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، روش کنترلی رایج در این م سئله. پرداخته می شود، در این مقاله به برر سی م سئله کنترل بهینه و هماهنگ ولتاژ در سی ستمهای قدرت:چکیده
 پیشبینی م سیر پا سخ، یک گام ا صلی در کنترل مبتنی بر پیشبینی مدل در م سئله کنترل هماهنگ ولتاژ.کنترل مبتنی بر پیشبینی مدل ا ست
-1  این دو نقطه عبارتاند از. یک روش جدید جهت پیشبینی م سیر پا سخ ولتاژها مبتنی بر دو نقطه ارائه می شود، در این مقاله.ولتاژها میبا شد
 روش جدید بر این اصل ا ستوار ا ست که در. حالت ماندگار سیستم بعد از اعمال اقدامات کنترلی-2 لحظه بالفاصله بعد از اعمال اقدامات کنترلی و
 همچنین روش کنترلی مورد ا ستفاده در. م سیر تغییرات پا سخ ولتاژها به اقدامات کنترلی یک م سیر یکنواخت ا ست،م سئله کنترل هماهنگ ولتاژ
 منظور از وی گی. به کنترلپذیری ستتتیستتتتم با تغییر در نقطه کار اشتتتاره دارد، وی گی تطبیقی.این مقاله یک روش تطبیقی و انعطافپذیر استتتت
 و تهیه یک مجموعه از پاسخهای نامغلوب استSPEA2  حل مسئله بهینهسازی بهصورت چندهدفه با الگوریتم بهینهسازی چندهدفه،انعطافپذیری
 به کمک تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس،که این امکان را به بهرهبردار سیستم میدهد تا با توجه به شرایط اقت صادی و عملیاتی
. بهترین اقدامات کنترلی را تعیین و به سیستم قدرت اعمال کند،اولویت
. تکنیک تصمیمگیری چند معیاره،SPEA2 ، بهینهسازی چندهدفه، پیشبینی مسیر مبتنی بر دو نقطه، کنترل هماهنگ ولتاژ:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper we deal with the optimal coordinated voltage control issue. A common control procedure for this problem is
the model predictive control. A major step toward model predictive control in coordinated voltage control issue is the prediction of
voltage response trajectory. This paper presents a new technique to predict the trajectory of voltage response based on two points.
These two points are as follow: 1- The moment immediately after applying control actions 2- The steady state of the system after
applying these actions. The new method is based on this principle that in coordinated voltage control the direction of voltage response
alterations based on control measures is monotonic. The control method utilized in this paper is adaptive and flexible. The adaptive
feature refers to controllability of system with a change at the operating point. By flexibility feature, we mean solving an optimization
problem with a multiobjective SPEA2 optimization algorithm and providing a set of nondominated solutions which enable system
operator to determine and apply the best control actions based on economic and operational conditions aided by a multiple criteria
decision-making technique based on a priority matrix.
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 -1مقدمه
پایداری ولتاژ ،یکی از مهمترین مسائل در سی ستمهای قدرت میبا شد.
بر استتات تعریف  ،IEEE/CIGREپایداری ولتاژ عبارت استتت از توانایی
ستتتیستتتتم قدرت برای حفظ ولتاژ حالت ماندگار قابلقبول در تمامی
شینها ،بعدازاینکه سی ستم قدرت دچار یک اغتشاش نسبت به شرایط
اولیه مورد بهرهبرداری شتتتد  .]1بعد از وقوع ناپایداری ولتاژ ،ولتاژ نقاط
ناپایدار بهستترعت و با شتتدت زیاد افت میکند و در صتتورت عدم اعمال
بهموقع اقدامات کنترلی منا سب ،سقوط ولتاژ به سایر نقاط شبکه نیز
منتقل می شود .بررسی خاموشیهای گسترده در سراسر دنیا ،مؤید این
موضتتتوع استتتت که علت آغازگر اکثر این خاموشتتتیها ،ستتتقوط ولتاژ
میباشد  .]2این خاموشیها عالوه بر اینکه خسارات اقتصادی زیادی را
به دنبال دارد موجب نارضتتتایتی مردم از شتتتبکه برق نیز خواهد شتتتد.
بنابراین شتتناستتایی ستتریع شتترایط ناپایدار در شتتبکه و انجام اقدامات
کنترلی مناسب ،نقش پررنگی در افزایش کیفیت و امنیت شبکه خواهد
داشت.
جهت جلوگیری از وقوع پدیده ناپایداری ولتاژ میتوان از یک آرایش
هماهنگ و منا سب تجهیزات کنترلی در سی ستم قدرت ا ستفاده کرد.
امروزه کنترل هماهنگ ولتاژ با موفقیت در کشتتورهای فرانستته ،ایتالیا،
بل یک و سوئیس اجرا شده ا ست  .]9-7اولین بار روش کنترل مبتنی
بر پیشبینی مدل( )MPC1برای حل مستتئله کنترل هماهنگ ولتاژ در
 ]8مطرح شد و این مو ضوع در  ]3-24بهبود یافت .همچنینMPC ،
در  ]22 ،21به ترتیب برای بهبود میرایی نو سانات سی ستم قدرت در
حضور نیروگاههای بادی و برای سی ستمهای عملیات از راه دور دوطرفه
بهکاربرده شده است.
معادالت س تیستتتمهای قدرت جبری-دینامیکی میباشتتد و ماهیت
متغیرهای کنترلی آن ،ترکیبی از متغیرهای گ س سته و پیو سته ا ست.
بنابراین ،مسئله کنترل بهینه و هماهنگ ولتاژ ( )OCVC2به یک مسئله
بهینهستتازی پیچیده تبدیل میشتتود .در  ]3 ,8برای حل این مستتئله
بهینهستتازی ،به ترتیب از روش درخت جستتتجو و جستتتجوی ابتکاری
استفاده شده است که هر دو ،الگوریتم سادهای دارند و از سرعت باالیی
در سی ستمهای قدرت کوچک برخوردار میبا شند .اما در سی ستمهای
قدرت بزرگ ،با افزایش متغیر های کنترلی ،عمق فضتتتای جستتتتجو
به صورت نمایی افزایش مییابد و سرعت حل این الگوریتمها به شدت
کاهش مییابد .در  ]14از روش نقطه درونی برای حل  OCVCاستفاده
شده است و در  ]11از روش برنامهریزی تکاملی شبه گرادیان استفاده
شده ا ست که در این دو روش ،احتمال همگرایی به نقطه بهینه محلی
زیاد است .در  ]19 ,12از روشهای بهینهسازی تصادفی ایمن و تجمع
ذرات استتفاده شتده استت .مقاله  ]10از الگوریتم بهینهستازی جهش
قورباغه  ،3جهت تع یین میزان بهینه حذف بار برای کنترل اضتتتطراری
ولتاژ در سی ستمهای قدرت استفاده کرده است .هرچند در این روشها
احتمال ر سیدن به پا سخ بهینه ا صلی زیاد ا ست اما زمان حل ،به شدت
افزایش مییابد.
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در  ]8-10تابع هدف مسئله بهینهسازی ،تکهدفه میباشد .در این
مقاالت تابع هدف اصتتلی ،ردیابی ولتاژ مرجع میباشتتد و تعداد اقدامات
کنترلی ،میزان حذف بار و قیود سی ستم با ا ستفاده از توابع جریمه در
همان تابع هدف ،کنترل میشتتتوند .در  ]11-24مستتتئله بهصتتتورت
چندهدفه مورد بررستتتی قرار گرفته استتتت و این اخت یار به بهرهبردار
سی ستم داده می شود تا با توجه به شرایط ،بهترین انتخاب را از دیدگاه
اقت صادی و عملکردی دا شته با شد .در این مقاالت ،م سئله بهینه سازی
چندهدفه با سه تابع هدف ردیابی ولتاژ مرجع ،کمترین اقدامات کنترلی
و کمترین میزان حذف بار با استتتتفاده از الگوریتم بهی نهستتتازی ژن
جهشیافته حل میشتتود  .]11 ,11به دلیل زمانبر بودن این الگوریتم،
در  ،]17-24ابتدا خطاهای سی ستم قدرت به دو د سته خطاهای قابل
پیشبینی و غیرقابلپیشبینی ،تق سیم می شود ،سپس برای خطاهای
قابل پیشبینی که شتتامل خروج یک خط و یا یکی از مولدهای شتتبکه
میباشتد ،مستئله  OCVCبهصتورت برونخط حل میشتود و مجموعه
پاستخهای نامغلوب حاصتل ،در پایگاه دانش ستیستتم ذخیره میشتود.
ستتتپس ،اگر همین خطا در شتتتبکه قدرت رخ دهد با استتتتفاده از یک
ستتیستتتم کنترل تطبیقی ،که شتتامل یک جستتتجوی محلی کوچک
میباشد پاسخهای بهینه بهدستآمده در حالت برونخط ،در این مرحله
بهروز شتتده و بهرهبردار س تیستتتم با استتتفاده از تکنیک تصتتمیمگیری
چ ندمع یاره ) (MCDM4مبتنی بر ماتریس اولو یت  ،]17ا قدا مات
کنترلی مناستتتب را به ستتتیستتتتم قدرت اعمال میکند .اما اگر خطای
رخداده شتتده در ستتیستتتم ،جزء خطاهای غیرقابلپیشبینی باشتتد با
استتتفاده از س تیستتتم یادگیری برخط که در  ]24معرفی شتتده استتت
پاسخهای بهینه حاصل میشود .مزیت الگوریتم فوق ،سرعت مناسب در
حل مسئله  ،OCVCتوانایی کنترل سی ستم در برابر خطاهای پیشبینی
نشده و سازگاری با تغییر نقطه کار سیستم میباشد.
در  ]29بیان می شود که م سئله ناپایداری ولتاژ در ابتدا عمدتًا یک
م سئله محلی ا ست و اگر اقدامات کنترلی منا سب سریعًا صورت پذیرد
میتوان با کمترین ا قدا مات کنترلی ،از انت قال خ طا به ستتتایر نواحی
جلوگیری کرد .لذا در  ]20 ,29به کمک کنترل غیرمتمرکز ،با استفاده
از ماتریس ادمیتانس سی ستم و با توجه به مفهوم فاصله الکتریکی ،ابتدا
سی ستم قدرت به چند ناحیه تق سیم می شود و سپس برای هر ناحیه
یک شاخص عملکرد تعریف می شود .هرگاه شاخص عملکرد تجمعی در
ناحیهای بی شتر از عدد یک شود متغیرهای کنترلی آن ناحیه فعال شده
و به سیستم اعمال میشوند و هرگاه شاخص عملکرد ناحیهای صفر شد
اقدامات کنترلی متوقف می شود .اقدامات کنترلی در این مقاالت شامل
اضافه شدن خازن و حذف بار میباشد .مزیت این روش در سرعت باالی
آن استتتت و همچنین فقط از متغیرهای کنترلی موجود در هر ناح یه،
برای کنترل خطا در همان ناحیه استفاده می شود .اما در  ]29اقدامات
کنترلی بدون هیچگونه بهینه سازی و در  ]20اقدامات کنترلی با توجه
به ماتریس حساسیتی که معرفی شده است به سی ستم اعمال می شوند
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و بهدلیل عدم حل مستتتئله  OCVCاین احتمال وجود دارد تا اقدامات
بهینه به سیستم اعمال نشود.
در  ]21از روش معرفی شتتتده در دو مقاله  ]20،29برای کنترل
ولتاژ در سی ستمهای قدرت به هم پیوسته و چندناحیهای استفاده شده
استتت .الزم به ذکر استتت روش معرفی شتتده در  ]21مبتنی بر کنترل
توزیع شتتده میباشتتد .یک ستتیستتتم کنترلی توزیع شتتده مبتنی بر
ستتتیستتتتم های چ ند عاملی و  MPCدر  ]21برای کنترل ول تاژ در
س تیستتتمهای قدرت چندناحیهای ارائه شتتده استتت .در  ]27از MPC
توزیع شتتده برای حل مستتئله کنترل اضتتطراری ولتاژ در ستیستتتمهای
قدرت بزرگ و به هم پیوسته استفاده شده است .در این مقاله سیستم
قدرت از تعدادی زیرنا حیه ت شکیل شده ا ست و برای هر زیرناحیه یک
سی ستم کنترلی  MPCدر نظر گرفته شده ا ست .پیشبینی م سیر در
این مقاله به روش اویلر انجام میشود.
بنابر آن چه که بیان شتتتد میتوان مقاالت موجود در زمینه کنترل
اضتطراری و هماهنگ ولتاژ را به سته گروه تقستیم کرد که عبارتاند از
 -1مقتتاالت مبتنی بر کنترل متمرکز  -2 ،]3-24مقتتاالت مبتنی بر
کنترل غیرمتمرکز  ]20 ،29و  -9مقتتاالت مبتنی بر کنترل توزیع
شده  .]21-27در کنترل متمرکز ،تمامی سیستم قدرت پایش می شود
و اطالعات آن به یک واحد کنترلی ارستال میشتود و با توجه وضتعیت
کلی سی ستم ،اقدامات کنترلی بهینه تو سط یک واحد پرداز شگر تعیین
و به سیستم اعمال می شود .مزیت این سیستم کنترلی ،تعیین اقدامات
کنترلی بهینه با کمترین تعداد در سیستم قدرت میباشد ،اما از معایب
آن میتوان بهستترعت پایین آن و وابستتتگی این روش به اطالعات کل
سی ستم قدرت ا شاره دا شت .در کنترل غیرمتمرکز ،سی ستم قدرت به
تعدادی زیر سی ستم تق سیم می شود و برای هر زیر سی ستم ،یک واحد
کنترلی مجزا در نظر گرفته میشتتتود .در این روش کنترلی ،واحدهای
کنترلی هر زیر سی ستم ،کامالً جداگانه و م ستقل از سایر زیر سی ستمها
عمل میکنند  .از مزایای کنترل غیرمتمرکز در قیات با کنترل متمرکز
میتوان بهستترعت باالی این روش اشتتاره داشتتت .همچنین در کنترل
غیرمتمرکز ،متغیر کنترلی در هر زیر سی ستم تنها بر ا سات اطالعات و
دادههای همان زیر سیستم تعیین می شوند .کنترل توزیع شده به مانند
کنترل غیرمتمرکز استتتت اما واحدهای کنترلی همستتتایه با یکدیگر
اطالعات تبادل میکنند .این روش در قیات با روش غیرمتمرکز دقیقتر
میباشتتد اما پیچیدگی اجرایی بیشتتتری دارد .در این مقاله تمرکز ما بر
بهبود روشهای کنترل متمرکز مبتنی بر  MPCمیبا شد .در این مقاله،
پایه و استتات روش پیشتتنهادی جهت حل مستتئله  ،OCVCبر مبنای
روش معرفی شده در  ]11-24میباشد .در  ]11-24برای حل مسئله
بهینهستتتازی چندهدفه ،الگوریتم ژن جهشیافته  5به کار گرفته شتتتده
استتتت اما ،در این مقاله الگوریتم  SPEA26که بر پایه مفهوم تستتتلط و
بهینگی میباشتد ،استتفاده میشتود .وی گی اصتلی این الگوریتم ،حفظ
پراکندگی مناستب در میان پاستخهای نامغلوب تولیدی استت .لذا ،این
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امکان به بهرهبردار ستتتیستتتتم داده میشتتتود تا از تنوع بیشتتتتری در
بهکارگیری اقدامات کنترلی بهرهمند باشد.
در  ]11-24و  ]27 ،21برای حل  ،OCVCاز  MPCاستفاده شده
استتتت .نوآوری دیگر این مقاله ،معرفی یک روش پیشبینی مستتتیر در
الگوریتم  MPCاستتتت .روش های مختلفی برای پیشبینی مستتتیر در
 MPCوجود دارد که ع بارتا ند از  -1حل کا مل مجمو عه م عادالت
غیرخطی سیستم  -2روش اویلر  -9خطی سازی حول نقطه تعادل .حل
کامل مجموعه معادالت غیرخطی ،دقیقترین روش موجود میباشتتد اما
بستتتیار کند و زمانبر استتتت .دو روش اویلر و خطیستتتازی ،علیرغم
برخورداری از یک ستترعت مناستتب ،از دقت کافی در پیشبینی مستتیر
برخوردار نمیباشتتند .با توجه به اینکه مستتیر تغییرات بلندمدت ولتاژ،
یکنواخت می باشتتتد .لذا در این مقاله ،روش جدیدی برای پیشبینی
م سیر ،مبتنی بر دو نقطه ( -1بالفا صله بعد از اعمال اقدامات کنترلی و
 -2حالت ماندگار ستتتیستتتتم بعد از اعمال اقدامات کنترلی) معرفی
می شود .نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش مبتنی بر دو نقطه در
قیات با دو روش خطیستتازی و اویلر از دقت خوبی برخوردار استتت و
چون برای تعیین مسیر ،به انجام محاسبات تنها در دو نقطه نیاز دارد از
سرعت مناسبی نیز برخوردار است.
ستتاختار این مقاله به این صتتورت استتت که در بخش اول ،موضتتوع
کنترل بهینه و هماهنگ ولتاژ به همراه مدل ستتتیستتتتم و توابع هدف
بیتان میشتتتود .بخش دوم ،بته معرفی الگوریتم  SPEA2و تکن یک
تصتتمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس اولویت اختصتتاد دارد .در
بخش ستوم الگوریتم پیشتنهادی برای حل مستئله  OCVCشترح داده
می شود .نتایج شبیه سازی در بخش چهارم بیان میگردد و نتیجهگیری
حاصل از این مقاله نیز در بخش پنجم ارائه میشود.

 -2کنترل بهینه و هماهنگ ولتاژ
مفهوم کنترل هماهنگ ولتاژ به استتتفاده هماهنگ از منابع کنترل توان
راکتیو سی ستم به صورت همزمان ا شاره دارد .همانگونه که عنوان شد
در این مقاله ،برای حل مسئله  OCVCاز  MPCاستفاده میشود.
برای اینکه ستتتیستتتتم کنترلی پیشتتتنهادی از انعطاف پذیری الزم
برخوردار باشتد میبایستت در  ،MPCمجموعه اقدامات کنترلی بهینه از
حل یک م سئله بهینه سازی چندهدفه به د ست آیند تا مجموعهای از
پاستتخهای خوب نامغلوب در اختیار بهرهبردار قرار گیرد و او با توجه به
شرایط حاکم بر سی ستم قدرت ،بهترین پا سخ را تعیین و به سی ستم
اعمال کند .در ادامه اجزا و ستتاختار یک س تیستتتم  OCVCشتترح داده
میشود.
 -1-2مدل سیستم
مدل ستیستتتم قدرت در  OCVCشتتامل دستتتهای از معادالت جبری و
دینامیکی است که بهصورت روابط ( )1و ( )2بیان میشود.
x  f  t , x, y , u 
()1
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0  g  x, y , u 

()2

که در آن  xمتغیر حالت y ،متغیرهای جبری خروجی و  uپارامترهای
کنترلی سیستم میباشند.
با توجه به اینکه بررستتتی مستتتئله ناپایداری ولتاژ بلندمدت مدنظر
میباشتتد ،معادالت شتتبه حالت دینامیکی مولدها جهت بررستتی رفتار
سیستم کفایت میکند  .]8ازاینرو معادالت دیفرانسیلی سیستم ،تنها
معادالت دینامیکی بارها می باشتتتند .در این مقاله از مدل بار مجتمع
نمایی  ]11 ,11 7استفاده شده است که روابط آن بهصورت ( )9الی ()1
میباشند.
()9
()0
()1
()1

𝑦2

𝑦1

t

i, p

i, p

i ,0 i

shed

i ,d

s

t

i

i

i ,q

i ,q

i ,0

t

i ,0 i

i ,q

i ,q

shed

i,d

Pi , d
dxi ,q

Qi , d

هستتتتند که مقدار توانهای اکتیو و راکتیو مصتتترفی بار را در هرلحظه
بهصتتتورت تابعی از ولتاژ و متغیرهای حالت نشتتتان میدهند .ضتتتریب
 Ddehsبیانگر اندازه گام حذف بار استتت که در این مقاله ،برابر با 4/41
پریونیت در هر شتتین بار در نظر گرفته میشتتود و  ni , dتعداد گامها ی
حذف بار در شتتین  iمیباشتتند .ضتترایب  Ti , pو  Ti ,qبهترتیب ثابت
زمانیهای بازیابی توانهای اکتیو و راکتیو بار هستتتند  s ،  t ،  s .و
  tنیز ثابتهایی ه ستند که میزان واب ستگی توانهای اکتیو و راکتیو
بار را در حالتهای ماندگار و گذرا به ولتاژ نشان میدهند.
در این مقاله پارامترهای کنترلی شتتامل ستتوستتپتانس خازن ،ت
ترانسفورماتورها ،ولتاژ مرجع مولدها و مقدار حذف بار میباشد.
MPC -2-2
*

در شتتکل  1اصتتول یک  MPCنشتتان داده شتتده استتت ، t .زمان فعال
شتتتدن  MPCاستتتت tc ، t s .و  t pبه ترتیب طول زمان نمونهبرداری،
مدتزمان اعمال اقدامات کنترلی و بازه زمانی پیشبینی میباشتتتد .در
 MPCابتتتدا در زمتتان *  tاز متغیرهتتای حتتالتتت  xو خروجی y

نمونهبرداری میشتتود .ستتپس با استتتفاده از مقادیر نمونهبرداری شتتده،
برای هر آرایش از اقدامات کنترلی (  u 2 ، u1و  ،)...خروجی سیستم ̂y
پیشبینی میشتتتود .خروجی پیشبینی شتتتده با خروجی مرجع y r
مقای سه می شود و هرکدام از خروجیها که به خروجی مرجع نزدیکتر
با شد اقدام کنترلی مربوط به آن ،بهعنوان ورودی  uبه سی ستم اعمال
میگردد .در  ŷ ،OCVCهمان ولتاژ شینها میباشد.

𝟏𝒖∆
𝟐𝒖∆

𝑃𝑡

𝒖

𝑠𝑡

𝑐𝑡

∗𝑡

شکل :1اصول عملکرد MPC

dxi , p / dt   xi , p / Ti , p  Pi ,0 Vis  Vit

در این روابط Vi ،ول تاژ بار  iام استتتت xi , p .و  xi , qمتغیرهای حالت
پیوستتتتهای هستتتتند که با تغییر آنها ،بازیابی توان اکتیو و راکتیو در
شین بار  iحا صل می شود Pi , d .و  Qi , dم شخ صههای واقعی بار  iام

Serial no. XX

𝒓𝒚




 1  n D   x / T  P V 
/ dt   x / T  Q V  V 
 1  n D   x / T  Q V 

𝑒𝑟𝑢𝑡𝑢𝐹

𝑡𝑠𝑎𝑃

جهت تعیین ̂ yدر  ]8سه روش الف) حل کامل مجموعه معادالت
غیرخطی ( )1و ( )2ب) خطی سازی حول نقطه تعادل و ج) روش اویلر
معرفی شده است که در ادامه به معرفی آنها پرداخته میشود.
الف) حل کامل مجموعه معادالت غیرخطی ( )1و ()2
در این روش ̂ yدر بازه پیشبینی  ، t pاز حل مجمو عه روابط ( )1و
( )2در تمامی لحظات به دستتتت میآید .لذا این روش دقیقترین روش
بوده اما بسیار زمانبر میباشد.
ب) خطیسازی حول نقطه تعادل
در این روش لحظه *  tو قبل از اعمال اقدامات کنترلی ،بهعنوان نقطه
کار سیستم در نظر گرفته میشود و در ادامه روابط ( )1و ( )2حول این
نقطه خطی می شوند .لذا مجموعه روابط ( )1و ( )2به شکل ( )7و ()8
درخواهد آمد.
df
df
df
x 
x  y 
u
dx
dy
du

()7

dg
dg
dg
x 
y 
u
dx
dy
du

()8

0

در این روش ،بهدل یل حل مجمو عه روابط خطی به جای روابط
غیرخطی ،ستتترعت پیشبینی به میزان قابلتوجهی افزایش می یابد اما
دقت پیشبینی مسیر پایین میباشد.
ج) روش اویلر
در مسئله کنترل هماهنگ ولتاژ ،تغییرات ولتاژها به اقدامات کنترلی
بهصورت یکنواخت است لذا میتوان ̂ yرا به مانند خطی تصور کرد که
از دو نقطه  -1بالفاصله بعد از اعمال اقدامات کنترلی به سیستم(نقطه
جهش) و  t p -2ثانیه بعد از اعمال اقدامات کنترلی به سیستم(نقطه
پیشبین) عبور میکند .در این روش ابتدا با حل روابط ( )1و ( )2مقدار
متغیرهای جبری ( *  ) yو حالت ( * ) xبالفاصله بعد از جهش محاسبه
میشوند .سپس با کمک رابطه ( )3مقدار تغییرات متغیرهای حالت در
زمان  t *  t pبه دست میآید.
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x  t p  f  t , x* , y* , u* 

()3

*  uمجموعه اقدامات کنترلی اعمالی به سیستم در لحظه * t

میباشد .سپس با حل ( ،)14مقدار متغیرهای جبری در زمان
 ) y p ( t *  t pنیز بهدست خواهد آمد.
()14

0  g  x*  x, y p , u* 

̂ yخطی است که از دو نقطه *  yو  y pدر بازه  ، t pعبور کند که
معادله آن به شکل ( )11خواهد بود.
()11

t
] ( y p  y* ) t  [t * , t *  t p
tp

yˆ  y p 

شکل :2پیشبینی مسیر به روش مبتنی بر دو نقطه بعد از اعمال

در این روش نیز ،چون محاسبات الزم برای تعیین ̂ yتنها در دو
نقطه انجام میشود بسیار سریع بوده اما به دلیل تقریب بهکاربرده شده

اقدامات کنترلی

در تعیین متغیرهای حالت در زمان  t *  t pکمی خطا دارد .لذا در ادامه
روش پیشنهادی مقاله برای پیشبینی مسیر ،تحت عنوان پیشبینی
مسیر مبتنی بر دو نقطه ارائه میشود.

در این روش ،بهرهبردار سیستم این آزادی عمل را دارد تا با توجه به
شرایط سیستم ،بهترین مد کنترلی را از دیدگاه بهرهبرداری و اقتصادی
انتخاب و به سیستم اعمال کند .این توابع هدف به شرح زیر میباشند:

مسیر پیشنهادی بر این اصل استوار است که مسیر تغییرات ولتاژ بهازای
اعمال اقدامات کنترلی ،در  OCVCیکنواخت میباشد و هیچگونه نوسانی
در طول این مسیر دیده نمیشود .لذا میتوان با اغماض از طول مسیر
تغییرات ولتاژ ،در پیشبینی مسیر ،مسیر تغییرات ولتاژ را به مانند یک
خط پیشبینی کرد .در روش مبتنی بر دونقطه ،همانگونه که در شکل
 2مشاهده میشود پیشبینی مسیر بر اسات معادله خطی است که از
دو نقطه  -1وضعیت سیستم بعد از اعمال اقدامات کنترلی ( )Aو -2
وضعیت حالت ماندگار سیستم بعد از اعمال اقدامات کنترلی ( ،)Bعبور
میکند .متغیرهای حالت به دلیل ماهیت دینامیکی ،دچار جهش
نمیشوند و مقدار ماقبل جهش خود را حفظ میکنند .بنابراین برای به
دست آوردن  ،Aتنها کافی است تا رابطه ( )2حل شود .نقطه  Bنیز از
حل حالت ماندگار سیستم به دست میآید .لذا از حل روابط ( )1و ()2
بهشرط آنکه در رابطه ( ،)1مشتقها برابر با صفر در نظر گرفته شوند،
مقدار  Bحاصل میشود .بنابراین ̂ yبرابر خواهد بود با:
()12

yˆ  y A 

 ثابت زمانی میباشد که در این مقاله مقدار آن با توجه به ثابت زمانی
بارها ،برابر با  14ثانیه در نظر گرفته شده است .در این روش ،به مانند
روش اویلر ،معادالت سیستم قدرت تنها در دو نقطه حل میشود .لذا،
سرعت پیشبینی مسیر بسیار زیاد میباشد.
 -3-2بهینهسازی چندهدفه
برای اینکه روش پیشنهادی از انعطافپذیری الزم با توجه به اولویتهای
کنترلی ،برخوردار باشد مسئله  OCVCدر این مقاله بهصورت یک مسئله
بهینهسازی چندهدفه مدنظر قرار گرفته است.
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Vi ,t  Viref dt

د) پیشبینی مسیر مبتنی بر دو نقطه

yB  y A
t  t A 
4

*
N t t p

 Min (

* i 1 t

()19
) ( PF  Viol ) dt

Vi

J

*
NG t  t p





* j 1 t

()10
()11

) ( PF  Viol ) dt

*
NG t  t p



J act  Min (nc  

* j 1 t

) ( PF  Viol ) dt

*
NG t  t p

NL

* j 1 t

i 1



J load  Min (ni , d  

که  vitولتاژ شین  iدر زمان  tو  virefولتاژ مرجع شین  iمیباشد که
برابر با  1پریونیت در نظر گرفته میشود t p .بازه پیشبین و *  tلحظه
اعمال اقدامات کنترلی است .همچنین  ncتعداد اقدامات کنترلی اعمالی
به سیستم و  ni , dتعداد گام حذف بار در هر شین بار  iمیباشد.
همچنین به دلیل عملکرد محدودکننده سیستم تحریک مولد ،بیشینه
ولتاژ سیستم تحریک مولدها برابر با  2پریونیت در نظر گرفته شده است
و بهصورت یک ضریب جریمه به توابع هدف ،اضافه شده است که Viol
بیانگر میزان نقض قید ولتاژ سیستم تحریک مولدها میباشد N .تعداد
شینهای سیستم قدرت N G ،تعداد شینهای مولدی N L ،تعداد
شینهای بار و  PFضریب جریمه میباشد که در این مقاله برابر با
 1444درنظر گرفته شده است.
در شمارش تعداد اقدامات کنترلی ،تغییرات ولتاژ مرجع مولدها
بهعنوان اقدام کنترلی در نظر گرفته نمیشود ،زیرا این امر هیچ هزینهای
برای بهرهبردار سیستم ندارد .ب نابراین تعداد تغییرات در سوسپتانس
خازنها ،ت مولدها و حذف بار ،تعیینکننده تعداد اقدامات کنترلی
میباشند.
الگوریتم پی شنهادی جهت حل این م سئله بهینه سازی چندهدفه،
الگوریتم  SPEA2میبا شد  .]23 ،28این الگوریتم بهینه سازی مبتنی
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بر مفاهیم تسلط و بهینگی ا ست و وی گی اصلی آن ،تهیه یک مجموعه
متنوع از پاسخهای بهینه نامغلوب میباشد.

()11

 -4-2الگوریتم SPEA2




اندازه آرشیو برابر  Nفرض میشود.
تعداد نسلها برابر با  Tفرض میشود.
خروجیها :گروهی از جوابهای نامغلوب است  Aنامیده
میشود.

مراحل این الگوریتم را میتوان به شرح زیر نام برد:
گام یک :آمادهسازی
تولید جمعیت اولیه  P0و تولید مجموعه آرشیو  P0و در نظر گرفتن
 P0بهصورت تهی.
گام دوم :تخصیص برازش

8

محاسبه مقادیر برازش برای اعضای مجموعه  Ptو مجموعه . Pt
گام سوم :انتخاب محیطی

9

در این مرحله تمامی اعضای نامغلوب عضو  Ptو  Ptدر داخل مجموعه
 Pt 1کپی میشوند .درصورتیکه سایز  Pt 1از مقدار  Nبیشتر شد،
تعداد اعضای آن به کمک روشهای برش کم خواهد شد و
درغیراینصورت اگر سایز  Pt 1از مقدار  Nکمتر شد ،این بار تعداد
اعضای  Pt 1با استفاده از اعضای مغلوب مجموعه  Ptو آرشیو  Ptزیاد
میشود تا به  Nبرسد.
گام چهارم :شرط توقف الگوریتم
اگر تعداد تکرارها ( )tاز تکرار بیشینه (  ) Tبیشتر شد A ،برابر با اعضای
نامغلوب آرشیو  ، Pt 1قرار داده شد و الگوریتم متوقف میشود.
گام پنجم :انتخاب برای ترکیب

10

انجام عملیات انتخاب تورنمنت دودویی به همراه جایگشت بر روی
اعضای آرشیو  Pt 1برای پر نمودن مخزن ترکیب.
11

12

گام ششم :پراکندهسازی
در این مرحله که مرحله نهایی میباشد عملگر ترکیب و جهش بر اعضای
داخل مخزن ترکیب اعمال گشته و جمعیت جدید حاصل از اعمال این
13

عملگرها در مجموعه  Pt 1قرار داده خواهد شد و خواهیم داشت
. t  t 1
برای ارزیابی کیفیت یک پاسخ از تابع برازش استفاده میشود .برای
جلوگیری از یکی شدن مقدار برازش اعضایی که توسط اعضای یکسانی
از آرشیو مغلوب شدهاند ،روش  ،SPEA2هم اعضای جمعیت اصلی
(  ) Pو هم اعضای آرشیو (  ) Pرا در محاسبه برازش هر عضو دخیل
مینماید .در واقع هر عضو فرضی  iکه میتواند عضوی از آرشیو  Ptو یا
جمعیت اصلی  Ptباشد را به مقدار مقاومت  S (i ) 14نسبت میدهند،

Serial no. XX



j



S (i)  j | j  Pt  Pt  i

مبرهن است که در رابطه فوق  نماد اجتماع دو مجموعه  Pو P

مشخصههای کلی این الگوریتم به شرح زیر است:
 ورودیها :اندازه جمعیت برابر  Nفرض میشود.


که در عمل )  S (iمعرف تعداد جوابهایی میباشد که مغلوب  iشدهاند.
رابطه ( )11نحوهی محاسبه )  S (iرا نشان میدهد.

و عالمت مرتبط با رابطهی غلبه در پارتو میباشد .لذا ،مقدار خام
برازش عضو  iطبق رابطهی ( )17محاسبه میشود.
()17
) R(i )   S( j
jPt  Pt  i j

به بیان دقیقتر برای هر عضو  ، iفاصله تا تمام اعضای جمعیت اصلی
آرشیو (در فضای هدف) محاسبه شده و در لیستی ذخیره میگردد .پس
از مرتب کردن لیست بهصورت صعودی k ،امین درایهی لیست ،معرف
فاصلهی مورد نظر بوده و آن را با نماد  Sikنشان میدهند k .نیز از رابطه
( )18حاصل میشود.
()18
k  NN
درنهایت تراکم عضو  iبهصورت رابطه ( )13محاسبه خواهد شد.
1
D(i )  k
Si  2

()13

پس از انجام مرحلهی فوق میزان برازش نهایی از تجمیع مقادیر
برازش خام و تراکم به دست خواهد آمد.
) F(i)  R(i )  D(i
()24
در این مقاله از مکانیزم معروف به تورنمنت دودویی جهت انتخاب
والدین برای تولید جمعیت جدید استفاده شده است .نحوه بهروز کردن
آرشیو بهگونهای است که در تمام مدت اجرای الگوریتم ،اندازه آرشیو
ثابت است و همچنین ،روش کم کردن اندازه آرشیو به کار گرفته شده
از حذف شدن جوابهای مرزی ممانعت مینماید .در زمان انتخاب
محیطی ،قدم اول کپی کردن تمامی اعضای نامغلوبی (که برازشی کمتر
از یک دارا میباشند) از آرشیو و جمعیت اصلی ،به آرشیو نسل بعد
میباشد .شکل ریاضی این روند در ( )21ارائه شده است.
()21



1



) Pt 1  i | i  Pt  Pt  f (i

اگر صف متشکل از پاسخهای نامغلوب ،دقیقًا بهاندازه آرشیو باشد
( '  ) Pt 1  Nمرحله انتخاب محیطی کامالً انجام شده است ،در غیر این
صورت امکان وقوع دو حالت وجود دارد :اول اینکه آرشیو بسیار کوچک
باشد ( N

 ) Pt 1و یا اینکه آرشیو خیلی بزرگ باشد ( N

حالت اول بهترینهای مجموعه

N  P 
t 1

 .) Pt 1در

که مسلمًا مغلوب

میباشند به آرشیو جدید اضافه میگردند .روند کار بدینصورت است که
در ابتدا لیستی متشکل از  Pt  Ptبهصورت صعودی مرتب میگردد
(این ترتیب ،بر اسات مقادیر برازش اعضا میباشد) و سپس به تعداد
(  ) N  Ptتا از بهترین اعضای لیست مرتب شده به آرشیو  Pt 1کپی
میشوند .در حالت دوم ( زمانی که سایز آرشیو از  Nبزرگتر میگردد).
از تکنیکهای کم کردن سایز آرشیو استفاده میشود تا زمانی که
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 ،XXشماره XX

 . Pt 1  Nلذا با انجام این مراحل ،پراکندگی پاسخها در جبهه پارتو
این الگوریتم بسیار خوب خواهد بود.
 -5-2تکنیک MCDM

پس از تعیین یک دسته از جوابهای نامغلوب  ، Aبهرهبردار سیستم ،با
استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره ( ،)MCDMبهترین پاسخ را
تعیین و به سیستم اعمال میکند .این تکنیک بهصورت کامل در ]18
شرح داده شده است .با  9تابع هدف و پاسخ بهینه نامغلوب ،پاسخها با
استفاده از رابطه ( )22رتبهبندی میشوند و سرانجام ،پاسخ با رتبه یک
به سیستم اعمال میشود:
3

ri  w j aijn

()22

i 1

که  rn ،... ، r1رتبه نهایی پاسخهای نامغلوب ( An ،... ، A1جدول )1
میباشند w3 ،... ، w1 .به ترتیب بیانگر اهمیت نسبی توابع هدف
 J 2  J act ، J1  J Viو  J 3  J loadهستند که با رابطه ( )20به


دست میآیند aijn .مقدار نرماالیز شده  aijمیباشد و  aijمقدار پاسخ
 Aiدر تابع هدف  J jمیباشد aijn .از رابطه ( )29به دست میآید:

 1




 aij  awj

()29

a

 awj

aijn 

bj

منظور از نرماالیز شده ،قرارگیری مقادیر  ، aijnدر بازه  1تا  144میباشد.
بدین منظور   99 ،فرض میشود abj .و  awjبهترتیب بهترین و
بدترین مقدار تابع هدف  J jمیباشد.
جدول  :1یک دسته از جوابهای نامغلوب
J 3  J load

J 2  J act

Vi

J1  J

a13

a12

a11

A1

a23

a22

a21

A2

…

…

…

…

ai 3

ai 2

ai1

Ai

…

…

…

…

an 3

an 2

an1

An

برای تعیین  w jابتدا باید ماتریس اولویت ( Mجدول  )2را شکل
داد .در این ماتریس  mii  1و  mij  1 mمیباشند .درایه mij
ji

بیانگر این موضوع میباشد که تابع هدف  J iارزشی  mijبرابر تابع هدف
 J jدارد .بهعنوان مثال اگر  m23برابر با  9فرض شود اهمیت تابع هدف
 J 2سه برابر تابع هدف  J 3میباشد .در این صورت خواهیم داشت:
Mw  max w
()20
که  maxمقدار وی ه بیشینه ماتریس اولویت  Mو  wبردار وی ه مربوط
به این مقدار وی ه است.

 -3الگوریتم کنترل تطبیقی و بهینه هماهنگ ولتاژ
پیشنهادی
وی گیهای یک  OCVCخوب عبارتاند از -1 :همه قیدهای بهرهبرداری
سیستم را در نظر بگیرد.
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جدول  :2ماتریس اولویت M

J 3  J load

J 2  J act

Vi

J1  J

J1  J

m13

m12

m11

Vi

m23

m22

m21

J 2  J act

m33

m32

m31

J 3  J load

 -2پاسخ بهینه را در یک فضای جستجوی بزرگ مشخص کند -9 .پاسخ
بهینه را با سرعت مناسبی تعیین کند -0 .توانایی تطبیق با تغییر در
شرایط بهرهبرداری سیستم را داشته باشد -1 .تا حد ممکن از حذف بار
مشترکین ،برای کنترل سیستم استفاده نکند -1 .انعطافپذیری مناسب
داشته باشد تا بهرهبردار سیستم با توجه به شرایط ،بهترین انتخاب را
داشته باشد(بهینهسازی چندهدفه) -7 .باید عملکرد مناسبی در برابر
خطاهای پیشبینی نشده سیستم داشته باشد -8 .قابلیت کاربرد در
سیستمهای قدرت بزرگ را داشته باشد .برای برآوردهسازی هر  8شرط،
 OCVCباید از الگوریتمی جامع با سرعتی مناسب در تعیین پاسخ بهینه
برخوردار باشد .در این راستا ،در این مقاله ،تمامی رخدادهای یک سیستم
قدرت به مانند  ،]24 ,13به دو بخش رخدادهای قابل پیشبینی و
غیرقابل پیشبینی تقسیم میشوند .خطای قابل پیشبینی شامل خروج
یک خط یا یک مولد از سیستم میباشد .هر خطای دیگر در شبکه و یا
ترکیبی از چند خطای قابل پیشبینی ،یک خطای غیرقابلپیشبینی
میباشد .برای هر خطای قابل پیشبینی ،مسئله  OCVCبهصورت
برونخط حل میشود .در حل برونخط ،تعداد جمعیت اولیه الگوریتم
 OCVCبرابر با  144و تعداد تکرار نیز  144در نظر گرفته میشود.
درنهایت با حل مسئله بهینهسازی یک دسته از پاسخهای خوب نامغلوب
(  ) Aحاصل شده و در پایگاه دانش سیستم به همراه مکان خطا ،ثبت
میشود .حال اگر یک خطای غیرقابلپیشبینی در سیستم رخ بدهد تنها
 14عدد از پاسخهای ذخیره شده در پایگاه دانش ،فراخوانی میشوند .در
این انتخاب ،اولویت با پاسخهایی است که تا حد ممکن بدون حذف بار،
به کنترل سیستم پرداختهاند .همچنین این  14پاسخ به کمک مفهوم
فاصله ازدحامی انتخاب میشود  .]94به دلیل احتمال تغییر در نقطه
کار سیستم ،یک جستجوی محلی کوچک در  14تکرار پیرامون این 14
پاسخ ،بهصورت برخط صورت میگیرد و درنهایت ،پاسخهای نامغلوب
بهینه تعیین میشود و بهرهبردار با کمک ماتریس اولویت  ،Mبهترین
پاسخ را تعیین و به سیستم اعمال میکند  .]13لذا این روش یک روش
تطبیقی میباشد .الزم به ذکر است که در حل برونخط ،پیشبینی مسیر
تغییرات ولتاژ با استفاده از حل کامل معادالت سیستم انجام میشود و
در حالت برخط برای افزایش سرعت عملکرد ،پیشبینی مسیر پاسخ
ولتاژها ،با استفاده از مدل پیشنهادی مبتنی بر دو نقطه انجام میشود.
هرگاه یک خطای غیرقابلپیشبینی در شبکه رخ دهد در گام نخست،
مکان خطا مشخص میشود سپس ،از اطالعات موجود در پایگاه دانش
مرتبط با این مکان ،استفاده شده و یک فضای جستجوی کوچک شکل
میگیرد  .]24سپس الگوریتم یادگیری برخط که در  ]24معرفی شده
است پاسخ مناسب را از میان این فضای جستجو تعیین میکند .در
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الگوریتم یادگیری برخط جمعیت اولیه  14و با  14تکرار در نظر گرفته
میشود .در پایان ،پاسخهای بهینه حاصله ،در پایگاه دانش سیستم
ذخیره شده و هرگاه این خطا مجدد در سیستم رخ دهد بهعنوان یک
خطای قابل پیشبینی شناسایی میگردد.
مراحل الگوریتم تطبیقی و بهینه هماهنگ ولتاژ پیشنهادی در حالت
برخط به شرح زیر میباشد:
گام  :1شناسایی مکان خطا.
گام  :2فراخوانی دادههای مرتبط با مکان خطا در پایگاه دانش.
گام  :9انتخاب  14عدد از پاسخهای موجود در پایگاه دانش به کمک
مفهوم فاصله ازدحامی.
گام  :0حل مسئله بهینهسازی به کمک جستجوی محلی و یادگیری
برخط و تعیین . A
گام  :1بهکارگیری سیستم تصمیمگیری چندمعیاره بر مبنای ماتریس
اولویت  Mو تعیین متغیرهای کنترلی.
گام  :1اعمال متغیرهای کنترلی منتخب به سیستم و ذخیره  Aدر پایگاه
دانش سیستم.

 -1-4سناریو 1
در این سناریو مولد شین  92در ثانیه  94از مدار خارج میشود .این
خطا یک خطای قابل پیشبینی میباشد .با خروج این مولد و بدون
سیستم کنترلی همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود فروپاشی ولتاژ
در شبکه رخ میدهد.

شکل  :2عملکرد سیستم با خروج مولد  ،32بدون سیستم کنترلی

 -4شبیهسازی
جهت بررسی عملکرد  OCVCپیشنهادی ،سیستم  93شین
 Englandمورد بررسی قرار گرفته است  .]91این سیستم  14مولد دارد.
ولتاژ مرجع هر مولد ،بهعنوان یک پارامتر کنترلی در نظر گرفته میشود
که میتواند از  4/3تا  1/1پریونیت تغییر کند .بیشینه ولتاژ سیستم
تحریک هر مولد برابر با  2پریونیت در نظر گرفته شده است .همچنین
در این سیستم  14خازن در شینهای ،18 ،11 ،11 ،12 ،8 ،7 ،0 ،9
 21و  21فرض شده است که در گام  4/11پریونیت از صفر تا 4/9
پریونیت متغیر میباشند .در این سیستم  21شین بار وجود دارد لذا 21
موقعیت حذف بار میتوان در نظر گرفت که گام حذف بار در هر شین
 4/41پریونیت در نظر گرفته شده است .بیشینه مقدار حذف بار در هر
New

شین تا  14درصد بار پایه آن شین در نظر گرفته شده است،  t ،  s .
  sو   tبه ترتیب صفر ،2/ 1 ،صفر و  1/ 1در نظر گرفته شده است.
سه ترانسفورماتور ت دار درخطوط  19-12 ،12-11و  24-13وجود
دارد که حد پایین و باالی ت ها به ترتیب  4/3و  1/1میباشد و ت ها
در پله  4/41پریونیت تغییر میکنند .الزم به ذکر است مقدار ولتاژ مرجع
همه مولدها و مقدار همه خازنها در حالت پایه ،به ترتیب برابر با  1و
صفر پریونیت در نظر گرفته شده است .شبیهسازیها با یک کامپیوتر 1
هستهای و پردازنده  2/81گیگاهرتزی انجام شده است.
در این بخش سه سناریو مورد بررسی قرار میگیرد .در سناریو اول ،به
مقایسه میزان سرعت و دقت روشهای پیشبینی مسیر پاسخ ولتاژها
پرداخته میشود .هدف سناریوی دوم ،بررسی میزان سازگاری روش
پ یشنهادی با توجه به تغییر نقطه کار سیستم میباشد .همچنین در
سناریو دو ،اهمیت دو تابع هدف ردیابی ولتاژ مرجع و کمترین اقدام
کنترلی در عملکرد سیستم کنترلی بررسی میشود .در سناریوی سوم
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عملکرد سیستم پیشنهادی در برابر یک خطای غیرقابلپیشبینی نشان
داده میشود.

شکل  ،9چهار روش پیشبینی مسیر غیرخطی ،خطی ،اویلر و مسیر
پیشنهادی مبتنی بر دو نقطه را نشان میدهد .در تمامی مسیرها،
متغیرهای کنترلی در ثانیه  ،14بدون حل مسئله  OCVCبه سیستم
اعمالشده است .مقادیر این متغیرهای کنترلی برای هر  14خازن برابر
با  4/9پریونیت و ولتاژ مرجع مولدها  1/41پریونیت در نظر گرفته شده
است .مقدار اختالف این  9روش با مسیر غیرخطی کامل در زمانهای
 124 ،34 ،14و  114در جدول  9نمایش داده شده است .همانگونه که
در این جدول مشاهده میشود خطای پیشبینی مسیر نسبت به روش
غیرخطی ،در دو روش خطی و اویلر ،زیاد است و با گذشت زمان به مقدار
آن نیز افزوده میشود درحالیکه این خطا ،برای روش پیشنهادی بسیار
کم میباشد .جدول  ،0زمان محاسباتی هر روش بیان شده است و دقت
در نتایج آن بیانگر این موضوع است که روش خطی بیشترین سرعت را
دارد و سرعت دو روش اویلر و پیشنهادی ،به دلیل انجام محاسبات تنها
در دو نقطه برای پیشبینی مسیر ،در قیات با روش غیرخطی کامل
بسیار باال میباشد .لذا با توجه به نتایج حاصل ،در دو سناریوی  2و ،9
به دلیل سرعت و دقت مناسب روش پیشنهادی ،پیشبینی مسیرها برای
تعیین بهترین اقدامات کنترلی با روش پیشنهادی مبتنی بر دو نقطه
انجام میشود.
جدول : 3مقدار خطای تعیین مسیر پاسخ ولتاژها نسبت به روش غیرخطی

زمان(ثانیه)

خطی

اویلر

روش پیشنهادی

14
34

4/4411
4/4421

4
4/4448

4
-4/4412

124
114

4/4402
4/4418

4/4427
4/4414

-4/4412
-4/4448
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جدول :4مدتزمان محاسبات تعیین مسیر پاسخ ولتاژها
مسیر پیشبینی

زمان محاسبات(ثانیه)

غیرخطی

9/90

خطی

4/13

اویلر

4/01

روش پیشنهادی مبتنی بر دو نقطه

4/01

الگوریتم بهینهسازی  10/1 ،SPEA2ثانیه است .این زمانبرای الگوریتم
ارائه شده در  ،]11-24حدود  11/1ثانیه میباشد.

شکل  :4مجموعه پاسخهای نامغلوب موجود در پایگاه دانش برای
خروج مولد  32با حذف بار صفر

شکل  :3پیشبینی مسیر پاسخ ولتاژ شین  11به اعمال اقدامات
کنترلی

 -2-4سناریو 2
مسئله OCVC

خروج مولد شین  ،92یک خطای قابل پیشبینی است و
بهصورت برونخط ،با جمعیت اولیه  144و تعداد تکرار  144حل شده
است .زمان مورد نیاز در الگوریتم با الگوریتم  ،SPEA2برای هر تکرار در
حالت محاسبات برونخط ،حدود  114ثانیه است .این زمان در الگوریتم
ارائه شده در  ]11-24در حدود  114ثانیه میباشد .برتری الگوریتم
 SPEA2به سایر الگوریتمها ازجمله  NSGAIIدر  ]23 ،28به ازای توابع
هدف مختلف اثبات شده است .لذا تمامی محاسبات بخش برونخط و
برخط با الگوریتم  SPEA2انجام خواهد شد .پس از حل مسئله بهصورت
برونخط ،یک دسته از پاسخهای خوب حاصل میشود و در پایگاه دانش
سیستم کنترلی ذخیره میگردد .در حالت برخط ،اولویت بهرهبرداری
استفاده از پاسخهای بهینهای است که بدون حذف بار ،سیستم قدرت را
کنترل میکند .برای خروج مولد  11 ،92دسته پاسخ نامغلوب در پایگاه
دانش وجود دارد که بدون حذف بار به کنترل سیستم میپردازند .این
پاسخها ،در شکل  0نمایش داده شدهاند .این  11پاسخ فضای جستجوی
سیستم کنترلی را در زمان محاسبات برخط تشکیل میدهند .در زمان
وقوع این خطا در حالت برخط ،جستجویی با جمعیت اولیه  14و تعداد
تکرار  ،14در این فضای جستجو در هر بازه کنترل صورت میگیرد و در
پایان هر جستجو ،بهرهبردار سیستم با استفاده از ماتریس اولویت ، M
بهترین پاسخ را تعیین و به سیستم اعمال میکند .این  14پاسخ از میان
 11پاسخ ،با توجه به مفهوم فاصله ازدحامی انتخاب میشوند که در شکل
 0با شکل ”*“ نمایش داده شده است .زمان هر جستجو در حالت برخط،
با استفاده از پیشبینی مسیر با روش پیشنهادی مبتنی بر دو نقطه ،با

Serial no. XX

ماتریس اولویت  Mدر دو دیدگاه ردیابی ولتاژ مرجع و اقتصادی به
ترتیب در دو جدول  1و  1نشان داده شده است .مقایسه بین این دو
دیدگاه در دو شکل  1و  1نشان داده شده است .در این دو شکل زمان
اعمال اقدامات کنترلی ثانیههای 34 ،14و  124خواهد بود .در شکل ،1
نقطه کار سیستم قدرت ،همان نقطه کار قبلی سیستم که محاسبات
برون خط در آن انجام شده است ،فرض شده است و در شکل  ،1بار
اکتیو و راکتیو هر شین باری ،بهصورت تصادفی بین  1تا  1/1بار پایه در
آن شین افزایش یافته است .با دقت در دو شکل  1و  1نتایج زیر حاصل
میشود:
 وی گی تطبیقی روش کنترلی


انعطافپذیری روش پیشنهادی

در دو شکل  1و  ،1تعداد اقدامات کنترلی با ماتریس اولویت ردیابی
ولتاژ مرجع به ترتیب  21و  27و با ماتریس اولویت اقتصادی  14و 11
میباشد و تعداد گامهای حذف بار در هر دو نقطه کار ،برابر با صفر است.
جدول  :5ماتریس اولویت  ،Mردیابی ولتاژ مرجع
J1  J

J 3  J load

J 2  J act

2

0

1

4/1

1

4/21

J 2  J act

1

2

4/1

J 3  J load

Vi

Vi

J1  J

جدول  :6ماتریس اولویت  ،Mدیدگاه اقتصادی
J 3  J load

J 2  J act

Vi

J1  J
J1  J

4/1

4/9999

1

Vi

1/1

1

9

J 2  J act

1

4/1111

2

J 3  J load
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شکل  : 5عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی در حالت برخط در خروج

شکل  :7عملکرد سیستم با خروج همزمان خطوط  6-5و  ،7-6بدون

مولد  ،32در نقطه کار قدیم

سیستم کنترلی

شکل  : 6عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی در حالت برخط در خروج

شکل  : 8عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی در حالت برخط با خروج

مولد  ،32در نقطه کار جدید

همزمان خطوط  6-5و 7-6

 -3-4سناریو 3
در این ستتتناریو دو خط  1-1و  7-1بهصتتتورت همزمان از مدار خارج
می شوند .همانگونه که در شکل  7م شاهده می شود بعد از وقوع این
رخداد ،در صورت عدم وجود سیستم کنترلی ،فروپا شی ولتاژ در شبکه
رخ میدهد .این رخداد یک خطای غیرقابلپیشبینی میبا شد ،بنابراین
اطالعاتی از این خطا در پایگاه دانش سی ستم وجود ندارد .در این خطا
ستتته شتتتین  1 ،1و  7درگیر میباشتتتند لذا با مراجعه به پایگاه دانش،
اطالعات مربوط به تمامی خطاهایی که در این سه شین رخداده ا ست
استتتخراج میشتتوند .این اطالعات فضتتای جستتتجوی اولیه برای خطای
مدنظر را در حالت برخط تشکیل میدهند.
عملکرد ستتتیستتتتم کنترلی برای این خطای غیرقابلپیشبینی در
شتکل  8نشتان داده شتده استت .در این شتکل کنترل ولتاژ ،از دیدگاه
ردیابی ولتاژ مرجع که مقادیر آن در جدول  1نمایش داده شد ،صورت
گرفته ا ست .این شکل ،ولتاژ شینهای  7 ،1و  8را ن شان میدهد و
بهخوبی در این شکل ،م شاهده می شود که بازیابی ولتاژ بهخوبی انجام
شده ا ست .نکته قابلتوجه در شکل  ،8عملکرد سی ستم کنترلی در 0
دوره زمانی میباشتتد .زیرا این خطا یک خطای غیرقابلپیشبینی بود و
هیچ اطالعاتی بهصورت مستقیم در پایگاه دانش سیستم برای این خطا
وجود نداشت .همچنین در این خطا همانگونه که در جدول  7مشاهده
میشود در سه شین  7 ،0و  8حذف بار صورت گرفته است.

Serial no. XX

جدول  :7تعداد گامهای حذف بار
150s
1

120s
1

90s
1

60s
9

n4,d

1

1

1

0

n7,d

0

0

9

1

n8,d

 -5نتیجهگیری
در این مقاله با بهرهگیری از مطالعه برونخط سی ستم و ت شکیل پایگاه
دانش ،جستجوی محلی برخط MCDM ،و پیشبینی مسیر ولتاژ مبتنی
بر دو نقطه ،یک  OCVCستتریع ،انعطافپذیر و تطبیقی پیشتتنهاد شتتد.
همچنین ن شان داده شد که روش پی شنهادی مبتنی بر دو نقطه جهت
پیشبینی مستتیر پاستتخ ولتاژها در  ،OCVCنستتبت به روش غیرخطی
سریعتر و از دو روش خطی و اویلر دقیقتر میبا شد .شبیه سازیها بر
روی ستتیستتتم  93شتتین  New Englandمؤید این موضتتوع استتت که
سیستم کنترلی پیشنهادی ،دارای وی گیهای زیر میباشد:
 -1حفظ قیود بهرهبرداری سی ستم ،با بهکارگیری  MPCو تعریف توابع
بهینهسازی مناسب که ملزم به حفظ قیود سیستم میباشد.
 -2توا نایی تطبیق با تغییر در نق طه کار بهرهبرداری ستتتیستتتتم ،با
بهرهگیری از جستجوی محلی برخط.
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زیرنویسها
8

1

9

2

Fitness Assignment
Environmental Selection
10
Mating Selection
11
Binary tournament
12
Replacement
13
Variation
14
Strength
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4
5
6
7

Model Predictive Control
Optimal Coordinated Voltage Control
Shuffled Frog Leaping Algorithm
Multiple Criteria Decision-Making
Jumping Genes Paradigm Algorithm
Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2
Aggregate Exponential Recovery Load Model
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