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چکیده :در این مقاله روشییی برای ارایابی کامل راهکارهای شیشییگیری اا ناشایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تغییرات بار ،تلفات شییبکه و مدم قطعیت
تولید توربینهای بادی همبسته بههم ارائه شده است .محدوده وسیعی برای تغییر بار سیستم قدرت لحاظ شده و نحوه تغییر راهکارهای شیشگیرانه
با تغییر بارگذاری سیستم موردبررسی قرار گرفته است .طرح ارائهشده روی شبکه مقیاس بزرگ استاندارد  111باسه  IEEEشبیهساای شده است و
تأثیر مواملی چون مدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسیییته بههم ،بهینه کردن تلفات شیییبکه به همراه فا اشییییه شایداری ولتاژ مطلو
سیییسییتم بر نحوه تغییر راهکارهای شیشییگیرانه مورد ارایابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسییت .تأثیر میزان مشییارکت بارها بر هزینه راهکارهای
شیشگیرانه ،همچنین دستیابی به روندی اا تمام راهکارها با تغییرات بار اا دیگر موارد قابلتوجه در این مقاله است.
واژههای کلیدی :شایداری ولتاژ ،راهکارهای شیشگیرانه ،تلفات ،تغییرات بار ،توربینهای بادی همبسته بههم.
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 -1مقدمه
شایداری ولتاژ مبارت است اا توانایی سیستم قدرت برای فا ولتاژ
ماندگار قابلقبول در تمام شینهای سیستم در شرایط مادی مملکرد و
شس اا اینکه تحت یک اختالل قرار گرفت ] .[1تحقیقات انجامشده در
این امینه را میتوان به دو گروه اصلی طبقهبندی کرد .هدف گروه اول
ارائه معیارهایی جهت شیشبینی ناشایداری ولتاژ و یا تعیین اشیه
شایداری ولتاژ سیستم قدرت است .در الیکه هدف گروه دوم ارائه
بهینهترین و مؤثرترین راهکارها جهت شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ و یا
افزایش اشیه شایداری ولتاژ باسهای سیستم قدرت میباشد.
 -1-1معیارهای پایداری ولتاژ
معیارهای شایداری ولتاژ خود به دو گروه ممده تقسیم میشوند .در دسته

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

جریان توسط وا دهای اندااهگیری فااور بهدست آمده و سپس
معیارهای شایداری ولتاژ شیشنهادی بر اساس مدار معادل تونن اا دید
باس محاسبه شدهاند ،معیارهای شایداری ولتاژ بر اساس مقادیر ویژه
ماتریس ژاکوبین سیستم در مراجع ] [16 ،11ارائه شدهاند .مرجع ][11
ضرایب مشارکت و مقادیر ویژه انتخابی را جهت تحلیل شایداری ولتاژ
سیستم قدرت شیشنهاد میدهد .در الیکه مرجع ] [16برای محاسبه
اشیه شایداری اا ساسیت درجه دوم مقادیر ویژه نسبت به بار ،استفاده
میکند.
مرجع ] [17بر اساس ماتریس ژاکوبین سیستم کل شبکه را با یک
سیستم ساده دو باسه مدل کرده است .سپس معیاری برای شناسایی
باسهای بحرانی و میزان مشارکت المانهای شبکه در بحرانی بودن آن
باس ارائه کرده است.

اول ،معیارها اا اندااهگیریهای محلی استفاده میکنند .در الیکه در

 -2-1-1معیارهای دسته دوم

دسته دوم ،معیارها اا اندااهگیریهای تجمیعشده در یک مرکز استفاده

یک معیار بر اساس اندااهگیریهای تجمیعشده در یک مرکز در مرجع
] [11ارائه شده است .استفاده اا ماتریس ادمیتانس شبکه برای بهدست
آوردن مدار معادل تونن اا دید باس در این مرجع موردتوجه بوده است.
باسهای سیستم قدرت به سه نوع ژنراتوری ،بار و تزریق صفر
تقسیمبندی شده است .سپس با ذف ولتاژ باسهای تزریق صفر در
روابط ،ولتاژ باسهای بار بر سب ادمیتانسهای شبکه و ولتاژ باسهای
ژنراتوری بهدست میآید که درواقع همان مدار معادل تونن اا دید باس
است .یک معیار شایداری ولتاژ گسترده بر اساس دادههای وا دهای
اندااهگیری فااور در مرجع ] [11شیشنهاد شده است .در معیار
معرفیشده ،دو شاخص مدنظر بوده است .شاخص اول تغییر دامنه ولتاژ
اا مقدار مرجع آن و شاخص دوم افت ولتاژ باس بین دو مقدار متوسط
اندااهگیریهای متوالی میباشد .درنهایت شاخص شایداری ولتاژ موردنظر
بهصورت مجموع وانداری اا این دو شاخص معرفی شده است .برای
ارایابی شایداری سیستم قدرت با در نظر گرفتن دینامیک سیستم قدرت،
ترکیبی اا بارهای امپدانس ثابت و موتور القایی برای بار هر باس در
مرجع ] [22در نظر گرفته شده است .سپس ماتریس الت برای هر باس
با استفاده اا معادالت دینامیکی موتور القایی بهدست آمده است.
درنهایت ،معیار شایداری ولتاژ بر اساس این معادالت ارائه شده است.
تخمین معیار شایداری ولتاژ برای تمام باسهای بار سیستم قدرت بر
اساس دادههای باسهای شامل وا دهای اندااهگیری فااور در مرجع
] [21ارائه شده است .در این روش ،داده وا دهای اندااهگیری فااور
بهمنوان ورودی مسئله لحاظ شده و خروجی مسئله ،مقدار معیار شایداری
ولتاژ برای تمام باسهای بار سیستم قدرت است.
جدول  1بهطورکلی معیارهای شایداری ولتاژ ارائهشده در مراجع
مختلف را با هم مقایسه کرده و مزایای هر معیار را بیان نموده است.

میکنند.
 -1-1-1معیارهای دسته اول
یک روش جدید بر اساس تقریبهای درجه اول و دوم منحنی  P-Vدر
همسایگی نقطه فروشاشی برای تخمین نقطه فروشاشی ولتاژ و محاسبه
اشیه شایداری ولتاژ سیستم به ترتیب در مراجع ] [3 ،2ارائه شده است.
در مرجع ] [2بهمنظور کاهش تعداد اجرای برنامه شخش بار یک شله
امانی کارا استفاده شده است که اا مزایای روش مورداستفاده است .در
مرجع ] [3نیز بهجای تقریب درجه دوم اا تقریب درجه اول استفاده شده
تا محاسبات سریعتر انجام شذیرد .مرجع ] [4شاخصی برای تشخیص
فروشاشی ولتاژ بر اساس کمبود توان راکتیو ارائه کرده است .این مرجع
برای دستیابی به معیار موردنظر اا سیستم اندااهگیری نا یه گسترده
استفاده کرده است .محاسبه اشیه شایداری ولتاژ استاتیک و افزایش آن
با استفاده اا معادالت شخش بار در مراجع ] [1-1موردتوجه بوده است.
در این مراجع ،بار سیستم با شلههایی که بهصورت درصدی کوچکی اا
بار نامی است افزایش شیدا میکند و در هر مر له شخش بار اجرا میشود.
این ممل تا امانی که شخش بار واگرا شود ،ادامه شیدا میکند .در مراجع
] [12 ،1شایداری ولتاژ استاتیک با استفاده اا منحنیهای  P-Vو Q-V
مورد ارایابی قرار گرفته است .در مرجع ] [1یک دیاگرام سهبعدی P-Q-
 Vترسیم شده و بر اساس آن باسهای ضعیف اا لحاظ ولتاژی شناسایی

میشوند .در مرجع ] ،[12تأثیر نحوه مدل کردن بار بر اشیه شایداری
ولتاژ موردتوجه قرار گرفته است .یک معیار شایداری ولتاژ برای خطوط
سیستم قدرت در مرجع ] [11معرفی شده است .معیار معرفیشده اا
مدل دقیق خط انتقال استفاده نموده و جهت شخش توان اکتیو و راکتیو
را در نظر میگیرد .بر اساس معیار معرفیشده در این مرجع ،ناشایداری
ولتاژ یک خط ،ناشایداری ولتاژ باسهای دو طرف آن را نتیجه میدهد.
معیارهای شایداری ولتاژی بر اساس اندااهگیریهای فااور محلی در
مراجع ] [12-14معرفی شدهاند .در این مراجع ،فااورهای محلی ولتاژ و
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 -2-1راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ
بهطورکلی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ مبارتاند اا :ذف بار،
تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده توان اکتیو و راکتیو و مشارکت بار .در

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

 /327مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،47شماره  ،1بهار 1316

بین این راهکارها ،ذف بار بهمنوان آخرین ،سادهترین و البته
شرهزینهترین راهکار ،بیشتر موردتوجه محققان بوده است .بنابراین،
مقاالت ایادی به ارائه یک ذف بار بهینه بهمنظور فا شایداری ولتاژ
شبکه شرداختهاند.
یک روش ذف بار بهینه برای جلوگیری اا ناشایداری ولتاژ در مرجع
] [22ارائه شده است .باسهای کاندیدا برای ذف بار بر اساس
ساسیت مقادیر ویژه ماتری س ژاکوبین سیستم نسبت به بار
ذفشونده انتخا میشوند  .در این مرجع ،برای ل مسئله مفروض
اا الگوریتم دیفرانسیل تکاملی استفاده شده است .یک روش ذف بار
متمرکز با در نظر گرفتن خصوصیات بار در مرجع ] [23ارائه شده است.
در مرجع موردنظر ابعاد مسئله بهینهساای با فرض یک معیار مناسب
بهطور چشمگیری کاهش شیدا کرده است .در مرجع ] ،[24تابع هدف
شامل ساسیت مقادیر ویژه نسبت به تغییر توان باسها نیز است که
بامث میشود مسئله بهینهساای قسمت ممده ذف بار را اا بارهای
تأثیرگذار در ناشایداری ولتاژ انتخا نماید .اا قیود جدیدی که نسبت به
مراجع دیگر در مسئله بهینهساای لحاظ شده میتوان به در نظر گرفتن
ضریب توان ثابت برای بارها اشاره نمود .مسئله موردنظر بر اساس اشیه
شایداری ولتاژ استاتیک سیست م و ساسیت آن در نقطه د بارگذاری
سیستم مدل شده است .روش ارائهشده در مرجع ] [21برای ذف بار
ولتاژی بهینه ،بر اساس مفهوم اشیه شایداری ولتاژ استاتیک و
ساسیت آن در نقطه فروشاشی ولتاژ است .مسئله موردنظر با استفاده
اا نرمافزار  GAMSو همچنین روشهای هوشمند ااد ام ذرات و
الگوریتم ژنتیک ل شده است .یک روش بهینهساای خطی بر اساس
معادالت شخش بار (شخش بار بهینه) در مرجع ] [26موردتوجه بوده
است .در مرجع ] [27یک روش ذف بار بهینه بهمنظور بهبود اشیه
شایداری ولتاژ سیستم ارائه شده است .اا ویژگیهای روش مذکور ،در
نظر گرفتن ساسیت اشیه شایداری ولتاژ به بار ذف شونده و
همچنین ذف بار اا بارهای با اولویت شایین (بارهای غیرضروری و
غیرمهم) می باشد .یک روش کاربردی برای محاسبه بهترین محل و
داقل مقدار بار ذف شونده برای جلوگیری اا ناشایداری ولتاژ در مرجع
] [21ارائه شده است .در این مرجع یک روش چندمر لهای برای ذف
بار ولتاژی بهینه ارائه شده است .ایده اصلی روش مفروض ،ل مر له
به مر له مسئله و داقل کردن بار ذفشونده در هر مر له است.
یک طرح ذف بار ولتاژی تطبیقی برای مقابله با ناشایداری ولتاژ در
مرجع ] [21موردتوجه قرار گرفته است .طرح موردنظر بر اساس دامنه
ولتاژ باسها و مقدار تولید توان راکتیو منابع تولیدکننده توان راکتیو
است .داقل مقدار اا مقادیر ویژه ماتریس ژاکوبین سیستم بهمنوان
یک معیار شایداری ولتاژ در مرجع ] [32در نظر گرفته شده و بر اساس
بزرگتر شدن این معیار اا یک مقدار دی و همچنین رمایت شدن
محدوده دامنه ولتاژ باسها برای مقدار ذف بار تصمیمگیری میشود.
دو روش برای ذف بار ولتاژی بر اساس الگوریتم فاای در مرجع ][31
بیان شده است .الگوریتم اول ابتدا محلهای مناسب برای ذف بار را
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شناسایی کرده و سپس بر اساس یک روش تحلیلی در مورد مقدار باری
که برای جلوگیری اا فروشاشی ولتاژ باید ذف شود ،تصمیمگیری
میکند .در الیکه روش دوم مستقیماً مقدار باری را که باید اا باسهای
بحرانی ذف شود ،شیشبینی مینماید .یک روش بهینهساای خطی
برای ذف بار ولتاژی در مرجع ] [32در نظر گرفته شده است .در این
مرجع ،ساسیت درجه اول اشیه شایداری بار به باری که باید ذف
شود در الگوریتم گنجانده شده است .یک مدل شخش بار بهینه برای
محاسبه محل ،امان و مقدار باری که جهت فا اشیه شایداری ولتاژ
باید ذف شود در مرجع ] [33ارائه شده است .ذف بار برای جلوگیری
اا ناشایداری ولتاژ بلندمدت ،بر اساس دامنه ولتاژ باس در مرجع ][34
مورد توجه بوده است .یک مقدار آستانه برای دامنه ولتاژ باس در نظر
گرفته میشود  .اگر دامنه ولتاژ یک باس اا این مقدار آستانه کمتر شود
بعد اا یک تأخیر امانی که اا محاسبات دینامیکی سیستم بهدست
میآید ،مقدار معینی بار ذف میشود  .این ممل تا باایابی ولتاژ تمام
باسهای سیستم به مقداری باالتر اا مقدار آستانه تکرار میشود .یک
روش ذف بار تطبیقی برای بهبود اشیه شایداری ولتاژ سیستم در
مرجع ] [31ارائه شده است .در روش مذکور ،ذف بار اا محلهایی که
دارای بیشترین افت ولتاژ برای یک مدت طوالنی هستند ،شروع میشود.
سرمت ،محل و مقدار بار ذف شونده بسته به محل اغتشاش ،وضعیت
ولتاژ سیستم و میزان افت فرکانس است.
ذف بار در مطالعات شایداری ولتاژ میانمدت و بلندمدت میتواند
بسیار شرهزینه باشد .در اینگونه موارد تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده
توان اکتیو و راکتیو و مشارکت بار میتوانند بهمنوان راهکارهای دیگر در
کنار

ذف بار مورداستفاده قرار گرفته و هزینههای جلوگیری اا

ناشایداری ولتاژ را کاهش دهند .گروه دوم اا مقاالت در این امینه ،این
راهکارها را در کنار ذف بار مورداستفاده قرار دادهاند.
یک طرح فاظتی برای جلوگیری اا فروشاشی ولتاژ بر اساس
دادههای وا دهای اندااهگیری فااور در مراجع ] [36-37ارائه شده است.
شناسایی خطوط بحرانی بهجای باسهای بحرانی در این مراجع
موردتوجه بوده است .تفاوت توان ظاهری ابتدا و انتهای خط بهمنوان
معیاری برای ناشایداری ولتاژ در نظر گرفته شده است و بهمحض تشخیص
شرایط بحرانی ،رله موردنظر یک سیگنال راهانداای به منابع توان راکتیو
بهمنظور افزایش تولید آنها ارسال میکند .در این مراجع ،بهمنظور
محاسبه توان ظاهری ابتدا و انتهای خطوط ،اا فااورهای ولتاژ و جریان
الت دائمی باسهای ابتدا و انتهای خطوط استفاده شده است .اا مزایای
روش موردنظر میتوان به جم محاسبات کم و سرمت باال بهخاطر محلی
بودن معیار شایداری ولتاژ در نظر گرفته برای آن اشاره کرد .در مرجع
] ،[31برای فا شایداری ولتاژ سیستم و افزایش اشیه شایداری ،یک
تابع هدف شامل ذف بار ،تغییر توان راکتیو و اکتیو منابع تولیدکننده
توان با در نظر گرفتن هزینه مربوط به هر مورد در نظر گرفته شده است.
قیود مسئله مانند اکثر روشهای بحثشده محدودیت توان انتقالی اا
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خطوط ،محدودیت سطح ولتاژ باسهای شبکه ،معادالت شخش بار بعد اا
وقوع اختالل و  ...است.
مدم قطعیتهای ایادی در مطالعات شایداری ولتاژ سیستمهای
قدرت باید موردتوجه قرار گیرند .ااجمله این مدم قطعیتها میتوان به
دو مدم قطعیت مهم یعنی مدم قطعیت بار و مدم قطعیت تولید منابع
تولید شراکنده اشاره کرد .یک روش برای جلوگیری اا ناشایداری ولتاژ
سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدم قطعیت بار در مرجع ] [31ارائه شده
است .یک طرح برای کنترل ولتاژ با در نظر گرفتن مدم قطعیت بار و
تولید منابع تولید شراکنده در مرجع ] [42ارائه شده است .این طرح بر
اساس تولید چند سناریوی مختلف ،مدم قطعیتهای موردنظر را مدل

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

کرده است .راهکار مقاله موردنظر برای در نظر گرفتن مدم قطعیت بسیار
ساده و دور اا واقعیت است .بنابراین در این مقاله سعی شده است راه ل
جامعتر و واقعیتری اا مدل کردن مدم قطعیت توربینهای باد ارائه
گردد.
جدول  2راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ ارائهشده در مراجع
مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و نکات قابلتوجه هر مرجع و مزیت
روشهای ارائهشده را بیان نموده است .مراجع ] [93و ] [04که در این
جدول گنجانده نشده درواقع ایده اصلیشان در نظر گرفتن مدم
قطعیتهای مؤثر است که تا دودی قابلمقایسه با بقیه مراجع بهملت
متفاوت بودن کارشان نیستند.

جدول  :1مقایسه معیارهای پایداری ولتاژ ارائهشده در مراجع مختلف
مرجع

اساس معیار

دادههای موردنیاا

هدف معیار

مزایا

][2-3

معادالت شخش بار

نقطه کار سیستم

تعیین اشیه بارگذاری سیستم

-

][4

کمبود توان راکتیو

نقطه کار سیستم

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

سرمت

][1

معادالت شخش بار

نقطه کار سیستم

تعیین اشیه بارگذاری سیستم

شاسخگو بودن در نقاط بحرانی

][6-7

بهینهساای با استفاده اا
معادالت شخش بار

نقطه کار سیستم

افزایش اشیه بارگذاری سیستم

-

][1

منحنیهای  p-vو q-v

توان اکتیو و راکتیو

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][1

منحنیهای  p-vو q-v

توان اکتیو و راکتیو

تعیین اشیه شایداری ولتاژ باسها

در نظر گرفتن انواع مدلهای بار

][12

معادالت خط انتقال

توان اکتیو ،راکتیو و ماتریس انتقال خطوط

تشخیص شایداری ولتاژ خطوط

در نظر گرفتن خاصیت خاانی
خطوط

][11

مدار معادل تونن اا دید باس

فااورهای ولتاژ و جریان

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][12

مدار معادل تونن اا دید باس و
منحنی p-v

فااورهای ولتاژ و جریان

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][13

مدار معادل تونن اا دید باس

فااورهای ولتاژ و جریان

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

در نظر گرفتن تأثیر سیستم
خارجی

][14

ماتریس ژاکوبین سیستم

ولتاژ باسها و ماتریس ادمیتانس شبکه

تشخیص شایداری ولتاژ باسها و
محاسبه ضرایب مشارکت

محاسبه تأثیر هر المان در
ناشایداری

][11

ماتریس ژاکوبین سیستم

ولتاژ باسها و ماتریس ادمیتانس شبکه

تعیین داکثر افت ولتاژ مجاا

-

][16

مدار معادل تونن اا دید باس

ماتریس ادمیتانس شبکه

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][17

ماتریس ژاکوبین سیستم

ماتریس امپدانس شبکه

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][11

دامنه ولتاژ

فااورهای ولتاژ و جریان

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

][11

معادالت دینامیکی موتور القایی

فااورهای ولتاژ و جریان

تعیین اشیه شایداری ولتاژ باسها

در نظر گرفتن دینامیک موتور
القایی

][22 -21

فااور ولتاژ باسها

فااورهای ولتاژ

تشخیص شایداری ولتاژ باسها

-

با مراجعه به جدول  2میتوان مشاهده کرد که ارایابی روند تغییرات
راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ با تغییر وضعیت سیستم
موردتوجه محققان نبوده و نیاا برای بررسی این روند بهمنظور
تصمیمگیری دقیقتر برای شیشگیری اا ناشایداری و همچنین رسیدن به
بینش صحیحی اا روند فا اشیه شایداری مطلو سیستم امری
ضروری به نظر میرسد .بنابراین در این مقاله ارایابی کاملی اا روند تغییر
تمام راهکارهای ارائهشده در مراجع مختلف با تغییر بارگذاری سیستم
ارائه شده است .همچنین ،مدلساای جدیدی برای مدم قطعیت تولید
توربینهای بادی همبسته بههم به صورتی که با واقعیت تطابق داشته
باشد ،ارائه گشته است.

Serial no. 79

 -3-1اهداف و نوآوری مقاله
در این مقاله ،ارایابی کاملی اا راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ با
در نظر گرفتن تغییرات بار و تلفات ارائه میشود .نحوه تغییر هر راهکار
با تغییر بارگذاری سیستم در یک محدوده وسیع موردمطالعه قرار گرفته
است .تأثیر موامل مختلف اا جمله مدم قطعیت تولید توربینهای بادی
همبسته بههم ،داقل کردن تلفات ،در نظر گرفتن ذف بار اجباری
بهمنوان تنها راهکار و مقدار داکثر مشارکت بارها در فا شایداری،
موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .بهطورکلی روش شیشنهادی
دارای مزایای ایر است:
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-3

 -1تأثیر مدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسته بههم در
مسئله شایداری ولتاژ برای اولین بار در این مقاله موردبررسی
و ارایابی قرار گرفته است .الام به ذکر است که مدم قطعیت

-4

موردنظر در امینه شایداری ولتاژ بهصورتی که در این مقاله
مدلساای و ارایابی شده است ،در هیچ مقالهای موردبررسی
قرار نگرفته است.

-1

 -2تأثیر داقل کردن تلفات بر مقدار بار ذف شونده و دیگر
راهکارهای شیشگیرانه به ااای بارگذاریهای مختلف سیستم
موردبررسی و ارایابی قرار گرفته است .الام به ذکر است ،در
مقاالت دیگری که در این امینه ارائه شده است ،تلفات در

-6

نظر گرفته نشده است.

محدوده وسیعی اا تغییرات بار (اا  12درصد نامی تا 177/1
درصد نامی) در این روش لحاظ شده است که میتواند اکثر
االت ممکن برای مقدار بار در شبکه قدرت را شوشش دهد.
مسئله مفروض بر روی شبکه استاندارد مقیاس بزرگ 111
باسه  IEEEکه به شبکه واقعی نزدیکتر است شبیهساای
شده است.
تأثیر افزایش یا کاهش داکثر شاسخگویی بارها برای فا
اشیه شایداری ولتاژ مطلو  ،در مقدار بار ذفشونده و
همچنین هزینه فا اشیه شایداری موردبررسی قرار گرفته
است.
ضریب توان ثابت برای بارهای ذفشونده لحاظ شده تا
مسئله موردنظر واقعیتر باشد.

جدول  :2مقایسه راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ ارائهشده در مراجع مختلف
مرجع

مملیات
فاظتی

مملیات کنترلی

نکته قابلتوجه

روش
بهینهساای

مزایا

][22

ذف بار

-------

شرکت دادن باسهای انتخابی در برنامه ذف بار

سیر تکاملی
دیفرانسیلی

کاهش جم مسئله بهینهساای

][23

ذف بار

-------

---------

HSPPSO

][24-21

ذف بار

-------

شرکت دادن بارهای تأثیرگذار در برنامه ذف بار

PSO

--------افزایش سرمت مسئله بهینهساای

][26

ذف بار

-------

در نظر گرفتن قیمت و ساسیت

-------

-------

][27

ذف بار

-------

در نظر گرفتن معیار شایداری ولتاژ دقیقتر

-------

قطع بار کمتر نسبت به دیگر مراجع

][21-21

ذف بار

-------

شرکت دادن باسهای انتخابی در برنامه ذف بار

-------

--------

][32

ذف بار

-------

روش بهینهساای جدید

Hopfield

در نظر گرفتن یک تابع درجه دوم اا
بار ذف شونده

][31

ذف بار

-------

استفاده اا الگوریتم فاای

--------

--------

][32

ذف بار

-------

در نظر گرفتن ساسیت معیار به بار ذفشونده

--------

--------

][33

ذف بار

-------

در نظر گرفتن امان تأخیر کنترلرها در تابع هدف

--------

--------

][34

ذف بار

-------

توجه به دامنه ولتاژ باسها

--------

انجام محاسبات دینامیکی

][31

ذف بار
تطبیقی

--------

فا شایداری فرکانسی مالوه بر شایداری ولتاژ

--------

توجه شیوسته به وضعیت ولتاژ سیستم

][36

-------

افزایش تولید توان راکتیو

شناسایی خطوط بحرانی بهجای باسهای بحرانی

--------

جم محاسبات کم و سرمت باال

][37

-------

تغییر توان منابع تولیدکننده
توان اکتیو و راکتیو

انتخا مملیات کنترلی بسته به شرایط

--------

--------

][31

ذف بار

تغییر توان منابع تولیدکننده
توان اکتیو و راکتیو

توجه به بحث هزینه

MINLP
)(GAMS

در نظر گرفتن همزمان مملیات
فاظتی و کنترلی

 -4-1سازماندهی مقاله
سااماندهی مقاله موردنظر بهصورت ایر است:
در بخش  2فرمولبندی مسئله شایداری ولتاژ ارائه خواهد شد .بخش 3
نحوه مدلساای مدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسته بههم را ارائه
میدهد .بخش  4سیستم شبیهساای موردنظر را معرفی نموده و بخشی اا
نتایج شبیهساای در این بخش ارائه میشود .تأثیر تلفات و سایر موامل روی
نحوه تغییر هر راهکار شیشگیرانه با تغییر بارگذاری سیستم و همچنین تأثیر
آنها روی هزینه فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو در بخش  1بررسی
میشود .و درنهایت نتیجهگیری مقاله در بخش  6ارائه میشود.

Serial no. 79

 -2فرمولبندی مسئله پایداری ولتاژ
راهکارهایی که برای شیشگیری اا ناشایداری ولتاژ در این مقاله مدنظر
بوده است مبارتاند اا :ذف بار ،تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده
توان اکتیو و راکتیو و شاسخگویی بار (برای جزییات بیشتر در مورد
برنامههای شاسخگویی بار به مراجع ] [41و ] [42رجوع شود) .برای هر
راهکار شیشگیرانه هزینهای در نظر گرفته شده و قطع بار بهمنوان
شرهزینهترین راهکار مدنظر بوده است .رابطه ( ) 1تابع هدف موردنظر
را نشان میدهد.
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به ترتیب مقدار کاهش و افزایش

توان اکتیو منابع تولیدکننده توان اکتیو با قابلیت تغییر نقطه کار سریع
اا نقطه کار بهینه و مقدار کاهش و افزایش توان راکتیو منابع تولیدکننده
 CR i ، CAi ، CAiو CR i
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  thershold

توان راکتیو اا نقطه کار بهینه میباشند.
هزینههای مربوط به تغییرات این منابع تولیدکننده توان اا نقطه کار

()16
()17

 b PLb

بهینه آنها است DRC bp .و  ILCCbpمقدار شاسخگویی بار و همچنین

()11

0  DRCbQ  bQ Lb

هزینههای

()11

0  ILCCbP  (1  b  b )PLb

نیز مجموع توان قیقی تلفشده در

()22

0  ILCCbQ  (1  b  b )QLb

خطوط انتقال شبکه موردنظر و  COLهزینه مربوط به آن را نشان
میدهد N ،GF ،G .و  dبه ترتیب نشاندهنده باسهای ژنراتوری،
باسهای دارای ژنراتور با تغییر نقطه کار سریع ،شماره باسها و باسهای
بار میباشند .شارامتر جدیدی که در این مقاله نسبت به مرجع ] [31در
تابع هدف لحاظ شده است ،تلفات است.
با توجه به اینکه اکثر ناشایداریهای ولتاژ رخداده در سیستم قدرت
اا نوع میانمدت و بلندمدت میباشند ،بهینه کردن تلفات همراه با دیگر
راهکارهای شیشگیرانه میتواند به بهرهبرداری بهینه و اقتصادی اا سیستم
قدرت کمک شایانی بکند.
قیودی که در داقل کردن تابع هدف موردنظر در نظر گرفته شده
است مبارتاند اا:

()21

V bmin V b V bmax

مقدار بار ذفشونده اا هر باس بوده،
مربوط به آنها هستند.

P

loss i

i N

CC bILC

و

CC bILC

P

)  (AA * PLb  DRC bp  ILCC bp )(1  

() 2

b  B

Gi



) V bV j Y bj cos(b   j  bj

i G



j B

)  (AA *Q Lb  DRC bQ  ILCC bQ

() 3

b  B

) Y bj sin(b   j  bj

j

Q

Gi

V V
b

i G



j B

() 4
() 1

b  B

ILCCbQ  0.8* ILCCbp

b  B

i G F

()6
() 7
() 1
() 1

DRCbQ  0.8* DRCbp

PGi  PGi  0
V bmin V b V bmax

i G F

i G F

0  PGi  RU Gi  CC

 RDGi  CC

0  PGi

()12

i G F

PGi  PG0i  PGi  PGi

()11

i G

QGi  QG0i  QGi  QGi

()12
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i G

QGmin
 QGi  QGmax
i
i

0  DRCbP

روابط ( )2و ( )3برقراری معادالت شخش بار در تمام باسهای
سیستم با در نظر گرفتن تغییر بار را نشان میدهد AA .در این روابط
نرخ تغییرات بار را نشان میدهد .روابط ( )4و ( )1در نظر گرفتن ضریب
توان ثابت برای بار کاهشیابنده را نشان میدهند .روابط ( )6و ()13
نشان میدهند که برای یک بار مشخص توان اکتیو یا راکتیو یک منبع
توان نمیتواند همزمان هم کاهش و هم افزایش یابد .بهمبارتدیگر،
داقل یکی اا مقادیر توان افزاینده یا کاهنده باید صفر باشد .روابط ()7
و ( )21مربوط به محدودیت ولتاژ باسها در شرایط کار مادی و همچنین
در نقطه فروشاشی ولتاژ است .روابط ( )1تا ( )12مربوط به محدودیت
توان تولیدی یا محدودیت افزایش یا کاهش توان منابع تولیدکننده توان
میباشد .روابط ( )14و ( )11برقراری معادالت شخش بار در تمام
باسهای سیستم با در نظر گرفتن تغییر بار در نقطه فروشاشی ولتاژ را
نشان میدهد .اشیه شایداری ولتاژ دلخواه نیز توسط رابطه ( )16برآورده
میشود .محدودیت مشارکت بار هر باس در فا شایداری ولتاژ و
همچنین محدودیت ذف بار اجباری اا هر باس با روابط ( )17تا ()22
ارائه شده است .در این روابط  bدرصد مشارکت بار هر باس در فا
اشیه شایداری و  bبارهای ساس و ضروری که نباید ذف شوند را
نشان میدهند.
الام به ذکر است که معیار شایداری ولتاژ لحاظشده در این مسئله λ
میباشد .که این معیار توسط منحنی  P-Vباس بهصورت فاصله نقطه کار
باس موردنظر اا داکثر توان قابلجذ توسط همان باس تعریف
میشود .در مسئله بهینهساای موردنظر همانطور که در باال اشاره شده،
روابط ( )2و ( )3مربوط به نقطه کار و روابط ( )11( ،)14و ()16
مشخصکننده نقطه داکثر توان قابلجذ و اشیه شایداری ولتاژ
مطلو باس موردنظر میباشند.
اا قیود جدیدی که در این مرجع نسبت به مرجع ] [31لحاظ شده
است میتوان به قیود ( )6( ،)1( ،)4و ( )13اشاره کرد .قیود ( )4و ()1
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که به در نظر گرفتن ضریب توان ثابت برای بار ذفشونده اشاره میکند
میتواند به واقعیتر شدن نتایج بهدستآمده کمک شایانی نماید.
همچنین در نظر گرفتن قیود ( )6و ( )13در مسئله مفروض
غیرقابلاجتنا است .چرا که توان یک نیروگاه در ممل نمیتواند همزمان
افزایش و کاهش یابد .قیود مربوط به شخش بار نیز به خاطر در نظر
گرفتن تغییرات بار در مسئله اصالح گردیدهاند.

 -3مدلسازی عدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسته
بههم
برنامهریزی تولید یک نیروگاه بادی به سرمت باد در محل قرارگیری
نیروگاه موردنظر بستگی دارد .سرمت باد یک شارامتر غیرقطعی بوده و
متناسب با دادههای ثبتشده قبلی سرمت باد و مدلهای ا تماالتی
میباشد .در این مقاله ،تغییر سرمت باد مطابق با مراجع ] [43با تابع
چگالی ا تمالی رایلی مدل شده است .تابع چگالی ا تمال موردنظر
بهصورت ایر است:
2v
v
) )exp(( ) 2
c2
c

()22

( PDF (v ) 

اا طرفی توان تولیدی توربین بادی بر سب سرمت باد بهصورت ایر
تعریف میشود ]:[43
c
0
if v  v inc or v  v out

c
 v  v in
Pbw (v )   c
Pbw, r if vcin  v  v rated
c
v

v
in
 rated
P w
else
b
,
r


()23

w

c
c
در این روابط v rated ،v o u t ،v in ،و  Pb , rبه ترتیب سرمت برش،

سرمت قطع ،سرمت و توان نامی توربین باد میباشند.
برای تولید سناریوهای همبسته بههم اا روش چولوسکی استفاده
شده است ] .[44بر اساس این روش ،ابتدا یک ماتریس همبستگی بین
متغیرها تعریف میشود .درایههای این ماتریس بهصورت ایر بهدست
میآیند:
)f X i X j (x i , x j )dx i dx j 
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j
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Fi 1 ( ( y i ))  i
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2 ( y i , y j , 0ij )dy i dy j

در این رابطه ،کمیتهای مورداستفاده بهصورت ایر تعریف میشوند:
 : ρ0ijدرایه سطر  iو ستون  jماتریس همبستگی
) : Φ(.تابع چگالی ا تمال موردنظر
) : Fi(xiتابع توایع تجمعی متناظر
) :fxixj(xi,xjتابع چگالی ا تمال توأم متغیرهای تصادفی  xiو xj
 μiو  :μjمقدار متوسط متغیرهای تصادفی  xiو xj
 σiو  :σjواریانس متغیرهای تصادفی  xiو xj
بعد اا مشخص شدن  ،ρ0روش تلفیق چولوسکی میتواند بهصورت
ایر اممال شود:
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ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .
0  L0L0T

()21
در رابطه باال  L0یک ماتریس شایین مثلثی است .در مر له بعد ،بردار U
بهصورت ایر قابلمحاسبه است:
1
U  L0 Y
()26
در نهایت ،سناریوهای همبسته بههم بر اساس رابطه ( )22تولید
میشوند:
S   U
()27
در رابطه ( μ ،)27و  Sبه ترتیب مقادیر نامی توان نیروگاههای بادی و
سناریوهای همبسته بههم میباشند.
بهطورکلی مقدار تولید توربینهای بادی در نقاط مختلف شبکه متأثر
اا شرایط جوی در منطقه موردنظر است .معموالً توربینهایی که در
شرایط جوی یکسان یا نزدیک بههم میباشند ،دارای منحنی تولید توان
مشابه در امانهای مشخصی هستند .بنابراین هرچقدر شرایط جوی دو
منطقه نزدیک بههم باشد ،توان تولیدی توربینهای بادی آن دو منطقه
همبستگی بیشتری با یکدیگر دارند .در این مقاله بر اساس مرجع ][43
 6توربین بادی برای شبکه استاندارد  111 IEEEباسه در نظر گرفته
شده است .این توربینها در باسهای  12 ،12 ،11 ،32 ،17و  122قرار
گرفته و همبستگی بین آنها بر اساس همین مرجع برای جفت
توربینهای ( 17و 11( ،)32و  )12و ( 12و  )122برابر  2/11و برای
بقیه  2/41در نظر گرفته شده است.

 -4نتایج شبیهسازی
مسئله بیانشده در بخش  2با استفاده اا مدل ریاضی کالسیک و
اثباتشده  NLPدر نرمافزار  GAMSو روی شبکه استاندارد  111باسه
 IEEEکه یک شبکه مقیاس بزرگ بوده و به شبکه واقعی سیستم قدرت
نزدیکتر است ،شبیهساای شده است .این شبکه دارای  11باس بار و
 12ژنراتور با قابلیت تغییر نقطه کار سریع است .در شبیهساایهای
موردنظر بار اا  12درصد مقدار نامی تا  177/1درصد مقدار نامی با
شلههای  2/1درصد بار نامی افزایش شیدا میکند .در این مر له تلفات
شبکه در تابع هدف لحاظ نشده است و در بخش تجزیهوتحلیل نتایج در
بخش  1موردتوجه خواهد بود .هزینه ذفبار ،شاسخگویی بار ،افزایش
توان اکتیو ژنراتورها و کاهش آنها و همچنین افزایش و کاهش توان
راکتیو منابع تولیدکننده با توجه به مرجع ] [31به ترتیب ،12 ،122
 2/121 ،2/21 ،1/21و  2/221برابر قیمت بار در هر باس لحاظ شده
است )قیمت بار در هر باس  1 $/Mwhفرض شده است( .هزینه تلفات
هم برابر قیمت بار در هر باس در نظر گرفته شده است .مسئله
بهینهساای مفروض با استفاده اا نرمافزار بهینهساای  GAMSو با مدل
 NLPل شده است و نحوه افزایش هریک اا مملیات شیشگیرانه با توجه

به افزایش بار بهصورت ایر بوده است.
راهکار ذف بار اجباری بهمنوان شرهزینهترین راهکار در مسئله
فا شایداری ولتاژ لحاظ شده است .به همین دلیل ،تا امانی که مسئله
بتواند به کمک راهکارهای دیگر اشیه شایداری ولتاژ مطلو را فراهم
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کند ،ذف بار اجباری انجام نخواهد داد .شکل  1ذف بار اجباری الام
برای فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو

را بر سب افزایش بار نشان

میدهد .همانطور که این شکل نشان میدهد ،برای بارگذاری سیستم
تا  112/1درصد بار نامی ،مسئله موردنظر برای فا اشیه شایداری

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

تا اشیه شایداری مطلو فراهم شود .اما با افزایش اا بار نامی توان
تولیدی منابع به داکثر مقدار خود رسیده و اا این مر له به بعد،
راهکارهای ذف بار اجباری و مشارکت یا شاسخگویی بار وظیفه فا
اشیه شایداری ولتاژ مطلو را بر مهده میگیرند.

ولتاژ مطلو  ،ذف باری انجام نمیدهد .اما برای بارگذاری باالتر اا
 112/1درصد بار نامی ،الگوریتم مجبور به ذف بار اجباری برای فا
اشیه شایداری ولتاژ مطلو میباشد .برای این بخش اا نمودار میتوان
یک ضریب ساسیت  2/3در نظر گرفت .بهمبارتدیگر ،برای افزایش بار
 12درصد ،باید  3شریونیت بیشتر بار ذف شود تا اشیه شایداری ولتاژ

سیستم در د مطلو باقی بماند.

شکل  :2مقدار پاسخگویی بار برحسب پریونیت برای حفظ حاشیه
پایداری مطلوب به ازای درصد بارگذاری سیستم

شکل  :1مقدار بار حذفشونده برحسب پریونیت برای حفظ حاشیه
پایداری مطلوب به ازای درصد بارگذاری سیستم

شاسخگویی بار یا مشارکت بار در فا شایداری ولتاژ ،دومین راهکار
شرهزینه بعد اا ذف بار اجباری در مسئله مفروض مدنظر قرار گرفته
است .در این بخش فرض شده است که داکثر  12درصد اا بار هر باس
با توجه به مرجع ] [31در فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو مشارکت
میکند .شکل  2شاسخگویی بار را برای فا اشیه شایداری ولتاژ
مطلو بر سب افزایش بارگذاری سیستم نشان میدهد.
با توجه به شکل  ،2تا بار نامی تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده
توان اشیه شایداری ولتاژ مطلو را فراهم میکنند .اما با افزایش
بارگذاری سیستم ،بارهای سیستم قدرت برای فا شایداری ولتاژ
سیستم مشارکت میکنند .ابتدا روند این مشارکت نرخ افزایشی شدید
دارد اما با نزدیک شدن آن به محدودیت شاسخگویی بار هر باس در فا
شایداری ،نرخ افزایش روند نزولی شیدا میکند.
تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده توان برای فا اشیه شایداری
ولتاژ مطلو بهمنوان کمهزینهترین راهکار مدنظر بوده است .بنابراین تا
جایی که امکان داشته باشد مسئله موردنظر سعی خواهد کرد با تغییر
نقطه کار مذکور اشیه شایداری ولتاژ مطلو را فراهم آورد ،بدون آنکه
نیاا به راهکارهای دیگر باشد .شکل  3تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده
توان اکتیو را اا نقطه بهینه کار آنها اا لحاظ اقتصادی نشان میدهد .با
توجه به این شکل ،تا بارگذاری نامی توان تولیدی منابع افزایش مییابد
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شکل  :3مقدار تغییر توان اکتیو منابع برحسب پریونیت برای حفظ
حاشیه پایداری مطلوب به ازای درصد بارگذاری سیستم

شکل  4تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده توان راکتیو را اا نقطه
بهینه کار آنها اا لحاظ اقتصادی نشان میدهد .این راهکار همانطور
که شکل  4هم نشان میدهد روند خاصی را طی نمیکند .تا 112/1
درصد بار نامی تغییرات آن نامنظم بوده که بهدلیل ارضا شدن قیود شخش
بار و سایر قیود فرض شده در مسئله است .اما با افزایش بارگذاری با
توجه به شکل  ،1ذف بار اجباری افزایش شیدا کرده و با توجه به در
نظر گرفتن ضریب توان ثابت برای بار ذفشونده توان راکتیو تولیدی
کاهش مییابد تا معادالت شخش بار برقرار شود.
بهمنظور امتباربخشی به نتایج اصل ،جزییات مقادیر انواع
راهکارهای شیشگیرانه برای بارگذاری  111درصد نامی ( داقل بارگذاری
که نیاا به ذف بار برای فا اشیه شایداری مطلو دارد) آورده شده
است .جداول  1 ،0 ،9و  6این مقادیر را نشان میدهد .مقدار افزایش
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توان اکتیو در این الت به داکثر مقدار مجاا خود با توجه به قیود
مسئله رسیده است (برای ژنراتورهای  1تا  6و  8برابر  4/9شریونیت ،برای
ژنراتور  4/0 ،2شریونیت و برای ژنراتورهای  3و  14به ترتیب  4/96و 4/2
شریونیت).

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

 -5تجزیهوتحلیل نتایج
در این بخش تأثیر موامل مختلف اا جمله داقل کردن تلفات ،مقدار
مشارکت بار در فا شایداری ولتاژ و ...روی نحوه تغییر راهکارهای
موردنظر با افزایش بارگذاری سیستم موردبررسی قرار خواهد گرفت.
 -1-5در نظر گرفتن تلفات شبکه در تابع هدف

شکل  :4مقدار تغییر توان راکتیو منابع برحسب پریونیت برای حفظ
حاشیه پایداری مطلوب به ازای درصد بارگذاری سیستم

در این بخش تلفات شبکه نیز در تابع هدف لحاظ شده و هزینه تلفات
برابر با هزینه بار مصرفی در تابع هدف گنجانده شده است .با افزایش
مصرف ،تلفات نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین شیشبینی میشود مسئله
مفروض با در نظر گرفتن تلفات ،بار بیشتری را نسبت به التی که
تلفات در تابع هدف لحاظ نشده قطع نماید .جدول  7ذف بار اجباری
موردنیاا جهت فا اشیه شایداری مطلو در بارگذاریهای مختلف
سیستم را در دو الت با در نظر گرفتن تلفات در تابع هدف و بدون در
نظر گرفتن آن نشان میدهد .با توجه به نتایج این جدول ،در نظر گرفتن
تلفات در تابع هدف بامث ذف بار اجباری بیشتر به ااای بارگذاریهای
یکسان شده و همچنین لحظه شروع ذف بار اودتر اتفاق میافتد.

جدول  :3مقدار بار اکتیو حذف شونده از باسهای مختلف
شماره بار

بار 1

بار 1

بار 11

بار 11

بار 24

بار 21

بار 26

مقدار بار ذفشونده

2/177241

2/221171

2/222664

2/222361

2/2432

2/223431

2/247441

شماره بار

بار 33

بار 41

بار 46

بار 41

بار 12

بار 11

مقدار بار ذفشونده

2/22114

2/211161

2/231141

2/226116

2/212741

2/222311

جدول  :4مقدار کاهش توان راکتیو ژنراتورهای مختلف
شماره ژنراتور

ژنراتور 2

ژنراتور 6

ژنراتور 1

ژنراتور 23

ژنراتور 24

ژنراتور 34

ژنراتور 37

کاهش توان راکتیو

2/11112

2/712161

2/613123

2/433111

2/217221

2/213132

2/217777

شماره ژنراتور

ژنراتور 44

ژنراتور 46

کاهش توان راکتیو

2/241364

2/2161

جدول  :5مقدار پاسخگویی بار اکتیو در باسهای مختلف
شماره بار

بار 1

بار 2

بار 1

بار 12

بار 11

بار 12

بار 13

مقدار شاسخگویی بار

2/24111

2/2116

2/2616

2/23332

2/21372

2/2112

2/2241

شماره بار

بار 14

بار 11

بار 16

بار 17

بار 11

بار 22

بار 23

مقدار شاسخگویی بار

2/22231

2/2111

2/2441

2/211127

2/223166

2/222132

2/227244

شماره بار

بار 24

بار 21

بار 26

بار 27

بار 31

بار 32

بار 33

مقدار شاسخگویی بار

2/22312

2/231111

2/222112

2/212142

2/214213

2/26461

2/23626

شماره بار

بار 12

بار 11

بار 16

بار 11

مقدار شاسخگویی بار

2/21176

2/222111

2/223111

2/2116
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جدول  :6مقدار افزایش توان راکتیو ژنراتورهای مختلف
شماره ژنراتور

ژنراتور 1

ژنراتور 1

ژنراتور 11

ژنراتور 12

ژنراتور 14

ژنراتور 17

ژنراتور 11

افزایش توان راکتیو

1/1321

2/222621

2/241614

1/611412

2/721113

2/223741

2/217146

شماره ژنراتور

ژنراتور 22

ژنراتور 21

ژنراتور 21

ژنراتور 32

ژنراتور 31

ژنراتور 32

ژنراتور 31

افزایش توان راکتیو

2/43217

2/21311

2/211631

2/122131

2/621471

2/11131

2/276346

شماره ژنراتور

ژنراتور 31

ژنراتور 42

ژنراتور 42

ژنراتور 43

ژنراتور 47

ژنراتور 41

ژنراتور 41

افزایش توان راکتیو

2/12637

2/212766

2/222224

2/222111

2/211224

2/221116

2/111123

شماره ژنراتور

ژنراتور 11

ژنراتور 12

افزایش توان راکتیو

2/21224

2/224121

جدول  :7حذف بار اجباری در بارگذاریهای مختلف با در نظر گرفتن
تلفات در تابع هدف و بدون در نظر گرفتن آن
درصد بارگذاری سیستم

ذف بار با در نظر
گرفتن تلفات ()p.u.

ذف بار بدون در نظر
گرفتن تلفات ()p.u.

122

2/37

2

112

1/21

2

122

3/31

1/73

132

6/27

4/61

142

1/21

7/17

112

12/26

12/17

162

11/16

13/61

172

11/13

16/61

 -2-5در نظر گرفتن حذف بار اجباری بهعنوان تنها راهکار
اگر ذف بار اجباری بهمنوان تنها راهکار جهت جلوگیری اا ناشایداری
ولتاژ و فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو در نظر گرفته شود ،مطمئناً
سیستم مجبور به ذف بار بیشتر نسبت به التی خواهد شد که دیگر
راهکارها نیز مدنظر قرار گیرند .جدول  1افزایش شدید ذف بار اجباری
در التی که ذف بار بهمنوان تنها راهکار مدنظر بوده نسبت به التی
که تمام راهکارهای مذکور لحاظ شده است را نشان میدهد .بنابراین با
توجه به اینکه ذف بار بهمنوان شرهزینهترین راهکار در تابع هدف لحاظ
شده است ،هزینه فا اشیه شایداری ولتاژ موردنظر بهطور چشمگیری
افزایش شیدا میکند .همچنین ،در این الت ذف بار در بارگذاریهای
خیلی شایین شروع میشود ( 12درصد بار نامی با توجه به جدول .)1
در الیکه اگر اا تمام راهکارها برای فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو
استفاده شود تا  112/1درصد بار نامی نیاای به ذف بار اجباری برای
فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو نمیباشد.
هزینه راهکارهای شیشگیرانه در جدول  1به شرح ایر محاسبه شده
است:
= هزینه راهکارهای شیشگیرانه با در نظر گرفتن تمام راهکارها
افزایش توان اکتیو و راکتیو منابع × قیمت فرضشده برای آنها
کاهش توان اکتیو و راکتیو منابع × قیمت فرضشده برای آنها +
مقدار شاسخگویی بار × قیمت فرضشده برای آن +

Serial no. 79

مقدار ذف بار × قیمت فرضشده برای آن +
= هزینه راهکارهای شیشگیرانه با فرض ذف بار بهمنوان تنها راهکار
مقدار ذف بار × قیمت فرضشده برای آن
جدول :8حذف بار اجباری در بارگذاریهای مختلف با در نظر گرفتن
حذف بار بهعنوان تنها راهکار و با در نظر گرفتن تمام راهکارهای
پیشگیرانه
هزینه
راهکارهای
شیشگیرانه با
فرض ذف
بار بهمنوان
تنها راهکار

هزینه
راهکارهای
شیشگیرانه با
در نظر
گرفتن تمام
راهکارها

درصد
بارگذاری
سیستم

مقدار ذف
بار با فرض
ذفبار
بهمنوان تنها
راهکار
()p.u.

مقدار ذف
بار با در نظر
گرفتن تمام
راهکارها
()p.u.

1617/77

12

2/21

2

21146/24

12

2/41

2

224227/1

126/41

122

1/76

2

111677/3

3124/63

112

1/1

2

111613/4

32121/11

122

12/11

1/73

1126211

222116/4

132

11/11

4/61

1431474

461211/7

 -3-5تأثیر تغییر میزان پاسخگویی بارها
افزایش میزان شاسخگویی بارها در فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو
بامث کاهش ذف بار اجباری بهااای یک بارگذاری معین خواهد شد.
در این بخش ،داکثر میزان شاسخگویی بارها در فا شایداری اا 12
درصد بار هر باس یکبار به  22درصد افزایش و در تحلیل دوم به 1
درصد کاهش شیدا میکند .نتایج اکی اا ثابت بودن روند تغییرات توان
تولیدی منابع تولیدکننده توان اکتیو با وجود تغییر محدودیت داکثر
مشارکت بارها در فا شایداری دارد .دلیل این امر ،کم بودن هزینه
تغییر توان منابع در مقایسه با هزینه مشارکت بارها است .بنابراین مسئله
موردنظر باا تغییر توان منابع را بهمنوان با اولویتترین راهکار مدنظر قرار
میدهد .برای الت اول ،شاسخگویی بارها برای فا شایداری ولتاژ مانند
التهای قبلی به ااای بارگذاریهای سیستم بیشتر اا بار نامی شروع
میشود .در الیکه ذف بار اجباری تا بارگذاری سیستم  127/1درصد
نامی به تأخیر میافتد .درنتیجه هزینه راهکارهای شیشگیرانه شدیداً
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کاهش شیدا میکند .برای الت دوم ،برمکس این الت اتفاق میافتد.
بهمبارتدیگر ،در این الت ذف بار اجباری اا بارگذاری سیستم
 127/1درصد نامی شروع میشود که بامث افزایش هزینههای فا
اشیه شایداری ولتاژ مطلو سیستم میشود .شکلهای  1و  6نحوه
تغییرات شاسخگویی بارها و ذف بار اجباری را بر سب بارگذاری
سیستم به ااای محدودیت داکثر شاسخگویی بارها برابر  12 ،1و 22
درصد نشان میدهد.
با توجه به شکلهای  1و  6میتوان دریافت که با افزایش شاسخگویی
بارها ،ذف بار اجباری شدیداً کاهش مییابد بهطوریکه برای
شاسخگویی بار برابر  32درصد مقدار ذف بار برای محدوده بارگذاری
موردنظر به صفر میرسد .شس میتوان نتیجه گرفت که اگر شاسخگویی
بارها بهمیزان قابلتوجه در فا شایداری ولتاژ افزایش یابد ذف بار
اجباری برای فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو به داقل مقدار خواهد
رسید.

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

با افزایش بارگذاری سیستم ،هزینه راهکارهای فا اشیه شایداری
ولتاژ نیز افزایش مییابد.

شکل  :6مقدار پاسخگویی بار برحسب پریونیت به ازای بارگذاریهای
مختلف برای محدودیت حداکثر پاسخگوییهای متفاوت بارها

شکل  :5مقدار حذف بار اجباری برحسب پریونیت به ازای
بارگذاریهای مختلف برای محدودیت حداکثر پاسخگوییهای متفاوت
بارها

شکل  :7هزینه برحسب دالر به ازای بارگذاریهای مختلف برای
توربینهای با تولید نامی

 -4-5تأثیر عدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسته بههم
برای ارایابی مدم قطعیت تولید توربینهای بادی همبسته بههم سه
الت موردبررسی قرار میگیرد .این التها مبارتاند اا:
الت اول :فرض تولید نامی برای توربینهای بادی
الت دوم :سناریوهای مشخص با تولید تصادفی بر اساس توایع رایلی
الت سوم :سناریوهای مشخص با تولیدهای همبسته بههم بر اساس
ماتریس همبستگی

شکل  1ذف بار سیستم را با افزایش بارگذاری سیستم نشان
میدهد .با توجه به این شکل ،ذف بار سیستم تا بارگذاری  122درصد
نامی به تعویق میافتد .بهمبارت بهتر ،سیستم تا بارگذاری  122درصد
نامی اا طریق راهکارهای اراانتر یعنی تغییر نقطه کار منابع تولیدکننده
توان اکتیو و راکتیو و شاسخگویی بار قادر به فا اشیه شایداری ولتاژ
مطلو سیستم است.

حالت اول :تولید نامی برای توربینهای بادی

حالت دوم :سناریوهای تصادفی بر اساس توزیع رایلی برای

هدف اا منابع تولید شراکنده ،تولید توان اکتیو است .بنابراین در این مقاله
فرض شده است که توربینهای باد فقط توان اکتیو تولید میکنند .در
الت موردبررسی در این بخش فرض میشود توربینهای بادی توان
نامی خود را تولید میکنند (هرکدام  21مگاوات بر اساس مرجع].)[43
شکل  7هزینه راهکارهای فا اشیه شایداری ولتاژ را بر اساس افزایش
بارگذاری سیستم نشان میدهد .همانطور که این شکل نشان میدهد،

توربینهای بادی

Serial no. 79

در این بخش برای تولید سناریوهای مختلف میزان تولید توربینهای
بادی مفروض اا توایع رایلی استفاده شده است .سناریوهای بهصورت
تصادفی ایجاد شده است .شکل  1هزینه راهکارهای فا اشیه شایداری
ولتاژ را بر اساس افزایش بارگذاری سیستم در این الت نشان میدهد.
در این شکل مقدار هزینه در یک بارگذاری مشخص میانگین 22
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سناریوی مختلف میباشد .همانطور که این شکل نشان میدهد ،هزینه
راهکارهای فا اشیه شایداری ولتاژ مطلو سیستم در مقایسه با
الت اول افزایش مییابد .این افزایش هزینه به دو دلیل رخ میدهد .اوالً
مقدار تولید توربینهای بادی در اکثر سناریوها با توجه به رابطه ()23
کمتر اا مقدار نامی میباشد .بنابراین مقدار توان اکتیو تولیدی سیستم
نسبت به الت اول کاهش یافته و مقدار تغییر نقاط منابع تولیدکننده
توان اکتیو ،راکتیو ،شاسخگویی و ذف بار افزایش مییابد .ثانیاً به ااای
هر بارگذاری مشخص ،داقل یک سناریوی مشخص وجود دارد که برای
فا اشیه شایداری مطلو سیستم نیاا به ذف بار است که این امر
میانگین هزینه راهکارهای شیشگیرانه را افزایش میدهد.

ارایابی راهکارهای شیشگیری اا ناشایداری . . .

میانگین  22سناریوی مختلف میباشد .همانطور که این شکل نشان
میدهد هزینه در دو الت سناریوهای تصادفی و همبسته بههم نزدیک
هم میباشند .در الت سناریوهای همبسته بههم ،هزینهها بهطور
ناچیزی شایینتر بوده که دلیل آن ضرایب همبستگی ایاد تولید
توربینهای باد در این الت و درنتیجه افزایش تولید توربینها است.

شکل  :11هزینه برحسب دالر به ازای بارگذاریهای مختلف برای
سناریوهای همبسته بههم توربینهای بادی

 -6نتیجهگیری
شکل  :8مقدار حذف بار برحسب پریونیت به ازای بارگذاریهای
مختلف برای توربینهای با تولید نامی

شکل  :9هزینه برحسب دالر به ازای بارگذاریهای مختلف برای
سناریوهای تصادفی تولید توربینهای بادی

حالت سوم :سناریوهای همبسته بههم برای توربینهای بادی
در این بخش سناریوهای همبسته بههم برای مقدار تولید توربینهای
بادی اا روشی که در بخش  3مقاله آورده شده ،ایجاد شدهاند .شکل 12
هزینه راهکارهای فا اشیه شایداری ولتاژ را بر اساس افزایش
بارگذاری سیستم در این الت و الت دوم نشان میدهد .برای
سناریوهای همبسته بههم ،نیز مقدار هزینه در یک بارگذاری مشخص
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در این مقاله روشی نوین برای ارایابی کامل راهکارهای فا اشیه
شایداری ولتاژ مطلو سیستم قدرت ارائه شد .روش موردنظر محدوده
وسیعی برای تغییر بارگذاری سیستم در نظر گرفته و نحوه تغییر هر
یک اا راهکارها را که شامل تغییر نقطه کار منابع توان اکتیو ،راکتیو،
شاسخگویی و ذف بار میباشد ،مورد ارایابی ق رار داده است .ذف بار
اجباری بهمنوان شرهزینهترین راهکار مدنظر بوده است .بنابراین
همان طور که نتایج نشان میدهد مسئله مفروض سعی میکند،
تی االمکان به کمک راهکارهای دیگر و بدون ذف بار یا با ذف
کم ترین بار ممکن اشیه شایداری ولتاژ مطلو فراهم کند .مقایسه
نتایج مسئله مفروض با التی که فقط اا راهکار ذف بار اجباری برای
فا اشیه شایداری مطلو استفاده شود ،اکی اا ذف بار بسیار
کمتر در این الت دارد .همچنین ،افزایش شاسخگویی بارها برای فا
اشیه شایداری ولتاژ مطلو میتواند ذف بار اجباری را کاهش داده
و تی بامث فا اشیه شایداری مطلو بدون ذف بار شود.
همچنین روش جدیدی برای مدل کردن مدم قطعیت تولید توربینهای
بادی همبسته بههم  ،ارائه شده و نتایج آن با تولید تصادفی توربینها
بر اساس توایع را یلی مقایسه شده است .نتایج اکی اا هزینه کمتر
راهکارهای فا اشیه شایداری مطلو در الت تولید توربینهای
بادی همبسته بههم (شرایط نزدیک به واقعیت) است .داقل کردن
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