند تقریباً مشابه برای تلفات تووان راکتیوو

(که مقادیر تلفات توان آن در باال ذکر شد) با توجه به اینکه

نیز وجود دارد؛ به طوری کوه موثالً در روش  ،Fuzzyرونود

ظرفیت بهینۀ جبران ساز بهترتیب برای روش  Fuzzyبرابور
 1081 kVArو برای روش  676 kVAr ،TOPSISاسوت،

جا یابی بهین ۀ جبرانساز استاتیك توزیع بهمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در حضور ...
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بهترتیوب مقوادیر  36727و  56192دالر کواهش در هزینوۀ

در سیستم  69شینه نیز جایوابی  DSTATCOMبوه نتوایج

تلفات مشاهده میشود؛ اما در همین شرایط ،مقادیر پریونیت

مشابهای مانند سیستم  33شین منجر مویشوود .از طورف دیگور،

شاخص انحراف ولتاژ میانگین بوهترتیوب برابور  0/6819و

نگاه ضمنی به مقوادیر جودول ( )2و نمودارهوای شوکل ( )13و

 0/7935میشود.

( )14نشان می دهد افزایش تعداد منابع  PVاز سه منبوع بوه پونج

درنتیجه ،پاسخ نهایی حاصل از روش  Fuzzyبا رویکرد

منبع به معکوسشدن روند کاهش تلفوات تووان اکتیوو و راکتیوو

بهبود هرچه بیشتر شاخصهای کیفیت توان و پاسخ حاصل

سیستم منجر می شود؛ برای نمونه ،روند افزایش تعداد آرایه هوای

از روش  TOPSISبا رویکرد اقتصادی تور بوه حول مسوئلۀ

 PVاز  1بووه  3و  3بووه  ،5بووهترتیووب بووه افووزایش  1/85و 1/04

جایابی  DSTATCOMمی پردازد .همچنین با نگاه ضومنی

درصدی تلفات انرژی اکتیو در روش  Fuzzyمنجور مویشوود و

به پاسخ های این دو روش میتوان بیان داشت حضور منابع

بووهطووور مشووابه در تلفووات انوورژی راکتیووو بووه روش TOPSIS

 PVبا ظرفیت کل ثابت و ضریب توان واحد ،تأثیر چندانی

بهترتیب افزایش  1/61و  0/83درصدی مشاهده میشود.

در تعیین مکان  DSTATCOMندارد؛ اما اندازه بهینۀ آن را

همچنین با افزایش تعداد آرایه های  ،PVروندی مشوابه

تا حدودی تغییر خواهد داد .در جودول ( )2و نمودارهوای

تلفات توان در مقادیر انحراف ولتاژ میانگین نیز مشهود است.

شکل های ( )13الی ( ،)16نتایج شبیه سوازی در سیسوتم 69
شینه نمایش داده شده است.
جدو ( :)1نتایج شبیهسازي سیست  33شینه پس از انت اب پاسخ نهایی
روش

DSTATCOM

PV

انت اب
جواب
نهایی

مکان

اندازه

مکان

اندازه

()KW

()Bus#

() KVAr

-

تلفات کل

تلفات کل

انرژي اکتیو

انرژي راکتیو

)(MWh

)(MVArh

انحراف
ولتاژ
میانگین

هزینه کل
تلفات )($

)(pu

کاهش
هزینه
)($

-

-

4735/4

3205/2

1/1884

382760

30

1049/4

3526/5

2422/5

0/8820

338110

44650

30

991

3504/4

2403/5

0/8982

333770

49013

TOPSIS

30

686

3555/6

2420/6

0/9840

322620

60155

-

-

-

3820/3

2637/8

1/0240

308780

30

1020/9

2633/4

1867

0/7286

265260

43520

30

1039

2640/6

1873/2

0/7237

267320

41464

TOPSIS

30

677

2674/5

1875/2

0/8239

252220

56564

-

-

-

3693/9

2521/7

0/9931

298920

حالت

GA

6

2138

30

1017/3

2521/8

1761/3

0/6990

255570

43350

3

Fuzzy

18

495

30

1081

2550/9

1785/6

0/6819

262130

36727

30

676

2563

1769/7

0/7935

242730

56192

-

-

3684

2520/5

0/9988

298210

30

1014/2

2511/7

1759/7

0/7060

254690

43520

30

995

2504.4

1754/2

0/7111

253450

44761

30

676

2554.6

1769/5

0/7993

242130

56075

حالت

GA

1

Fuzzy

-

حالت

GA

2

Fuzzy

6

-

2633

TOPSIS

حالت

GA

4

Fuzzy
TOPSIS

6

1972

18

328

28

333
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30

انرژی اکتیو

TOPSIS

Fuzzy

GA

درصد کاهش تلفات

0

3 PV

1 PV

0 PV

3 PV

2 PV

انحراف ولتاژ

0

20
10

0
TOPSIS

GA
1 PV

شکل ( :)8در د کاهش تلفات انرژي راکتیو سیست  33شینه

درصد کاهش امیانگین

10

2 PV

1 PV

0 PV

Fuzzy

تلفات انرژی

20

TOPSIS

Fuzzy

GA

درصد کاهش هزینه

30

Fuzzy

TOPSIS
3 PV

شکل ( :)7در د کاهش تلفات انرژي اکتیو سیست  33شینه

روش انتخاب پاسخ نهایی

0

روش انتخاب پاسخ نهایی

روش انتخاب پاسخ نهایی
2 PV

10

انرژی راکتیو

10

20

درصد کاهش تلفات

20

30

GA

روش انتخاب پاسخ نهایی
0 PV

شکل ( :)9در د کاهش انحراف ولتاژ میانگین سیست  33شینه

3 PV

2 PV

1 PV

0 PV

شکل ( :)10در د کاهش هزینۀ تلفات انرژي سیست  33شینه

شکل ( :)11پروفیل ولتاژ میانگین سیست  33شینه در روش انت اب پاسخ نهایی TOPSIS
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شکل ( :)12پروفیل ولتاژ میانگین سیست  33شینه در روش انت اب پاسخ نهایی Fuzzy

مثالً با افوزایش تعوداد منوابع  PVاز  1بوه  3در روش
 Fuzzyمقدار پریونیوت انحوراف ولتواژ میوانگین از مقودار
 0/9310به  0/9742افزایش می یابود و در روش TOPSIS

از  1/0161به  1/0602تغییر میکند.
شکلهای ( )17و ( )18پروفیل ولتاژ میانگین سیستم 69
شینه را برحسب مقوادیر میوانگین دامنوۀ ولتواژ بورای 480
ساعت نمونۀ مطالعه شده به دست می دهد .رونود تغییورات
پروفیل ولتاژ در این شکل ها در حاالت 4گانه برای سیسوتم
 69شینه مشاهده میشود.

 -7نتیجهگیري
با اسوتفاده از نتوایج شوبیه سوازی ایون مقالوه ،حضوور
جبرانساز استاتیك توزیع با قابلیت تزریق تووان راکتیوو در
شبکه ،کاهش توان راکتیوو کشویدهشوده از ابتودای فیودر را
موجب میشود و درنتیجه ،این موضو  ،کاهش چشمگیری
در تلفات توان اکتیو و راکتیوشده دارد و نیز بهبود پروفیول
ولتاژ را موجب میشود.
هرچند حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر آرایۀ  PVبا
قابلیت تزریق توان اکتیو ،تا حدی پروفیل

جدو ( :)2نتایج شبیهسازي سیست  69شینه پس از انت اب پاسخ نهایی
روش

PV

انتخاب

D-STATCOM

انرژی

ولتاژ

کل

راکتیو

میانگین

تلفات

)(MVArh

)(pu

)($

1/2775

405880

-

340410

65470
60012

اندازه

مکان

اندازه

انرژی اکتیو

()KW

()Bus#

()KVAr

)(MWh

-

-

5252/4

2388

61

1030/1

3732/8

1725/2

1/031

61

1099

3759

1733/7

1/0159

345870

TOPSIS

61

755

3784/2

1775/5

1/0927

332980

72898

-

-

-

4546/5

2087/8

1/2750

351660

-

61

1001/5

3063/7

1441

0/9612

287590

64070

61

1140

3121/6

1460/4

0/9310

299380

52282

61

756

3114/4

1470/1

1/0161

281530

70133

-

-

4917/8

2233/3

1/2414

379980

-

جواب

مکان

نهایی
حالت

GA

1

Fuzzy

حالت

GA

2

Fuzzy

-

62

-

783

TOPSIS

حالت

تلفات کل

تلفات کل

انحراف

هزینه

کاهش

-

62

332

هزینه
)($
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GA

49

272

61

1016/4

3450/9

1577/5

1/001

315090

64890

Fuzzy

29

179

61

1139

3467/6

1595/4

0/9742

325760

54218

61

752

3468/2

1608/4

1/0602

308510

71472

-

62

50

-

-

5140

2321/2

1/2569

396940

-

GA

49

70

61

1031/5

3626

1660/4

1/0128

331960

64980

Fuzzy

29

135

61

1144

3677/5

1678

0/9882

341770

55165

66

175

50

260

3

TOPSIS

حالت
4

21

TOPSIS

753

61

TOPSIS

Fuzzy

GA

روش انتخاب پاسخ نهایی

5 PV

3 PV

انرژی اکتیو

0

1 PV

درصد کاهش تلفات

10

0 PV

شکل ( :)13در د کاهش تلفات انرژي اکتیو سیست  69شینه

TOPSIS

Fuzzy

GA

روش انتخاب پاسخ نهایی
5 PV

3 PV

1 PV

انحراف ولتاژ

0

درصد کاهش میانگین

10

0 PV

شکل ( :)15در د کاهش انحراف ولتاژ میانگین سیست  69شینه

10
0
TOPSIS

Fuzzy

GA

روش انتخاب پاسخ نهایی
1 PV
3 PV
5 PV

0 PV

شکل ( :)14در د کاهش تلفات انرژي راکتیو سیست  69شینه
20
10

0
TOPSIS
5 PV

Fuzzy
3 PV

GA
1 PV

تلفات انرژی

20

20

درصد کاهش هزینه

30

30

انرژی راکتیو

20

1690/9

324480

درصد کاهش تلفات

30

3685/2

1/0752

72448

0 PV

شکل ( :)16در د کاهش هزینۀ تلفات انرژي سیست  69شینه

شکل ( :)17پروفیل ولتاژ میانگین سیست  69شینه در روش انت اب پاسخ نهایی TOPSIS
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