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چکیده :در حال حاضررر مهمترین مسررهله در اراحی و بهرهبرداری شررب ه برق ،کمینهسررازی تلفات و هزینهها اسررتب برخالف روشهای موجود
سرا سری برای تعیین ورود و خروج بهینه بانکهای خازنی که از حجم باالیی از ااالعات موجود در سی ستم قدرت جهت تصمیمگیری استفاده می
کنند ،در این مقاله رو شی ارائه گردیده ا ست که در آن صرفًا از دادههای محلی که در یک پ ست فوق توزیع میتوان به آنها د ستر سی دا شت،
ا ستفاده می شود ،اما ترکیب خازنی بهینه را برای کمینه سازی تلفات در شب ه باالد ست تعیین میکندب این دادههای محلی ،مقدار اندازهگیری شده
ولتاژ بر روی پایانه  20 kVو  ،63 kVتوان راکتیوی که بر روی خطوط  63 kVمتصل به پست فوق توزیع در حال عبور است و توان راکتیوی که در
سمت  20 kVترانسفورماتور فوق توزیع در حال مصرف است ،را شامل می شودب شبیه سازیها در بخشی از شب ه واقعی فوق توزیع ایران مربوط به
ا ستان البرز با ا ستفاده از نرمافزار DIgSILENT 2018انجام گرفته ا ست ب مقای سه نتایج حا صل از اجرای روش محلی پی شنهادی این مقاله ن سبت به
روشهای سراسری نشان از دقت نتایج روش پیشنهادی در کمینهسازی تلفات در شب ه  63کیلوولت استب
واژههای کلیدی :کمینهسازی تلفات ،برنامهریزی ورود و خروج خازنها ،دادههای محلی ،کنترل ولتاژ و توان
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Abstract: The most important issue in power system designing and operating is minimizing losses and costs. Unlike existing methods
which use a large amount of data across the entire network to determine optimal dispatch of shunt capacitors, this paper describes a
method for optimal switching of capacitors in subtransmision substations only by using local data including voltage magnitude on
20kV and 63kV busbars, outgoing/incoming reactive powers on 63kV lines, and reactive load of 20kV side of subtransmision
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 -1مقدمه
مهمترین مسهله در سی ستمهای توزیع پاسخگویی همیشگی به بار است
که بهدلیل تغییر ساعت به ساعت بار و رفتار پیچیده بارهای غیرخطی
امری مش ل است و اگر بهخوبی مدیریت نشود موجب کیفیت نامطلوب
برق ،تغییرات ولتاژ و تلفات زیاد خواهد شررردب خازنهای قابل کلیدزنی
نصرربشررده در پسررت و روی فیدرها ،توان راکتیو عبوری از پسررت فوق
توزیع و فیدر را کنترل میکنند .هدف از برنامهریزی توان راکتیو ،تأمین
منبع راکتیو کافی در سریسرتم قدرت اسرت بهنحویکه میزان تلفات ،و
انحراف ول تاژ کمی نه شرررود بهب یاندیگر بهدل یل تغییرات میزان انرژی
مصرررفی بار در اول زمان الزم اسررت تا میزان توان راکتیو تزریقشررده
بهوسریله خازن به مدار نیز تغییر کند[]1ب در غیر این صرورت دو حالت
پیش میآید:
 )1توان راکتیو کمتری نسرربت به آنچه موردنیاز اسررت به مدار تزریق
می شود که باعث جبران سازی ناقص توان راکتیو م صرفی بار می شودب
بهناچار کمبود توان راکتیو از اریق شب ه تأمین می شود که هزینهها و
تلفات ناشی از توان راکتیو را در بر خواهد داشتب
 )2توان راکتیو بیشتری ن سبت به آنچه موردنیاز ا ست به مدار تزریق
می شود که اضافه ولتاژ و در مواردی هم افزایش تلفات را به همراه
خواهد داشتب
بدیهی ا ست برای آن ه ورود خازن در شب ه منجر به کاهش تلفات
شرررود الزم اسرررت توان راکتیو عبوری از خطوط را کاهش دهد و در
صورتیکه ورود خازن ،توان راکتیو خطوط را افزایش دهد الزم ا ست از
ورود آن جلوگیری شودب
با وجود موارد ذکرشرررده ،الزم اسرررت برنامهریزی بهرهبرداری از
خازنها در سررریسرررتمهای توزیع و فوق توزیع با هدف برقرسرررانی به
بارهای شرررب ه در یک حالت بهینه صرررورت گیردب عالوهبراین ،برای
جلوگیری از تحمیل هزینههای ا ضافی ،الزم ا ست که این برنامهریزی با
حفظ سرراختار محلیبودن نحوه تصررمیمگیری و اقدام در ورود و خروج
خازنها و بدون نیاز به اضررافهشرردن زیرسرراختهای مخابراتی بهمنظور
تبادل ااالعات در سررطش شررب ه صررورت گیردب بنابراین در این مقاله
روشی کارآمد و نوین که با استفاده از دادههای محلی در هر پست بدون
نیاز به پخش بار در شررب ه ،بهمنظور کمینهسررازی تلفات کل شررب ه،
بهبود پروف ی ل ول تاژ و کارکرد در حا لت عمل رد بهی نه ،نحوه ورود و
خروج خازنها را تعیین میکند ،ارائه شدهاستب
 -1-1نحوه بهرهبرداری کنونی از بانکهای خازنی در ایران
کلید زنی خازنها در شرررکتهای برق منطقهای از روند تدوین شررده و
هماهنگی پیروی نمیکند بهنحویکه در ب سیاری موارد بهرهبردار بهاور
سرررلیقهای عمل میکندب در مواردی ،بهرهبردار بدون هیچ قیدی و فقط
بر مبنای توان راکتیو بار (خواندهشرررده از روی مانیتور) اقدام به ورود و
خروج دسررتی خازنها میکندب برای افت ولتاژ نیز با اسررتفاده از قرائت
ولتاژ و تغییر تپ ترانسفورماتور کنترل انجام میگیردب در واقع بهرهبردار
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تنها براسررراس تجربیات خود و با این هدف که سررریسرررتم به حالت
پیشفازی نرود و توان راکتیو از شررب ه پاییندسررت به سررمت شررب ه
باالدسررت جاری نشررود ،تا زمانیکه توان راکتیو مصرررفی از توان راکتیو
تولیدی نامی هر پله خازنی بیشتر نشود ،خازن جدیدی وارد نمیکندب
در روش معمول در پسرررت های فوق توزیع ایران با اسرررت فاده از
اندازهگیری توان راکتیو مصرفی بار تحت شرایطی که مقدار توان راکتیو
قرائت شررده ازروی تجهیزات اندازهگیری به عدد ازپیشتعیینشرردهای
(بهاندازه ظرفیت نامی یک پله خازنی معموالً  2/4مگاوار) برسرررد ،ورود
یک پله از بانک خازنی به صورت د ستی تو سط نیروی بهرهبردار صورت
میگیرد و زمانیکه مقدار توان راکتیو م صرفی بار از مقدار ظرفیت نامی
یک پله از خازن کمتر شود ،پله خازنی وارد شده از مدار خارج می شودب
مشرر ل بزرا این روش این اسررت که در شرررایط میانباری (که بازه
زمانی قابلتوجهی در هر سررال اسررت) که اگر توان راکتیو اندازهگیری
شده در پستهای فوق توزی ع در بازه زمانی زیادی از سال کمی کمتر از
ظرفیت نامی یک پله خازنی حدود  2/2تا  2/4مگاوار با شد ،خازنی وارد
مدار نمی شود و عدم ورود خازن موجب افزایش تلفات شب ه در شرایط
میانباری خواهد بودب
براسررراس این ن یاز ،در این م قا له الگوریتمی برای ورود و خروج
خازنها در شین  20کیلوولت در پ ستهای فوق توزیع ،ارائه شده ا ست
که بدوننیاز به پخش بار در کل شرررب ه و صررررفًا با دادههای محلی با
قابلیت پیادهسازی آسان و دقت کافی منجر به کنترل بهینه توان راکتیو
و ولتاژ و همچنین کمینهسازی تلفات در شب ه میگرددب
 -2-1روشهای سراسری مختلف جهت برنامهریزی سراسری
خازنها
اسرررت فاده از الگوریتم های بهی نهسرررازی و پخش بار در کل شرررب ه
مر سومترین روش سرا سری در برنامهریزی کلیدزنی خازنها به شمار
میرودب در دو دهه گذ شته روشهای متعددی برای کنترل توان راکتیو
و ولتاژ در سی ستمهای توزیع ا ستفاده شده ا ستب روشهای قدیمیتر
بهصورت جدا از شب ه ( )offlineبا هدف یافتن برنامهریزی دیسپاچینگ
خازن ها بر مب نای پیشبینی بار برای روز پیشرو ان جام میگیر ندب
همچنین روش برنامهریزی دینامیک برای محاسررربه دیسرررپاچینگ
خازنها استفادهشده است[]2-7ب
اسررتفاده از روشهای بهینهسررازی بهصررورت جدا از شررب ه موجب
عدمدسترسی به وضعیت واقعی و زمان حقیقی سیستم قدرت میگردد
و همچنین برنامهریزی در حین سرویسدهی شب ه ( )onlineبا استفاده
از روشهای بهینه سررراسررری نیازمند اسررتفاده از ااالعات کل شررب ه
ا ست ،که در این صورت الزم ا ست زیر ساخت مخابراتی وجود دا شته و
ااالعات بین پ ستهای مختلف تبادل گردد که عیب عمده این روشها
مح سوب می شودب برای مثال در [ ]8برای برنامهریزی بهینه خازنها از
الگوریتم ترکیبی فازی-ژنتیک اسررتفادهشررده اسررت بهنحویکه در 24
ساعت شبانهروز با ا ستفاده از یک منحنی بار نمونه و تحلیل پخش بار،
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تعداد پله خازنهای بهینه در شررب ه به دسررت میآیدب همین روند در
[ ]9با اسررتفاده از سرریسررتمهای چندعاملی ،در [ ]10با اسررتفاده از
الگوریتم ازدحام ذرات و در [ ]11با اسرررتفاده از الگوریتم ژنتیک انجام
گرفته اسررتب در کلیه مراجع ذکرشررده ،تابع هدف مسررهله بهینهسررازی
به صورت تلفات کلیه خطوط سی ستم قدرت مورد برر سی در اول 24
ساعت با درنظرگرفتن منحنی بار تعریف می شودب این تلفات به صورت
ساعت به ساعت محا سبه می شود و تابعی از و ضعیت خازن شنت و
محل تپ ترانسررفورماتور اسررت ،بهنحویکه ،تعداد کلیدزنی مجاز خازن
در اول  24سررراعت شررربانهروز و تعداد تغییرات مجاز محل تپ نیز
به صورت قیود م سهله بهینه سازی مطرح می شودب همچنین برای ولتاژ
نیز محدوده مجاز معموالً بین  0/95تا  1/05پریونیت در نظر گرفته می
شودب
در واقع برای کنترل ولتاژ و توان راکتیو سه روند ا صلی وجود دارد
که شامل موارد زیر خواهد شد[:]12
 عمل رد مسرررت قل کنترلکن نده های ول تاژ و راکتیو (روش های
متعارف)
2
1
 سیستم  VVOمبتنی بر سیستم SCADA
 سیستم  3IVVCو یا سیستم بهینه سازی و کنترل ی پارچه ولتاژ و
توان راکتیو ( VVOمبتنی بر مدل)4 DMS
روش  IVVCپیشررررفترهترین روش موجود برای  VVOاسررررت
بهنحوی که برای کلیدزنی هماهنگ کلیه تجهیزات کنترلی شرررب ه از
دادههای زمان حقیقی شررامل مدل سرریسررتم توزیع ،تابع محاسرربات
پخشبار و "عملگر بهینهسررازی" اسررتفاده میکندب دسررتورات کنترلی با
اسررتفاده از  SCADAبه کلیه تجهیزات کنترلکننده ارسررال میشررودب
درواقع در روش پیشرررنهادی مرجع [ ]13سررریسرررتم کنترلی ی پارچه
 IVVCبا اسررتفاده از دادههای اندازهگیری شررده و جمعآوری شررده در
 5 MDMSوضعیت عمل ردی مطلوب خازن و تپچنجر را مشخص می
سازدب
بهاورکلی در خصررو عیب روشهای ذکرشررده میتوان به هزینه
باال ،پیچیدگی ،دارای سرعت عمل رد کمتر از روشهای محلی و ام ان
اختالل در زیرساختار ارتباای آن اشاره نمود[]14ب
 -3-1روشهای محلی جهت برنامهریزی سراسری خازنها
به کارگیری روش های محلی در کنترل بهی نه ورود و خروج خازن ها
بدین معنا ست که ت صمیمگیری تنها با ا ستفاده از دادههای اندازهگیری
شررده در محل نصررب خازن بدون بهرهگیری از ااالعات همزمان دیگر
پستهای موجود در سیستم قدرت انجام میگیرد که در این حوزه می
توان به موارد زیر اشاره نمود :
 )1تعیین مقدار آ ستانه توان راکتیو بار برای ورود و خروج یک پله از
بانک خازنی به میزان ظرفیت نامی پله بانک خازنی (سرررادهترین
روش)
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 )2کلیدزنی خازنهای پسررت توسررط کنترلکننده اتوماتیک خازن
( )ACCکه شرررامل بخش کنترلکننده خودکار ضرررر یب توان
( )APFCبرای ورود و خروج خازنهاسررت :به این صررورت که این
تجهیز با تنظیم ضرررر یب قدرت مطلوب ( ،)cosφاقدام به ورود و
خروج خازنها خواهد نمودب در کل عواملی که در تصرررمیمگیری
سرریسررتم کنترل خازنها و یا  ACCنقش بازی میکنند شررامل
ضریب توان محلی ،جریان بار ،ولتاژ و شارش توان راکتیو ،دما و
زمان ( ساعت و یا روز هفته) خواهند بودب زمانیکه سی ستم پایش
محلی پست شامل ولتاژ ،جریان ،ضریب توان و غیره نیاز به تغییر
را احساس میکند ،تجهیزات مذکور وارد عمل میشوند []14ب
در مقاله حاضر ن شان داده شدهاست که قرارگیری ضریب توان در یک
مقدار مطلوب در هر پسرررت لزومًا منجر به تلفات کمینه سرررراسرررری
نخواهد شد و نهایتًا شرایط بهینه به دست نخواهد آمدب

 -2معیار محلی بودن (مزیت و نوآوری روش پیشنهادی)
این مقاله قصد دارد تا بهجای استفاده از ساختارهای سنتی (روشهای
محلی و روشهای بهینه سازی و پخش بار در کل شب ه) که در مقاالت
متعددی پیشررنهاد شرردهاسررت ،سرراختار متفاوتی را شرربیهسررازی و
پیادهسازی کندب در صورتیکه روش مورد استفاده ویژگیهای زیر را دارا
باشد ،میتوان آن را محلی و قابل استفاده در حین سرویسدهی شب ه
در نظر گرفتب
 -1تنها به مقادیر اندازهگیریشده از ولتاژ ،جریان و توان در پست
مورد بررسی نیاز داشته باشدب
 -2به هیچگونه ااالعات زمان واقعی از سایر پ ستها و بهتبع آن
زیرساختار مخابراتی برای ارسال آن نیاز نداشته باشدب
 -3از روشهای بهینهسررازی و بهرهگیری از ااالعات کل شررب ه،
استفاده ن ندب
بدیهی است روش محلی در شرایطی کاربردی و قابل استفاده است
که نتایج آن از دقت مناسررب در مقایسرره با نتایج روشهای پخش بار و
بهینهسازی در کل شب ه برخوردار باشدب
موارد ذکر شده تفاوت بنیادی روش پی شنهادی را ن سبت به سایر
روشهای موجود بیان میکنندب
روش پیشرررنهادی در این مقاله که از نوع روشهای محلی اسرررت،
سعی دارد روی رد و نگاهی متفاوت نسبت به دادههای محلی شب ه
 63کیلوولت شامل توان راکتیو عبوری از خطوط متصل به پست و
تلفات آنها در شب ه قدرت داشته باشدب مفاهیمی که در این مقاله
بر آن ت یه و تأکید شدهاست ،شامل موارد زیر میشود:
 -1برای ورود و خروج خازنهای نصب شده در محل بار ،عالوهبر
توجه به توان راکتیو بار ،به توان راکتیو خطوط  63کیلوولت
متصررل به پسررت فوق توزیع نیز توجه شررود زیرا توانهای
عبوری از خطوط باالدسررت نمایندهای از وضررعیت عرضرره و
تقاضای توان راکتیو در پستهای مجاور هستندب

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

پب سوری ،سب مب شهرتاش /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1672-1661 ،)1399

1664

 -2تلفات خطوط  63کیلوولت متصرررل به پسرررت فوق توزیع با
دردسرررتداشرررتن ااالعات محلی بهصرررورت تقریبی قابل
محاسبه است بهنحویکه این تلفات ،نمایندهای از تأثیر ورود
و خروج خازنها بر تلفات کل شب ه باالدست استب
از مزایای روش پی شنهادی ن سبت به روشهای سرا سری و محلی
ذکرشده ،سرعت باال ،ارزانتر و آسانتربودن برای پیاده سازی ،عدم نیاز
به شرررب ه ارتباای بهدل یل اسرررتفاده از داده های محلی و موفقیت در
کمینهسازی سراسری تلفات استب

 -3مبانی محلیبودن و فرضیات و محدودیتهای روش

در این سرراختار ااالعاتی برای تصررمیمگیری پیرامون نحوه ورود و
خروج خازنها در یک پسرررت فوق توزیع  63/20کیلوولت ااالعات زیر
استفاده میشود:
 ااالعات پایه و یا مربوط به ساعتهای قبل تصمیمگیری شامل :مشخصات خطوط متصل به پست ،تعداد بانک خازنی موجود پستب
 ااالعات در لحظه تصررمیمگیری شررامل  :توان راکتیو ورودی یاخروجی خطوط متصل به پست ،تعداد بانک خازنی وارد شده در پست،
توان راکتیو مصرفی بارهای پست ،ولتاژ شین  63و  20کیلوولتب

ازآنجاییکه در این مقاله از روشهای مرسوم بهینه سازی استفاده نمی
شود ،لذا تابع هدف و قیود مطابق اینگونه روشها در آن مطرح نیستب
در روش پی شنهادی ،ت صمیمگیری پیرامون تزریق توان راکتیو تو سط
بانکهای خازنی بهصرررورت زمان واقعی انجام میگیرد (ذکر این ن ته
ضررروری اسررت که در این تصررمیمگیری تنها ارزیابی فنی برنامهریزی
ورود و خروج خازنها در شررب ه مدنظر بوده اسررت و اثرات اقتصررادی
تعداد مجاز کلیدزنی خازنها مدنظر نبوده ا ست)ب در واقع این مو ضوع
که در روش پیشنهادی ،از سیستمهای  ،SCADAاندازهگیری سراسری
و زیر ساخت مخابراتی برای انتقال و تبادل دادهها استفاده نمی شود اما
نتایج آن بر نتایج روشهای سررراسررری منطبق اسررت و کمینهسررازی
تلفات در کل شب ه انجام میگیرد از مزایای اقتصادی مهم بهکارگیری
این روش بهحساب میآیدب
ازآنجاییکه شررب ههای اسررتاندارد موجود در سررایر مقاالت ،از یک
شب ه واقعی ا ستخراج شدهاند ،این مقاله بر روی یک شب ه واقعی در
ایران پیاده سازی شدها ست که عمومیت و ویژگیهای یک شب ه فوق
توزیع استاندارد را داراستب
ساختار ااالعاتی این مقاله که صرفًا ااالعات محلی را استفاده می
کند در ش ل  1ن شان داده شدها ست ،بهنحویکه به کمک اندازهگیری
های محلی و تصرررمیمگیری مبتنی بر همین داده ها ،برنامه کلیدزنی
خازنها ،با هدف کمینهکردن تلفات کل شب ه مشخص میشود ولی در
تعیین مقدار خازن ،شب ه باالدست متصل به پست بهنوعی معادلسازی
میشود که تأثیر پستهای دیگر هم دیده شودب

در این بخش برای رفع مشررر ل نحوه ورود و خروج خازن ها مبتنی بر
دادههای محلی که تضمینکننده کمینهشدن تلفات شب ه باالدست هم
باشررد ،در ابتدا در یک شررب ه سرراده نشرران داده میشررود که خازنی با
ظرفیت بزراتر از توان راکتیو م صرفی بار منجر به کمینه سازی تلفات
میگردد تا م فاهیم تازهای موردتو جه قرار گیردب پس از آن تالش
شرردهاسررت تا روی رد نوین در تصررمیمگیری برای کلیدزنی خازنها و
کنترل ول تاژ و توان راکتیو با بهرهگیری از داده های محلی به ن مایش
گذاشته شودب

DIgSILENT

پیشنهادی

 -4مبانی روش پیشنهادی

 -1-4ایده اولیه
برای بررسرری اثر توان راکتیو خروجی از پسررت ،فرض بر آن اسررت که
عالوه بر بار  Sloadمربوط به باس  20kVدر شررر ل  2توان خروجی با
مقدار  Soutنیز در باس  63 kVنصررب شرردهاسررت که نماینده بارهای
مربوط به پسررتهای مجاور اسررتب  Qloadبرابر با  4/6 MVarاسررتب در
روشهای موجود که تنها به توان راکتیو بار یا ضرررریب توان توجه می
شود ،در شرایطی که  Soutنیز وجود دارد ،خازنی برابر با  Qloadبه شب ه
وارد می شودب با افزایش مقدار  Soutنتایج درج شده در جدول  1ن شانگر
تفاوت میزان خازن بهینه موردن یاز برای کمی نهسرررازی تلفات از مقدار
 Qloadو روند تقریبًا منظمی در مقدار بهینه خازن استب
V
~

Sout
Sload

شکل  : 2قرارگیری بار خارجی در باس 63kV

شکل : 1ساختار نوین اطالعاتی این مقاله با استفاده از دادههای محلی

Serial no. 94

چنانکه در جدول مذکور دیده می شود ،با  kبرابر شدن مقدار توان
خروجی باس  ،63 kVمقدار خازن موردنیاز حالت پایه (،)k=0تقری بًا
 k+1برابر می شود( .روش فعلی در ت صمیمگیری پیرامون ورود و خروج

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

پب سوری ،سب مب شهرتاش /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1672-1661 ،)1399

1665

خازن ،بدون توجه به توان خروجی در پسررت  63کیلوولت اسررت یعنی
ت صمیمگیری با فرض این ا ست که همواره  k=0ا ست ،درحالیکه دیده
میشررود با افزایش توان خروجی در پسررت ،میزان خازن بهینه بسرریار
مت فاوت با حا لت پا یه اسرررتب این موضررروع مشررر ل مهم در نحوه
تصرررمیمگیری فعلی برای ورود خازن بهینه در پسرررتهای فوق توزیع
است که به میزان توان تحویلی به شب ه مجاور توجه نمیشود).

محلی مورد استفاده برای تعیین ورود و خروج خازنها در ش ل  3نشان
داده شدهاستب

جدول  : 1خازن مورد نیاز با افزایش بار متصل به باس  63کیلوولت
k

خازن

بهینه ()MVar

تلفات روش موجود
()kW

تلفات روش پیشنهادی
()kW

درصد کاهش تلفات

صفر

1

2

17/ 75 11/5 6/25

3

4

5

6

25

32/ 75

41/5

51

17777 11182 6945 4058 2127 903 245
8406 5620 3480 1910 847 240
2/1

6/3

14/3 10/3

19

24/9

11938

شکل  : 3نمایش دادههای محلی مورد استفاده برای تعیین ورود و یا

32/9

خروج خازن

نتیجه فوق بدین معناسرررت که مقدار توان راکتیو انتقالی از اریق
خطوط متصررل به پسررتهای مجاور نیز در تعیین خازن بهینه پسررت
اهمیت داردب در این کار ،از این نتیجهگیری ،برای تصررمیمگیری جهت
برنامهریزی ورود و خروج خازنها با ا ستفاده از دادههای محلی ا ستفاده
شدهاست.
هماناورکه ذکر شد ،ایده این مقاله مبتنی بر کمینه سازی تلفات
شب ه باالدست پایانه  20kVاستب در جدول  1این موضوع نشان داده
شدهاست که روشهای موجود (روش  APFCو تعیین مقدار آستانه) که
تنها به ضررریب توان و توان راکتیو مصرررفی بار توجه میکنند ،کاهش
کمتری در تلفات موردنظر ن سبت به ایده پی شنهادی ایجاد میکنندب در
حقی قت روش های موجود بدون تو جه به  ،Soutخازنی م عادل با توان
مصررررفی بار به شرررب ه وارد میکن ندب روش های موجود منجر به
کمی نهسرررازی تلفات نشررردهاند بنابراین در این شررررایط مزیت روش
پیشنهادی کامالً مشخص میگرددب



لذا با اسررتفاده از ایده ارائهشررده در بخش  1-4و انجام بررسرری و
شرربیهسررازیهای مختلف ،از رابطه ( )1برای تعیین تعداد بانک خازنی
الزم که باید وارد شررروند ،اسرررتفاده میشرررودب )  Sum(Qloadبهعنوان
مجموع توان راکتیو بارهای موجود در پسرررت مورد بررسررریN𝑏𝑎𝑛𝑘 ،
بهعنوان تعداد پلهای از بانک خازنی که باید وارد یا خارج شرررود و ⌋ ⌊.
عالمت گردکردن به سمت نزدیکترین عدد صحیش تعریف میشودب
 Sum(Qsending )  Sum(Qload )  N  (Qbank ) 
Nbank  

Qbank



()1

 -2-4روابط مورد استفاده برای ورود و خروج خازن



با گسرررترش ا یده اول یه برای ت عداد با نک خازنی موردن یاز ،ج هت
کمینهسررازی تلفات در شررب ه فوق توزیع ،میتوان به روابط جامعتری
برای محاسبه تعداد بانک خازنی بهینه مورد نیاز دست یافتب
گام اول برای تعیین ورود و خروج خازن بدینصررورت اسررت که در
زمان تصررمیمگیری برای محاسرربه برنامه بهینه کلیدزنی خازنها الزم
اسرررت اندازهگیریهای موردنیاز شرررامل توان بار و توانهای عبوری از
خطوط و ولتاژ سررمت اولیه و ثانویه ترانسررفورماتور و تعداد کل پلههای
خازنی واردشده در کل پست دریافت شودب در گام دوم ،باری که بر روی
ترانسررفورماتورهاسررت با باری که در مرحله قبل از اجرای الگوریتم در
حال مصرف بوده است مقایسه میگرددب در شرایطی که مقدار بار رو به
افزایش بوده است الگوریتم وارد مرحله ورود خازن می شود و در صورت
کاهش بار ،الگوریتم لزوم خروج خازن را بررسررری میک ندب داده های

()2

Serial no. 94

در این شررررایط مطابق بخش "ورود" در شررر ل  ،3ورود خازنها
کمک میکند که توان کمتری ( )Qrecievingاز شب ه به سمت پست
مذکور جاری شررود بنابراین تلفات در شررب ه کاهش خواهد یافتب
در واقع ورود خازن ها منجر به تأمین بار پسرررت ( )Qloadو توان
راکتیو خروجی از پست ( )Qsendingخواهد شدب

همچنین مطابق بخش "خروج" در شر ل  ،3خروج خازنها کمک
میکند که مقدار کمتری ( )Qsendingاز پ ست به سمت پ ستهای
مجاور تزریق شررود ،بنابراین تلفات در بخش شررب ه کاهش خواهد
یافتب لذا رابطه ( ) 2برای تعیین تعداد بانک خازنی الزم که باید
خارج شوند ،استفاده میشودب
 N  (Qbank )  Sum(Qreceiving )  Sum(Qload ) 
Nbank  

Qbank



 -3-4بررسی قید تلفات جهت تعیین صحیح تعداد پله
بانکخازنی
پس از اندازهگیری توان راکتیو بار ،توانهای ورودی و خروجی پسررت و
محاسرربه تعداد بانک خازنیای که الزم اسررت وارد و یا خارج گردند ،از
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آنجاییکه هدف از برنامهریزی خازنها کمینهسررازی تلفات اسررت ،الزم
اسررت قبل از ورود یا خروج هر پله از بانک خازنی این موضرروع بررسرری
شرررود که آیا ورود یا خروج یک پله از بانک خازنی منجر به کاهش
مجموع تلفات خطوط  63کیلوولت باالدست متصل به پست فوق توزیع
خواهد شرررد یا خیر بهنحویکه در صرررورت افزایش تلفات از کلیدزنی
خازن ها م مان عت به ع مل آ یدب در واقع پیش از ورود و خروج واقعی
خازن ،با ا ستفاده از محا سبات افزایش و یا کاهش تلفات م شخص می
گرددب
از آنجایی که مطابق روش پیشرررنهادی در این مقاله تنها داده های
محلی در دسرررترس میباشرررند ،جهت بررسررری عدم افزایش تلفات در
خطوط به وسرریله تغییر پله بانک خازنی ،شررب ه خارجی در انتهای هر
خط مت صل به پ ست با ا ستفاده از "مدل منبع ولتاژ ثابت" معادل سازی
می شود ( صحت سنجی این نحوه معادل سازی برای محا سبه تلفات و
مقایسه آن با سایر روشها در بخش  1-8صورت گرفته است)ب
روی رد مورد استفاده برای وارسی این قید مطابق ش ل  4بهترتیب
زیر است :

v4

v3

V

V1

v2

v4

v3

v2

V1

V

𝑖𝑌  :ادمیتانس کل هر کدام از خطوط  63کیلوولت (البته قابل
صرفنظرکردن استب)
 در مرحله دوم از ش ر ل  4ولتاژهای محاسرربهشررده در مرحله قبل
بهعنوان منبع ول تاژ در انت های هر یک از خطوط بهعنوان م عادل
شب ه باالدست قرار میگیرندب
 در مرحله سرروم از ش ر ل  4با قراردادن فازور ولتاژ محاسرربهشررده
درانتهرای خطوط برهعنوان معرادل شرررب ره انتهرای هر خط و
درنظرگیری ولتاژ ثابت در انتهای خطوط ،تلفات خطوط مت صل به
پست از رابطه ()4محاسبه میشودب


()4

1

1

Z 

Z 
*

i

*

i

*
*

)  VV
i
*

*

)  VVi

Yi

2



Yi



2
1

1

 

 
*

*

( Zi

2

Ploss  Vi

2

V ( Zi

سررپس پله خازنی بعدی در قالب محاسررباتی وارد مدار یا خارج از
مدار می شود ب حال دوباره تلفات از رابطه ( )4محا سبه شده و با حالت
قبل از تغییر پله خازنی مقایسرره میگرددب در واقع ورود و خروج خازن
در قالب محاسررباتی نه بهصررورت واقعی منجر به تغییر توان راکتیو در
شررین  20kVو در نتیجه تغییر ولتاژ شررین  20kVمیگرددب در نتیجه
تلفات محاسبهشده با استفاده از رابطه ( )4کاهش و یا افزایش مییابدب
مطابق فلوچارت ش ل  5در صورت کاهش تلفات ،پله خازنی بعدی
وارد مدار یا از آن خارج میشرررود و روند الگوریتم برای ورود یا خروج
پلههای بعدی ادامه مییابد؛ در غیر اینصورت الگوریتم متوقف میشودب
این روند بهاور م ستقل در هر پ ست با ا ستفاده از حداقل حجم دادهها
با خطای بسیار کم در انتخاب بهینه خازنها عمل میکندب
=N

Q-load

Q-bank

Q-load

Q-bank

شکل  : 4روند وارسی کاهش تلفات خطوط متصل


در مرحله اول از ش ل  4با معلومبودن م شخ صات خطوط مت صل
به پ ست مورد برر سی و قرائت دامنه ولتاژ شین  63کیلوولت و با
درنظرگیری زاویه صرررفر برای ولتاژ ،و همچنین با قرائت توانهای
اکتیو و راکتیو هر خط  63کیلوولت مت صل به پ ست مورد برر سی
در سرمت متصرل به پسرت ،مطابق شر ل  ،4ولتاژ انتهای خطوط
(بهعنوان نمونه  V1تا  )V4با اسررتفاده از رابطه ( )3محاسرربه می
شوندب

()3

Z iYi
P  jQ
)V  Z i i * i .
2
V

Vi  (1 

𝑖𝑃 : 𝑄𝑖 ،توان عبوری هرکدام از خطوط  63در سمت متصل به پست
 :Vولتاژ شین  63کیلوولت در پست مورد بررسی
𝑖𝑉  :ولتاژ انتهای هر کدام از خطوط  63کیلوولت
𝑖𝑍  :امپدانس کل هر کدام از خطوط  63کیلوولت
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N=N+1
N=N-1

شکل  : 5الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه تعداد پله بانک خازنی
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شایان ذکر است در کلیه الگوریتمهای این مقاله ،در پستهایی که
دارای چند تران سفورماتور ه ستند ،روند ورود بانک خازنی در هر پ ست
به ترتیب از ترانسررفورماتور با بار بیشررتر به ترانسررفورماتور با بار کمتر
ان جام میگیرد و خروج خازن نیز ،از ترانسرررفور ماتور با بار کمتر به
ترانسفورماتور با بار بیشتر انجام میگیردب

بررسی از سه پ ست به شب ه خارجی که معادل شب ه باالد ست در هر
ناحیه هستند ،متصل استب

هماناورکه در روند فلوچارت ش ل  5نشان داده است ،روش نوین
این م قا له با بهرهگیری از توان های راکتیو عبوری بر روی خطوط باال
دسررت ،تعداد پله خازنی موردنیاز برای ورود و یا خروج را با رعایت قید
تلفات خطوط متصل وارسی میکندب

 -5معرفی شبکههای فوق توزیع مورد بررسی
برای صحت سنجی الگوریتم ذکر شده ،بخ شی از شب ه برق فوق توزیع
ا ستان البرز در دو سطش ،شامل شب ههای ت ست  1و 2در نظر گرفته
شدب همچنین شب ههای خارجی موجود در سیستم تست  1و  2دارای
ولتاژ و زاویه ثابت برابر با مقداری واقعی از کل شرررب ه برق تهران می
با شند ب فرض بر آن ا ست که شب ه باالد ست در هر یک از شب ههای
خارجی آنقدر قوی ا ست که تغییرات در شرایط بهرهبرداری شب ههای
تست ،تأثیر چندانی بر ولتاژ شب ههای خارجی ندارد (برای صحتسنجی
این موضرروع که تغییر ولتاژ شررب ههای خارجی در روند تصررمیمگیری
برای تعیین خازن بهینه تأثیری ندارد ،در حاالت مختلف شرربیهسررازی،
مقادیر متفاوتی برای مقدار و زاویه فازور ولتاژ شرررب ه خارجی قرار داده
شده است که همچنان نتایج صحیحی حاصل شدهاست[)]15ب
در وهله اول پیادهسررازی روشهای ذکرشررده بر روی شررب ه مورد
مطالعه  1نمایشدادهشررده در ش ر ل  ،6دارای  3پسررت فوق توزیع و 5
بانک خازنی  ،20kVانجام گرفته اسررتب این شررب ه مورد مطالعه از دو
پست به شب ه خارجی متصل استب

شکل  : 7مورد مطالعه 2

مقادیر بیشرررینه بارهای متصرررل در سرررمت فشرررار ضرررعیف هر
تران سفورماتور فوق توزیع در جدول  2نمایش داده شده ا ستب در کلیه
نتایج موجود در جدولهای این مقاله بهجای استفاده از مقادیر مستقیم
توان اکتیو و راکتیو ،از تعبیر ضررریب بار به معنی نسرربت بار کنونی به
بیشینه بار متصل به ترانسفورماتور استفاده شدهاستب
جدول  : 2مقادیر بار (ضریب قدرت )0/9

شکل  : 6شبکه مورد مطالعه 1

سپس بهمنظور اعتباربخشی بیشتر به روشهای ذکرشده ،بررسیها
بر روی بخش بزراتری از شررب ه فوق توزیع اسررتان البرز انجام گرفته
ا ست که مطابق ش ل  ،7چندین پ ست دیگر را شامل می شودب شب ه
مورد م طال عه  2دارای  7پسررررت فوق توزیع و  11با نک خازنی با
ظرف یت های  4/8و  7/2م گاوار اسرررتب همچنین شرررب ه دارای 15
تران سفورماتور با مقادیر  30 ،15و  40مگاولت آمپر ا ستب شب ه مورد
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ترانسفورماتور

1

2

3

4

5

6

7

8

)Q(MVar

12/9

12/9

11/3

7/ 81

7/ 54

7 /7

5 /8

13/5

)P(Mw

26/7

26/7

23/4

16/1

15/6

16

12

27/8

ترانسفورماتور

9

10

11

12

13

14

15

)Q(MVar

10/2

11/8

9 /7

6 /5

6 /5

5 /1

7/ 54

)P(MW

21/1

24/5

20

13/3

13/3

10/6

15/8

 -6روند صحت سنجی پاسخها
روند شرربیهسررازیها بدینصررورت بوده اسررت که در مرحله اول و برای
ایجاد نتایج دقیق با تغییر توان مصرررفی بار در پسررتهای مختلف ،قرار
دادن ترک یب های مختلف بار و تغییر شررررایط بهرهبرداری و کل یه
ترک یب های خازنی مم ن ،تلفات شرررب ه در حاالت مختلف به کمک
نرمافزار  DIgSILENTمحاسرربه گردیده تا ترکیب بهینه خازنی متناظر
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با تلفات کمینه مشررخص گرددب سررپس ترکیب خازنی بهدسررتآمده از
اجرای الگوریتم پیشررنهادی با ترکیب بهینه خازنی فوق مقایسرره و در
خصو صحت سنجی نتایج اقدام شده (همانگونه که در ش ل  8آمده
است) ،که صحیشبودن پاسخ در همه حاالت مورد بررسی تأیید گردیده
استب

ا
ی ا

ا

را

ی
م

ا

ر

ا
ا ی ی

ا یA
ا

ا

پی ا ر
ا
ر
ر DigSILENT

ما ر

ی
ار ر ش
پ
ی یپ
ی ا م
ا ا ا ای ر ش
ش
ای

پ

ا

ر

ی ا ی ی
ر پی ا

پ
ر

ر

ی

ش

ه Bر

پ

B A

شکل  : 8روند صحتسنجی پاسخها

 -7نتایج شبیهسازی در شبکه مورد مطالعه 1
به ازای ترکیبهای بار مختلف در شرررب ه مورد مطالعه  ،1مقدار خازن
بهینه در پ ستهای صفاد شت و شهرک صنعتی ا شتهارد با ا ستفاده از
دادههای محلی و روند گفته شده در روندنمای ش ل  5محاسبه شده و
در جدول  3ن شان داده شدها ستب برای مثال ترکیب  211در جدول 3
به معنای دو پله از خازن شماره  1موجود در پست شماره ( 1صفادشت)
و یک پله از هر یک از دو خازن دیگر همان پسررت اسررتب برای پسررت
شررماره ( 2شررهرک صررنعتی اشررتهارد) که دارای دو خازن اسررت نیز
ترکیبهای خازنی به همین صورت محاسبه شدهاستب
چنانکه در جدول  3ن شان داده شدها ست ،صحت سنجی نتایج به
رو شی که در بخش  6ارائه شد ،انجام گرفت و حاکی از دقت قابلقبول
نتایج روش پیشررنهادی اسررتب از سرروی دیگر ،بین تعداد پله خازنی در
روش کنونی مورد ا ستفاده تو سط بهرهبردار (روش تعیین مقدار آ ستانه
برابر با ظرفیت هر پله بانک خازنی) و نتایج بهینه از پخش بار ،در اکثر
حرراالت اختالف وجود دارد کرره وجود این اختالف موجررب عرردم
کمینهسرررازی صرررحیش تلفات در شررررایط مختلف ،بهویژه در شررررایط
میانباری که بازه زمانی زیادی از سال را تش یل میدهد ،خواهد شدب
 -1-7بررسی عدم تأثیر کلیدزنی در پست-های مختلف
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برای آنکه نشان داده شود ترتیب اجرای الگوریتم در پستهای مختلف
تأثیری در روی رد مورد اسرررت فاده پیشرررن هادی ندارد چ ند مورد از
سختگیرانهترین حاالت مورد برر سی قرار گرفته ا ست تا این مو ضوع
اثبات گردد که در روند ورود خازن در پسرررتهای مختلف تفاوتی نمی
کند کدام پست دیگری را تعقیب کندب
در مورد هشتم از جدول  3که پست  1بر روی ضریب  0/5و پست
 2بر روی ضریب  0/1قرار دارد حالت خا صی که برر سی شد این ا ست
که حتی تحت شرررایطی که هیچ خازنی از صررفادشررت (پسررت  )1وارد
نشده باشد و شروع ورود خازن از سمت شهرک صنعتی اشتهارد (پست
 )2ان جام گیرد ،ق ید کاهش تل فات ا جازه ورود خازن دوم مربوط به
شررهرک صررنعتی اشررتهارد را نمیدهدب زیرا ترکیب  222و  10دارای
تلفات کمتری ن سبت به ترکیب  221و  11ا ست و همان نتیجه مندرج
در جدول  3از روش پیشنهادی به دست میآیدب
در مورد پنجم از جدول  3که پ ست  1بر روی ضریب  1و پ ست 2
بر روی ضریب  0/2قرار دارد ،در صورتیکه در پست  1هیچ خازنی وارد
نشررده باشررد و شررروع ورود خازن از سررمت پسررت  2انجام گیرد ،قید
کاهش تلفات اجازه رفتن از ترکیب خازنی  22به ترکیب خازنی  32را
نمیدهد و نتایج روش پیشررنهادی بدون تغییر مطابق مندرجات جدول
 3باقی میماندب
در مورد سوم که پ ست  1و 2هر دو بر روی ضریب  0/2قرار دارد،
در صورتیکه در پ ست  1هیچ خازنی وارد ن شده با شد و شروع ورود
خازن از سررمت پسررت  2انجام گیرد ،قید کاهش تلفات اجازه رفتن از
ترکیب خازنی  21به ترکیب خازنی  22را نمیدهد و همان نتیجه به
دست میآیدب
نتایج جدول  3در ابتدا با شررروع ورود خازن از سررمت صررفادشررت
ش ل گرفته ا ستب اما عالوه بر موارد ذکر شده باال ،شروع ورود خازن از
سررمت پسررت شررهرک صررنعتی اشررتهارد برای کلیه حاالت بهرهبرداری
جدول  3بررسی شدهاستب نهایتًا نتایج ی سانی با حالتی که شروع ورود
خازن از پست صفادشت انجام گرفته است ،حاصل شد[]15ب
همچنین حالت خا دیگری نیز برر سی شدها ست با این روی رد
که پس از ورود یک پله خازنی در صررفادشررت ،ورود خازن صررفادشررت
متوقف شود و پله اول مربوط به شهرک صنعتی ا شتهارد وارد شود و
دوباره ورود خازن در شهرک صنعتی اشتهارد متوقف شود و پله دوم در
صفاد شت اقدام به ورود کند و همچنان این روند ورود پله به پله خازن
از هر پسررت به پسررت بعدی ادامه یابد ،نهایتًا باز هم نتایج ی سررانی با
آنچه که در حالت بهینه جدول  3ن شان داده شد ،حا صل می شود که
نشان از صحت عمل رد روش پیشنهادی در شرایط افزایش تدریجی بار
و ورود پله به پله خازنها هم دارد[]15ب
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جدول  : 3مقایسه مقدار خازن بهدستآمده در روش پیشنهادی با مقدار خازن واقعی مورد نیاز در شبکه مورد مطالعه 1
نسبت بار موجود به پیک بار

پست 1
پست 2
پست 3

0/4
0/4
0 /6

پست 1
پست 2
پست 3

0/3
0/3
0/3

پست 1
پست 2
پست 3

0/2
0/2
1

پست 1
پست 2
پست 3

0/1
1
0/3

محل خازن

پست 1

پست 2

پست 1

پست 2

پست 1

پست 2

پست 1

پست 2

خازن بهینه با روش موجود

211

22

111

21

110

11

100

33

خازن بهینه با روش پیشنهادی

222

33

211

22

221

21

111

33

خازن بهینه با روش پخش بار

222

33

211

22

221

21

111

33

خطای روش پیشنهادی نسبت به پخش بار

−

−
0/72

درصد بهبود تلفات (روش پیشنهادی نسبت به روش موجود )

−

0/4

0/48

1/05

پست 1
پست 2
پست 3

1
0/2
1

پست 1
پست 2
پست 3

0/2
0/5
0/2

پست 1
پست 2
پست 3

0/3
1
0/3

پست 1
پست 2
پست 3

0/5
0/1
0/5

محل خازن

پست 1

پست2

پست 1

پست2

پست 1

پست 2

پست 1

پست 2

خازن بهینه با روش موجود

222

11

110

32

111

33

221

10

خازن بهینه با روش پیشنهادی

222

22

110

33

222

33

222

10

خازن بهینه با روش پخش بار

222

22

110

33

222

33

222

10

نسبت بار موجود به پیک بار

خطای روش پیشنهادی نسبت به پخش بار

−

−

−

−

درصد بهبود تلفات (روش پیشنهادی نسبت به روش موجود )

0/3

1/28

0/7

0/9

 -8نتایج بررسی روش پیشنهادی در شبکه مورد مطالعه 2
حال ج هت صررر حتسرررنجی بیشتر و اامی نان یافتن از الگوریتم
پی شنهادی ،ادامه روند شبیه سازیها بر روی شب ه مورد مطالعه  2که
شررامل بخش بزراتری از شررب ه فوق توزیع  63kVاسررت انجام گرفته
اسررت ب در این شرررایط ترکیب خازنی بهینه در دو حالت باری نمونه با
ا ستفاده از روند ذکر شده در روندنما محا سبه خواهد شد .هماناورکه
در جدول  4مشرراهده میشررود ،درصررورتیکه قید تلفات چک شررود،
ترکیب خازنی بهدستآمده دقیقًا برابر با بهینهترین ترکیبخازنی مم ن
ا ستب در واقع در این حالت ،وار سی قید تلفات مانع از آن شدها ست تا
تعداد خازن ورودی بیش از تعداد خازن موردنیاز بهینه در شب ه شودب
جدول  : 4ترکیبخازنی بهینه با درنظرگرفتن مقادیر باری مختلف
باسبار

ضریب
بار

ترکیب خازنی
با روش پخش
بار

ترکیب خازنی
بدون وارسی قید
تلفات

ترکیب خازنی
همراه با وارسی
قید تلفات

صفادشت

0/3

211

211

211

مردآباد

0/2

11

22

11

مهر شهر
ماهدشت

0/4
0/35

22
01

22
01

22
01
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روش پی شنهادی در این مقاله با پا سخ بهینه از روش پخش بار ی سان
به دست میآیدب
 -1-8قرار دادن مدل تونن در انتهای خطوط متصل به پست
مردآباد
مطابق روند ذکر شده در ش ل  ،4بهمنظور شبیه سازی ورود پله خازنی
بعدی ،در انتهای هر یک از خطوط متصرررل ،منبع ولتاژ ثابت در نظر
گرفته شدهاستب هدف از معادلسازی شب ه باالدست در انتهای خطوط
مت صل ،مدل سازی شب ه قدرت با ا ستفاده از دادههای محلی پیش از
ورود پله بعدی از بانک خازنی اسرررت که نهای تًا وارسررری قید تلفات
ام انپذیر گرددب در روند ارزیابی این روش ،این سررر ال میتواند مطرح
شود که بهجای منبع ولتاژ ثابت ،از مدار معادل تونن برای شب ه متصل
در انتهای هر یک از خطوط اسررتفاده شررودب برای محاسرربه مدار معادل
تونن انتهای هر خط ،مراحل زیر انجام میگیرد :
 قرائت دامنه ولتاژ در باس  63کیلوولت و درنظرگیری زاویه صرررفر
برای آن ()𝑉63
 محاسبه ولتاژ انتهای هر خط با استفاده از دامنه ولتاژ قرائتشده
 محاسرربه امپدانس معادل تونن انتهای خط ( 𝑖 )𝑍𝑡ℎ−با اسررتفاده از
ااالعات نسبت  R/Xو سطش اتصال کوتاه انتهای خط
 محاسبه منبع ولتاژ معادل تونن ( 𝑖 )𝐸𝑡ℎ−با استفاده از رابطه (: )5
()5

وارسرری قید تلفات در پسررت مردآباد تحت مقادیر بار ذکرشررده در
جدول  ،4زمانیکه خازنهای پست مردآباد برروی حالت  11قرار دارند،
افزایش تعداد بانکهای خازنی را اجازه نمیدهد و بدین ترتیب پاسرررخ
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( )6به دست میآیدب
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پس از اعمال قید تلفات با اسررتفاده از مدار معادل تونن در برخی موارد
نتایج صررحیحی حاصررل نمیشررود به این معنا که کاهش و یا افزایش
تل فات بهدرسرررتی تعیین نمیگرددب بهعنوان نمونه ،ه ماناور که در
جدول  4مشاهده شد ورود دو پله خازنی در پست مردآباد حالت بهینه
ا ست ،درحالیکه در صورت ا ستفاده از مدار معادل تونن و وار سی قید
تلفات ،اجازه ورود پله سوم نیز داده میشود که صحیش نیست[]15ب این
در حالی اسرررت که اسرررت فاده از منبع ول تاژ ثابت در انت های خطوط
پاسخهای دقیقتری دارد و لزومی به دردسترسبودن سطش اتصال کوتاه
و نسبت  R/Xشب ه نیز نیستب
 -2-8مقادیر باری نزدیک به ظرفیت نامی پله بانک خازنی
در مرحله بعد ،مطابق جدول  5ضریب بار مربوط به توان راکتیو مصرفی
هر ترانسررفورماتور بهصررورتی در نظر گرفتهشررده اسررت که توان راکتیو
سمت ثانویه هر تران سفورماتور کمی کمتر از  2/4 MVarبه د ست آیدب
هماناور که م شاهده می شود در این شرایط در صورت بهرهگیری از
روش تعیین آسررتانه برای ورود خازن ،هیچ خازنی در شررب ه وارد نمی
شود ب در واقع در این شرایط ،دلیل وقوع تلفات باال در شرایط میانباری
پستهای فوق توزیع بهوضوح مشخص میشودب
جدول  : 5ترکیبخازنی بهینه با درنظرگیری توان راکتیو کمی کمتر از
 2/4MVarدر سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور

 -3-8تغییر ولتاژ شبکه خارجی
هماناور که ذکر شد ،در شب ه مورد مطالعه  1و شب ه مورد مطالعه
 ،2شب ههای خارجی به صورت منابع ولتاژ با بهرهگیری از مقادیر واقعی
ولتاژ در آن بخش از شرب ه برق تهران ،مدل شردهاند و در هر مرحله از
شبیه سازی (جدول  ،3جدول 4و جدول  )5برای سناریوهای باری هر
جدول ،ولتاژهای متفاوتی اعم از  0/98با زاویه  30درجه 0/99 ،با زوایه
 10درجه 1 ،با زاویه صرررفر درجه برای شرررب ههای خارجی قرار داده
شدها ست ،با این حال نتایج صحیحی منطبق بر روش پخش بار در کل
شب ه حاصل شدهاست[]15ب
 -4-8بررسی خروج خازنها در شبکه مورد مطالعه 2
برای آن ه صررحت روی رد مقاله برای خروج خازن مطابق روند فلوچارت
ش ل  5بررسی گردد ،چندین شرایط باری مختلف در پستهای شب ه
مورد مطالعه  2تحت شرررایطی که توان مصرررفی بار در پسررت شررهرک
صنعتی اشتهارد رو به کاهش ا ست و خروج خازن جهت کاهش تلفات،
مورد بررسی قرار میگیردب
برای مثال ،جدول  6شرایطی را ن شان میدهد که بار کلیه پ ستها
و همچنین بار شهرک صنعتی ا شتهارد بر روی ضریب  0/2قرار دارد و
ترکیب خازنی در پست شهرک صنعتی اشتهارد در حالت  21قرار داردب
در این حالت با هدف کمینه سازی سرا سری تلفات ،ترکیب خازنی ،11
بهعنوان ترکیب بهینه در شررهرک صررنعتی اشررتهارد به دسررت میآیدب
بدین معنا که خروج یک پله بانک خازنی ضررروری اسررتب در صررورت
اسررتفاده از روندنمای شرر ل  ،5پس از محاسرربه رابطه مربوط به لزوم
خروج ،در مرحله وارسررری قید تلفات ،خروج یک پله بانک خازنی (از
شرایط  )21کاهش تلفات را ن شان میدهد و خروج یک پله دیگر خازن
موجب افزایش تلفات میشرررود (همانگونه که در جدول  6ارائهشرررده
است)ب لذا ترکیب بهینه  11حاصل میشودب
جدول  : 6روند تغییر تلفات با خروج خازن در شهرک صنعتی اشتهارد

بنابراین مطابق ترکیب خازنی جدول  5در صرررورت اسرررتفاده از
الگوریتم پیشرررنهادی که نتیجه آن منطبق بر روش بهینه از پخش بار
ا ست ،تلفات برابر با  387/91 kWخواهد بود و در صورت بهرهگیری از
روش موجود در صنعت برق ،تلفات برابر با  426/1 kWبه دست خواهد
آمد ب در این شرایط ،ا ستفاده از روش موجود دارای  %9/85خطا ن سبت
به تلفات کمینه استب
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ترکیب خازنی در شهرک صنعتی اشتهارد

21

11

10

تلفات خط )kW( 2

12/94

13/42

15/52

تلفات خط )kW( 3

12/94

13/42

15/52

تلفات خط )kW( 5

17/66

15/63

14/26

تلفات کل خطوط متصل ()kW

43/53

42/48

45/31

تحت شرایطی که بار همه پستها در شب ه مورد مطالعه  2بر روی
ضریب  0/6قرار گرفته و در شهرک صنعتی ا شتهارد بار درحال کاهش
از ضریب بار  0/8به ضریب بار  0/37و سپس  0/18باشد ،روند به دست
آوردن تعداد پله خازنی که الزم است خارج شود ،در جدول  7و  8نشان
داده شده ا ستب ترکیب بهینه سرا سری در این شرایط برابر با  5پله
خازنی در ضرررریب بار  0/37و  2پله خازنی در ضرررریب بار  0/18برای
شهرک صنعتی اشتهارد است که روند تصمیمگیری پیشنهادی در این
مقاله مطابق جدولهای  8و  9نیز همین نتیجه را دربرداردب
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 نتیجهگیری-9
 ج هت بهرهبرداری از بانک های خازنی،م طابق روی رد نوین این م قاله
تحت شرررایطی که زیرسرراختهای مخابراتی و سرریسررتمهای متمرکز
پردازشگر برای پردازش ااالعات جمعآوریشررده از کل شررب ه وجود
 نیز میتوان به کمک آثاری که و ضعیت عر ضه و تقا ضای،ندا شته باشد
توان راکتیو در پستهای مجاور بر مقادیر توان راکتیو عبوری از خطوط
 خازن بهینه مورد نیاز را جهت کمینه سازی،مت صل به پ ست میگذارد
تلفات سراسری به دست آوردب در واقع روند مورد استفاده در پستهای
فوق توزیع که در صورت ر سیدن عدد توان راکتیو بار به مقدار آ ستانه
 منجر به،ظرفیت نامی پله بانک خازنی اقدام به ورود خازن میشرررود
تلفات کمینه در شب ه نمیگردد و الزم است در مقادیر کمتری از توان
 در، خازن وارد مدار شودب استفاده از روش این مقاله،راکتیو مصرفی بار
 در صدی تلفات ن سبت به نتایج روش10 مواردی موجب کاهش حدودًا
موجود میگردد که نشان از م ثر بودن و کارایی روش پیشنهادی ا ستب
 در، ترت یب کل یدزنی،همچنین م طابق بررسررری های صرررورت گرف ته
پسررتهای مختلف و تغییر ولتاژ شررب ههای خارجی تأثیری بر صررحت
نتایج روش پیشنهادی نداردب
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Distribution Management System (DMS)
Meter Data Management System (MDMS)
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Volt/Var Optimization (VVO)
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
3
Integrated Volt/Var control (IVVC)
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