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Abstract :
The presence of DG units in existing networks compared with conventional generators has created
challenges. Hence, network standards make limitations. For this purpose, network standards do not
allow the small DG, function properly in Low-Voltage Ride Through (LVRT). and in the presence of
a fault, they will be disconnected from the network. Due to the fact that, lack of sufficient reactive
power in the network will lead to slow voltage recovery, fault fixation and consequently
disconnection of DGs from the network happens. This paper represents a method for optimal
placement of capacitors and DSTATCOM in industrial distributing networks in the presence of DGs
to provide reactive power required by the network in the steady state and providing dynamic reactive
power (transient), and eventually helps combining DGs with network by considering authorized
network restrictions. While, considering the high price of Custom Power such as DSTATCOM, it is
required to implement efficient methods to use them in the network. As a result, the present paper
proposes a method in order to determine DSTATCOM control parameters with the aim of fast voltage
recovering, in order to obtain thorough economic benefits.
Keywords: Reactive Power Planning, STATCOM, Distributed Generation, Low Voltage Ride
Through, Recovery Voltage, optimal Placement.
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چکيده :نفوذ واحدهاي  DGدر مقایسه با ژنراتورهاي متداول ،چالشهایی را در شبکههاي موجود به وجود آورده است؛
بنابراین استانداردهاي شبکه براي ترکیب بدون عیب DGها با شبکه ،محدودیتهایی را اعمال میکنند .بر همین اساس،
استانداردهاي شبکه اجازۀ عملکرد به DGهاي کوچک در شرایط افت ولتاژ ( )LVRTرا نمیدهند و در هنگام وقوع خطا ،آنها
را از شبکه قطع (خارج) میکنند؛ بنابراین با توجه به اینکه تأمیننشدن توان رآکتیو کافی در شبکه به بازیابی آهسته ولتاژ پس از
رفع خطا و درنتیجه ،خروج DGها از شبکه منجر میشود ،در این مقاله روشی براي جایابی بهینه خازنها و  DSTATCOMدر
شبکههاي توزیع صنعتی در حضور DGها ارائه شده است تا بتوان با تأمین توان رآکتیو مورد نیاز شبکه در حالت دائمی و تأمین
دینامیکی توان رآکتیو (گذرا) و درنهایت ،رعایت محدودیتهاي مجاز شبکه ،به ترکیب DGها با شبکه کمک کرد .از طرف
دیگر ،با توجه به اینکه ادوات  Custom Powerهمچون  DSTATCOMمعموالً گزینهاي گران قیمت به شمار میآیند ،لزوم
بهکارگیري روشهایی براي استفادۀ بهینه از آنها در شبکه احساس میشود .در این مقاله بهمنظور بهرهوري کامل (اقتصادي)،
روشی جدید براي تعیین پارامترهاي کنترلکننده  ،DSTATCOMبا هدف بازیابی سریعتر ولتاژ ارائه شده است.
واژههايکليدي :برنامهریزي توان رآکتیو ،جبرانکننده استاتیک سنکرون ،تولید پراکنده ،شرایط افت ولتاژ ،بازیابی ولتاژ ،جایابی

بهینه
زیساتمحیطای ،باه اساتفاده گساترده از تولیادات پراکنااده

 -1مقدمه 
در سالهااي اخیار افازایش روزافازون بارهااي شابکه
(خصوصاااً بارهاااي صاانعتی) و نگراناایهاااي تجاااري و

( 1)DGدر شبکههاي توزیع منجر شده اسات .باا توجاه باه
اینکه این تولیدات معموالً نزدیک به مراکاز مصارف نصاب
ماایشااوند ،بااه انتقااال اناارژي الکتریکاای خروجاای آنهااا در
مسافتهاي طوالنی نیاز نیست .همچنین ،هزینۀ تولید انرژي

تاریخ ارسال مقاله1395/08/26 :

الکتریکی از این واحدها در برخی از ساعات روز نسبت باه

تاریخ پذیرش مقاله1396/09/04 :

انرژي الکتریکی تحویلی از شبکه باالدست کمتر است .ایان

نام نویسندۀ مسئول :اسکندر قلیپور

مسائل باعث شده است تا تولیدات پراکنده انتخاب مناسابی

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران – اصفهان – دانشگاه اصفهان –
دانشکدهفنی و مهندسی – گروه برق

براي تولید و پاسخگویی به افزایش تقاضاي مصرفکنندگان
شود .همچنین بهکاارگیري واحادهاي  DGفوایاد دیگاري
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همچون کاهش تلفات شبکه ،افزایش سطح قابلیت اطمیناان

احساس میشود؛ بنابراین با توجه به امکان حضاور چنادین

و امنیاات شاابکه را بااه همااراه داشااته اساات؛ البتااه هرچنااد

واحد  DGدر شبکه ،بحث جایابی بهینه مطرح میشود [.]9

روزبهروز استفاده از منابع تولید پراکنده (بهویژه انرژيهااي

در چند دهه گذشته روشهاي تحلیلی بهعناوان شایوۀ حال

تجدیدپذیر از نوع توربینهاي بادي) در سیستمهااي توزیاع

مسئله جایابی بهینه استفاده میشوند .در روشهااي ماذکور

رو به افزایش است ،این بهرهگیريها ،قیود و محدودیتهاي

متخصصان با توجه باه پیچیادگی موجاود در حال مسائله،

خاص خود را نیاز باه هماراه دارد .در هماین زمیناه نفاوذ

ناچار به در نظر گرفتن فرضیاتی باراي ساادهساازي مسائله

واحاادهاي  DGدر شاابکههاااي موجااود در مقایسااه بااا

بودند که این امر باعث پاسخ مناسب و دقیا نمایشاد .باا

ژنراتورهاي متداول چالشهایی همچون پیچیادگی شابکه و

گذشت زماان و پیشارفت سارعت و کاارایی کاميیوترهااي

درنتیجه ،توسعۀ سیستم حفاظت شبکه ،مشکلکردن کنترل و

دیجیتال ،حل مسئله فاوق باا روشهااي مبتنای بار هاوش

بهرهبارداري از شابکه را باه وجاود آورده اسات؛ بناابراین،

مصنوعی شایان توجه قرار گرفت؛ بهطور مثال در [ ]10براي

استانداردهاي شبکه مجموعاهاي از محادودیتهاا را ارائاه

جایاااابی بهیناااه  STATCOM ،DSTATCOMکاااه در

میدهند تا به DGهااي تجدیدپاذیر و تجدیدناپاذیر اجاازه

شبکههاي توزیع و با هدف کاهش تلفات در شابکۀ توزیاع

ترکیااب باینقااب بااا شاابکه را بدهنااد [ .]1,2بیشااتر ایاان

شعاعی از الگوریتمهاي ژنتیک و سیستم ایمنی استفاده شاده

استانداردها بهازاي کاارکرد DGهاا در دو حالات دائمای و

است ،نتایج شبیهسازي توانایی الگوریتم سیستم ایمنی را در

گذراي شبکه تعریف میشوند .با توجه باه اینکاه برخای از

ارائه پاسخ بهتر نشان مایدهناد .همچناین در [ ]11جایاابی

DGها همچون توربینهاي بادي به ولتاژ محل اتصال خاود

بهینه  DSTATCOMو DGها بهطور همزمان و باهمنظاور

با شبکه ( 2)PCCحساساند [ ،]2,3بیشتر اپراتورهاي شابکه

کاهش تلفات شبکه ،با الگوریتم بهینهساازي ازدحاام ذرات

به واحدهاي کوچک ( DGکمتر از  )30MWاجازۀ عملکرد

انجام شده است .مطاب با تحقیقات انجامشده عمدتاً جایابی

در شرایط افت ولتاژ ( 3)LVRTرا نمایدهناد؛ بناابراین در

بهینه  DSTATCOMبا هدف بهبود شااخبهااي حالات

هنگام خطا این واحدها از شبکه خارج (قطاع) مایشاوند و

دائمی شبکه بوده و تأثیر آن بر بهبود شاخبهااي گاذراي

اصطالحاً به آنها اجازۀ فعالیت در حالات کنتارل ولتااژ داده

شبکه همچون بازیابی ولتاژ پس از رفع خطاا مادنظر نباوده

نماایشااود .مطالعااات انجااامشااده نشااان ماایدهنااد ادوات

است .از طرف دیگر ،با توجه به زماانبرباودن و پیچیادگی

 4FACTSهمچااون  5SVCو  6STATCOMبااا تااأمین

موجود در حل مسئله جایابی و درنتیجه ،ناتوانایی روشهاي

دینامیکی تاوان رآکتیاو در زماان خطاا و درنتیجاه ،بازیاابی

تحلیلی در ارائه پاسخ بهیناه ،اماروزه معماوالً از روشهااي

سریعتر ولتاژ محل اتصال  DGبا شبکه ،به بهباود عملکارد

بهینااهسااازي هوشاامند بااراي حاال مساائلۀ جایااابی بهینااه

DGها در شبکه و درنهایت ،ترکیب بینقب آنها باا شابکه

 DSTATCOMدر شاابکههاااي توزیااع اسااتفاده ماایشااود

توزیع کمک میکنناد [ .]4,5در میاان گزیناههااي ماذکور،

[.]12,13

 STATCOMبا توجه به تواناایی تزریا تاوان رآکتیاو در

در این مقالاه روشای باراي جایاابی بهیناه خاازنهاا و

ولتاژهاي پایین (هنگام وقوع خطا) گزینۀ مناسبتري نسبت

 DSTATCOMدر شبکههااي توزیاع صانعتی در حضاور

به  SVCمحسوب میشود [.]6,7

DGها ارائه شده است .هدف از ایان جایاابی ،تاأمین تاوان

مطاب با آنچه گفته شد باا قاراردادن  STATCOMدر

رآکتیو در حالت دائمی و تأمین دینامیکی توان رآکتیو باراي

محل اتصال  DGولتاژ نقطه اتصال باهطاور پیوساته بهباود

بهبود بازیابی ولتاژ گذرا پس از رفع خطا و کمک به در مدار

مییابد و به DGها اجازه داده میشود تا با بازیابی سریعتار

ماندن DGها در شرایط افات ولتااژ اسات .همچناین باراي

ولتاژ پس از رفع خطا ،همچنان متصل به شبکه باقی بمانناد

بهرهوري کامل (اقتصادي) ،روشی جدیاد باهمنظاور تعیاین

[ .]8از طاارف دیگاار ،بااا توجااه بااه اینکااه ادوات FACTS

پارامترهاي کنترلکننده DSTATCOMو با هادف بازیاابی

معمااوالً گزینااهاي گاارانقیماات بااه شاامار ماایآینااد ،لاازوم

سریعتر ولتاژ محل اتصال  DGبا شبکه ارائه شده است.

بهکارگیري روشهایی براي استفادۀ بهیناه از آنهاا در شابکه
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ساختار این مقاله به شرح زیر است .بخش دوم باه شارح
مسئله ،محدودیتهاي مجاز شبکه و اساتانداردهااي موجاود
بهمنظور عملکرد بینقب DGها در شبکه میپردازد .همچنین
در این بخش راهحلهاي ارائهشاده باراي کماک باه فعالیات
DGها در شبکه نیز بررسی شده است .در بخش ساوم ،روش
پیشنهادي بهمنظور جایابی بهینۀ خازنها و  DSTATCOMو
درنهایت ،تنظیم پارامترهاي کنترلکننده  DSTATCOMبیاان
شده است .براي ارزیاابی ایادۀ پیشانهادي در بخاش چهاارم،
شبیهسازيها روي شبکۀ توزیع صنعتی  43باس  IEEEانجاام
شده است .درنهایت ،نتیجهگیري و پیشنهادات براي ادامه کاار
در بخش پنجم ارائه شدهاند.
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ارائککهشککدهبککهمنظککور

 -2-2اسککتانداردهاي
محدوديتعملکردتوليداتپراکنده 
همانگونه که گفته شد به کارگیري منابع تولید پراکناده
در شبکههاي توزیع با محدودیتهایی همراه است .باهطاور
معمول این محدودیتها با استانداردهااي شابکه و باهازاي
کارکرد DGها در دو حالت دائمی و گذراي شابکه تعریاف
ماایشااوند؛ بااراي نمونااه در بیشااتر منااابع تولیااد پراکنااده
بهخصوص توربینهاي بادي عملکرد آنها بهازاي فعالیت در
شرایط دائمی شبکه ،بهشدت از ولتاژ و فرکانس محل اتصال
 DGبااا شاابکه تااأثیر ماایگیرنااد .بااه همااین منظااور در []2
استانداردهایی براي محدودۀ مجاز تغییرات ولتاژ و فرکاانس
در حالاات دائماای کااار شاابکه ارائااه شاادهانااد .همچنااین

 -2اتصالتوليداتپراکندهبهشبکه 

استانداردهاي شبکه ،محدودیتهاایی را در زمیناۀ تولیاد و

 -1-2مشککک تحضککورتوليککداتپراکنککدهدر

جذب توان رآکتیو توسط منابع تولید پراکنده ارائه میکنناد.

شبکه 

در همین زمینه ،استانداردهاي شبکه تنها به واحدهااي DG

یکی از پرکاربردترین منابع تولید پراکنده در میان ساایر
منابع ،توربینهاي بادياند [ .]14به هماین علات از چنادین
سال قبل ،بررسی رفتار مولادهاي باادي در سیساتم قادرت
بهخصوص در سطح توزیع یکی از مباحث مهم متخصصاان
بوده است .از طرفی ،بیشتر مولدهاي بادي که تا به امروز در
سطح جهان استفاده شده اند ،از نوع ژنراتورهاي القااییاناد

7

که در آنها میزان توان تبدیلیافته ،کامالً به ولتاژ محل اتصال
توربین به شبکه وابسته است؛ درنتیجه ،هنگامی کاه باه هار
دلیل خطایی در شبکه رخ دهد و سبب افت ولتااژ در محال
اتصال شود ،تعادل بین گشتاور مکانیکی شاافت و گشاتاور
الکترومغناطیسی ماشین مختل مایشاود و سارعت ژنراتاور
روندي صعودي میگیرد .در طول این مدت ،ژنراتور القاایی
توان رآکتیو بیشاتري را از شابکه جاذب مایکناد و سابب

(توربینهاي بادي) بزرگتر از  20MWاجاازۀ عملکارد باا
ضریب قدرت بین  0/95پسفاز تا  0/95پیشفاز را میدهند
[ ]3و یا مطاب با اساتاندارد ارائاهشاده در [ ]15واحادهاي
کوچک ( DGکمتر از  )30MWمیباید باا ضاریب قادرت
یک و  0/95پایشفااز عمال کنناد .مطااب باا جادول (،)1
استانداردهاي شبکه ،محدودیتهایی نیز باهمنظاور کاارکرد
DGها در شرایط ولتاژهاي غیرطبیعی گاذراي شابکه ارائاه
میکنند؛ به این معنا که در صورت وقوع افت ولتاژ در نقطه
اتصال  DGباا شابکه (ناشای از خطاا) ،متناساب باا دامناۀ
حداکثر ولتاژ ،زمانی براي بازیابی ولتاژ تعیین شده است کاه
در صورت رعایتنکردن زمان مجاز مایبایاد  DGاز مادار
خارج شود و اصطالحاً اجازه عملکرد در شرایط افت ولتااژ
به آن داده نمیشود.

میشود ولتاژ در محل اتصال ،بیشتر افت کند و چنانچه ایان

جدول(:)1پاسخDGبهولتاژهايغيرطبيعي[]2

روند ادامه پیدا کند ،باعث فروپاشی ولتاژ و تخریاب مبادل

محدودهولتاژ(برحسبدرصد)  زمانرفعخطا(برحسبثانيه)
V < 50

0/16

آسیب توربین بادي یا بهطورکلی DGها محدودیتهاایی در

50 ≤ V < 88

2/0

110 < V < 120

1/0

قالب استانداردهاي شبکه ارائه میشوند تا آنها را در شرایط

V ≥ 120

0/16

توربین میشود؛ بنابراین براي جلوگیري از فروپاشی ولتاژ و

افت ولتاژ (خطا) در شبکه باقی نگه دارند.

با توجه به شکل ( ،)1با تأمین توان رآکتیاو ماورد نیااز
شبکه در حالت دائمی (استاتیکی) و گذرا (تأمین دیناامیکی
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توان رآکتیو) به بهباود پروفیال ولتااژ در حالات مانادگار و

جايابيبهينهخازنها


بازیابی هرچه سریعتر ولتاژ در باس  DGپس از رفاع خطاا
کمک میشود و درنتیجه با رعایت استانداردهاي ارائهشاده،
از قطع DGها از شبکه ،جلاوگیري و درنهایات باه ترکیاب
بدون عیب آنها با شبکه منجر میشود.

آناليزحساسيت
جايابيبهينه
DSTATCOM

تعيينشاخصبرتر
نصب DSTATCOM

کنترلDSTATCOM

تنظیم پارامترهاي کنترلکننده
DSTATCOM

شکل ( :)2فلوچارت کلی برنامهریزي توان رآکتیو

 -1-3تعريفمسئلۀجايابيبهينهخازن 
همانگونه که در بخش دوم بیان شد معموالً منابع تولید
شکل(:)1ولتاژباسDGدرشرايطوقوعخطا 

 -3روشپيشنهادي 
در این مقاله براي تأمین تاوان رآکتیاو اساتاتیکی و باا
توجه به مسائل اقتصادي (بهازاي کاارکرد دائمای شابکه) از
ترکیااب خااازن و  DSTATCOMاسااتفاده شااده اساات.
همچنین نصب مناساب  DSTATCOMعاالوه بار تاأمین
استاتیکی توان رآکتیو در حالت دائمای باا تاأمین دیناامیکی
توان رآکتیو (گذرا) به بهبود بازیابی ولتااژ در بااس DGهاا
پس از رفع خطا کمک میکناد .هماانگوناه کاه گفتاه شاد
بهکارگیري  DSTATCOMدر شبکه ،مزایاي زیاد دیگاري
نیز به همراه دارد؛ باا ایان حاال در باه کاارگیري خاازن و
 DSTATCOMدر شبکه میباید اصول بهینهسازي رعایات
شوند؛ در غیر این صاورت اساتفاده از ایان ادوات مشامول
هزینههاي زیادي خواهد شد .به همین منظور بحث جایاابی
بهینه خازنها و  DSTATCOMو کنترل (تنظیم پارامترهاي
کنترلکننده) آن مطرح میشوند که هریک بهطور مفصال در
بخشهاي بعد شرح داده شدهاند .شکل ( )2فلوچارت کلای
روش پیشنهادي را نشان میدهد.

پراکنده در ضریب قدرت نزدیک باه واحاد کاار مایکنناد؛
درنتیجه ،توان رآکتیو مورد نیاز باارهاا از شابکه بااالدسات
تأمین میشود و این امر موجب افزایش تلفات توان و اشغال
ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها میشاود؛ بناابراین باراي
تأمین توان رآکتیو مورد نیاز شبکه ،یکای از کااربرديتارین
روشها استفاده از خازنهاي موازي در شابکههااي توزیاع
است.
جایابی بهینۀ خازن در شبکههاي توزیع عمدتاً با اهداف
کاهش تلفات و درنتیجه ،آزادساازي ظرفیات خطاوط و باا
حفظ تعدادي قیود انجام مایگیارد .هماانگوناه کاه در ()1
مشاهده میشود در این مقاله هزینۀ تلفاات شابکه و هزیناۀ
خازنهاي بهکاررفته (با فرض ضارایب وزنای برابار) ،تاابع
هدف در نظر گرفته شده است .همچنین طبا معادلاههااي
( )2و ( )3در حاال ایاان مساائله ،ولتاااژ باااسهااا و قاادرت
خازنهاي نصبشده در شبکه ،قیود مطرحشدهاند.
L

()1
()2
()3
که در آن:

I

Ci (qi )  K   Ploss j  T j
j 1

MinF 

i 1

max

max

 Vi t  Vi

 qiI  qi

min

Vi

min

qi
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 : qiقدرت رآکتیو خازن در باس  iام (بر حسب کیلو وار)؛

قدرت خازنها در شبکۀ توزیع صانعتی در حضاور DGهاا

 : Ciهزینۀ خازن در باس  iام (بر حسب دالر بر کیلو وار)؛

استفاده شده است.

 : Kهزینۀ تلفات انرژي توان (بر حسب دالر بار کیلاو وات
ساعت)؛
 : Plossتلفات توان (بر حسب کیلو وات)؛
 : Tjدورۀ زمانی  jام (بر حسب ساعت)؛
 : Iتعداد باسهایی که امکان نصاب خاازن بار آنهاا وجاود
دارد؛

الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات ( )PSOکاه باه ناام
الگااوریتم پرناادگان نیااز مشااهور اساات ،یااک خااانواده از
روشهاي هوش جمعی و یکی از الگاوریتمهااي موفا در
زمین اۀ بهینااهسااازي پیوسااته و گسسااته اساات .ایاان روش

 : Lمجموع دورههاي زمانی؛

بهینهسازي اولین بار در سال  1995و با الهام از رفتار جمعی

 : tتعداد کل باسها.
درنتیجه ،تابع فوق بر حسب هزینه (دالر) در سال است.
مسئله مهمی که در ارتباط با هزینه خازنها باید در نظار
گرفته شود میزان رشد هزینۀ سرمایهگذاري است؛ زیرا ازنظر
اقتصادي طرحی پذیرفتنی است که ساودآوري آن از هزیناۀ
اولیه به اضافه میزان رشد هزینهۀ اولیه بیشتر باشد؛ بناابراین
مطاب با معادله ( )4میباید هزینۀ اولیاه (کاه هماان هزیناه
خرید ،نصب و تجهیزات جانبی است ) در ضریب برگشات
سرمایه ضرب شود [.]16
( )4

الگوريتمبهينهسازيازدحامذرات 


پرندگان و ماهی هاا و باهکاارگیري مفااهیم الگاوریتم هااي
تکاملی معرفی شد [ .]17الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات
مشابه با الگوریتمهاي تکاملی یک الگاوریتم جمعیتای باوده
است که در آن تعدادي ذره که راهحلهاي کاندید یک تاابع
یا یک مسائله هساتند ،یاک جمعیات (ازدحاام) را تشاکیل
میدهند .ایان ذرات در فضااي مسائله حرکات مایکنناد و
براساس تجربیات فاردي خاود و تجربیاات جمعای ساعی
می کنند پاسخ بهینه را در فضاي جستجو بیابند .عمادتاً ایان
روش از ابعاد و غیرخطیبودن مسئله تأثیر نمیگیرد؛ بنابراین

 i (1  i) n 
AC  C 

n
 (1  i)  1

معموالً به ارائه پاسخهاي مناسب در محایطهااي اساتاتیک،
نویزي و پیوسته قادر نیستند .این ویژگیها عالوه بر سادگی

که در این رابطه:

پیادهسازي و عدمالزام بر پیوستگی تابع هدف ،به اساتفاده از

 : Cهزینۀ سرمایهگذاري اولیۀ خازن و تجهیزات جانبی آن؛

این الگوریتم در حوزههاي مختلفای همچاون صانعت بارق

 : Acهزینۀ سالیانه خازنها؛

منجر شده است [.]18

 : iمیزان سالیانۀ رشد پول؛
 : nعمر طرح (به سال).



يتمبهينهسازيمبتنيبرجغرافيايزيستي

الگور
بهینهسازي مبتنی بر جغرافیاي زیستی ( )BBOیکای از

هايبهينهسازي 


الگوريتم
-2-3
امروزه با توجه به زمان بربودن و پیچیدگی روشهااي
تحلیلی و همچنین وجود پردازندههاي قدرتمند ،معماوال از
روشهاي بهینهسازي هوشامند باراي حال مساائل پیچیاده
علمی استفاده میشود .در این مقاله نیز بهمنظور حل مسائله
جایابی بهینه خازن ،از الگاوریتمهااي بهیناهساازي ازدحاام
ذرات ( 8)PSOو بهینهساازي مبتنای بار جغرافیااي زیساتی
( 9)BBOبهعنوان روشهایی باراي تعیاین مکاان ،تعاداد و

الگوریتمهاي نسبتاً جدیاد در حاوزه بهیناهساازي هوشامند
است که سیمون در سال  2008معرفای کارد [ .]19در ایان
الگااوریتم از چگااونگی انتشااار گونااههاااي جانااداران در
زیستگاههاي متعدد الهام گرفته شده است .همچناین الگاوي
ریاضی ارائهشده در این روش ،چگونگی مهاجرت گوناههاا
از جزیرهاي به جزیرۀ دیگر ،چگونگی ظهور گونهاي جدیاد
و نحااوۀ انقااراض یااک گونااه را تشااریح ماایکنااد .مناااط
جغرافیایی مکاان مناسابتاري باراي ساکونت گوناه هااي
10

زیستی اند و شاخب شایستگی زیستی باالتري ) (HSIنیز
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دارند .خصوصیاتی همچون میزان بارنادگی ،تاراکم پوشاش

نظر گرفتن روشهایی باراي بهارهوري کامال از آن ،ازنظار

گیاهی ،منااط خشاک و دماا کاه باا  HSIارتبااط دارناد،

اقتصادي به صرفه نیسات؛ درنتیجاه ،بایاد تمهیاداتی باراي

متغیرهاي شااخب شایساتگی ( 11(SIVنامیاده مایشاوند.

استفاده بهینه از  DSTATCOMدر نظر گرفته شود .یکی از

بهطور معمول در پیادهسازي این الگوریتم SIVها ،متغیرهاي

روشهاي بهینهسازي در استفاده از  ،DSTATCOMکنترل

مسااتقل از زیسااتگاه و  HSIمتغیاار وابسااته در نظاار گرفتااه

آن براي بهبود عملکارد و بهارهوري کامال از آن اسات .باا

میشود .در این روش جزایري با  HSIباال راهحل خاوب و

توجه به شکل ( ،)3معموالً  DSTATCOMشامل چنادین

جزایري با  HSIپاایین راهحال ضاعیف منظاور مایشاوند.

بلوک کنترلی اسات کاه باراي تنظایم و کنتارل پارامترهااي

همچنین به اشتراک گذاشتن اطالعات در الگاوریتم ماذکور

خروجی و متناسب با اهداف باهکاارگیري DSTATCOM

با عمل مهاجرت در میان جانداران توجیه میشاود .در ایان

در شاابکه اسااتفاده ماایشااود .در ایاان پااژوهش ،هاادف از

مقاله از دو الگوریتم اشارهشده براي حل مسئلۀ جایابی بهینه

ب اهکااارگیري  DSTATCOMدر شاابکه عااالوه باار بهبااود

خازن در شبکههاي توزیع صنعتی با حضور DGها اساتفاده

شاخبهاي حالت دائمی ،بهبود بازیابی ولتاژ شبکه پاس از

شده است.

رفع خطا است .از طرفی ،تنظیم پارامترهاي کنترلکننده ولتاژ
 ACدر میان سایر کنترلکنندهها ،بیشترین تأثیر را در بهباود

 -3-3آناليزحساسيتوجايابي DSTATCOM
در این مقاله بهمنظور جایابی بهیناه  DSTATCOMاز
روش آنالیز حساسیت پس از تعیین باسهاي کاندیاد باراي

بازیابی ولتاژ دارد؛ بنابراین در این مقالاه تنظایم پارامترهااي
کنترلکننده ولتاژ  ACبا هدف بازیابی ساریعتار ولتااژ و باا
روشهاي هوشمند انجام شده است.

خازنگذاري استفاده شده اسات .باه هماین منظاور پاس از
جایابی بهینه خاازنهاا و تعیاین بااسهااي کاندیاد ،آناالیز
حساسیت روي باسهایی انجام میشود که خاازن بار آنهاا
نصب شده است .در این بررسی از دو شااخب حساسایت
 ∆V/∆Iqو  ∆V/∆Qاستفاده شده اسات کاه در آن  Iqو Q

بهترتیب جریان و توان رآکتیو تزری شده به باس و  Vدامنه
ولتاژ باس مذکورند؛ بنابراین باساباري کاه بیشاترین مقادار

شکل(:)3بلوکدياگرامکنترلي ]20[ DSTATCOM

حساساایت را داشااته باشااد ،مکااان بهینااه بااراي نصااب
 DSTATCOMاست .پس از تعیین باسهایی با بیشتارین

در این بررسی نیز مشابه باا ساایر مساائل بهیناهساازي

مقدار شاخب حساسیت ،باا قاراردادن  DSTATCOMدر

میباید ابتدا الگوي ریاضی تابع هدف و قیود مسائله مطارح

هر دو باس کاندید و بررسی شرایط بازیاابی ولتااژ پاس از

شوند .به همین منظور و باا توجاه باه هادف باهکاارگیري

رفع خطا در باس DGها ،مکان بهیناه و در نتیجاه شااخب

 DSTATCOMدر شبکه ،انحاراف ولتااژ بااس  DGتاابع

بهتر تعیین میشود.

هدفی است که مطاب با معادله ( )5براي کمینهسازي در نظر
گرفته شده است؛ درنتیجه ،کمینهسازي تابع هدف به تعیاین

تنظيمپارامترکنترلکننده DSTATCOM

-4-3

بهینۀ پارامترهاي  DSTATCOMبا هدف بازیابی ساریعتار

قابلیت زیاد  DSTATCOMدر تأمین دینامیکی تاوان

ولتاژ منجر میشود .به عبارت دیگر ،مطاب با شکل ( ،)4باا

رآکتیااو در شاارایط افاات ولتاااژ ،بااه ب اهکااارگیري آن بااراي

کاهش سطح هاشاورخاورده ،پارامترهااي DSTATCOM

جبرانسازي توان رآکتیو گذرا پس از رفاع خطااي شابکه و

بهگونهاي تعیین میشوند که ولتاژ سریعترین زمان بازیابی را

درنتیجه ،بهبود بازیابی ولتاژ منجر شده است؛ اما همانگوناه

داشته باشد؛ اگرچه در صاورتی کاه انتگارال از قادر مطلا

که گفته شد بهکارگیري  DSTATCOMدر شبکه بدون در

سطح زیر منحنی گرفته نشود ،در صورت باروز Overshot
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در ولتاژ ،پاسخ صحیح و بهینهاي حاصل نمیشود .همچناین
در ایاان روش ،انحااراف ولتاااژ بااهصااورت نقطااه بااه نقطااه
کمینهسازي میشود؛ بنابراین ،امکان نوسانیشدن ولتااژ نیاز
وجود ندارد .در این مقاله بهمنظور حل مسئله مذکور (تعیین
پارامترهاااي  )DSTATCOMاز الگااوریتمهاااي هوشاامند
 PSOو  BBOاستفاده شده است .همچنین در صاورتی کاه
بیش از یک منبع تولید پراکنده در شبکه وجود داشته باشاد،
باید منبعی که بدترین وضعیت از نظار بازیاابی ولتااژ دارد،
تابع هدف مسئله در نظر گرفته شود و متناسب با آن ضرایب

شکل(:)5دياگرامتکخطيشبکۀصنعتي43باس IEEE

کنترلکننده  DSTATCOMتعیین شوند.
t1

MinF   1  VDG (t ) dt

()5

t0

که در آن:

جدول(:)2مشخصاتمنابعتوليدپراکنده 
توليد
پراکنده 

 : t0زمان شروع شبیهسازي (برحسب ثانیه)؛

ناوع

 : t1زمان اتمام شبیهسازي (برحسب ثانیه)؛

مکان

) :VDG(tولتاژ باس ( DGبرحساب پریونیات و نسابت باه

(شماره باس)
توان

زمان).

()MVA

DG1
ژنراتور سنکرون

DG2
ژنراتور القایی دوسو تغذیه
)(DFIG

باس 4

باس 50

10MVA×1Generator

1MVA×15Generators

ضریب
قدرت

1

1

()P.F

در این بررسی ،واحدهاي  DGشامل مزرعه بادي با 15
ژنراتور القایی دوسو تغذیه و ژنراتور سنکرون اند .مطاب باا
استاندارد ارائهشده در [ ]15واحدهاي کوچک ( DGکمتر از
شکل ( :)4ولتاژ باس  DGدر شرایط وقوع خطا

 )30MWمیباید با ضریب قدرت بین  0/95پیشفاز و یک
عمل کنند .به همین منظور در این بررسی DGها در ضریب

نتايجشبيهسازي

-4
مطالعهشده 

 -1-4شبکۀ
در این بخش بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادي ،شابکه
 43باس توزیع صانعتی  IEEEآزماوده شاد [ .]21در ایان
شبکه میزان تقاضا  23/3 MWو  14/65 MVARاست .باا
توجه به شکل ( ،)5شبکۀ مطالعاهشاده شاامل  32باار و دو
منبع تولید پراکنده است که در جدول ( )2مشخصاات آنهاا
بهطور کامل شرح داده شدهاند .سیساتم ماذکور شاامل پانج
سطح مختلف ولتااژ 2/4 kV ،4/16 kV،13/8 kV،69 kVو
 0/48kVاست.

قدرت واحد کار میکنند.
شاابیهسااازيهااا ب اراي جایااابی بهین اۀ خااازن و تعیااین
پارامترهاااي کنتاارلکننااده ( DSTATCOMپیااادهسااازي
الگوریتمهاي بهینهسازي) با نرمافازار  MATLABو جعباه
اباازار  PSATانجااام شااده اساات .همچنااین از ناارمافاازار
 DIgSILENT PowerFactory 14.1باااراي ارزیاااابی
دینامیکی استفاده شده است.
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:مکان،تعدادوظرفيتخازنها 

جدول()3

 -2-4جايابيبهينۀخازن 
در شبکۀ مطالعهشده ،حل مسئلۀ جایابی بهینۀ خاازن باا

جايابيبهينهباالگوريتم PSO

جايابيبهينهباالگوريتم BBO
ظرفيتخازن

شماره

ظرفيتخازن

( )MVAR

باس 

( )MVAR

5

1/6

3

3

10

0/6

6

0/3

17

1

9

0/3

18

0/9

10

0/8

19

2/3

16

0/3

الگوریتم شرایط کامالً یکسان بوده است .با توجه باه شاکل

20

2/2

17

0/9

24

1/2

19

2/2

( ،)6الگوریتم  BBOباهازاي  25تکارار ( )NFE=5850باه

26

0/8

20

2/2

 95%مقدار نهایی (پاسخ بهینه) میرسد؛ در صاورتی کاه در

28

0/8

21

0/5

شااارایط مشاااابه الگاااوریتم  PSOباااهازاي  124تکااارار

29

0/7

23

0/6

( )NFE=29016به مقدار نهایی بهینه میرسد .با توجاه باه

36

1/4

31

0/5

نتایج شبیهسازي ،الگاوریتم  PSOنسابت باه پاساخ نهاایی

37

0/6

36

1/4

الگوریتم  0/62% BBOخطا دارد؛ این بدان معناست که حل

38

0/8

37

0/6

مسئلۀ خازنگذاري با الگوریتم  BBOهزینۀ سرمایهگاذاري

39

1

38

1/6

ساالنه کمتري (در حدود  268دالر در ساال) را نسابت باه

49

1/3

39

1

-

-

49

1/3

الگوریتمهاي  PSOو  BBOو بهمنظور تعیین مکان ،تعاداد
و قدرت خازنها انجاام شاده اسات .شاکل ( )6همگرایای
الگوریتمهاي استفادهشده را نشان میدهد .در این شبیهسازي
میزان رشد سرمایه  %10و عمر طرح  30سال در نظر گرفتاه
شده است .همچنین هزینۀ هر کیلووات ساعت تلفات تاوان
 0/1دالر و هزینۀ هر کیلووار خازن نصبشاده  0/5دالر در
نظار گرفتااه شااده اساات .همچناین در پیااادهسااازي هاار دو

الگوریتم  PSOدر پی خواهد داشت.

شمارهباس 

همانگونه که بیان شد جایابی بهینۀ خازن در این مقالاه
با هدف کاهش تلفاات و باا باهکاارگیري حاداقل تعاداد و
قدرت خازنها انجام شده است .باه هماین منظاور ،تلفاات
توان و مجموع قدرت خازنهاي نصبشده در شبکه بهازاي
حاالت مختلف در جدول ( )4نشان داده شدهاند.
خازنگذاري در شبکه براي کاهش تلفات طبیعتاً بهباود
پروفیل ولتاژ شبکه را نیز به همراه دارد .به همین منظاور در
):نمودارهمگراييالگوريتمهايPSOو BBO

شکل(6

شکل ( )7پروفیل ولتاژ شبکه بهازاي حاالت مختلاف رسام
شده است .با توجه به شکل ( ،)7ولتاژ باسهااي شابکه در

جدول ( )3نتایج جایابی بهینۀ خازن در شبکه توزیع 43

حالتی که خازنگذاري در شبکه انجام شده است ،بهصورت

باس با دو الگوریتم  PSOو  BBOرا نشان میدهد .در این

چشمگیري بهبود یافتهاند .مطاب با شکل ( ،)8پروفیل ولتااژ

جدول مکان ،تعداد و ظرفیت خاازنهاا برحساب MVAR

باسها بهازاي خازنگذاري با هر دو الگاوریتم ،در محادودۀ

تعیین شدهاند.

مجاز تعریف شده است؛ اما با توجه به مقادیر گازارششاده



در جدول ( ،)4الگاوریتم  BBOپاساخ مناسابتاري باراي
تعیین تعداد ،مکان و قدرت خازنهاي مدنظر ارائه میکند.
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:تلفاتتواناکتيوورآکتيوومجموعخازنهاي

جدول()4
نصبشدهدرشبکه 

وضعيت
خازنگذاري

بدون حضور
خازنها

تلفاتتوان

تلفاتتوان

اکتيو) (Ploss

رآکتيو)(Qloss

) )MW

) )MVAR

0/5320

4/795

(جایابی

الگوریتم  BBOبه ارائه پاسخ بهینهتري نسبت باه الگاوریتم
 PSOدر حل این مسئله قادر است.

ظرفيت
خازنهاي


 -3-4آنکککاليزحساسکککيتوجايکککابيبهينکککه

جبرانساز

DSTATCOM

) )MVAR
0

با توجه به ارائۀ پاسخ مناسبتر با الگوریتم  BBOدر حل

مسئلۀ جایابی بهینۀ خازنها در شبکه ،آناالیز حساسایت روي
باسهاي کاندیدشده از این الگوریتم براي خازنگذاري انجاام

با حضور
خازنها

67

میشود .به همین منظور ،مطاب با جدول ( ،)5آنالیز حساسیت
0/3152

2/813

17/5

با دو شاخب  ∆V/∆Iqو  ∆V/∆Qدر باسهایی انجام شاده

توسط )PSO

که خاازن بار روي آنهاا نصاب شاده اسات .پاس از انجاام

با حضور

بررسیها ،باسهایی باا بیشاترین مقادار شااخب حساسایت

خازنها
(جایابی

0/3149

2/807

17/2

بهعنوان مکان مناسب باراي نصاب  DSTATCOMانتخااب
میشوند؛ براي نمونه در این بررسی ،بااسهااي  39و  37باه

توسط )BBO

ترتیب به علت داشاتن بیشاترین مقادار شااخب حساسایت
 ∆V/∆Iqو  ∆V/∆Qبهعنوان بااسهااي کاندیاد باهمنظاور
نصب  DSTATCOMانتخاب شدهاند .در بخش بعاد باراي
تعیین بااس بهیناه و درنتیجاه ،شااخب برتار باراي بازیاابی
سریعتر ولتاژ در باس DGها ،شابیهساازيهااي دیناامیکی در
حوزۀ زمان انجام شدهاند.
جدول(:)5آناليزحساسيت 

شکل(:)7پروفيلولتاژشبکهدرحاالتمختلف 

شماره

ظرفيتخازن

باس

شاخصحساسيت

( )MVAR

) (Vpu/Ipu

 ∆V/∆Iq

) (Vpu/MVAR

 ∆V/∆Q

5

1/6

0/996

0/006

10

0/6

1/002

0/006

17

1

1/001

0/048

18

0/9

1/007

0/043

19

2/3

1/000

0/021

20

2/2

1/003

0/020

24

1/2

1/001

0/006

ازايخازنگذاريبادو


):پروفيلولتاژشبکهبه
شکل(8

26

0/8

0/997

0/006

الگوريتم 

28

0/8

1/001

0/044

در یک بررسی اقتصادي ،ساود ساالیانۀ کااهش تلفاات

29

0/7

1/000

0/042

36

1/4

1/005

0/027

توان بهوسیلۀ خاازنگاذاري در شابکه باا الگاوریتم ،PSO

37

0/6

1/010

0/058

 188988/6دالر در سال و بهازاي الگاوریتم  BBOساالیانه

38

0/8

1/001

0/050

 189256/8دالر اساات؛ بنااابراین مطاااب بااا نتااایج حاصااله،

39

1

1/123

0/010

49

1/3

1/005

0/039
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 -4-4تأثيرجايابيبهينهبربازيابيولتاژ 
در این بخش براي تعیاین شااخب حساسایت برتار و
یافتن مکان بهینه بهمنظور نصاب  DSTATCOMدو خطاا
در مکانهاي مختلف اعمال شده است که مشخصاات آنهاا

 ∆V/∆Qبه کندترشدن زمان بازیابی منجار شاده اسات .در
این حالات نیاز جایاابی بهیناۀ  DSTATCOMباا در نظار
گرفتن شاخب حساسیت  ∆V/∆Iqبه بهبود زماان بازیاابی
ولتاژ در باس DGها منجر میشود.

بهطور کامل در جدول ( )6مشاهده میشوند .هدف از اعمال
خطا ،تعیین تأثیر جایاابی بهیناۀ ( DSTATCOMشااخب
حساسیت بهتر) بر بازیابی سریعتر ولتاژ در بااس DGهاا و
جلوگیري از قطع آنها در هنگام خطا است.
جدول(:)6مشخصاتخطا 
نامخطا

خطاي)F1(1

خطاي)F2(2

نوع خطا

خطاي سهفاز

خطاي سهفاز

مکان (شماره باس)

باس 31

باس 9

نزدیکترین

( DG1در باس )4

( DG2در باس )50

اميدانس ()Ω

0+j0/1

0+j0/1

زمان رفع خطا

 10سیکل

 10سیکل

)بهازايخطاي F1
شکل(:)9ولتاژباس DG1(4

شبیهسازيها بهازاي اعمال خطاي ساهفااز در بااس 31
(نزدیک به  )DG1و خطاي سهفاز دیگر در باس ( 9نزدیک
به  )DG2انجام شدهاند .با اعمال خطا ،تاأثیر جایاابی بهیناۀ
 DSTATCOMبااهازاي هاار دو شاااخب حساساایت باار

)بهازايخطاي F1
شکل(:)10ولتاژباس DG2(50

بازیابی ولتاژ باس DGها بررسی شده است .شکلهااي ()9
و ( )10ولتاژ باس DGها را بهازاي خطاي سهفااز در بااس
 31نشااان ماایدهنااد .همااانگونااه کااه مشاااهده ماایشااود
خازنگذاري در شبکه باه بهباود ولتااژ در حالات دائمای و
بهبود زمان بازیابی ولتاژ پس از رفع خطا منجر شاده اسات.
استفاده از  DSTATCOMدر شبکۀ مذکور بهازاي جایاابی
با هردو شاخب حساسیت ،باعث بهبود زمان بازیابی ولتااژ
شااده اساات؛ اگرچااه شاااخب حساساایت  ∆V/∆Iqمکااان

شکل(:)11ولتاژباس)DG2(50بهازايخطاي F2

بهتري براي جایابی بهیناۀ  DSTATCOMدر شابکه ارائاه
میدهد و به بازیابی سریعتر ولتاژ منجر میشود.
شکلهاي ( )11و ( )12ولتااژ بااس DGهاا را باهازاي
خطاي سهفاز دیگري در بااس  9نشاان مایدهناد .در ایان
حالت نیز حضور خازنها در شبکه به بهبود ولتاژ در حالات
دائمی و بازیابی سریعتر ولتاژ منجر شده است؛ در صاورتی
که بهکارگیري  DSTATCOMبا جایابی بهینه باا شااخب

)بهازايخطاي F2
شکل(:)12ولتاژباس DG1(4
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 -5-4تنظکککيمپارامترهکککايکنتکککرلکننکککده

شاخبهاي حالت دائمی در شبکه به کار میروند ،با توجه

DSTATCOM
پس از تعیاین مکاان بهیناه و نصاب ،DSTATCOM

توزیع صنعتی در حضور DGها بر بهبود بازیابی ولتاژ گاذرا

یکاای از کاااربرديتاارین روشهااا ب اراي بهبااود عملکاارد و

و درنتیجه ،اتصال DGها در زمان خطا (شرایط افت ولتااژ)

درنتیجه ،بهرهوري کامل و بهیناه از  DSTATCOMتنظایم

نیز مؤثرند.

پارامترهاي کنترلکننده متناسب با هدف باهکاارگیري آن در

به نتایج شبیهسازي ،جایابی بهیناۀ خاازنهاا در شابکههااي

جدول ( )7وضعیت اتصال DGها را در حین خطا نشان

شبکه است .به هماین منظاور و باا توجاه باه باهکاارگیري

میدهد .مطاب با نتایج شبیهسازي ،خاازنگاذاري در شابکه

 DSTATCOMبراي بهبود بازیابی ولتاژ پس از رفع خطاا،

بهازاي خطاي  F1باعث بازیابی سریعتار ولتااژ و پایاداري

تنظیم پارامترهاي کنترلکننده ولتاژ  ACتاأثیر باهسازایی در

شبکه و درنهایت ،ترکیب بینقب DGها با شبکه میشاود.

بهباااود عملکااارد  DSTATCOMدارد؛ بناااابراین تنظااایم

در حالتی کاه خطااي  F2در شابکه رخ مایدهاد ،اگرچاه

پارامترهاي کنتارلکنناده  ،DSTATCOMباا دو الگاوریتم

خاازن گاذاري زماان بازیاابی ولتااژ را پاس از خطاا بهباود

بهینهسازي  PSOو  BBOانجام شده است که در بخش قبل

میبخشد ،مطاب با استانداردهاي ارائهشده در جدول ( )1به

بهطور کامل شرح داده شد.

بازیابی ولتاژ در محدوده مجاز و متصل باقی ماندن  DGباه

همانگونه که در بخش سوم بیان شد ،در صورت وجاود

شبکه منجر میشود؛ درحالیکه حضاور  DSTATCOMو

چندین واحد  DGدر شبکه میباید منبعی که وضعیت بدتري

جایابی بهینۀ آن با شاخب حساسایت برتار ( )∆V/∆Iqباه

ازنظر بازیابی ولتاژ (بدترین شرایط) دارد تابع هدف مسئله در

کاهش چشمگیر زمان بازیاابی در هار دو حالات و اتصاال

نظر گرفته شود و ضرایب کنترلکنناده متناساب باا آن تعیاین

بینقب DGها با شبکه منجر میشود.

شوند .به همین منظور و با توجه به مقایسه شاکلهااي ( )9و



جدول(:)7وضعيتبازيابيولتاژواتصالDGهادرحاالت

( ،)11در این مسئله بدترین زمان بازیابی ولتاژ پاس از نصاب

مختلف 

خازن و  ،DSTATCOMمتعل به ( DG2و باهازاي خطااي
 )F2است؛ درنتیجه ،مطاب با شکل ( )3در ایان بهیناهساازي

وضعيت 

بازيابيولتاژدرباس4

بازيابيولتاژدرباس50

()DG1بهازايخطاي 

()DG2بهازايخطاي 

 F1

 F2

زمان
بازيابي
ولتاژ
(ثکانيه) 

وضعيت
اتصال
 DG1

زمان
بازيابي
ولتاژ
(ثکانيه) 

وضعيت

به ناتوانی همگرایی شبیهسازي حوزه زمان 12و ناپایداري ولتاژ

اتصال

شبکه در صورت تعییننشدن محدوده براي ضارایب کنترلای،

 DG2

بدون حضور خازن

∞
(نوسانی)

قطع

2/832

با حضور خازن

1/472

وصل

2/150

قطع

 DSTATCOMدر

0/967

وصل

2/632

قطع

با حضور خازن و
باس 37

باس 39

در این بررسای باازۀ تغییارات ضارایب  Krو  Trباهترتیاب
 99>Kr<0/1و  0/9>Tr>0/01انتخاب شدهاند.
با توجه به شکل ( ،)13اگرچه الگوریتم  BBOدر مدت
زمان ( )NFEکمتري به ارائه پاسخ ( %95مقدار بهینه) قاادر
است ،در یافتن پاسخ بهینۀ نهایی نسبت به الگاوریتم ،PSO
 2/12%خطااا دارد؛ درنتیجااه ،الگااوریتم  PSOنساابت بااه
الگوریتم  ،BBOباه ارائاه پاساخ بهتاري باهمنظاور تعیاین

با حضور خازن و
 DSTATCOMدر

سریعتر ولتاژ در باس ( DG2به علات داشاتن شارایط بادتر
ازنظر زمان بازیابی ولتاژ) انجام شده است .همچنین باا توجاه

قطع

و DSTATCOM

تعیین بهینه ضرایب کنترلکننده ( Krو  )Trبا هادف بازیاابی

0/762

وصل

1/297

وصل

پارامترهاي کنترلکننده  DSTATCOMقادر است.
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شکل ( )16تاوان رآکتیاو خروجای  DSTATCOMرا
بهازاي وقوع خطاي  F2و در دو حالت ،باا تنظایم و بادون
تنظیم نشاان مایدهاد .در ایان حالات ،تنظایم پارامترهااي
کنترلکننده بر میزان توان رآکتیو خروجای DSTATCOM

تأثیر چندانی ندارد.
):نمودارهمگراييالگوريتمهايPSOو BBO

شکل(13

 -6-4تأثيرتنظيمپارامتربربهبودزمانبازيکابي
ولتاژ
با توجه به ارائۀ پاساخ بهتار الگاوریتم  PSOدر تعیاین
پارامترهاااي کنتاارلکننااده  ،DSTATCOMدر ادامااه باراي
تعیین میزان تأثیر تنظیم پارامتر بر بازیابی ولتاژ باس DGهاا
پس از رفع خطا از ضرایب تعیینشدۀ این الگوریتم ()PSO

شکل(:)16توانرآکتيوخروجيDSTATCOMبهازاي

اسااتفاده شااده اساات .مطاااب بااا شااکلهاااي ( )14و (،)15

خطاي F2

شبیهسازيها بهازاي دو حالات ،باا تنظایم پاارامتر و بادون

مطاب با شکلهاي ( )17و ( ،)18در ادامه باراي تعیاین

تنظااایم (تنظااایم تجربااای) پارامترهااااي کنتااارلکنناااده

تأثیر تنظیم بهینه پارامترهاي کنترلکننده  DSTATCOMبر

 DSTATCOMانجام شاده اسات .هماانگوناه کاه نتاایج

بازیابی ولتااژ باهازاي حااالت (خطاهااي) مختلاف ،وقاوع

شبیهسازي بهازاي وقوع خطاي  F2نشاان مایدهاد ،تنظایم

خطاي سهفاز دیگاري در بااس )F1( 31نیاز بررسای شاده

پارامترهاي کنترلکننده ولتاژ  ACتأثیر چشمگیري در بهباود

است .در همین زمینه ،اگرچه تنظایم پاارامتر (بهیناهساازي)

بازیابی ولتاژ باس هر دو  DGپس از رفاع خطاا نسابت باه

براي بهبود بازیابی ولتاژ باس  DG2و بهازاي وقوع خطااي

حالت بدون تنظیم داشته است.

 F2انجام شده است ،با توجه باه شاکلهااي ( )17و (،)18
تنظیم پارامتر تا حدودي به بهبود زمان بازیابی ولتاژ پاس از
رفع خطاي  F1نیز منجر میشود .ازطرفی ،مطاب باا شاکل
( )18تنظاایم پارامترهاااي کنتاارلکننااده  DSTATCOMدر
کاهش نوسانات ولتاژ نیز مؤثر است.

)بهازايخطاي F2
شکل(:)14ولتاژباس DG2(50


)بهازايخطاي F1
شکل(:)17ولتاژباس DG1(4


)بهازايخطاي F2
شکل(:)15ولتاژباس DG1(4
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جدول(:)8تأثيرتنظيمپارامترهايDSTATCOMبربهبود
زمانبازيابيولتاژ 
بازيابيولتاژبهازاي


بازيابيولتاژبهازاي


خطاي F1

خطاي F2

زمان
مککورد 

بازيابي
ولتاژدر
باس4

)بهازايخطاي F1
شکل(:)18ولتاژباس DG2(50

()DG1
(ثکانيه) 

توان رآکتیو خروجای  DSTATCOMباه ازاي وقاوع

بدون تنظیم

خطاي  F1در شکل ( )19نشان داده شده اسات .همانگوناه

پارامترهاي

که در شکل ( )19مشاهده میشود ،تنظیم پاارامتر منجار باه
کاهش میزان توان رآکتیاو خروجای  DSTATCOMو باه
عبارتی کاهش اندازه آن میشود.

0/76

زمان

زمان

بازيابي

بازيابي

ولتاژدر

ولتاژدر

باس50

باس4

( )DG2

( )DG1

0/79

1/11

زمان
بازيابي
ولتاژدر
باس50
()DG2
(ثکانيه) 
1/29

DSTATCOM

با تنظیم
پارامترهاي

0/73

0/36

0/72

0/84

DSTATCOM

جهگيري
 -5نتي 
در این مقاله روشی بهمنظور جایاابی بهیناه خاازنهاا و
 DSTATCOMو همچناااین تنظااایم بهیناااه پارامترهااااي
کنترلکننادۀ آن در شابکههااي توزیاع صانعتی در حضاور
DGها ارائه شده است .هدف از این بهینهسازي ،تأمین توان
رآکتیو در حالت دائمی و تأمین دینامیکی توان رآکتیو باراي
بهازاي
شکل(:)19توانرآکتيوخروجي DSTATCOM
خطاي F1

جدول ( )8بهطورکلی تأثیر تنظایم پاارامتر را بار بهباود
زمان بازیابی ولتاژ باس DGها پس از رفع خطااي شابکه و
درنتیجه ،امکان بهرهوري کامال و بهیناه از DSTATCOM

نشان میدهد .همچنین با توجه به نتایج شبیهساازي ،عمادتاً
تنظیم بهینۀ پارامترهاي کنترلکننده  DSTATCOMبه شیوۀ
پیشنهادي عالوه بر بهبود زمان بازیابی ولتاژ پس از رفع خطا
به کاهش نوسانات ولتااژ و کااهش تاوان رآکتیاو خروجای
 DSTATCOMو درنتیجااه ،کاااهش اناادازه آن نیااز منجاار
میشود.

بهبود بازیابی ولتاژ گذرا پس از رفع خطا و کمک به اتصاال
DGها در شرایط افت ولتاژ است .به همین منظاور در ایان
بررسی ،حل مسئله جایابی بهینه خازنها باا الگاوریتمهااي
بهینهسازي ازدحام ذرات ( )PSOو بهیناهساازي مبتنای بار
جغرافیاي زیستی ( )BBOانجام شده است .در ادامۀ کاار و
براي جایابی بهینه  DSTATCOMاز روش آنالیز حساسیت
روي باااسهاااي کاندیااد بااا الگااوریتم  BBOبااهمنظااور
خازنگذاري و باا در نظار گارفتن دو شااخب حساسایت
 ∆V/∆Iqو  ∆V/∆Qاستفاده شده است .نتایج شابیهساازي
برتاااري شااااخب  ∆V/∆Iqرا باااراي جایاااابی بهیناااه
 DSTATCOMو بااا هاادف کاااهش زمااان بازیااابی نشااان
میدهد.
پس از نصاب  DSTATCOMدر مکاان بهیناه (مکاان
تعیااینشاادۀ شاااخب  )∆V/∆Iqبااراي بهبااود عملکاارد
 DSTATCOMو بهرهوري کامل و اقتصادي از آن ،تنظایم
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 با هدف بهبودDSTATCOM بهینۀ پارامترهاي کنترلکننده
(کاهش) زمان بازیابی ولتاژ پس از رفع خطا با دو الگاوریتم
) و بهیناهساازي مبتنای بارPSO( بهینهسازي ازدحام ذرات
 با توجه به نتایج.) انجام شده استBBO( جغرافیاي زیستی
 در ارائۀ پاسخ بهینۀ نهایی گزیناۀPSO  الگوریتم،شبیهسازي
 در ادامۀ کار و باهمنظاور تعیاین،مناسبتري است؛ درنتیجه
تااأثیر تنظاایم پااارامتر باار بهبااود بازیااابی ولتاااژ از ضاارایب
.) اسااتفاده شااده اسااتPSO( تعیااینشاادۀ ایاان الگااوریتم
بررسیهاي انجامشاده نشاان مایدهناد تنظایم پارامترهااي
 تأثیر بهسزایی در بهبود بازیابیDSTATCOM کنترلکننده
ولتاژ و تا حدودي کاهش نوساانات ولتااژ و کااهش انادازه
. داردDSTATCOM
 نصااب و تنظاایم بهینااۀ، بااا خااازنگااذاري،درنهایاات
 و تأمین توان رآکتیو ماورد نیااز شابکه درDSTATCOM
هااDG  شرایط الزم براي فعالیات،حالت دائمی و دینامیکی
 مهیاا و ترکیاب بادون عیاب،در شرایط کار دائمی و گاذرا
.ها با شبکه انجام میشودDG


 سپاسگزاري
بدینوسیله از شرکت برق منطقهاي اصفهان کاه از ایان
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