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 نحوه ارجاع به این مقاله:

ی در ماهنامه رهیافت، استفاده از روش تاگوچی های بادی باارزیابی احتمالی تلفات و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع در حضور توربین، همکاران جارپور ون. م

 . 1011 ،7-1ص. ، 6 ، شماره2ه مدیریت نفت و گاز، دور

های هایی نظیر تغییر بار و نوسان در توان خروجی توربینی توزیع همواره با عدم قطعیتشبکه

های ارزیابی احتمالی در ها منجر به افزایش اهمیت روشبادی مواجه است. این عدم قطعیت

تواند وضعیت شبکه توزیع را به های بسیار مهمی که میگردد. از شاخصهای توزیع میشبکه

های تلفات توان اکتیو و پروفیل ولتاژ شبکه اشاره کرد. در این توان به شاخصان دهد میخوبی نش

سازی احتمالی بسیار دقیق و های شبیهها از یکی از روشمقاله برای ارزیابی احتمالی این شاخص

است. روش تاگوچی عالوه بر حجم محاسباتی کم از دقت کارآمد به نام تاگوچی استفاده شده

در حضور نیروگاه  IEEEباسه  ۳۳های معرفی شده برای شبکه ی برخوردار می باشد. شاخصباالی

دهد که حضور نیروگاه بادی پروفیل ولتاژ و تلفات توان اند و نتایج نشان میبادی محاسبه شده

 دهد.اکتیو شبکه را بهبود می
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 مقدمه .1

 211۳حضور منابع تولید پراکنده در شبکه قدرت بسته به ظرفیت و مکان نصبشان، شبکه توزیع را از مزایای زیادی مانند کاهش تلفات )

,Hng( بهبود قابلیت اطمینان ،)2116 ,Zhu( بهبود پروفیل ولتاژ ،)2112 ,Kotamarty( به تعویق انداختن زمان ارتقاء سیستم ،)2111 

,Shaaban( کاهش سطح اتصال کوتاه ،)2111 ,El-Zonkoly( بهبود پایداری ولتاژ ،)211۳ ,Ali Abriهای بهره برداری (، کاهش هزینه

(2112 ,Haghifainبرخوردار می )کالتی از قبیل آلودگی زیست محیطی و کم شدن منابع سوخت فسیلی تمایل کند. وجود این مزایا و مش

ت. در میان منابع اسبه استفاده از منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر )مانند سیستم فتوولتاییک، توربین بادی، زیست توده و...( را افزایش داده

ای باالتر و عدم نیاز به فضای زیاد جهت نصب تجهیزات از اهمیت ویژهتولید پراکنده تجدید پذیر، توربین بادی به دلیل بازده اقتصادی 

 است. گیری داشتهبرخوردار است. از این رو در سال های اخیر تعداد مزارع بادی رشد چشم

است. بوده عدو شاخص مهم شبکه توزیع، شاخص پروفیل ولتاژ و تلفات توان اکتیو شبکه هستند که از گذشته مورد توجه طراحان شبکه توزی

های بادی در نظر گرفتن عدم قطعیت خروجی توربین به دلیل وجود فاکتورهای عدم قطعیت در شبکه توزیع، مانند تغییر بار و نوسان در

 است.در ارزیابی این شاخص ها امری ضروری است که با وجود اهمیت زیاد، کمتر به آن پرداخته شده

شبکه قدرت، لحاظ همبستگی بین متغیرهای تصادفی ورودی است و نادیده گرفتن این همبستگی یکی دیگر از موضوعات مهم در ارزیابی 

-Monte Carlo Saintplingسازی مونت کارلو )شود. شبیههای شبکه، باعث دور شدن نتایج از واقعیت میدر ارزیابی احتمالی شاخص

MICSترکیب شده با نمونه برداری ساده به طور گسترده در آنالی )( 2112زهای احتمالی سیستم قدرت به کار میرود ,Yu شاخص های .)

وزیع با های تتوان با این روش با دقت باال محاسبه کرد. اما این روش به دلیل زمان بر بودن در شبکهتلفات توان و پروفیل ولتاژ را نیز می

( نیز که Evangelopoulos, 211۳ای )و تخمین دونقطه (Gilani, 2112هایی چون خوشه بندی )ابعاد بزرگ ناکارآمد خواهد بود. روش

 . نیستند مسأله ورودی متغیرهای بین همبستگی کردن مدل به دارای حجم محاسباتی کمتری هستند قادر

 محاسباتی حجم بر عالوه تاگوچی روش. است شده استفاده تاگوچی روش از نظر موردهای شاخص احتمالی ارزیابی منظور به مقاله این در

 روش کارآمدی دادن نشان منظور به. استشده انجام IEEE باسه ۳۳ شبکه روی بر مطالعه این. است بوده برخوردار باالیی دقت از کم

 ورحض در شبکه تلفات کاهش و ولتاژ پروفیل بهبود از نتایج همچنین. استشده مقایسه بندی خوشه روش با حاصل نتایج تاگوچی،

 .دهدمی خبر بادیهای توربین

 مدلسازی توربین بادی و بار شبکه  .2

 قطعیت در عدم ترین منابعمهم از یکی بادی نیروگاه .باشند پیوسته دارای مشخصه بادی هاینیروگاه است شده سبب باد تصادفی رفتار

 توان تولیدی . شود مشخص آن خروجی توان بایستمی ابتدا های بادینیروگاه حضور قدرت در سیستم مطالعات در .است سیستم قدرت

 توربین و مدل مطالعه منطقه مورد در باد سرعت باید ابتدا بنابراین .است وابسته های بادیتوربین مشخصه و باد سرعت به بادی نیروگاه

دارد وجود نام پارامتر دو این بین غیرخطی رابطه یک و باد بوده سرعت از متأثر خروجی اکتیو توان بادی توربین یک در شود. مشخص بادی

 .باال هستند قطع سرعت و نامی سرعت وصل، سرعت ترتیب به ci,Vr,VcoV  مشاهده است. ( قابل1) مشخصه درشکل این، 

 

 سرعت )متر برثانیه(  –)مگاوات(  توان یمنحن :1شکل 
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 آرایه های متعامد  .3

ها مورد استفاده قرار در طراحی آزمایش هااین آرایه گردید. معرفی 1201در  کنند،می تاگوچی ایفا روش در اصلی متعامد نقش هایآرایه

 نظر در متفاوت اعداد از ایمجموعه را S یابند. مجموعهمی آزمایش، کمی تعداد از استفاده با بهینه متغیرهای سیستم مقادیر گیرند ومی

 , 2112)شودمی نامیده  tتوان و سطح S با متعامد آرایه است یک  Sمجموعه عناصر ستون حاوی K و ردیف Nدارای  A ماتریس. بگیرید

Aien).  

 آرایه های متعامد ویژگی  .4

ها نیاز است، بر خالف دقیق ترین روش بهینه سازی که آزمایش برای به دست آوردن سطوح بهینه متغیر 2دهد فقط نشان می 1جدول

ها، در روش تاگوچی به شدت شود اگرچه تعداد آزمایشترکیب ممکن بوده و عملی نیست، در علم آمار اثبات می  22=256بررسی کامل 

یک های ممکن بسیار نزدیابد ولی مقادیر بهینه به دست آمده از این روش، به مقادیر بهینه به دست آمده از آزمایش تمام ترکیب کاهش می

 است.

: آرایه متعامد1جدول   

 شماره    ستون    

 آزمایش 1 2 ۳ 0 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 1 1 1 2 

2 2 1 1 2 2 1 ۳ 

1 1 2 2 2 2 1 0 

2 1 2 1 2 1 2 5 

1 2 1 2 2 1 2 6 

1 2 2 1 1 2 2 7 

2 1 1 2 1 2 2 2 

 

 استراتژی روش تاگوچی  .5

 سازیرود. در این مقاله برای مدلها بکار میبهینه سازی سیستم های متعامد برایروش تاگوچی یک روش آماری است که بر اساس آرایه

تصادفی  متغیرهای همان فاکتورها از هدف احتماالتی، بار بهینهپخش مسأله درکنیم، های بار و باد از روش تاگوچی استفاده میقطعیتعدم

 .شودمی انجام آزمایش تعداد به آن، از و بعد دهند،می نشان n با را فاکتورها از سطح تعداد و m با را فاکتورها تعداد است، در این روش

 دارد. واژه ها وجودآزمایش حداقل انجام امکان متعامد، هایآرایهبه کمک است.  بربسیار هزینه و دشوار اغلب ها،همه آزمایش انجام البته

 با تاگوچی شاست. رو هر فاکتور سطوح تعداد تعیین تاگوچی، روش از استفاده در اول گام .است احتماالتی توزیع مقداری از بیانگر )سطح(

 امکان همواره .گیریممی نظر در فاکتور هر از سطح دو تنها بنابراین دارد نیاز بارپخش محاسبات میزان کمترین به دوسطحی فاکتورهای

μ  صورت به باید سطوح این است. که متقارن توزیع یک توزیع این زیرا دارد، وجود توزیع نرمال با تصادفی متغیر یک از سطح 2 تنطیم − σ 

μ  و + σ شود بیان μ و σ است نرمال توزیع دراین مقاله شده ارائه بار مدل. است معیار انحراف از و میانگین یدهنده نشان ترتیب به. 

μ صورت به را توان سطوحمی نیز بادی، نیروگاه مانند ویبول توزیع با تصادفی متغیر یک ایبر − σ و μ + σ که. گرفت نظر در  μ − σ 

μ  و 1 سطح عنوانبه  + σ شوندمی معرفی 2 عنوان سطحبه. 
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 بدست عملکرد شاخص با بهترین احتماالتی بارپخش برای آزمایش یک انجام با توان به کمک مراحل زیر،می :بهینه آزمایش یک طراحی

  (.7شود) تعریف عملکرد شاخص یک باید نخست گام . دردکر خودداری هابقیه آزمایش انجام از و آورد

(7) 
𝑌𝑗 = ∑ |𝑓𝑗𝜓 − 𝑓∗

𝜓|     ,

𝑁𝐿

𝜓

𝑗 = 1,2,3, …                                                                                                  
f  و  است ام jآزمایش بارپخش از حاصل ام ψ  خط از عبوری توان fjψ  و باشدمی هاشاخه تعداد NL آن در که ∗

ψ از نامی عبوری توان 

تعریف   (2-1۳معادالت ) صورت به فاکتورها سطوح اثرات میانگین است. فاکتورها سطوح تاثیر میانگین یمحاسبه دوم گام .است ام ψ خط

 شود.می

(2) �̅�1 = (𝑌1 − 𝑌2)/2        
(2) �̅�2 = (𝑌3 − 𝑌4)/2    
(11) �̅�1 = (𝑌1 − 𝑌3)/2      

(11) �̅�2 = (𝑌2 − 𝑌4)/2   

(12) 𝐶1̅ = (𝑌1 − 𝑌4)/2   
(1۳) 𝐶2̅ = (𝑌2 − 𝑌3)/2 
 :(10-16است طبق روابط ) Yjروی  فاکتور هر یعمده اثر تعریف سوم گام

(10) ∆𝐴 = �̅�2 − �̅�1                
(15) ∆𝐵 = �̅�2 − �̅�1            

(16) ∆𝐶 = 𝐶2̅ − 𝐶1̅    
 سطح باشد، منفی فاکتوری عمده تاثیر و اگر شودمی لحاظ بهینه آزمایش در فاکتور این دوم سطح باشد، مثبت فاکتوری یعمده تاثیر اگر

ها تعداد آزمایش Nexp ( است.12, 17شود. میانگین و انحراف ازمعیار استاندارد طبق روبط )می بهینه لحاظ آزمایش در فاکتور این اول

 است.

(17) 
𝑥�̅� =

(∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑁𝑒𝑥𝑝
𝑗=1 )

𝑁𝑒𝑥𝑝
⁄ , 𝑖 = 1,2,3, . . , 𝑁𝑒𝑥𝑝 

(12) 
𝑠𝑖 = [

∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖)2𝑁𝑒𝑥𝑝
𝑗=1

𝑁𝑒𝑥𝑝
⁄ ]

0.5

 

 

  روش تاگوچی از استفاده با شبکه توان تلفات و ولتاژ پروفیل هایشاخص احتمالی ارزیابی .6

. است بکهش مناسب هایمکان در پراکنده تولید منابع از استفاده توزیع شبکه توان تلفات و ولتاژ پروفیل بهبود مناسب کارهای راه از یکی

 V∆هرچه  دهدمی نشان( 12) معادله که همانطور. باشد شبکه ولتاژ پروفیل وضعیت دادن نشان برای مناسبی معیار تواندمی( 12) معادله

 .دهدمی نشان را شبکه اکتیو توان تلفضات نیز( 21) معادله. بود خواهد برخوردار بهتری ولتاژ پروفیل وضعیت از شبکه باشد ترنزدیک صفر به

(12) 
∆𝑉 = ∑|1 − 𝑉𝑖|

𝑁𝑏

𝑖=1

 

 . است امi باس ولتاژ Vi آن در که

(21) 
𝑃𝐿 = ∑ 𝑅𝑖 × |𝐼𝑖|2

𝑁𝑏

𝑖=1

 

 



                                                  Journal of Approach at Oil and Gas Managementرهیافتی در مدیریت نفت و گاز ماهنامه

                                          7Vol. 2, No. 6 (Con: 16), Sep 2021, P. 1-7-1 ، ص.1011 شهریور(، 16)پیاپی:  6ه ، شمار2دوره 

https://science-journals.ir 
http://rmng.science-journals.ir 

 

 
 

 5 

𝑅𝑖  و𝐼𝑖 یشاخه جریان اندازه و مقاومت ترتیب به iاست ام . 

 در دهش آرائه قطعی هایشاخص بادی توربین خروجی در نوسان و بار تغییر مانند توزیع، شبکه در قطعیت عدم فاکتورهای وجود دلیل به

 هااخصش این ارزیابی در قطعیت عدم گرفتن نظر در بنابراین. دهد نشان خوبی به را توزیع شبکه وضعیت توانندنمی( 21) و( 12) معادالت

 وشر این در. استشده استفاده احتمالی هایشاخص محاسبه برای تاگوچی از مقاله این در شد ذکر قبال که دالیلی به. است ضروری امری

 ارب پخش معادالت نیز نظر مورد غیرخطی تبدیل و شده گرفته نظر در بادی توربین خروجی توان و شبکه بار مسأله ورودی متغیرهای

P̅LU و( ولتاژ پروقیل متوسط مقدار)V̅U∆باشد می
 یهاگام ادامه در می باشند.( مطالعه مورد یبازه در شبکه اکتیو توان تلفات متوسط مقدار)

 . استآمده تاگوچی روش از استفاده با شبکه توان تلفات و ولتاژ پروقیل احتمالی هایشاخص ارزیابی برای نیاز مورد

 .  است ادیب توربین خروجی توان و شبکه بار, تصادفی متغیرهای مقاله این در. شود مشخص باید مسأله تصادفی ورودی متغیرهای ابتدا( 1

2 نمونه نقاط تعداد است تا 2 متغیرها چون تعداد) شودمی محاسیه تاگوچی روش از استفاده با نمونه نقاط( 2 × 2 =  (. است  4

 .شودمی محاسبه ولتاژ پروفیل انحراف و توان تلفات هایشاخص بار پخش معادالت از استفاده با و نمونه نقطه هر برای (۳

P̅LU و V̅U∆ هایشاخص( 0 
 . شودمی محاسیه 

 ؟ شوند می تقسیم عمده دسته چند به گاز حوادث.    7
 سیستم راکتیو و اکتیو بار. است کیلوولت 1۳66 نامی ولتاژ دارای سیستم این .استشده انجام IEEE شینه ۳۳ سیستم روی بر سازیشبیه

متر  20و  11، 0به ترتیب برابر  Vcoو  Vci ،Vr استفاده مورد بادی توربین پارامتر های .باشدمی کیلووار 2۳11 و کیلووات ۳175 ترتیب به

 است.بر ثانیه در نظر گرفته شده

 هایروش از یکی. استشده گرفته کاربه قدرت سیستم احتمالی ارزیابی برای مختلفی هایروش تاکنون شد بیان مقدمه در که طورهمان

 ضمن تواندمی, مسأله ورودی متغیرهای برای شده انتخاب دسته تعداد به بسته که است بندیخوشه روش احتمالیء ارزیابی در موثر

 یک روش تاگوچی کارآمدی دادن نشان منظور به قسمت این در. باشد برخوردار مطلوبی محاسیات سرعت از مناسب دقت از برخورداری

 خوشه بندی و تاگوچی محاسبه  مختلف دوروش با نظر مورد هایشاخص و شده نصب 12 باس در درصد 11 نفوذ درصد با بادی توربین

 ها،شاخص ارزیابی برای و شده استفاده K_means بندیخوشه روش از بادی توربین خروجی توان و شبکه بار برای اول روش در. استشده

 بویب روش از استفاده با هاشاخص دوم روش در. استشده گرفته نظر در بندیخوشه روش به مربوط بار -تولید احتمالی هایترکیب تمام

 نفوذ درصد است ذکر به الزم. استشده آورده روش دو این به مربوط نتایج( 2) جدول در(. شود مراجعه 0 قسمت به) استشده محاسبه

 .استشده محاسبه( 11) رابطه طبق منبع

درصد نفوذ منبع (21) =
PWT 

PLoad

× 100 

  

 دهدمی نشان( 2) جدول نتایج که طور همان. است مطالعه مورد شبکه بار اکتیو توان PLoad و بادی توربین تولیدی توان WTP آن در که

 نسبت را بوبی روش کارآمدی امر این که بوده برخوردار بیشتری دقت از بندیخوشه روش به نسبت بوبی روش با شده محاسبه هایشاخص

 هاشاخص محاسبه برای که هستند تا 111 احتمالی هایترکیب تعداد بندیخوشه روش در این بر عالوه. دهدمی نشان بندیخوشه روش به

 در است 2 برابر ورودی متغیرهای تعداد که آنجا از)  بوده تا 0 بارها پخش روش تاگوچی تعداد در حالی که در بوده بار پخش 111 به نیاز

2 سیگما نقاط تعداد نتیجه × 2 =  . دارد کمتری بسیار محاسباتی حجم نتیجه در و( است 4
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 :  مقایسه نتایج حاصل  از  روش های خوشه بندی و تاگوچی  در ارزیابی احتمالی تلفات اکتیو و پروفیل ولتاژ شبکه 2جدول

 روش بکار رفته (MWمتوسط تلفات اکتیو شبکه) متوسط شاخص پروفیل ولتاژ شبکه 

مقایسه شاخص ها با روش خوشه  ۳16/62 265/1

 بندی

 مقایسه شاخص ها با روش تاگوچی  227/67 26۳/1

 
 نتیجه گیری.    6

 در طعیتق عدم گرفتن نظر در بادی هایتوربین خروجی در نوسان و بار تغییر مانند توزیع شبکه در قطعیت عدم فاکتورهای وجود دلیل به

 روش از هاشاخص این احتمالی ارزیابی برای مقاله این در. است ضروری امری شبکه تلفات و ولتاژ پروفیل هایشاخص احتمالی ارزیابی

 روش اب بوبی روش مقایسه نتایج. و بوده برخوردار باالیی دقت از کم محاسباتی حجم بر عالوه تاگوچی روش. استشده استفاده تاگوچی 

 تلفات هایشاخص و شده انتخاب مراتبی سلسله تحلیلی روش با IEEE باسه ۳۳ شبکه از دهدمی نشان را بوبی روش کارآمدی بندیخوشه

 نفوذ رصدد افزایش اثر در را هاشاخص این بهبود نتایج،. استشده محاسبه بادی توربین مختلف نفوذهای درصد برای شبکه ولتاژ پروفیل و

 . دهدمی نشان بادی توربین
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