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 -1مقدمه
یکی از نیازهای ضروری بهرهبرداری از سیستمهای قدرت بههمپیوسته،
کنترل توان در حالت ماندگار و دینامیکی تصوصاً تحت شرایط بار زیاد
اس ت .از ط رف دیگ ر ل زوم اتص ال ش بکهه ا ب ه یک دیگر ،اف زایش
پیشبینینشده بارهای مصرفی و مح دودیت در نص ب تط وج جدی د
انتقال از عواملی هس تند ک ه کنت رل ت وان در سیس تم انتق ال ان رری
بههمپیوسته را یکی از مسائل مطرح در طراح ی و به رهب رداری ک رده
است ] .[6ب ا ورود س امانهه ای انتق ال جری ان متن او انعط افپ ذیر
( 1)FACTSدر سیستمهای قدرت الکتریکی و معرفی مدار قدرت جدید
برای آنها دیدگاههای جدیدی در حل مسائل مربوج ب ه سیس تمه ای
قدرت و بهرهب رداری بهین ه از ظرفی ته ای انتق ال در ش بکه ق درت

تحلیل استاتیکی و جایابی بهینه . . .

 ،[64روش ک اهش گرادی ان ،8روش نی وتن ،9تجزی ه  ،10P-Qنقط ه
داتلی 11و برنامهنویسی تکاملی 12که در [ ]20-18ارائه شده اس ت .در
مقایسه روشهای مذکور ،که اکثراً ب ا الگ وریتمه ای مبتن ی ب ر تک رار
سروکار دارند ،نرمافزار  GAMSمیتواند یک محیط برنامهنویسی ج امع
برای مدل سازی و حل بهینه سیستمه ا باش د .یک ی از امتی ازات ای ن
نرمافزار سرعت پاسخده ی آن ب ه ان وا سیس تمه ا اس ت ک ه بس یار
چشمگیر است.
در مرجع [ ]61با استفاده از روشهای برنامهریزی تط ی آمیخت ه
با عدد صحیح ،تعداد ،تنظیمات و محل قرارگی ری جاب هجاگره ای ف از
کنترلشده با تریستور در سیستمهای قدرت گسترده و بزرگ بهصورت
بهینه تعیین شده

است.

مطرحشده است ] .[2ادوات  FACTSنسل اوّل بهدلیل سادگی س اتتار

در مرجع [ ]61با استفاده از جابهجاگر فاز پخش بار بهینه با ه دف

و نحوه کنترل و توجیه اقتصادی گسترش نسبتاً ت وبی پی دا ک ردهان د
] .[3اما نسل دوم این ادوات نظیر کنترلکننده یکپارچه توان (2)UPFC
که نقش مهمی در پایداری سیس تمه ای ق درت دارن د ] ،[7ب ا وج ود
قابلیتهای منحصر و زیاد ،بهدلیل هزینه باال و کنترل پیچی ده در ح دّ
نمونههای تحقیقاتی باقی ماندهاند .ایده بهک ارگیری و معرف ی ترکیب ی
جدید از ادوات  FACTSنسل اوّل بهنحویکه با حفظ سادگی س اتتار،
نحوه کنترل و توجیه اقتصادی ،قابلیتهای ادوات  FACTSپیش رفته را
نیز دربرگیرنده تحولی در مفهوم  FACTSبه وجود آورده است که باعث
کارآمدتر و مؤثرتر شدن بیشتر سامانههای انتقال گردیده است.
ساتتارهای جدید ادوات  FACTSترکیبی شامل موارد زی ر اس ت:
(الف) ترکیب  PSTو تازن سری سوئیچ شونده تریستوری ( )TSSCکه
به آن کنترل کننده ترکیب ی ت وان ( 3)HFCگفت ه م ی ش ود] [1و ( )
ترکیب  PSTو  UPFCکه به آن کنت رلکنن ده بهین ه یکپارچ ه ت وان
( 4)OUPFCگفته می شود ] .[1با توجه به اینکه جابهجاگر ف از موج ود
در  HFCدر حالت دینامیکی عملکردی ندارد لذا میتوان آن را ب ا ی ک
ترانسفورماتور جابهجاگر فاز چرتش ی ( 5)RPSTج ایگزین نم ود .ای ن
عنصر جدید  FACTSتحت عنوان کنترلکننده ترکیبی توان چرتش ی
( 6)RHFCدر [ ]4و [ ]1معرفی شده است .در مرجع [ ]1بهین هس ازی
چندهدفه بهطور همزمان برای  RHFCبا در نظر گرفتن سه تابع ه دف
(هزینه سوتت کل رنراتورها ،تلفات شبکه ،بارپذیری شبکه) با اس تفاده
از روش محدودیت  جهت مجموعه بهینه پ ارتو اس تفاده ش ده اس ت.
همچنین با استفاده از تصمیمگیرنده فازی محدوده ه ر ت ابع ه دف ب ا
اس تفاده از ج دول  payoffتعی ین م یش ود .م دلس ازی مناس ب از
مهمترین گامها جهت تحلی ل رفت ار سیس تم اس ت .ب ر اس اس م دل
سیستم ،کنترلکنندهها و جبرانسازهای مناسب طراحی م یش وند ت ا
سیستم کنترلشده مشخصه عملکرد مطلو را به دست آورد.
برای حل مسائل جایابی بهینه و پخش بار بهینه روشهای مختلفی
در مقاالت ارائه شده است .بعضی از ای ن روشه ا عب ارتان د از :روش
 ،]66-3[ PSOالگوریتم رنتیک ،[67-62] 7برنامهریزی تطی آمیخت ه
با عدد صحیح و نرمافزار  ،[61] GAMSتجزیهوتحلیل حساس یت ]،61

بهبود امنیت سیستم محقق شده است .روش ارائهشده در ای ن مرج ع،
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بهگونهای است که با پارامترهای کنترلی جابهجاگر فاز که ممکن اس ت
گسسته باشند ،مشکلی پیدا نمیکند.
در مرجع [ ،]26به نقش UPFCدر کنت رل انتق ال ت وان پرداتت ه
شده است .در این مرجع پس از معرفی مدل تزری ق ت وان  ،UPFCب ه
معرفی الگوریتمی جهت انجام پخش ب ار بهین ه در حض ور ای ن عنص ر
پرداتته شده است .در مرجع [ ،]22به معرفی IPFCو ارائه مدل پخش
بار مناسب برای آن پرداتته شده است .در ای ن مرج ع ب ه نق ش ای ن
عنصر در کنترل انتقال توان در چند تط متفاوت اشاره شده اس ت .در
مرجع [ ،]23بر مبنای مدل پخش بار ادوات  ،FACTSمیزان و قابلی ت
کنترل انتقال توان توسط این ادوات در تطوج انتقال بررسیشده است.
سپس بحث هماهنگی کنترل پخش بار توسط این ادوات بهصورت ی ک
مسئله بهینهسازی مطرح شده است .در مرج ع [ ،]27راهک اری ب رای
کنترل انتقال توان در شرایط ماندگار با استفاده از ادوات  FACTSارائه
شده است .در این مرجع از مدل تزریق جریان برای ای ن ادوات و ح ل
مسئله پخش بار بهین ه اس تفاده ش ده اس ت .قی دهای فیزیک ی ادوات
 FACTSنیز در این مرجع لحاظ شدهاند .در این مقاله ،تمرکز اصلی در
اس تخراج رواب ط ریاض ی و ب رای اول ین ب ار ب ه دس ت آوردن ن واحی
عملکردی RHFC

بر پای ه م دل س ازی اس تاتیکی اس ت .همچن ین،

مسئله بهینهسازی با در نظر گرفتن هزینه سوتت کل رنراتورها ،تلفات
شبکه ،بارپذیری شبکه و هزینه نص ب ادوات  FACTSب هعن وان تواب ع
هدف مسئله جایابی و پخش ب ار بهین ه ب ر روی ش بکه اس تاندارد 67
شینه و  33شینه  IEEEبا استفاده از با استفاده از نرمافزارهای GAMS
و  MATLABشبیهسازی م یش ود .در حقیق ت ن رماف زار  GAMSدر
نقش یک واسط عمل میکند که دادههای شبکه را پس از آمادهس ازی
توس ط  MATLABدریاف ت نم وده و ب ه ح ل مس ئله بهین هس ازی
میپردازد .بنابراین میتوان گفت که به دست آوردن مقدار تابع هدف و
محاسبه پارامترهای قابل تنظیم عنصر  FACTSبا نرمافزار MATLAB
بهراحتی امکانپذیر میشود .از نرمافزارهای مذکور ،در قالب برنامهریزی
غیرتطی و برنامهریزی غیرتطی آمیخته به عدد صحیح ب ا اس تفاده از
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ح لکنن دهه ای  MINOSو DICOPTجه ت بهین هس ازی اس تفاده
میگردد .از طرف دیگر ،بهمنظور بیشتر مش خص ش دن قابلی ته ای
عملکردی  ،RHFCپروفیل ولتار فقط در حالت مینیمم ک ردن هزین ه
رنراتورها ،برای سیستم  14شینه و  30شینه آورده شده است.

j

 -2اجزا عملکردی RHFC

 RHFCاز نظر ساتتار ،ترکیبی از کنترلکنندههای توان موجود بهشرح
زیر است:
الف -یک ترانسفورماتور جابهجاگر فاز چرتشی ( )RPSTک ه میتواند
ولتاری عمودی بهصورت پیشفرض/پسکار تزریق نماید،
 چن دین م ارول اتص ال ت ازن س ری س وئیچش ونده تریس توری( )TSSCکه یک راکتانس تازنی سری متغیر بهصورت مراحل گسس ته
و برای تنظیم راکتانس سری تط اضافه مینماید،
ج -چن دین م ارول اتص ال راکت ور س ری س وئیچش ونده تریس توری
( )TSSRکه یک راکتانس سلفی سری متغیر بهصورت مراحل گسس ته
و بهمنظور جلوگیری از اضافهبار اضافه مینماید،
د -یک تازن موازی با کلیدهای مکانیکی ( )MSCبرای جب ران ت وان
راکتیو.
 MSCبه علت ثابتزمانی زیاد فقط بر توان عبوری حال ت مان دگار
مؤثر است ،درصورتیکه مارولهای  TSSCو  TSSRو همچن ین RPST
می توانند هر دو ت وان عب وری حال ت مان دگار و دین امیکی را کنت رل
نمایند ].[21
ساتتار  RHFCدر شکل  6نشان داده شده است.
Vj

1 TSSC7 TSSR1 TSSR3
VTSSC
´i

Ij

VP

Iij

Vi

LB

Ii

IE
L3
IMSC

L1

C7

کنترل بیشتری روی انتقال ت وان اعم ال ک رد .رابط ه ب ین ولتاره ای
استاتور و روتور بهصورت زیر است:
j
()6
u s  u re
که در آن  =elec=pmech.و  pتعداد قطبهای ماشین است.

C1

LE
α

MSC

VE

ترانسفورماتور
تزریق

i


ترانسفورماتور
تحریك

شکل  :2جابهجاگر فاز چرخشی
 -3مدل حالت ماندگار RHFC

 -1-3مدل ریاضی ترانسفورماتورها
 -1-1-3مدل ترانسفورماتور موازی
ترانسفورماتور موازی دارای اتصال ستاره-ستاره است .مدار مع ادل ای ن
ترانسفورماتور در شکل  3نشان داده شده است .اتتالف ف از ایجادش ده
ب ین اولی ه و ثانوی ه ای ن ترانس فورماتور اس ت .س یمپ یچ اولی ه ای ن
ترانسفورماتور به تط و سیمپیچ ثانویه آن به روتورها وص ل م یش ود.
فرض کنید که تمام پارامترها ب ه ثانوی ه ترانس فورماتور منتق لش ده و
جریان مغناطیس کنندگی هم ناچیز است .با توجه به رابط ه آمپ ر-دور
میتوان نوشت:
 j
I E  T sh e I R
() 2
با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور
V
() 3
T e  
R

RPST
شکل  :1ساختار RHFC

 RPSTبخ ش اص لی RHFCاس ت ک ه ب ه نظ ر م یرس د پاس خ
دینامیکی  RHFCرا بهبود می ده د و همچن ین ناحی ه کنترل ی آن را
گسترش میدهد ،چراکه امکان کنترل پیوس ته ف از ولت ار تزری قش ده
فراهم میشود .موارد گفتهشده از ویژگیهای برجسته  RHFCبه شمار
میروند .همانطور که در شکل  2نشان داده شده اس ت RPST ،مانن د
ماشینِ القایی ،دارای روتور و استاتور با سیمپیچهای سه فاز ،که نس بت
به هم درجه جابهجایی دارند ،است .نکته قابلتوجه این است که هرچه
تعداد قطبهای ماشین بیشتر باشد ،با چرتش کمتر روت ور م یت وان
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VE

j

sh

با استفاده از قانون ولتار کیرشهف در شکل  3داریم:
V R  T she j V E  Z sh I R
() 7
که در این روابط:
2
2
) Z sh  (Rsh 2 T sh R sh1 )  j (X sh 2 T sh X sh1
() 1
IR

1:Tsh

Zsh

IE

+

+

+

VR

VRo

VE

_

_

_

شکل  :3مدار معادل ترانسفورماتور موازی
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طبق معادله ( )61ولتار  Viبه دست میآید ک ه ض
مق دار  XLو  XCدر س رویس را تعی ین م یکنن د (از تلف ات اهم ی
صرفنظر شده است) .جریان تط با جاگذاری  Viاز معادله ( )61و VP
از معادله ( )61بهصورت زیر به دست میآید:
رایب  k Lو k C

 -2-1-3مدل ترانسفورماتور سری
با توجه به شکل  7که مدار معادل تکفاز ترانسفورماتور سری را نش ان
میدهد ،میتوان روابط زیر را استخراج کرد:
I S  T se e  j  I ij
()1
VP
VS

()4

T see j  

V p  T se e j V s  Z se .I ij

()1

) Z se  (Rse 1 T R se 2 )  j (X se 1 T X se 2
2
se

2
se

()3
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Vj
(1  ke j  )V i

jX ij
jX ij

()63
ک

ه در

2
 X rtTse
آن  K L X L  KC X C  X line

X shk 2
2
Tsh

Iij

Zse

I i  I E  I ij

با جاگذاری  IEاز معادله ( )63و  Iijاز معادله ( )63در معادله ()23
میتوان رابطه زیر را به دست آورد:

IS

+

+

+

VP

VP o

VS

_

_

_

I i  (1  ke  j  )(1  ke j  )Y ij V i  (1  ke  j  )Y ij V j

()26
که در آن

شکل  :4مدار معادل ترانسفورماتور سری

1
jX ij

 Yij است .در شینه  jنیز داریم:
I j  I ij  I MSC

()22
که در آن  IMSCجریان تازنی MSCاست.

 -2-3مدل ریاضیRHFC

Vj

با نوشتن معادالت مداری در ش کل  6و س ادهس ازی رواب ط و ترکی ب
آن ها با معادالت ترانسفورماتورهای تحریک و تزریق و همچنین رواب ط
بین استاتور و روتور ،میتوان به روابط زیردست یافت:
VS
VR

()63

T rt e j  

()66

I R  I S e  j T rt

()62

V S  T rt e j V R  Z rt .I S

 jX MSC

ب ا جاگ ذاری  ISاز رابط ه ( )1در مع ادالت ( )66و ( )2جری ان
ترانسفورماتور تحریک از رابطه زیر به دست میآید:
I E  k e  j  I ij

()63
که در آن
()67

k  T shT rtT se

()61

    

ولتار سری تزریقشده RPSTرا میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
Z sh k 2
I ij  Z rtT se2 I ij
T sh2

V P  ke j V i  Z se I ij 

با استفاده از قانون ولتار کیرشهف در شکل  6داریم:
()64

V i  V P V i 

که در آن:
()61
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V i   j (K L X L  K C X C )I ij V j

I MSC 

()23
جریان  Ijبا جایگذاری  Iijو IMSCاز معادالت ( )22و ( )63در معادله
( )26به دست میآید.
I j Y ij (1  ke j  )V i Y ij V j Y MSC V j

()27

از معادالت ( )23و ( )23پارامترهای دوقطبی ی ک  RHFCمط ابق
معادله زیر به دست میآید:
 I i  (1  ke )(1  ke )Y ij (1  ke )Y ij  V i 
 
 
(1  ke j  )Y ij
Y ij Y MSC  V j 
I j  
j

()61

X ij  X se 

است .در شینه  iداریم:
()23

1:Tse

I ij 

()21

j

j

زاویه شیفت فاز در معادالت توان و همچن ین در مش تقات جزئ ی
ماتریس راکوبین ظاهر میشود .مشتقات جزئی دامنهه ا و زوای ای ف از
نسبت به دامنه و زوایای ولتار کوچ ک هس تند .ب ا ای ن تقری ب زاوی ه
جابهجاگر فاز چرتشی در  Ybusظاهر نشده و بنابراین تقارن و س ازگاری
ماتریس ادمیتانس شبکه نیز حفظ میشود.
 -4نمودار نواحی عملکرد RHFC

با استفاده از مدل حالت مان دگار ب هدس تآم ده و م دل تزری ق ت وان
 RHFCبا در نظر گرفتن قید توازن توان در مرجع [ ،]4قابلیت کنترل
توان اکتی و و راکتی و  RHFCدر ص فحه } {Qr,Pبررس ی ش ده اس ت.
مشخصات مربوج به RHFCدر قسمت پیوست آمده است.
شکل  1ناحیه عملکردی  RHFCرا در زوای ای انتق ال ( ،33 ،3 ) 
 13و  33درجه و بهآرامی نسبت تبدیل  Kc=1 ،Kc=2و تغییر زاویه ف از
 )  ( RPSTبین  -71و  +71درجه نشان م یده د .ب هط ور واض ح در
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ادوات  FACTSموردبررسی قرار گرفته است .در ادامه روابط مربوج ب ه
توابع هدف تشریح شده است.
0.8
QMSC=0.5 p.u 

0.6
0.4

QMSC=0.25 p.u 

0.2
0
-0.2

=0, KC=2

-0.4

=60, KC=2

-0.6

=30, KC=2

جدول  :1مقادیر در نظر گرفتهشده برای نواحی عملکرد

=90, KC=2

RHFC

1

پارامترها
Vi=Vj

6
21/733
21/21
621/21
6
3/ 32 p.u
3/ 32 p.u
3/37
3/ 3341 p.u
3/3612 p.u

Tr
Tse
KL
Xsh
Xse
Xrt
XL
XC

 QMSC=0/ 25 puو QMSC= 0/5 pu

 -1-5تابع هزینه سوخت ژنراتورها
اولین تابع هدف حداقل نمودن هزینه سوتت رنراتورها است که رابط ه
آن بهصورت زیر تعریف میشود ]:[1-4
()21
F  a  b P  c P
$ / h 
NG

2
Gi

KC=2   KC=6
-0.2

-0.4

=30, QMSC=0.25 p.u
-0.6

=90, QMSC=0.25 p.u
1

0.8

0.6

0.2

0.4

0

i

 -2-5تابع تلفات توان اکتیو شبکه

)Qr (p.u

0

-0.2

Gi

i

i

i 1

1

که در آن NG ،تعداد رنراتوره ا PGi ،ت وان اکتی و تروج ی رنرات ور iام
برحسب ci ،bi ،ai ،MWضرایب هزینه سوتت رنراتور iام است.

0.2

=60, QMSC=0.25 p.u

0.6

شکل  :6مقادیر قابل حصول  Pو  Qrبا  RHFCبا در نظر گرفتن

0.4

=0, QMSC=0.25 p.u

0.8

0.4

-0.2

0

0.2

-0.8
-0.4

)P(p.u

مقادیر

Tsh

)Qr (p.u

شکل  7مشاهده میگردد که ناحیه قابلکنترل توان اکتی و ب ا اف زایش
زاویه انتقال محدودتر و با افزایش مقدار  Kcبیشتر میشود.
در شکل  1جهت برجسته کردن اثر بان که ای ت ازنی در RHFC
ناحی ه عملک ردی RHFCدر زوای ای انتق ال  13 ،33 ،3و  33درج ه و
ب هازای  QMSC=0/ 21puو  QMSC=0/5 puدر  Kc=2نش ان دادهش ده
است .در این نواحی ،توان راکتیو افزایش مییابد .قابلتوج ه اس ت ک ه
طبق شکلهای  1و  1نواحی عملکرد  RHFCبا مقادیر QMSC ،KL ،KC
و  δکنترل میشود .نواحی عملکرد  RHFCبا در نظر گرفتن مقادیر طبق
جدول  6به دست آمده است:

تحلیل استاتیکی و جایابی بهینه . . .

-0.8
-0.4

دومین ت ابع ه دف ح داقل نم ودن مجم و تلف ات ش بکه ب ا رابط ه
زیراست]:[1-4
()24
F  P (x ,u )  V V
) . .Y .cos(    
n

i

j

ij

ij

j

i

n

i 1 j 1

Loss

2

که در آن Vi ،و  Vjاندازه ولتار ش ینهiام و jام Yij ،مق دار دامن ه عنص ر
واقع در سطر iام و ستون jام ماتریس ادمیت انس i ،و   jزاوی ه ولت ار
شینهiام و jام  ij ،مق دار زاوی ه عنص ر واق ع در س طر iام و س تون jام
ماتریس ادمیتانس است.

)P(p.u

شکل  :5مقادیر قابل حصول  Pو  Qrبا  RHFCبا در نظر گرفتن  KC=2و
KC=6

در مدل پیشنهادی تنه ا ت وان اکتی و و راکتی و ش ینهه ای نص ب
تجهیزات  FACTSتغییر میکنند و تقارن در ادمیت انس ش بکه حف ظ
میش ود .ن واحی عملک ردی RHFCب هدس تآم ده ب ا اص ول عملک رد
تشریحشده مطابقت دارد.

 -5توابع هدف و قیود بهینهسازی
در این مقاله برای ،OPFچهار تابع هدف هزینه س وتت رنراتوره ا،
تلفات توان اکتیو شبکه ،بارپ ذیری ش بکه و هزین ه نص ب و نگ هداری
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 -3-5شاخص بارپذیری شبکه
س ومین ت ابع ه دف ح داکثر نم ودن بارپ ذیری در ش بکه و ی ا
بهعبارتیدیگر استفاده از ظرفیت تالی تطوج بهمنظور افزایش انتق ال
توان است و بهصورت زیر بیان میشود ]:[1-4
) F3   (x ,u
()21
با توجه به اینکه:
()23

) PG   PD  f p (x ,u

) QG  Q D  f q (x ,u

که در آن  PGو  :QGبردارهای توان اکتیو و راکتیو رنراتوره ا PD ،و :QD
بردارهای توان اکتیو و راکتیو بار شینهه ا fp(x,u) ،و ) fq(x,uبرداره ای
معادالت پخش بار توان اکتیو و راکتیو است.
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 -4-5هزینه نصب و نگهداری ادوات FACTS

چهارمین تابع ه دف ح داقل نم ودن هزین ه نص ب و نگ هداری ادوات
 FACTSاست که میتوان آن را بهصورت یک رابطه ریاضی بیان نمود:
C FACTS
8760  5

$ / h 

()33

()36

2
CUPFC  (0.0003SUPFC
 0.2691SUPFC  188.22)  SUPFC 1000

()32

2
C RHFC  (0.00012S RHFC
 0.10764S RHFC  75.288)  S RHFC 1000

که  SFACTSتوان ادوات  FACTSبرحسب MVAاست .در این مقاله یک
دوره  1ساله برای سرمایهگذاری ادوات  FACTSدر نظ ر گرفت ه ش ده
است.

 -6قیود
 -1-6قیود مساوی
قیود مساوی معادالت پخش بار برای توانهای اکتیو و راکتیو میباشند
که بهصورت زیر بیان میشوند:
PGi  PDi  f Pi (x ,u )  0
QGi  Q Di  f Qi (x ,u )  0

که در آن  PGiو  QGiتوانهای اکتیو و راکتیو تروجی رنراتور iام PDi ،و
 QDiت وانه ای اکتی و و راکتی و ب ار در ش ینه iام fPi ،و  fQiمع ادالت
پخشپذیری اکتیو و راکتیو در شینه iام میباشند.
 -2-6قیود نامساوی
قیود نامساوی شامل قیود تولید ،امنیت و قیود ادوات  FACTSاست که
در ذیل شرح داده میشوند:


قیود تولید :قیود تولید شامل محدودیت روی ولتار و توانهای
اکتیو و راکتیو تروجی رنراتورها است.



V Gimin V Gi V Gimax , i  1,..., NG

()37
()31

PGimin  PGi  PGimax , i  1,..., NG

()31

QGimin  QGi  QGimax , i  1,..., NG

قیود امنیت :این قیود شامل محدودیت روی ولتار شینههای بار و
بارگذاری تطوج انتقال است.
()34
()31

, i  1,..., Nd

max
Li

, i  1,..., Nl

V Li V
max
Li

که  Ndو Nlبه ترتیب تعداد شینههای بار و تطوج انتقال است.

Serial no. 81

تنظیمات ادوات  FACTSاست:

min
Li

V

S Li  S


min
max 
     
max

for UPFC

()33

F4 

که  CFACTSهزینه نصب و نگهداری ادوات  FACTSبرحسب دالر امریکا
است .بر اساس پایگ اه اطالع اتی ش رکته ای زیم نس و  ABBتواب ع
هزینه  UPFCو RHFCرا میتوان بهصورت زیر بیان نمود ]:[21-21

()33

قیود ادوات  :FACTSاین قیود شامل محدودیت روی توان و

for RHFC

()73

r r

min

r

k min  k  k max 

    


0  K C  K Cmax 

0  K L  K Lmax 
max 
0  Km  Km 

 -7روش پیشنهادی و پیادهسازی آن
نرمافزارهای GAMSوMatlab

مسئله  OPFو جایابی بهینه با استفاده از
انجام میشود .در روش پیشنهادی یک معیار توقف ب رای تع داد بهین ه
ادوات  FACTSدر نظر گرفته شده است .این معیار در دو مرحله انج ام
میش ود .در مرحل ه اول ت ابع ه دف ب دون عنص ر  FACTSمحاس به
میشود .در مرحله دوم توابع هدف که همان رواب ط ()21( ،)24( ،)21
و ( )33هستند ،با نخستین عنصر  FACTSمحاسبه میگردند .ات تالف
مابین دو مرحله میزان اثرپذیری نامیده میشود .روند بهین هس ازی ت ا
زمانی ادامه پیدا م یکن د ک ه ات تالف م ابین دو ت ابع ه دف مت والی
ضر در ضریب اثرپذیری کوچکتر از میزان اثرپذیری گردد.
الگوریتم پیشنهادی بر روی ش بکهه ای اس تاندارد  67ش ینه و33
شینه  IEEEپیادهسازی و عملکرد آن موردبررسی قرار میگیرد .مسئله
بهینهسازی در قالب برنام هری زی غیرتط ی و برنام هری زی غیرتط ی
آمیخته به عدد صحیح است .در این مقاله ،مسائل بهین هس ازی  NLPو
 MINLPبه ترتیب با استفاده از ح لکنن دهه ای  MINOSوDICOPT
حل میگردد ].[23
 -8نتایج شبیهسازی در شبکه  14شینه IEEE

به منظ ور مطالع ه ت ثیر  RHFCاز لح اظ مک ان و تنظیم ات آن روی
شاتصهای بهرهبرداری سیستم قدرت ،عملکرد  RHFCروی شبکه 67
شینه  IEEEبررسی و با  UPFCمقایسه میشود .مشخصات مربوج ب ه
 UPFCدر قسمت پیوست آمده است .نتایج بهینهسازی برای دو حالت،
یکبار در حالت بدون هزینه نصب و نگ هداری و ب ار دیگ ر ب ا در نظ ر
گرفتن هزینه نصب و نگهداری ادوات  FACTSبه ترتیب در جدوله ای
 2و  3ارائه شده است .بهعنوان نمونه ،در شکل  7پروفیل ولت ار RHFC
بهمنظور بیشتر مشخص شدن قابلیتهای عملکردی آن به ازای ت ابع
هدف در حالت بهینه سازی هزینه سوتت کل رنراتورها ب رای سیس تم
 14شینه آورده شده است .با مقایسه نتایج جدول  2مشاهده میگ ردد
که به منظور حداقل نمودن هزینه سوتت کل رنراتورها عناص ر RHFC
و  UPFCعملکردی یکسان دارند ولی با توجه به تلفات  UPFCو تولی د
هماهنگ ،استفاده از  RHFCتوجیه فن ی دارد .در ض من ب ا توج ه ب ه
اینکه  RHFCاندازه کمت ری نس بت ب ه  UPFCدارد ،هزین ه نص ب آن
بهمراتب کمتر از  UPFCاست .در راستای کاهش تلفات شبکه ،توان ایی
 UPFCدر کاهش تلفات اکتیو و راکتیو بهتر از  RHFCاست .قاب لذک ر
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است که تلفات داتل ی UPFCدر نظ ر گرفت ه نش ده اس ت .همچن ین
بهمنظور حداکثر نمودن بارپذیری شبکه ،عنصر  UPFCبهترین عملکرد
را نسبت به  RHFCدارد ،درحالیکه اندازه  RHFCبهطور قاب لت وجهی

تحلیل استاتیکی و جایابی بهینه . . .

ک اهش یافت ه اس ت و ب ه نظ ر م یرس د ک ه اس تفاده از  RHFCدر
سیستمهای قدرت توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

جدول  :2نتایج شبیهسازی در شبکه  14شینه  IEEEو بدون بهینهسازی
بدون

تابع هدف

هزینه FACTS

RHFC

UPFC

FACTS

64241/13

64261/46

64261/46

هزینه رنراتورها

تلفات توان اکتیو ()MW

6/462

6/333

3/332

شاتص بارپذیری

6

6

6

تلفات توان راکتیو ()MVAr

67/216

66/131

66/372

هزینه )$/h( FACTS

-

631/31

234/37

توان )MVA( FACTS

-

24/22

13/31

مکان (شینه  -شینه)

-

1-6

1-6

Km =6 KL=2 β=633/11

r =3/631
γ =44/632

6/621

3/137

3/413

61611/16

61363/46

61343/11

شاتص بارپذیری

6

6

6

تلفات توان راکتیو ()MVAr

62/211

66/136

63/161

هزینه )$/h( FACTS

-

636/13

227/31

توان )MVA( FACTS

-

24/43

11/11

مکان (شینه  -شینه)

-

63 - 1

7-2

Km =3 KL=3 β=13/61

r =3/631
γ =42/447

6/114

6/113

6/111

33433/63

33433/63

33433/63

()$/h

F1

تنظیمات

FACTS

تلفات توان اکتیو ()MW
هزینه رنراتورها

F2

تنظیمات

()$/h

FACTS

شاتص بارپذیری
هزینه رنراتورها

F3

()$/h

-

-

KC =3 k=3/3311

تلفات توان اکتیو ()MW

1/112

1/636

7/273

تلفات توان راکتیو ()MVAr

33/123

23/331

26/331

هزینه )$/h(FACTS

-

612/76

313/74

توان )MVA( FACTS

-

27/36

33/77

مکان (شینه  -شینه)

-

63 - 1

3-2

Km =6 KL=3 β=631/61

r =3/617
γ =11/731

تنظیمات

FACTS

-

طبق جدول  ،3در حالت با در نظر گرفتن بهینهسازی هزینه ادوات
 FACTSو بهمنظور حداقل نم ودن تواب ع ه دف هزین ه س وتت ک ل
رنراتوره ا و تلف ات ش بکه ،عنص ر  RHFCنس بت ب ه  UPFCبهت رین
عملکرد را دارد ،اگرچه  UPFCدر تابع هدف تلف ات ش بکه ،در ک اهش
تلفات اکتیو بهتر از  RHFCعمل کرده است .همچنین بهمنظور افزایش

Serial no. 81

KC =7 k=3/3137

KC =4 k=3/3613

بارپذیری شبکه UPFC ،عملک رد بهت ری نس بت ب ه  RHFCدارد و در
هزینه س وتت رنراتوره ا عناص ر  RHFCو  UPFCعملک ردی یکس ان
دارند ،درحالیکه در سایر موارد عملکرد بهتر  RHFCنسبت ب ه UPFC
مشاهده میگردد .طبق نتایج جداول 2و  RHFC ،3با داشتن عملکردی
نزدیک به  UPFCازنظر فنی ،با صرف هزینه ک مت ر نس بت ب ه UPFC
برتری تود را نشان میدهد.
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جدول  :3نتایج شبیهسازی در شبکه  14شینه IEEEو با بهینهسازی هزینه
بدون

تابع هدف

F1

هزینه رنراتورها ()$/h

64241/13

64236/31

64237/64

تلفات توان اکتیو ()MW

6/462

6/6331

6/6341

شاتص بارپذیری

6

6

6

تلفات توان راکتیو ()MVAr

67/216

62/6133

62/6133

هزینه )$/h( FACTS

-

11/72

623/73

توان )MVA( FACTS

-

67/31

23/31

مکان (شینه  -شینه)

-

1-6

1-6

KC =3 k=3/3733

r =3/3147

Km =3 KL=2 β=636/21

γ =41/461

6/621

3/137

3/413

61611/16

61663/6 3

61112/77

شاتص بارپذیری

6

6

6

تلفات توان راکتیو ()MVAr

62/211

66/132

66/137

هزینه )$/h( FACTS

-

17/37

13/11

توان )MVA( FACTS

-

67/36

26/11

مکان (شینه  -شینه)

-

63 - 1

63 - 1

-

FACTS

تلفات توان اکتیو ()MW
هزینه رنراتورها

()$/h

KC =3 k=3/3333

r =3/3321

Km =3 KL=2 β=14/62

γ =11/133

شاتص بارپذیری

6/114

6/111

6/114

هزینه رنراتورها ()$/h

33433/63

33433/63

33433/63

تلفات توان اکتیو ()MW

1/112

7/642

1/731

تلفات توان راکتیو ()MVAr

33/123

23/437

23/143

هزینه )$/h( FACTS

-

31/36

664/13

توان )MVA( FACTS

-

22/34

21/11

مکان (شینه  -شینه)
تنظیمات FACTS

-

63 - 1

تنظیمات

F3

RHFC

UPFC

FACTS

تنظیمات

F2

FACTS

-

FACTS

-

7–1

KC =4 k=3/3623

r =3/3673

Km =3 KL=3 β=623/31

γ =-11/112

 -9نتایج شبیهسازی در شبکه  33شینه IEEE

بهمنظور ارزیابی اثر ادوات  FACTSبر روی شبکهه ای ب زرگت ر ب ا در
نظر گرفتن متغیرهای کنترل و وابسته و پارامتره ای کنت رل از ش بکه
 30شینه  IEEEاستفاده شده است .نتایج حاصل از بهینهس ازی ب رای
دو حالت ،یکبار در حالت بدون هزینه نصب و نگهداری و بار دیگ ر ب ا
در نظر گرفتن هزینه نص ب و نگ هداری ادوات  FACTSب ه ترتی ب در
جدولهای 4و  5ارائه شده است .همچن ین در ش کل  8پروفی ل ولت ار
 RHFCدر حالت بهینهسازی هزینه سوتت رنراتورها ،برای سیستم 30
شینه استاندارد  IEEEنشان داده میشود.

Serial no. 81

با مقایسه نتایج جدولهای 4و  5مشاهده میگردد که در هر دو حال ت
بهمنظور حداقل نمودن هزینه سوتت کل رنراتورها و همچنین ک اهش
تلفات شبکه ،عنصر  UPFCعملکردی بهتر از  RHFCدارد ،درحالیک ه
سایز  RHFCبهطور قابلتوجهی کاهش یافته است .همچنین با توجه به
تلفات  UPFCو تولید هارمونیک ،اس تفاده از  RHFCتوجی ه فن ی نی ز
دارد .در حالت بهینهسازی بهمنظور حداکثر نم ودن بارپ ذیری ش بکه،
عملک رد بهت ر  RHFCنس بت ب ه  UPFCدر ه ر دو حال ت مش اهده
میشود.
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شکل  :7پروفیل ولتاژ در شبکه  14شینه با و بدون حضور RHFC

جدول :4نتایج شبیهسازی در شبکه  30شینه  IEEEو بدون بهینهسازی هزینه FACTS

بدون

تابع هدف

FACTS

هزینه رنراتورها
تلفات توان اکتیو

132/21
3/774

136/171
3/3216

433/13
1/312

6

6

6

34/413

34/1634

21/461

هزینه
توان )MVA( FACTS

-

612/61
66/226

313/74
632/11

مکان (شینه  -شینه)

-

27 -22

1-2

KC=4 k=3/32333
Km=3 KL=3 β=72/743

r =3/237
γ =11/641

تلفات توان اکتیو ()MW

3/236

3/6113

2/336

هزینه رنراتورها ()$/h

311/661

314/127

311/664

شاتص بارپذیری

6

6

6

()$/h
()MW

شاتص بارپذیری
تلفات توان راکتیو
F1

تلفات توان راکتیو ()MVAr

61/271

61/3371

66/111

هزینه )$/h( FACTS

-

31/31

توان )MVA( FACTS

-

63/171

13/31

مکان (شینه  -شینه)

-

23 - 63

1-2

KC=3 k=3/3331
Km=3 KL=3 β=13/443

r =3/634
γ =11/623

شاتص بارپذیری

6/732

6/712

6/734

هزینه رنراتورها ()$/h

6363/732

6737/46

6311/36

تلفات توان اکتیو ()MW

62/132

67/414

63/763

تلفات توان راکتیو ()MVAr

16/171

13/413

11/274

هزینه )$/h( FACTS

-

673/73

21/23

FACTS

-

توان )MVA( FACTS

-

66/172

1/11

مکان (شینه  -شینه)

-

27 - 21

24 - 33

Km=6 KL=3 β=671/14

r =3/311
γ =34/141

تنظیمات

Serial no. 81

FACTS

-

243/17

تنظیمات

F3

()MVAr

)$/h( FACTS

تنظیمات

F2

RHFC

UPFC

FACTS

-

KC=3 k=3/32164
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جدول :5نتایج شبیهسازی در شبکه 30شینه  IEEEو با بهینهسازی هزینه FACTS

بدون

تابع هدف

F1

FACTS

هزینه رنراتورها ()$/h

132/21

132/33

433/11

تلفات توان اکتیو ()MW

3/774

3/3733

4/6321

شاتص بارپذیری

6

6

6

تلفات توان راکتیو ()MVAr

34/413

31/133

23/316

هزینه )$/h( FACTS

-

633/67

231/62

توان )MVA( FACTS

-

1/36

16/21

مکان (شینه  -شینه)

-

27 -22

2-1

KC =3 k=3/32333
Km =3 KL=3 β=73/733

r = 3/6331
γ =11/126

3/236

3/611

2/316

311/661

314/12

311/61

6
61/271

6
61/737

6
66/447

هزینه )$/h( FACTS

-

41/31

223/41

توان )MVA( FACTS

-

1/36

11/13

مکان (شینه  -شینه)

-

23 - 63

2-1

تنظیمات

FACTS

تلفات توان اکتیو ()MW
هزینه رنراتورها

()$/h

شاتص بارپذیری
تلفات توان راکتیو ()MVAr
F2

تنظیمات

F3

RHFC

UPFC

FACTS

-

KC =6 k=3/3231

-

Km =3 KL=3 β=13/363

= 3/66
= 13/341

r
γ

شاتص بارپذیری

6/732

6/743

6/731

هزینه رنراتورها ()$/h

6363/732

6733/32

6311/33

تلفات توان اکتیو ()MW

62/132

61/331

63/173

تلفات توان راکتیو ()MVAr

16/171

13/362

11/733

هزینه )$/h( FACTS

-

17/37

67/26

توان )MVA( FACTS

-

1/63

3/32

مکان (شینه  -شینه)

-

27 - 21

24 - 33

Km =6 KL=3 β=631/17

r = 3/3216
γ =43/667

تنظیمات

FACTS

-

KC =2 k=3/36314

 -13نتیجهگیری

شکل  :8پروفیل ولتاژ در شبکه  30شینه با و بدون حضور RHFC
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در این مقاله RHFC ،بهعنوان یک عنصر جدید  FACTSکه ترکیبی از
کنترلکنندههای توان موجود ازجمله جاب هج اگر ف از چرتش ی ،ی ک
تازن موازی با کلیدهای مک انیکی معم ولی ،چن دین ت ازن و راکت ور
سری سوئیچشونده تریستوری است ،مدلسازی ش ده اس ت .همچن ین
نواحی عملکردی RHFCبر اساس مدل استاتیکی استخراج میشود ک ه
ضمن نشان دادن قابلی ت کنت رل ت وانه ای اکتی و و راکتی و ،RHFC
درستی فلسفه وجودی  RHFCرا اثبات میکند .مسئله بهینهس ازی ب ا
در نظر گرفتن هزینه سوتت کل رنراتوره ا ،تلف ات ش بکه ،بارپ ذیری
شبکه و هزینه نصب ادوات  FACTSبهعنوان توابع هدف مسئله جایابی
و پخش بار بهینه بر روی شبکه استاندارد 67شینه  IEEEبا اس تفاده از
نرمافزارهای  GAMSو  MATLABمورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 در قالب برنام هری زی، استفاده از نرمافزارهای مذکور،در این مقاله
) و برنام هری زی غیرتط ی آمیخت ه ب ه ع دد ص حیحNLP( غیرتطی
- انجام میDICOPT  وMINOS ) با استفاده از حلکنندههایMINLP(
.گیرد
 ب همنظ ور ب یشت ر مش خص ش دن قابلی ته ای،در ض من
 بهازای بهینهسازی تابع ه دف فق ط، پروفیل ولتار آنRHFCعملکردی
14  ب رای سیس تم،دریک حالت بهینهسازی هزینه س وتت رنراتوره ا
 ب همنظ ور بررس ی، همچن ین. ش ینه آورده ش ده اس ت30 ش ینه و
 ب هعن وان،UPFC  نتایج شبیهس ازی ب ا،RHFC قابلیتهای عملکردی
 از لحاظ فنی و اقتصادی مقایسه،FACTS بهترین عنصر شاتص ادوات
 راRHFC نت ایج ش بیهس ازی نش ان م یده د ک ه م یت وان.میگردد
مناسبترین عنصر جهت ت مین بار و ان رری در اقتص ادیت رین حال ت
.ممکن در بهرهبرداری سیستمهای قدرت در نظر گرفت

تقدیر و تشکر
این تحقیق توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در قالب ی ک ط رح
تحقیقاتی حمای ت ش ده اس ت ک ه ب دینوس یله از کلی ه مس ئوالن و
.کارکنان حوزه معاونت پژوهشی سپاسگزاری میشود

پیوستها
RHFCپارامترهای
Trt=21/21

Xrt=3/37 p.u

Xse=3/334 p.u.

Tsh=21/VBUS

Xsh=3/336 p.u

YMSC=3/21 p.u.

XC=3/3341 p.u

XL=3/3331 p.u.

0< kc<4

0< kl <3

0< km<2
UPFCپارامترهای

0< γ <6

    

XB=3/334 p.u.

XE=3/336 p.u.

Sbase=633 MVA
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