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چکیده -امروزه با توجه به رشد روزافزون صنعت ،بهرهبرداری بهینه از انرژی الکتریکی که بعنوان محرک چرخهی صنعت در نظرگرفتهه مهیشهود از
اهمیت ویژهای برخوردار شده است .از طرفی بهعلت اینکه ،افزایش ولتاژ خطوط انتقال انرژی الکتریکی بمنظور افزایش قابلیت انتقهال تهوان تقریبها
اشباع شده است؛ نیاز به یافتن راهکارهای نوین برای این هدف بسیار ضروری مینماید .یکی از راهکارهایی که امروزه برای بهرهبرداری بهینه از منابع
انرژی الکتریکی مدنظر قراردارد شبکههای انتقال چندفازه میباشد .شبکههای انتقال چندفازه به صورت شبکههای  9 ،6و  21فاز میباشند که از این
بین شبکههای  6فاز دارای ارجحیت بوده و بعنوان روشی مفید جهت افزایش توان انتقالی در برابر افهزایش تقاضهای انهرژی ،شهناخته مهیشهود .از
مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب تبدیل بهینه (جایگزین مناسب) خطوط انتقال میتوان تلفات سیستم و محدودهی قابل قبول برای ولتاژ تمامی باس-
ها را نام برد .اما از آنجا که در سیستم های قدرت حاضر بارهای غیرخطی بسیار زیادی وجود دارد و این بارها باعث تولید و گسترش هارمونیکهها در
سراسر شبکه میگردد؛ لزوم در نظر گرفتن هارمونیکهای شبکه و شاخصهای کیفیت توان نمایان میشود .در این مقاله روشی برای یهافتن بهتهرین
آرایش خطوط با هدف بهینهکردن شاخصهای کیفیت توان ارائه شده که با استغاده از بهینهسازی چند هدفهه مبتنهی بهر رتبههبنهدی غیهر تسهت
( )NSGA_IIانجام گرفته است .نتایج حاصل با اعمال بر شبکه  044کیلوولت در جنوب ایران بیان گردیده است.
واژههای کلیدی :تبدیل شبکه ،شبکههای انتقال چندفازه ،پخش بار هارمونیکی ،کیفیت توان ،روش بهینهسازی .NSGA_II

 -2مقدمه

جهت افزایش میزان انتقال انرلی مورد توجه درار ارفته است [،]1

امروزه باتوجهه بهه اهمیهت انهرلی ایکتریکهی و افهزایش روزافهزون
تقاضای انرلی ،تالش برای تأمین انرلی موردنیاز مصرف کننهداان
به یکی از مهمترین محورهای تحقیقاتی محققان تبدیل شده است.
راهکارهای متفاوتی برای این امر وجود دارد که یکهی از مهرترترین
ازینهها ،مانور بهر روی طوهوا انتقهال انهرلی و افهزایش رفیهت
انتقال آنها میباشد .تاکنون بعنوان یکهی از کلیهدیتهرین ادهدما
جهت افزایش رفیت سیستم انتقال ،افزایش سوح ویتهال طوهوا
مدنظر درار داشته اسهت .امها در حهال حاضهر باتوجهه بهه م هرا
افههزایش سهههوح ویتهههال از دبیهههل وجههود میهههدانههههای شهههدید
ایکترومغناطیسی ،آتار بیویولیکی ،اغتشاشها وهوتی ،اطهج مجهوز
برای احداث و اطتصاص حریم مناسب جهت عبهور طوهوا ،طهر
تبدیل طووا موجود به طووا چندفازه بعنوان یه روش جدیهد

[ .]3از بین طووا چندفازه ( 9 ،1و  33فهازه ،،طوهوا  1فهاز بهه
دییل سهویت اجهرا و کهاربرد بخصهوص در سهوو  EHVو UHV
دارای برتری و کهاربرد بیشهتری مهیباشهد [ .]1معمهو در تغییهر
ساطتار شبکه ،مهمترین فاکتوری که بعنهوان تهابه ههدف بررسهی
میاردد تلفا کل سیستم است که با درنظر ارفتن محدوده مجاز
ویتال باس ها بایستی مینهیمم شهود .امها امهروزه بها افهزایش سهوح
آااهی مشترکین ،مسئله کیفیت توان نیز اهمیت پیدا کهرده اسهت
که بایستی در غایهب بررسهی ههارمونیکی و موایعهه شهاط ههای
کیفیت توان مورد توجه درار ایرد .وجود هارمونی در شهبکه ههم
برای شرکتهای برق منوقهای و ههم بهرای تجهیهزا مشهترکین
م ر است.
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مقدار  3/4943 MWمیباشد که این مقهدار در تبهدیل شهبکه بهه
ت مداره ششفاز به مقدار  3/0041 MWو در تبدیل بهه دومهداره
سهفاز به  0/9991 MWتغییر پیهدا مهیکنهد .همچنهین ویتهال در
تمامی باسها برای هر دو تبدیل در محدوده استاندارد  ± 5 %درار
دارند.

تحقیقاتی که تاکنون در زمینه تبدیل طوهوا انتقهال انجهاد شهده
اسههت در راسههتای بررسههی و مقایسههه طصووههیا مغناطیسههی و
ایکتریکی طووا با توجه به ساطتار آنها از جمله اندوکتانس طه،،
رفیت طازنی ،کرونا[ ،]5-1محاسهبه فواوهل عهایقی زد جههت
تبدیل طووا دومهداره بهه تکمهداره  1فهاز [ ،]1بررسهی عملکهرد
طووا در برابر طوا و واعقه[ ،]7 ،4بررسی پایداری ویتال طوهوا
[ ]3و همچنههین موایعهها هههارمونیکی و دینههامیکی [ ]30 ،9بههه
وور جدااانه بوده است .با ایهن حهال در هیچکهداد از تحقیقها
انجاد شده بهینهسازی کلی شبکه از دیهد انتخهاگ ازینهه مناسهب
برای تبدیل طووا انتقال انجهاد نشهده و از طهرف دیگهر کیفیهت
توان ،عوامل مرتر بر آن و انتخهاگ شهاط ههای مناسهب در تهابه
هدف نیز از نظر دور مانده است.

یکی از ابزار بررسی کیفیت توان ،اسکن فرکانسی میباشهد .اسهکن
فرکانسی ،نمودار امپدانس برحسب فرکانس اسهت کهه بهه منظهور
بررسی شرای ،تشدید استفاده میاردد .نتایج اسهکن فرکانسهی در
حایتهای مختلف شبکه برای باسهای  7 ،5و  9موابق اشهکال 3
تا  4میباشد.

در این مقایه روشی برای تبهدیل بهینههی طوهوا انتقهال در یه
شبکه ددر با استفاده از روش افزایش فاز ،1HPO ،در ح ور انواع
بارهای غیرطوی و همچنین اعمال محدودیتهای اجرایی طه ،بها
در نظر ارفتن شاط های کیفیت توان ارائه شده اسهت بگونههای
که در آرایش پیشنهادی ضهمن مینهیمم شهدن تلفها و بهرآورده
شدن دیود ویتال باسها ،از نظر شاط های کیفیت توان نیز شبکه
در وضعیت مولوبی درار ایرد.
 -1بررسی هارمونیکی
با توجه به اهمیت کیفیهت تهوان یکهی از مسهایل مههم در تبهدیل
شبکه ،تأتیر هارمونی ها بر انتخاگ نوع تبدیل شبکه میباشهد کهه
در نظر ارفتن آن منجر به نتایج ددیقتر در زمینه یهافتن بهتهرین
جایگزین طووا میشود.

شکل :2شبکه تست مورد استفاده

هدف آناییز هارمونیکی را میتوان موایعه کیفی و کمی اعوجاجها
موجود در شکل موجهای ویتال و جریان و همچنین موایعه شرای،
رزونانس در شبکه موردنظر بیان کرد .بهمنظور بررسی تأتیر تبدیل
طووا (تبدیل شبکه به  3PDC2و  ،36PSCو نوع بهار ههارمونیکی
(منبه جریانی یا منبه ویتالی ،بر روی شاط های کیفیهت تهوان،
شبکه تست  9باسه  ،IEEEموهابق شهکل  ،3در نهردافهزار ETAP
مدل شده است .زد به ذکر است که در حایت اوییه تمامی طووا
ت مداره سهفاز میباشند.

شکل :1مقدار امپدانس تحریک در باس  5برای تبدیل کل شبکه 6PSC
و 3PDC

با ورفنظر کردن از هارمونی ها ،معمهو معیهار انتخهاگ بهتهرین
نوع تبدیل شبکه تلفا کلی و بادی ماندن ویتالها در محدوده دابل
دبههههول مههههیباشههههد .تلفهههها در سیسههههتم  3PSCموجههههود
)1 -High Phase Order (HPO
2 -Phase Single Circuit
3 -Phase Single Circuit
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شبکه بر میزان تلفا میباشد.

شکل :3مقدار امپدانس تحریک در باس  7برای تبدیل کل شبکه 6PSC
و 3PDC

شکل THD :5ولتاژ باسها در نتیجه تبدیل شبکه به  3PDCو  6PSCدر
حضور بار 6تالس VFD

شکل :0مقدار امپدانس تحریک در باس  9برای تبدیل کل شبکه 6PSC
و 3PDC

شکل TIF :6جریان خطوط در نتیجه تبدیل شبکه به  3PDCو  6PSCدر

از نتایج فوق مشخ میشود که با تبدیل شبکه موجود به شبکه
 ،6PSCتعداد تشدیدها و همچنین اندازه امپدانس فرکانس با در
شبکه افزایش مییابد .این امر میتواند در میراکردن اترا
طواهای فرکانس با ی سیستم موتر باشد.

حضور بار 6پالس VFD

در مرحله بعد فرض میشود کوره دوسایکتریکی ( ،EAFبه باس
شماره  5متصل شده است .این نوع بار به وور منبه ویتال
هارمونیکی مدل میاردد .مجددا تماد موایعا دبلی برای محاسبه
شاط های  THDویتال باسها و  TIFجریان طووا انجاد شده که
نتایج آن در شکل  7و  3دابل مشاهده است.

بهمنظور انجاد پخش بارهارمونیکی ،شبیهسازی برای دو نوع بار
غیرطوی شامل درایو  1پایس  VFDو کوره دوس ایکتریکی انجاد
شده است .در ابتدا درایو  1پایس  VFDبه باس شماره  5متصل
میشود .بار مجکور به وور منبه جریان هارمونیکی مدل شده
است .سپس  1TIFجریان طووا و  2THDویتال برای دو شبکه
دومداره سهفاز و ت مداره ششفاز محاسبه شده است .نتایج در
شکلهای  5و  1دابل مشاهده است .با توجه به نتایج مشاهده می-
شود  THDویتال در تماد باسها در سیستم ت مداره ششفاز
کوچکتر از سیستم دومداره سهفاز است .این روند در مقادیر TIF
طووا نیز ودق میکند که از نظر کیفیتتوان دابل توجه است.
همچنین تلفا کل با در نظر ارفتن اتر هارمونی به ترتیب به
مقدار  0/99 MWبرای سیستم  3PDCو  3/03 MWبرای
سیستم  6PSCتغییر مییابد که مبین تأتیر ح ور هارمونی در

شکل THD :7ولتاژ باسها در نتیجه تبدیل شبکه به  3PDCو  6PSCدر
حضور بار EAF

Telephone Influence factors
Total Harmonic Distortion

1
2
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عملگرهای تزویج و جهش ،جمعیت˳ Qتویید میشود .سایر مراحل
به شر زیر است [:]33
ادغاد کردن دو جمعیت وایدین و فرزندان:

Rt  Pt  Qt
اعمال رتبهبندی غیرپست روی جمعیت  Rtو دستهبندی کردن
کروموزودها در جبهه های .،i =3 ،3 ،...( Fi
ایجاد جمعیت جدید موابق با  Pt 1  و درار دادن مقدار
شمارنده  iبرابر با ی .

شکل TIF :8جریان خطوط در نتیجه تبدیل شبکه به  3PDCو  6PSCدر

انجاد دادن عملیا

حضور بار EAF

 Pt 1  Pt 1  Ftو  i=i+1تا زمانی که

رابوه  Pt 1  Ft  Nباشد.
انجاد رتبه بندی بر اساس فاوله ازدحاد (  ، Fi  cو دراردادن

نتایج با نشان میدهد در ی سیستم ت مداره ششفاز با باری
از نوع کوره ایقائی TIF ،جریان تمامی طووا کمتر از مقادیر
بدست آمده برای سیستم  3PDCمیباشد در حاییکه  THDویتال
باسها در بع ی از باسها بیشتر و در بع ی دیگر کمتر است.

جواگهای با بیشترین پراکندای (  ، N  Pt 1را از جواگهای
مرتب شده در  Fiدر . Pt 1
تویید کروموزودهای جدید در جمعیت  Qt 1را با اعمال
عملگرهای انتخاگ مسابقه ای بر اساس فاوله ازدحاد ،تزویج و

با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجه ارفت که در تبدیل شبکه،
تغییرا  THDویتال متأتر از نوع منبه هارمونیکی موجود در شبکه
میباشد .بنابراین از نقوهنظر کیفیت توان ،نوع بار هارمونیکی
موجود در شبکه نیز در انتخاگ بهترین جایگزین برای تبدیل
شبکه مهم طواهد بود .با توجه به تلفا و با ورفنظر کردن از
هارمونی ها ،شبکه  3PDCجایگزینی بهتر نسبت به شبکه 6PSC
است درحاییکه با در نظر ارفتن هارمونی ها ممکن است به دییل
کاهش  THDناشی از بارهای هارمونیکی شبکه  6PSCبخصوص
در وور ح ور بارهای غیرطوی که بصور منبه جریان مدل
میشوند جایگزین بهتری باشد .یجا برای بدست آوردن تبدیل
مناسب طووا که در آن تلفا کل شبکه THD ،ویتال و TIF
طووا مینیمم شده باشند ،استفاده از روشهای بهینهسازی
مناسب طواهد بود .در این مقایه از روش بهینهسازی چدهدفه
مبتنی بر رتبهبندی غیرپست ،NSGA-II ،استفاده شده است.

جهش روی جمعیت . Pt 1
در مرحله پنجم ،با استفاده از پارامتر فاوله ازدحاد که در بخش
بعدی شر داده طواهد شد ،رتبهبندی کروموزودهای واده در
جبهه (سوح غیرپستi ،اد که نمیتوانند به طور کامل در جمعیت
اهر شوند ،وور میایرد .بر اساس این پارامتر ،کروموزودها به
ترتیب نزویی مرتب میشوند و سپس عملگر انتخاگ مسابقهای بر
مبنای ازدحاد بر آنها اعمال میشود.
 -2-3فاصله ازدحام

فاوله ازدحاد برای حفظ تنوع پاسخها در جبهه بهینه
پارتو1پیشنهاد شده است .مراحل محاسبه فاوله ازدحاد برای
جواگهای واده بر جبهه  Fبه شر زیر است [.]33
محاسبه تعداد جواگهای واده بر جبهه  iو نامگجاری آن با
( .،|F|=lفرض مقدار اوییه فاوله ازدحاد برای هر  iدر این مجموعه
برابر با ( ،Di=0است.
l

 -3بهینهسازی چند هدفه
روش  NSGA-IIدر ابتدا توس Deb ،پیشنهاد شد [ .]33روش
مجکور مبتنی بر نخبهارایی بوده و یکی از پرکاربردترین روشهای
بهینهسازی چندهدفه میباشد [ .]33بوور طالوه میتوان مراحل
این ایگوریتم را به وور زیر بیان کرد:

مرتب سازی جواگ ها را بر اساس هر تابه هدف .m=1,2,…,M
برای هر تابه هدف  ،mبه جواگهای واده شده بر مرز جبهه (نقاا
ابتدایی و انتهایی ،،فاوله ازدحاد بزرای اطتصاص داده
) (d i m  d I m  و برای محاسبه این شاط

ابتدا ی جمعیت اوییه ˳ Pبه وور تصادفی تویید میشود .رتبه-
بندی جبههها انجاد میشود و به کروموزودهای هر جبهه (سوح،،
برازشی معادل رتبه آن تخصی داده میشود .مثال بهترین
کروموزودها که در سوح ی درار ارفتهاند ،دارای برازش ی
طواهند بود (فرض شده مسئله از نوع کمینهسازی است .،با اعمال

1

1

برای بقیه

جواگها از رابوه ( ،3استفاده میشود:

Pareto Optimal
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) (I m

(،3

طبق استاندارد ،ویتال هر باس باید بین  0/95تا  3/05پریونیت -
باشد .از آنجا که بارهای هارمونیکی باعث ایجاد مریفههای
هارمونیکی ویتال در شبکه میاردند ،این مریفهها با مریفه اولی
ویتال موجود در شبکه جمه میشوند .بنابراین ویتال درار ارفته بر
روی هر باس برابر جمه مریفه اولی و مریفههای هارمونیکی در
باس موردنظر طواهد بود .یجا این امکان وجود دارد که با ح ور
مریفههای هارمونیکی ،ویتال باسها از محدوده مجاز طارج شوند.

) (I m

f j 1  f m j 1
 m max
f m  f mmin

Im
j

d

I1m

d

در رابوه فوق I mj ،نشاندهنده جواگ sاد در فهرست مرتب شده
جواگها بر اساس تابه هدف  mمیباشد .وور کسر در سمت
راست رابوه فوق نشاندهنده اطتالف مقدار تابه هدف mاد برای
دو جواگ مجاور جواگ  jاست .مخرج کسر نشاندهنده اطتالف
حدادل و حداکثر مقدار تابه هدف mاد در جمعیت است.
-2-3

عملگر انتخاب مسابقهای بر اساس ازدحام

گ ،مقدار مجاز اعوجاج هارمونیکی
بارهای غیرطوی باعث تغییر شکلموج ویتال از حایت سینوسی
ایدهآل و تغییر در اندازه آن میاردند .از طرفی این اغتشاشا در
شبکه نیز پخش میاردند .یجا میزان اعوجاج توییدی هر بار
غیرطوی در شبکه تا سقف معینی محدود میاردد .این مقدار
مجاز توس ،شاط های  THDو  IVD3ویتال هر باس با توجه به
مقدار نامی ویتال باس مشخ میشود .مقادیر مجاز  THDو IVD
برای سوو ویتالی مختلف در استاندارد جدول  3آمده است.

ساطتار کلی عملگر انتخاگ مسابقهای بر اساس ازدحاد مشابه
عملگر انتخاگ مسابقهای در ایگوریتم لنتی ت هدفه میباشد.
تفاو اولی بین این دو عملگر در این است که در انتخاگ
مسابقهای بر اساس ازدحاد فرض میشود که هر جواگ  iدارای دو
مشخصه است:
رتبه غیرپست در جمعیت (،ri
فاوله ازدحاد ( ،diدر جمعیت
در عملگر انتخاگ مسابقهای بر اساس ازدحاد ،جواگ  iدر مسابقه
بر جواگ  jبرنده طواهد بود در شرایوی که حدادل یکی از دو
شرا زیر بردرار باشد:
جواگ  iدارای رتبه بهتری باشد ) . (ri  r j

جدول  :2محدوده اعوجاج ولتاژ []20

در وورتی که رتبه هر دو جواگ مساوی باشد ،فاوله ازدحاد جواگ
 iبهتر از جواگ  jباشد
) (r  r j , d i  d j
. i
شرا اول ،امکان اطمینان از اینکه جواگ برنده روی جبهه برتر
واده شده را فراهم میکند .شرا دود نیز امکان انتخاگ جواگهای
متنوعتر را از نقاا واده بر ی جبهه فراهم میکند.

()3
()4

5

1

3/5

3/5

سوو ویتال بین  19 kvو 313 kv

3/5

3

سوو ویتال بزراتر از 313 kv

زد به ذکر است با توجه به اینکه از دید شرکت برق تمامی بارها
به وور کلی مدیریت میشود یجا میزان مجاز اعوجاج
هارمونیکی به وور زیر کنترل میاردد:
هارمونی هر باس به تنهایی در محدوده مجاز داده شده در جدول
 3درار ایرد.
مقدار تجاوز از حد استاندارد بع ی بارها ،با میزان کاهش اعوجاج
توییدی در بارهای دیگر شبکه جبران اردد .به بیان دیگر ،میزان
اعوجاج کلی شبکه که برابر با مجموع  THDتماد باسها است از
مجموع حدأکثر مقدار مجاز  THDتماد باسها بیشتر نباشد.

اهداف بهینهسازی این مقایه ،کمینهکردن  THDویتال TIF ،جریان
طووا و تلفا کلی شبکه موابق رواب ،3( ،تا ( ،4با رعایت دیود
ویتالی استاندارد شبکه و مقدار مجاز اعوجاج هارمونیکی میباشد:
( ،3

THD

)IVD (%

ولتاژ باس
سوو ویتال کمتر یا مساوی 19 kv

TotalTHD   THDi
i

رسیدن به این مهم با سنجش اهداف موردنظر بر روی کروموزود-
های موجود در جمعیت اوییه که به وور تصادفی تویید شدهاند
آغاز میاردد .هر کروموزود در جمعیت اوییه بیانگر ی نمونه از
آرایش طووا میباشد .به بیان سادهتر تعداد لنهای هر کروموزود
موابق شکل ( ،9با تعداد طووا شبکه ( ،nبرابر بوده و هر لن
میتواند دارای سه مقدار  -3 ، +3و وفر باشد.

TotalTIF   TIFj
j

Total _ Loss   Ploss j
j

که در این رواب i ،شماره باس و  jشماره ط ،میباشد.
دیود موردنظر ویتال عبارتند از رعایت شرا اندازه ویتال و مقدار
مجاز اعوجاج هارمونیکی هر باس که در زیر توضیح داده میشود.
ایف ،دید ویتال شبکه

Individual Voltage Distortion
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ارائه جزئیا ایمانهای موجود در شبکه است که باعث پیچیدای
و افزایش زمان محاسبا محاسبا میاردد .بنابراین از مدیسازی
در حوزه فرکانس بهمنظور کاهش زمان محاسبا استفاده شده
است.

شکل:9کروموزوم جمعیت اولیه

محاسبا پخش بار هارمونیکی بوور کلی بهدو دسته مجزا و
پیوسته 3طبقهبندی میاردد .روش پیوسته تماد مریفههای
هارمونیکی را بوور همزمان آناییز میکند .این روش ددت با یی
دارد اما منجر به پیچیدای محاسباتی بسیار با یی میاردد این
روش همچنین به اطالعا بسیار جزیی برای مدیسازی بارهای
غیرطوی نیاز دارد که در بع ی موارد در دسترس نبوده و کاربرد
آنرا با محدودیت مواجه میکند [ .]35در روش مجزا با ورفنظر
کردن از کوپلینگ بین مریفههای هارمونیکی ،محاسبا برای هر
مریفهی هارمونیکی بصور جدااانه انجاد شده و به زمان
محاسبا کمتری نیاز است.

نوع آرایش ط ،بوده و موابق زیر تعریف می-

هر مقدار بیانگر ی
اردد.
 لن ( ،+3برای آرایش ت مداره ششفاز
 لن ( ،0برای آرایش ت مداره سهفاز
 لن ( ،-3برای آرایش دومداره سهفاز
برای سنجش اهداف و بررسی برآوردهشدن دیود مسئله در
تبدیلهای مختلف شبکه که در با ذکر شد ،به تعریف توابه هدف
مناسب نیاز است .توابه هدف موردنظر در این روش عبارتند از
تلفا کل شبکه TIF ،جریان طووا و  THDویتال باسها که به
کم آناییز هارمونیکی محاسبه میشوند.

از انجا که بارهای غیرطوی به وور منبه جریان هارمونیکی یا
منبه ویتال هارمونیکی مدل میشوند ،وارد کردن هر کداد از مدل-
ها در محاسبا با اندازهایری شکل موج غیرسینوسی ویتال و
جریان ساده طواهد بود .همچنین برای سیستمهایی با چندین بار
غیرطوی ،با درنظر ارفتن همزمان جریانهای هارمونیکی تزریقی
به شبکه توس ،این بارها براحتی میتوان شبکه موردنظر را مورد
ارزیابی درار داد.

 -0آنالیز هارمونیکی
بدییل وجود بارهای غیرطوی در شبکه ،عالوه برفرکانس مریفه
اولی ،فرکانس های هارمونیکی نیز در شبکه وجود دارد که یزود
بررسی شبکه در آن فرکانسها نمایان میاردد .تحلیل در فرکانس
اولی با استفاده از پخشبار به روش نیوتونرافسون انجاد میشود و
برای تحلیل در فرکانسهای هارمونیکی باید پخشبار هارمونیکی
انجاد شود.

اارچه روش پخش بار هارمونیکی مجزا ددت روشهای مبتنی بر
درنظرارفتن کوپلینگ مریفههای هارمونیکی را ندارد ،اما تعادل
دابل دبویی بین پیچیدای محاسبا و ددت نتایج ارائه میدهد
[.]31

روش آناییز هارمونیکی در تحقیق پخش بار هارمونیکی به روش
مجزا ]31[ 3میباشد .در روش مجکور از کوپلینگ بین مریفههای
هارمونیکی با یکدیگر ورفنظر میاردد .به این ترتیب که در هر
فرکانس هارمونیکی ،شبکه بصور مجزا مدیسازی شده و پخشبار
انجاد میایرد .در این روش بارهای غیرطوی که باعث ایجاد
اطتالل هارمونیکی در شبکه میشوند بهعنوان منبه سیگنال
هارمونیکی در نظر ارفته میشوند.

مراحل اجرای پخش بار مجکور بوور طالوه در زیر آمده است:
ااد  :3ورود اطالعا شبکه موجود.
ااد  :3انجاد پخشبار مریفه اولی با استفاده از روش نیوتن-
رافسون و ذطیره نتایج.
ااد :1توبیق ماتریس ادمیتانس شبکه با توجه به مریفه
هارمونیکی به این وور که در مریفه هارمونیکی hاد مقدار
ادمیتانس بار ،ادمیتانس طازن موازی و ادمیتانس ط ،به وور
رواب ،5( ،تا ( ،7تغییر میکند

با توجه به وابستگی ماهیت هارمونی ها (مریفه ،اندازه و فاز
هارمونی ها ،در شبکه به نوع بارهای غیرطوی ،اهمیت زیاد
مدیسازی بارها در شبکه معلود میاردد که این مدیسازی در دو
حوزه زمان و فرکانس انجاد میپجیرد [ .]34مدیسازی در حوزه
زمان برپایه آناییر حایت اجرا میباشد در حاییکه مدیسازی در
حوزه فرکانس از آناییز اسکن فرکانسی برای سنجش واکنش
فرکانسی شبکه استفاده میکند .مدیسازی در حوزه زمان نیازمند

(،5

(،1

1

Decoupled Approach for Harmonic Power Flow
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(،7

1
R i, i  1  jh X i, i  1

y ih, i  1 

(،33

که در این معاد :
 : V 1iمریفه اولی ویتال در باس ، i
y1ci

 :ادمیتانس طازن موازی در باس

ددر

،
 :مجموع توان حقیقی در باس ، i
 :مجموع توان غیرحقیقی در باس ، i

P li
Q li

i

در فرکانس اولی سیستم

در این معادیه  V jhویتال هارمونیکی مرتبه  hاد باس  iو
بزراترین مرتبه مریفه هارمونیکی موجود در شبکه میباشد .دید
دیگری که زد است بررسی شود محدودهی مجاز ویتالها است
بووریکه ویتال همهی باسها بایستی در بازه  ±0.05Vnباشند که
 Vnویتال نامی باس nاد میباشد .سپس در وور برآورده شدن
این دید برای آرایش مربوطه ،اهداف مسأیه که شامل تلفا کل،
 THDویتال باسها و  TIFجریان طووا است محاسبه میاردند.
 THDویتال باسها موابق رابوه ( ،33بوده و تلفا و  TIFجریان
به ترتیب با استفاده از رواب ،33( ،تا ( ،34محاسبه میشوند.
H

 : R i, i  1مقاومت ط ،بین باس  iو باس  i  1در فرکانس
اولی و
X
 : i, i  1اندوکتانس ط ،بین باس  iو باس  i  1در فرکانس
اولی میباشد.
ااد  :4ساطتن بردار منبه جریان هارمونیکی مربوا به هر مریفه
هارمونیکی.
مقدار جریان هارمونیکی توییدی توس ،بارغیرطوی متصل به باس
 iبا توان مشخ از رابوه ( ،9موابق زیر محاسبه میشود:
(،9

1/ 2 
 H
2
  

h

Vi 


n

1



THD vi (%)  


1
V
i







2

()12
()13

I ih  C h  I 1i

 h  h h

h

P loss
(i, i  1) R i, i  1 V i  1 V i y i, i  1 
H  m

h

P loss     P loss
(i, i  1) 
h  1 i  1

H

در این رواب I 1i ،جریان مریفه اولی I ih ،جریان هارمونیکی مرتبه

2

i

 hاد و  C h نسبت جریان هر مریفه هارمونیکی به جریان مریفه
اولی میباشد که برای هربار غیرطوی با انجاد آناییز فوریه
مشخ میباشد [.]33-31
ااد  :5در نهایت با بدست آوردن ماتریس ادمیتانس و بردار جریان
با استفاده از رابوه ( ،30ویتال هر باس در مریفه هارمونیکی h
محاسبه میاردد:
(،30

)  (w F

()11

i

i 1

H

2

TIF 

 Fi
i 1

رابوهی ( ،33تلفا مریفه  hط ،بین باسهای  iو  i  1و رابوهی
( ،31بیانگر تلفا کل شبکه در هارمونی  hمیباشد که در آن H
بزراترین مرتبه هارمونی موجود در شبکه است .رابوه ( ،34به-
منظور محاسبه  TIFجریان طووا میباشد که در آن  Fiمقدار
موتر مویفه هارمونیکی  iاد و  w iضریب وزنی  TIFدر فرکانس
هارمونیکی مربوطه است که برای فرکانسهای هارمونیکی مختلف
در استاندارد [ IEEE Std.519 ]39آمده است.

Y h V h  I h

این مراحل برای تمامی مرتبههای هارمونیکی موجود در شبکه که
با توجه به بارهای غیرطوی تعیین میشود ،انجاد میایرد .در
نهایت ماتریس ویتالی ساطته میشود که تعداد سورهای آن برابر
تعداد باسها و تعداد ستونهای آن برابر با مریفههای هارمونیکی
موجود در شبکه طواهد بود .با داشتن ویتالهای بدست آمده از
مرحله دبل ،میتوان شاط های کیفیت توان مورد نظر را بدست
آورد.

 -5مدلسازی سیستم آزمایشی
دیااراد شماتی سیستم آزمایشی نشان داده شده در شکل(،30
مربوا به شبکه محلی در جنوگ ایران میباشد که شامل ی
لنراتور 3 ،باس بار و  9ط ،انتقال میباشد که همگی طووا
دارای آرایش ت مداره 1فاز و دکل نشان داده شده در شکل زیر
میباشند .جزئیا در پیوست ارائه شده است.

برای بررسی میزان مجاز اعوجاج هارمونیکی کل THD ،هر باس
که با استفاده از رابوه ( ،33محاسبه میشود ،با مقدار مجاز آن که
در جدول  3ارائه شده است مقایسه میاردد.
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برای طووا دومداره 1فاز از دکل با آرایش فازها موابق شکل
( ،31و برای طووا تکداره 1فاز از دکل موابق شکل (،34
استفاده شده است .مقادیر اندوکتانس و رفیت طازنی در واحد
طول برای ط ،دومداره 1فاز برابر است با:
S km Y l = 7.10741

و

X l = 0.23243

km



برای ط ،ت مداره  1فاز:
S km Y l = 3.87283

و

X l = 0.42393

km



برای ط ،ت مداره  1فاز:
S km Y l = 4.31533

شکل :24دیاگرام سیستم آزمایشی نتیجهگیری

و
km

X l = 0.39081 

شکل  :23آرایش فازها در خط دومداره 3فاز()044 kv

اتصا متنوعی از ترانسفورماتورها بهمنظور تبدیل ط 1 ،فاز به
 1فاز وجود دارد [ .]30در این مقایه از اتصال    و   
معکوس موابق شکل ( ،33جهت تبدیل ط ،استفاده شده است
که هر کداد از جفت ترانسهای ابتدا و انتها ،زوایای ویتال را به
اندازه  10درجه موابق شکل ( ،33شیفت میدهند [ .]33راکتانس
ترانس شیفت فازی بر مبنای  300 MVAمقدار  0/03در واحد
پریونیت درنظر ارفته شده است.

شکل  :20آرایش فازها در خط تکمداره 6فاز ()134kv

بار غیرطوی استفاده شده در این شبکه درایو کنترل سرعت
( ،PWM ASDمتصل به باس  3و اینورتر  1پایس متصل به باس
 1میباشد که طیف هارمونیکی آنها در پیوست آمده است.

شکل :22اتصاالت ترانسفورماتور شیفت فازی

 -6مطالعات عددی
طبق موایعا انجاد شده بر روی شبکه موجود که تمامی طووا
بصور تکمداره 1فاز میباشد ،ویتال باسها موابق شکل ( ،35و
مقدار توابه هدف موابق جدول ( ،3میباشد .ویتال در هر باس

شکل  :21عملکرد ترانسفورماتور شیفت فازی
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 f
THD max
THDk ,
f
 f
THD max
THD min
f
f
Loss max
Lossk ,
f
 f
Loss max
Loss min
f
 f
TIF max
) TIFk
f
 f
TIF max
TIF min
f

مجموع ویتال مریفه اولی و ویتالهای هارمونیکی میباشد.

(

(،35

 f T I mبه
که در آن  f L o sms a x ،fTHD max fTHD maxوF a x
ترتیب بیشترین مقدار بهدست آمده از میان پاسخهای بهینه پارتو
برای مجموع  THDویتال تمامی باسها ،تلفا کلی شبکه و
مجموع  TIFجریان تمامی طووا است .پارامترهای ، fTHD min
 f Loss minو  fTI Fm inنیز بهترتیب کمترین مقدار بهدست آمده
این توابه هدف از میان پاسخهای بهینه را نشان میدهند.

شکل  :25ولتاژ باسها در شبکه موجود
جدول : 1مقادیر توابع هدف در وضعیت موجود
Total TIF

Total Loss
)(p.u.

Total THD

1303/4

0/0331

3/37

توابع هدف

زد

مقادیر توابع

به

ذکر

است

که

پاسخ

ایدهآل

مسأیه

)  ( fTHD min , f Lossmin , fTIF minمیباشد که مقدار نرماییزه شده
آن ( ،3،3،3میباشد .از سوی دیگر ،بدترین پاسخ ممکن مسأیه نیز

هدف

)  ( fTHD max , f Lossmax , fTIF maxمیباشد که مقدار نرماییزه شده-
ی متنا ر با آن ( ،0،0،0طواهد بود .با بکارایری روش max-min
[ ]31[، ]33و [ ]34طبق رابوه ( ،،31بهترین پاسخ مسأیه که
بیشترین رضایتمندی را داراست ،انتخاگ میاردد.

پس از انجاد بهینهسازی ،جبهه جواگ پارتو موابق شکل (،31
بدست میآید که این جبهه دارای  300کروموزود میباشد.
همانوور که در شکل مشخ است جواگ مورد نظر عبار است
از کروموزومی که از یحاظ هر سه هدف نسبت به بقیه کروموزودها
کمینه شده باشد .جواگ بهینه جبهه پارتو با استفاده از روش
 max-minکه در دسمت بعدی توضیح داده میشود بدست میآید.

()11

 -2-6تصمیم گیری در انتخاب تاسخ نهایی
پس از اینکه مجموعهای از پاسخهای بهینه پارتو با استفاده از
 NSGA-IIبهدست آمد ،میبایست از میان اع ای این مجموعه،
پاسخ نهایی مسأیه را با توجه به اویویتبندیهای تخصصی و نیز
میزان رضایتمندی از توابه هدف انتخاگ نمود .در این تحقیق
استفاده از روش  max-minبه منظور انتخاگ بهترین پاسخ مسأیه
چندهدفه پیشنهاد شده است .در این روش مقادیر توابه هدف
متنا ر با هر پاسخ  kدر مجموعه پاسخهای بهینه پارتو
) ، (fTHDk , fLossk , fTIFkبا استفاده از رابوه ( ،35نرماییزه
میشوند.

f
 f
THD max
THDk ,
([ max { min
f
 f
k
THD max
THD min
f
 f
Loss max
Lossk ,
f
 f
Loss max
Loss min
f
 f
TIF max
}]) TIFk
f
 f
TIF max
TIF min

 -1-6انتخاب بهترین تاسخ
بهترین پاسخ از میان  300کروموزود موجود در جبهه بهینه پارتو
که با استفاده از روش مجکور در دسمت دبل بدست آمده است
کروموزود شماره  91است که مقادیر توابه هدف و آرایش طووا
متنا ر با آن به ترتیب موابق جدول  1و جدول  4بوده و ویتال
باسها و مقادیر  THDویتال باسها در حایت بهینه موابق با
شکلهای  37و  33است.
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جدول : 3مقادیر توابع هدف در وضعیت موجود
Total TIF

Total Loss
)(p.u.

Total THD

1171

0/0303

3/34

توابع هدف
مقادیر توابع
هدف

شکل THD :21ولتاژ باسها در حالت بهینه برحسب درصد

همانوورکه مشخ است حایت بهینه نسبت به وضعیت موجود در
تمامی اهداف نمایانگر بهبود شاط های کیفیت توان میباشد.
زد به ذکر است از آنجا که شبکه آزمایشی ،به دییل کمبود
اطالعا بارهای وادعی سیستم ،تنها دارای دو بار غیرطوی بوده
است ،تفاو مقادیر اهداف در وضعیت موجود و آرایش بهینه کم
میباشد .اما در شبکههای امروزی بارهای غیرطوی رو به رشد بوده
و تعداد آنها بسیار زیاد میباشد یجا پاسخ ارائه شده توس ،روش
پیشنهادی جهت تبدیل طووا شبکههای امروزی بدون ش
دارای برتری دابل توجهی نسبت به وضعیت اوییه از نظر شاط -
های کیفیت توان طواهد بود.

شکل  :26جبهه جواب تارتو در مسئله
جدول  :0آرایش بهینه خطوط
نوع خط

باس مقصد

باس مبداء

3PDC

2

1

3PDC

3

2

6PSC

4

3

3PDC

7

3

3PSC

6

2

3PDC

5

1

3PDC

6

5

6PSC

8

6

6PSC

8

6

-7
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شکل  :27ولتاژ باسها در آرایش بهینه
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Abstract- Nowadays, given the ever-increasing growth of the industry, the optimal use of electrical
energy is of particular importance. On the other hand, due to the fact that the increase in the voltage of
electric energy transmission lines is almost saturated to increase the power transmission capacity, the
need to find new solutions for this purpose is very necessary. One of the solutions that is considered
today for optimal utilization of electrical power sources is multi-phase transmission networks.
Multiphase transmission networks are networks of 6, 9 and 12 phases, which are among the preferred
6-phase networks and are known as a useful way to increase transmission power against increasing
energy demand. The most important factors affecting the choice of optimal conversion (suitable
alternative) of transmission lines can be the system losses and the acceptable range for the voltage of
all the bus. But since there are a lot of nonlinear loads in the power systems, and this generates
harmonics across the network, it is necessary to consider network harmonics and power quality
indices. In this paper, a method is proposed to find the best arrangement of lines with the aim of
optimizing power quality indices, which is carried out using multi-objective optimization based on
non-post ranking (NSGA_II). The results have been performed on a 400 kV network in south of Iran.
Keywords- Network conversion, Multi-phase transmission line, Harmonic load flow, Power quality,
NSGA-II optimization method.

