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چكیده:

يکي از مهمترين اهداف برنامه ريزي توان راکتیو ،انتخاب بهینه اندازه و مکان منابع توان راکتیو بهمنظور حفظ حاشیه پايداري ولتاژ

مطلوب مي باشد .حاشیه پايداري ولتاژ در دو حالت نرمال و تک اغتشاش مورد بررسي قرار ميگیرد .براي رسیدن به اين هدف ،بايد يک مسئله
بهینهسازي که در آن همه اغتشاشهاي مورد نظر لحاظ شده باشد ،طراحي شود .در محاسبه منابع توان راکتیو ،بايد همه اغتشاشها در نظر گرفته
شوند ،بهگونهاي که در صورت وقوع هر يک از آنها ،حاشیه پايداري مطلوب حفظ گردد .اما در نظر گرفتن همه اغتشاشها ،حل مسئله بهینهسازي
را مشکل و در بعضي مواقع غیرممکن ميکند .در اين مقاله با بهکارگیري دو شاخص پايداري ولتاژ ،از بین اغتشاشهاي مورد نظر ،تعداد معدودي
انتخاب ميشود بهنحويکه منابع توان راکتیو محاسبه شده ،براي همه اغتشاش ها ،حاشیه پايداري مطلوب را تامین کند .به اين منظور ،اغتشاشها
بر اساس محل تأثیرگذاري آنها در سیستم قدرت به چند دسته تقسیم ميشوند .بهگونهاي که اغتشاشهاي هر دسته بر محل مشترکي اثر
ميگذارند .سپس از هر دسته ،شديدترين اغتشاش انتخاب ميشود .روش پیشنهادي بر روي يک شبکه  75شینه  IEEEمورد شبیهسازي قرار
گرفته که نتايج مطلوبي را به همراه داشته است.

واژههاي

كلیدي :حاشیه پايداري ولتاژ ،مکانيابي منابع توان راکتیو ،مسئله بهینهسازي ،شاخص .L
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Abstract: One of the most important objectives in Reactive Power Planning (RPP) is to select optimal location
and size of var sources for maintaining the required voltage stability margin under normal and singlecontingency cases. To meet this objective, an optimization problem must be formulated considering N-1
contingencies constrained for a set of predetermined contingencies. In optimization problem, all the
contingencies must simultaneously be considered. This may cause the convergence of solution in a large power
system to make impossible. This paper uses two voltage stability indices to select a small number of contingencies
instead of all ones in optimization problem, so that the allocated var sources cover all of the contingencies. The
contingencies divided into some groups, each group affects one part of power system. Then the worst
contingency from each group is selected. The method is tested on IEEE 57-bus test system and the results are
compared with the ones when all the contingencies are included in the optimization problem.
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 -1مقدمه
کلید برنامهريزي توان راکتیو ،انتخاب بهینه مقدار و مکان منابع
توان راکتیو جديد بهمنظور برآورده کردن اهداف گوناگوني هست [.]1
يکي از مهمترين اهداف ،افزايش حاشیه پايداري ولتاژ با بهکارگیري
حداقل مقدار منابع توان راکتیو جديد است .تعدادي از مقاالت که در
اين زمینه ارائه شدهاند تنها به افزايش حاشیه پايداري ولتاژ در حالت
بدون اغتشاش ميپردازند [ ،]2-7اما در تعدادي ديگر ،هر دو حالت با و
بدون اغتشاش مد نظر قرار ميگیرد [ .]8-11در [ ]5و [ ،]6تنها
شديدترين اغتشاش در محاسبات لحاظ ميشود اما در [ ]8و [،]3-11
همه اغتشاشهاي محتمل مورد بررسي قرار ميگیرند .در مراجع [ ]2و
[ ،]8حفظ اندازه ولتاژ شینهاي بار در يک محدوده مجاز ،بهعنوان يک
قید وارد مسئله بهینهسازي ميشود و افزايش حاشیه پايداري ولتاژ
بهطور صريح مد نظر قرار نميگیرد .در [ ،]2از حساسیت اندازه ولتاژ در
شینهاي بار بهاندازه بار سیستم براي شناسايي شینهاي ضعیف
استفاده ميشود .اين شینها براي نصب منابع توان راکتیو انتخاب
ميشوند .در [ ،]8برنامهريزي توان راکتیو بهعنوان يک مسئله
بهینهسازي خطي فرمولبندي ميگردد .به اين منظور ،حساسیت اندازه
ولتاژ در شینهاي بار و همچنین حساسیت توان راکتیو تولیدي در
مولدها به توان راکتیو تزريقي در شینهاي منتخب مورد استفاده قرار
ميگیرند .در [ ،]3يک مسئله بهینهسازي چندهدفه ارائه شده است که
افزايش حاشیه پايداري ولتاژ يکي از اهداف آن ميباشد .هدف ديگر،
حداقل کردن هزينه منابع توان راکتیو جديد است .براي حل مسئله
بهینهسازي از روش بهینهسازي دسته ذرات 1استفاده ميشود .در [ ]5و
[ ،]6حاشیه پايداري ولتاژ بهعنوان يک قید در مسئله بهینهسازي وارد
شده است .در اين مراجع ،ابتدا مقدار و مکان بهینه منابع توان راکتیو
جديد براي شديدترين اغتشاش محاسبه ميشود .سپس با منابع
محاسبه شده ،وضعیت سیستم به هنگام وقوع ساير اغتشاشها بررسي
ميگردد .در اين مراجع تاکید شده است که تنها در نظر گرفتن
شديدترين اغتشاش ،ممکن است در بسیاري از سیستمها مناسب
نباشد.
در مرجع [ ]3نیز يک مسئله بهینهسازي چندهدفه فرمولبندي
شده است که پايداري ولتاژ يکي از اهداف آن ميباشد .اهداف ديگر
عبارت هستند از :بهبود پروفیل ولتاژ و حداقل کردن تلفات توان راکتیو
و هزينه منابع راکتیو .در اين مرجع ،از منابع استاتیک توان راکتیو
(مانند خازنهاي قابل قطع و وصل) براي شرايط بدون اغتشاش و از
منابع دينامیک (مانند  )SVCبراي شرايط داراي اغتشاش استفاده شده
است.
در مرجع [ ،]18عالوه بر ناپايداري ولتاژ حالت ماندگار ،وضعیت
گذراي ولتاژ نیز در مسئله برنامهريزي توان راکتیو در نظر گرفته شده
است .در اين مرجع نیز از حساسیت ولتاژها به منابع توان راکتیو براي
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تعیین منابع جديد استفاده شده است .اثر منابع تعیینشده با
شبیهسازيهاي غیرخطي بررسي ميگردد.
يکي از داليل وجود بار محاسباتي سنگین در مسئله برنامهريزي
توان راکتیو با قید پايداري ولتاژ ،اين است كه نیاز به تعريف دو دسته
متغیر و قید ميباشد .اين متغیرها و قیود مربوط به حالتهاي پايه و
مرزي پايداري ولتاژ هستند [ .]11در مرجع [ ،]4بهمنظور حل اين
مشکل ،مکان هندسي نقطه سقوط ولتاژ برحسب منابع توان راکتیو
جديد با يک تابع درجه  2تقريب زده شده است .با اين کار ،متغیرها و
قیود مربوط به مرز پايداري ولتاژ از مسئله بهینهسازي حذف ميشوند.
با اين روش ،شینهاي معدودي را ميتوان براي نصب منابع توان
راکتیو در نظر گرفت .در اين مقاله ،جايابي منابع توان راکتیو جديد،
تنها براي شرايط بدون اغتشاش انجام ميشود .در مرجع [ ]11نیز از
يک تقريب خطي براي تخمین اثر منابع توان راکتیو استفاده شده
است .در اين مرجع ،يک روش دستهبندي فازي براي انتخاب شینهاي
کانديد به کار رفته است.
در حالتهايي که برنامهريزي توان راکتیو با هدف حفظ حاشیه
پايداري ولتاژ هنگام وقوع مجموعهاي از اغتشاشهاي محتمل انجام
ميشود ،در نظر گرفتن شديدترين اغتشاش به تنهايي کافي نیست.
زيرا با اين کار ،اغتشاشهايي که بخشهاي متفاوتي از سیستم قدرت
را تحت تاثیر قرار ميدهند ،پوشش داده نميشوند .از طرف ديگر ،در
نظر گرفتن همه اغتشاشها ،ممکن است همگرايي محاسبات را با
مشکالت جدي روبرو کند .در اين مقاله ،بهجاي در نظر گرفتن همه
اغتشاشها ،تعداد معدودي از آنها با بهکارگیري دو شاخص پايداري
ولتاژ انتخاب ميشوند ،بهگونهاي که منابع توان راکتیو محاسبه شده،
همه اغتشاشها را پوشش دهند .اغتشاشها بر اساس ناحیهايي که
تحت تاثیر قرار ميدهند ،به چند دسته تقسیم ميشوند .سپس از هر
دسته ،شديدترين اغتشاش انتخاب ميگردد.

 -2شاخصهاي پايداري ولتاژ
بر اساس آنچه که در مقاالت مختلف نشان داده شده است ،نقطه
سقوط ولتاژ (مرز پايداري ولتاژ) همان نقطه دوشاخگي گره زين
( 2)SNBاست [ .]12در اين نقطه ،حداقل مقادير ويژه و منفرد
ماتريس ژاکوبین پخش بار برابر صفر ميشوند يعني ماتريس ژاکوبین
منفرد 3ميشود .از اين رو پیشنهاد شده است که اين مقادير بهعنوان
شاخصهايي جهت تشخیص نزديکي به نقطه سقوط ولتاژ مورد
استفاده قرار گیرند .همچنین ،بردارهاي ويژه چپ و راست مربوط به
حداقل مقدار ويژه ،براي شناسايي شینهاي ضعیف و همچنین ضرايب
مشارکت مولدها و خطوط انتقال بهکار برده ميشوند [.]14
مشکل اصلي در به کار بردن حداقل مقادير ويژه و منفرد اين است
که اين مقادير رفتاري کامالً غیرخطي دارند و نميتوانند نقطه سقوط
ولتاژ را پیشبیني کنند .عالوه بر مقادير ويژه و منفرد ،شاخصهاي
ديگري نیز بر اساس ماتريس ژاکوبین پیشنهاد شده است که رفتار
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بهتري از خود نشان ميدهند .يکي از آنها ،حداقل مقدار منفرد
ماتريس ژاکوبین کاهش يافته است .اما اين شاخص نیز در نزديکي
نقطه سقوط ولتاژ ،داراي رفتاري غیرخطي است [.]13
محاسبه شاخص  Lکه در ابتداي مرجع [ ]14ارائه شده است
سادهتر از محاسبه مقادير ويژه و منفرد ماتريس ژاکوبین ميباشد .اين
شاخص که براي شینهاي بار محاسبه ميشود ميتواند براي شناسايي
شینهاي ضعیف به کار برده شود .شاخص  Lدر هنگام بارگذاري سبک
سیستم ،مقاديري نزديک به صفر و در هنگامي که سیستم به مرز
پايداري ولتاژ نزديک ميگردد ،داراي مقاديري نزديک به يک ميشود.
هر چه مقدار اين شاخص براي يک شین بزرگتر باشد ،نشاندهنده
ضعیفتر بودن آن شین است .در مرجع [ ،]17از اين شاخص بهعنوان
يک تابع هدف براي بهبود حاشیه پايداري ولتاژ استفاده شده است.
شاخص  Lنیز مانند حداقل مقادير ويژه و منفرد ماتريس ژاکوبین،
داراي رفتاري غیرخطي ميباشد و نميتواند براي پیشبیني نقطه
سقوط ولتاژ به کار برده شود .اما ميتواند براي رتبهبندي اغتشاشها و
شناسايي نواحي که بهوسیله هر اغتشاش تحت تاثیر قرار ميگیرند،
استفاده شود .در اين مقاله ،اغتشاشها بر اساس نواحي که تحت تاثیر
قرار ميدهند دستهبندي ميگردند .اين نواحي بر پايه ضعیفترين
شین که در هنگام وقوع هر اغتشاش ايجاد ميشوند ،تعیین ميگردند.
اغتشاشهايي که ضعیفترين شین مربوطهشان يکسان ميباشد ،در
يک گروه قرار ميگیرند .از هر گروه شديدترين اغتشاش ،انتخاب و در
مسئله برنامهريزي توان راکتیو در نظر گرفته ميشود .شاخص  Lدر
شین بار  iبهصورت زير تعريف ميشود:
Fij V j

()1

Vi



j G

Li  1 

که در اين رابطه مجموعه شینهاي داراي مولد و فازور ولتاژ
در شین  iاست F .يک زير ماتريس از ماتريس  Hاست که از ماتريس
ادمیتانس به دست ميآيد .مطابق رابطه ( ،)2ماتريس  ،Hبردار ولتاژ در
شینهاي بار و جريانها در شینهاي مولد را به بردار جريان در
شینهاي بار و ولتاژ در شینهاي مولد مربوط ميکند.
()2
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در اين مقاله عالوه بر شاخص  ،Lاز حساسیت اندازه ولتاژ به مقدار
بار نیز بهعنوان يكي ديگر از شاخصهاي پايداري ولتاژ استفاده شده
است .اين حساسیت بهسادگي از عناصر ماتريس ژاكوبین محاسبه
ميگردد.

 -3فرمولبندي مسئله
همانگونه که اشاره شد ،مسئله برنامهريزي توان راکتیو با قید
پايداري ولتاژ بايد بهصورت يک مسئله بهینهسازي فرمولبندي شود.
تابع هدف اين مسئله بهینهسازي ،حداقل کردن منابع توان راکتیو
بهصورت زير است:
()3

 ،مقدار توان
مجموعه شینهاي بار و
که در اين رابطه،
راکتیو جديد در شین هست .با منابع توان راکتیو جديد ،حاشیه
پايداري ولتاژ مطلوب بايد در حالت بدون اغتشاش و همچنین در
حالتي كه يک اغتشاش از مجموعه اغتشاشهاي محتمل رخ ميدهد
حفظ شود .در همه حالتهاي با و بدون اغتشاش ،کلیه متغیرها و قیود
به  3دسته تقسیم ميشوند :متغیرها و قیود مربوط به حالت پايه،
متغیرها و قیود مربوط به مرز پايداري ولتاژ ،و متغیرها و قیود مربوط
به هر دو حالت پايه و مرز پايداري ولتاژ .از اين به بعد ،متغیرهاي
مربوط به حالت پايه با باالنويس " " و متغیرهاي مربوط به مرز
پايداري ولتاژ با باالنويس " " نشان داده ميشوند .نشاندهنده
بیانگر حالت بدون اغتشاش هست.
شماره اغتشاش است.
متغیرها و پارامترهايي که در دو حالت پايه و مرز پايداري داراي مقدار
يکسان هستند ،با باالنويس  kنشان داده ميشوند که نشاندهنده
بدون باالنويس است زيرا در همه حالتها و
شماره اغتشاش است.
اغتشاشها داراي مقدار يکسان است.

 -1-3قیود مربوط به هر دو نقطه پايه و مرز پايداري
الف -حدود فیزيکي منابع توان راکتیو جديد
0 Qci Qcimax ; i   L

()4

ب -حفظ ضريب قدرت ( )PFدر شینهاي بار
Pli
عدد ثابت 
S li

()7
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 -2-3قیود مربوط به نقطه پايه
الف -معادالت پخش بار
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ci

Q

i  L

 :حداقل کردن



j  L G

  ; i
bk
ij



j  L G

 L , k C

Pgibk  Plibk 
B sin 
k
ij

Q libk  Qci 

  ; i
bk
ij

B cos 
k
ij
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مجموعه اغتشاشهايي است که در مسئله
در اين روابط
بهینهسازي در نظر گرفته شده است .نوآوري اين مقاله ،انتخاب تعداد
معدودي از اغتشاشهاي محتمل هست بهگونهاي که منابع توان راکتیو
محاسبه شده ،همه اغتشاشها را پوشش دهد.
ب -حدود مجاز ولتاژ در شینهاي بار
V i min V i bk V i max ; i  L , k C

()6

ج -حدود مجاز توانهاي اکتیو و راکتیو تولیدي
()3

Pgimin  Pgibk  Pgimax ; i G , k C

()18

Q gimin Q gibk Q gimax ; i G , k C

 -3-3قیود مربوط به مرز پايداري
الف -نامساويهاي مربوط به حاشیه پايداري ولتاژ

 



V jc k G ijk cos  ijc k 

ck
i

 V
 
G

()11



L

 L  G , k C

 



V jc k G ijk sin  ijc k

ck
i

 V
 
G

()12



L

 L , k C

h Pgic k  h Plic k 
j

  ; i

B ijk sin  ijc k

 h Q lic k  Qci 
j

  ; i

B ijk cos  icj k

در نامساويهاي ( )11و ( h ،)12ضريب بارگذاري مربوط به حاشیه
پايداري ( 4)SMاست بهگونهاي که:
1
1  SM

()13

h

 ،SMمعموالً بهصورت زير تعريف ميشود:
()14

S cp  S o
S cp

SM 

و به ترتیب ،مجموعه مگا ولتآمپر بارها در نقاط پايه و
که
مرز پايداري ولتاژ هستند.
ب -حدود مجاز توانهاي اکتیو و اکتیو تولیدي
()17

Pgimin  Pgick  Pgimax ; i G , k C

()18

Q gimin Q gick Q gimax ; i G , k C
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 -4نتايج شبیهسازي
در اين بخش ،شبیهسازي بر روي سیستم  75شینه  IEEEانجام
ميشود .اطـالعات ايـن سیستم در مرجع [ ]18آمده است .نمودار
تکخطي اين سیستم در شکل ( )1نشان داده شده است.
تمامي شینهاي بار بهعنوان کانديد نصب منابع توان راکتیو جديد
در نظر گرفته ميشوند.
در جدول ( ،) 1حاشیه پايداري ولتاژ در حالت بدون اغتشاش و
همچنین در تعدادي از حالتهاي داراي اغتشاش نشان داده شده است.
اغتشاشهاي انتخابشده ،قطع يكي از عناصر شبكه ميباشد .حاشیه
پايداري منفي به اين مفهوم است که برخي از اغتشاشها باعث
ميشوند در بارگذاري پايه ،معادالت پخش بار واگرا شوند .در اين
شرايط ،معادالت پخش بار در باري کمتر از بار پايه همگرا ميشوند،
يعني حاشیه پايداري منفي ميشود.
در اين جدول به ازاي هر اغتشاش ،حداکثر مقدار شاخص  Lو
شین مربوط به آن نیز در داخل پرانتز آورده شده است .اين شاخص در
بار پايه محاسبه شده است .البته در اغتشاشهايي که حاشیه پايداري
منفي است ابتدا بار را کاهش داده تا معادالت پخش بار همگرا شوند،
آنگاه در اين بار ،شاخص  Lمحاسبه ميشود.
همانگونه که مشاهده ميشود ،اغتشاش شماره  ،31بدترين
اغتشاش است .اغتشاشهاي  1تا  28در يک دسته قرار ميگیرند زيرا
در همه آنها ،شین  ،31ضعیفترين شین است .اغتشاشهاي  21تا
( 38با شین  33بهعنوان ضعیفترين شین) ،اغتشاشهاي  31تا ( 33با
شین  38بهعنوان ضعیفترين شین) و اغتشاش ( 48با شین 72
بهعنوان ضعیفترين شین) نیز در سه دسته مجزا قرار ميگیرند.
ستون آخر جدول ( )1مربوط به حساسیت اندازه ولتاژ به مقدار بار
است .اين حساسیتها داراي عالمت منفي ميباشند .در اين ستون به
ازاي هر اغتشاش ،بیشترين حساسیت از نظر قدر مطلق و شین مربوط
به آن در داخل پرانتز آورده شده است .بديهي است ،به ازاي هر
اغتشـاش ،شیني که داراي حداکثر مقدار شاخص  Lاست ،داراي
بیشترين حساسیت ولتاژ نیز ميباشد.
حل مسئله بهینهسازي ،در  3حالت انجام شده است .در حالت اول،
همه اغتشاشها در نظر گرفته شدهاند .در حالت دوم ،اغتشاشهاي ،1
 31 ،21و  48بهعنوان شديدترين اغتشاشهاي هر دسته لحاظ
گرديده اند .در حالت سوم نیز تنها شديدترين اغتشاش در نظر گرفته
شده است .فرض شده که در هر شین ،حداکثر مقدار قابل نصب توان
راکتیو برابر 1puباشد .حاشیه پايداري ولتاژ مطلوب برابر با  %47است.
در جدولهاي  2تا  ، 4اندازه و مکان منابع توان راکتیو محاسبه شده،
نشان داده شده است .مشاهده ميشود که نتايج براي حالتهاي  1و 2
کامالً يکسان است .بنابراين ،در نظر گرفتن اغتشاشهاي  31 ،21 ،1و
 ،48همه اغتشاشها را پوشش ميدهد .ساير اغتشاشها كه حاصل از
قطع يكي از عناصر شبكه ميباشند نیز در يكي از  4دسته فوق قرار
ميگیرند .در اين شبكه حدود  68اغتشاش از نوع مذكور وجود دارد كه
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براي تمامي آنها ،حاشیه پايداري و ضعیفترين شین تعیین شده
است .شبیهسازي حالت  1براي كل  68اغتشاش نیز انجام شده و
نتايجي يكسان با جداول  2و  3داشته است .در اين مقاله براي
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جلوگیري از بزرگ شدن بیش از حد جداول ،حدود نیمي از اغتشاشها
كه داراي شدت بیشتري هستند آورده شدهاند.

شکل ( :)1نمودار تکخطي سیستم  75شینه IEEE
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جدول ( :)1حاشیه پايداري ولتاژ ،قبل از نصب منابع توان راکتیو جديد
شماره
اغتشاش

نوع اغتشاش

حاشیه پايداري ()%

حداکثر مقدار شاخص L
(ضعیفترين شین)

بیشترين حساست ولتاژ
(ضعیفترين شین)

8

بدون اغتشاش

47

(8/1558)31

(-8/2563)31

1

قطع خط 31-38

-18

(8/4361)31

(-8/4873)31

2

قطع خط 13-12

35

(8/3426)31

(-8/3174)31

3

قطع خط 23-22

23

(8/3533)31

(-8/3718)31

4

قطع خط 24-23

36

(8/3414)31

(-8/3123)31

7

خروج ترانسفورماتور 27-24

23

(8/3667)31

(-8/3788)31

8

خروج ترانسفورماتور 27-24

31

(8/3632)31

(-8/3448)31

5

خروج ترانسفورماتور 28-24

33

(8/3864)31

(-8/3344)31

6

قطع خط 25-28

33

(8/3864)31

(-8/3344)31

3

قطع خط 26-25

27

(8/4284)31

(-8/3644)31

18

قطع خط 23-26

17

(8/4815)31

(-8/4333)31

11

قطع خط 32-31

31

(8/3687)31

(-8/3464)31

12

قطع خط 36-22

33

(8/3512)31

(-8/3484)31

13

قطع خط 44-36

33

(8/3414)31

(-8/3868)31

14

خروج ترانسفورماتور 47-17

35

(8/3758)31

(-8/3227)31

17

خروج ترانسفورماتور 48-14

23

(8/3551)31

(-8/3386)31

18

قطع خط 45-48

23

(8/3553)31

(-8/3383)31

15

خروج ترانسفورماتور 71-18

24

(8/3462)31

(-8/3113)31

16

خروج ترانسفورماتور 43-13

33

(8/3757)31

(-8/3161)31

13

قطع خط 47-44

25

(8/3756)31

(-8/3228)31

28

قطع خط 46-36

31

(8/3475)31

(-8/3858)31

21

خروج ترانسفورماتور 32-34

-17

(8/3462)33

(-1/3653)33

22

قطع خط 11-3

41

(8/3847)33

(-8/2837)33

23

قطع خط 17-3

42

(8/3881)33

(-8/2538)33

24

قطع خط 17-14

44

(8/3841)33

(-8/2543)33

27

قطع خط 37-34

-14

(8/3454)33

(-1/3688)33

28

قطع خط 35-38

1

(8/7686)33

(-8/7878)33

25

قطع خط 36-35

5

(8/8775)33

(-8/5828)33

26

قطع خط 43-41

36

(8/3835)33

(-8/2837)33

23

قطع خط 46-45

33

(8/3866)33

(-8/2521)33

38

قطع خط 71-78

42

(8/3841)33

(-8/2883)33

31

قطع خط 38-27

-28

(8/3283)38

(-8/3134)38
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ادامه جدول ()1
32

قطع خط 2-1

33

(8/2328)38

(-8/2783)38

33

قطع خط 3-2

41

(8/2328)38

(-8/2711)38

34

قطع خط 5-8

43

(8/2386)38

(-8/2828)38

37

قطع خط 6-8

41

(8/2656)38

(-8/2764)38

38

خروج مولد 2

42

(8/2324)38

(-8/2787)38

35

خروج مولد 3

43

(8/2328)38

(-8/2584)38

36

خروج مولد 8

42

(8/2328)38

(-8/2786)38

33

قطع خط 12-3

44

(8/2656)38

(-8/2768)38

48

قطع خط 72-23

-3

(8/3173)72

(-8/4282)72

در جدولهاي  7و  ،8مقدار حاشیه پايداري ولتاژ بعد از نصب منابع
توان راکتیو جديد آورده شده است .همان گونه که انتظار ميرفت ،در
صورتي که تنها شديدترين اغتشاش در نظر گرفته شود ،حاشیه
پايداري ولتاژ مطلوب در تعدادي از اغتشاشها برآورده نميگردد.

شماره
اغتشاش

حاشیه پايداري ()%

8

82

21

1

46

22

2

75

23

71

8/457

26

3

76

24

71

8/771

23

4

75

27

47

8/834

31

7

76

28

71

8/684

33

8

8/762

72

8/434

73

جدول ( :)2اندازه و مکان محاسبهشده براي منابع توان
راکتیو جديد ،در حالت 1
اندازه ()pu

مکان (شماره شین)

جدول ( :)3اندازه و مکان محاسبهشده براي منابع توان
راکتیو جديد ،در حالت 2
اندازه ()pu

مکان (شماره شین)

78

25

78

5

74

6

77

23

78

3

72

38

76

18

77

31

47

11

74

32

75

12

78

33

75

13

75

34

76

78

37

78

73

38

78

8/457
8/771
8/834

31

14

8/684

33

17

8/762
8/434

8/427
8/754
8/817
8/416
8/268

47

26

23

اندازه ()pu

71

شماره
اغتشاش

حاشیه پايداري ()%

43

26

72

18

73

35

75

73

15
16

74
73

36
33

77
77

13

78

48

46

28

72

جدول ( :)4اندازه و مکان محاسبهشده براي منابع توان
راکتیو جديد ،در حالت 3

Serial No. 68

جدول ( :)7حاشیه پايداري ولتاژ بعد از نصب منابع توان راکتیو
جديد در حالتهاي  1و 2

مکان (شماره شین)
26
23
31
72
73
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 حاشیه پايداري ولتاژ بعد از نصب منابع توان:)8( جدول
3 راکتیو جديد در حالت
)%( حاشیه پايداري

شماره
اغتشاش

)%( حاشیه پايداري

شماره
اغتشاش

16

21

88

8

78

22

25

1

71

23

75

2

72

24

43

3

13

27

45

4

27

28

46

7

25

25

78

8

45

26

73

5

43

23

72

6

73

38

44

3

48

31

44

18

77

32

43

11

78

33

72

12

75

34

78

13

77

37

77

14

78

38

72

17

75

35

72

18

77

36

72

15

77

33

75

16

28

48

48

13

46

28

 نتیجهگیري-7
يکي از داليل وجود بار محاسباتي سنگین در مسئله برنامهريزي
 اين است كه نیاز به تعريف دو دسته،توان راکتیو با قید پايداري ولتاژ
 اين متغیرها و قیود مربوط به حالتهاي پايه و.متغیر و قید ميباشد
 براي هر اغتشاش نیز بايد، عالوه بر اين.مرز پايداري ولتاژ ميباشند
 تمرکز اين مقاله.متغیرها و پارامترهاي جداگانهاي در نظر گرفته شود
 ابتدا، به اين منظور.بر روي انتخاب تعداد معدودي از اغتشاشها است
اغتشاشها بر اساس نواحي که تحت تاثیر قرار ميدهند به چند دسته
 بر اساس ضعیفترين شین در هنگام وقوع، اين نواحي.تقسیم ميشوند
 اغتشاشهايي که داراي ضعیفترين شین.هر اغتشاش تعیین ميگردند
 ضعیفترين، سپس. در يک دسته قرار ميگیرند،يکساني هستند
 شبیهسازيهاي انجام شده بر روي.اغتشاش هر دسته انتخاب ميشود
 موثر بودن روش پیشنهادي را نشان،IEEE  شینه75 سیستم
.ميدهند
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