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 لذا ایجاد یک روند، امکان آزمایش تمامی خطوط برای قرار دادن ادوات جبرانساز وجود ندارد، در سیستمهای قدرت گستردهی امروزی:چکیده
 از مهمترین روشهای تشکیل لیست اولیه.بهینه سازی مطلوب براساس تشکیل یک لیست اولیه از خطوط اولویتدار سیستم ضروری بهنظر میرسد
 مشارکت در هزینهی تراکم و ضریب حساسیت خروج خطوط اشاره،در سیستمهای تجدیدساختاریافته میتوان به روشهای تفاوت قیمتهای گرهای
 روش تفاوت،» با پیشنهاد مفاهیم «خطوط تراکمزا» و «خطوط تراکمزدا، در این مقاله ضمن مقایسه این سه روش و بررسی مزایای آنها.نمود
 روند جایابی بهینه ادوات جبرانساز سری با در نظر، سپس در روش پیشنهادی.قیمتهای گرهای به شکل مطلوبی اصالح شده و ارتقا یافته است
 تمامی، به منظور بررسی خصوصیات روش اصالح شده پیشنهادی و مقایسه با دیگر روشها.گرفتن هزینهی سرمایهگذاری آنها ارائه گردیده است
. باس اعمال و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است تا برتری روش پیشنهادی به اثبات برسد93 روشها بر روی سیستم استاندارد
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Abstract: In today's wide power systems, there is no possibility to test all lines for compensator devices placement. Therefore,
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standard system and results confirm the efficiency of the proposed method.
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 -1مقدمه
گسترش روز افزون استفاده از انرژی الکتریکی و نیاز به انتقال انرژی در
مقیاسهای بزرگ باعث شده تا گسترش و تجهیز خطوط انتقال به یکی
از دغدغههای اصلی بهرهبرداران سیستمهای قدرت تبدیل شود.
بهرهبرداری از خطوط در حداکثر ظرفیت ممکن ،عالوه بر ایجاد مسائل
دینامیکی و کاهش حاشیه پایداری سیستم ،در سیستمهای
تجدیدساختار یافته نیز باعث ایجاد تراکم و افزایش هزینههای تولید و
کاهش رفاه اجتماعی میگردد [.]7
از جمله راهکارهای ممکن برای گسترش سیستم انتقال و مدیریت
تراکم میتوان به ساخت خطوط جدید انتقال ،دو مداره نمودن خطوط
انتقال و افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود اشاره نمود .در این میان،
بهدلیل هزینهی کمتر و همچنین سرعت اجرا و بهرهبرداری ،استفاده از
ادوات جبرانساز برای افزایش حداکثر ظرفیت توان خطوط انتقال موجود
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است [.]2
در سالهای اخیر ،از بین روشهای جبرانسازی موجود ،ادوات
جبرانساز انعطافپذیر ( )FACTS1مورد استفاده بیشتری قرار گرفتهاند.
از مهمترین دالیل این امر میتوان به پیشرفت در صنعت الکترونیک
قدرت و کاهش هزینهی ساخت سوییچهای قابل کنترلِ سریع اشاره نمود
[ .]9پس از بررسی سیستم مورد مطالعه و انتخاب ادوات جبرانساز
مناسب ،همچنان یک سؤال اساسی باقی میماند که مناسبترین خطوط
برای نصب ادوات جبرانساز چه خطوطی هستند؟ پاسخ به این سؤال
کامالً به هدف از استفاده و بهکارگیری ادوات جبرانساز وابسته است.
با ایجاد بازارهای برق و گسترش دیدگاه بهرهبرداری اقتصادی و
رقابتی از سیستمهای قدرت ،مسائل اقتصادی در جایابی ادوات
جبرانساز نقشی به مراتب پر رنگتر از مسائل دینامیکی و پایداری پیدا
کردهاند [ .]8از دیدگاه بازار ،بهترین خطوط برای نصب ادوات جبرانساز
خطوطی هستند که با نصب ادوات جبرانساز در آنها بیشترین منفعت
اقتصادی حاصل شود؛ حال آن که ممکن است نصب ادوات جبرانساز
در این خطوط ،لزومًا حداکثر افزایش ممکن در پایداری و ایمنی سیستم
را به دنبال نداشته باشد [.]1
آنچه مسلم است ،هدف از استفاده از ادوات جبرانساز هر چه باشد
امکان انتخاب و آزمایش تمامی خطوط سیستم برای قرار دادن ادوات
جبرانساز وجود ندارد .از این رو تشخیص خطوط مهمتر و ایجاد یک
لیست اولویت بندی شده از خطوط سیستم برای نصب این ادوات ،از
جمله مباحث مهم در موضوع جایابی بهینهی ادوات جبرانساز سری
میباشد.
در دههی اخیر و در اثر ایجاد بازارهای برق ،بررسی جایابی ادوات
جبرانساز درسیستم با رویکرد اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است .تأثیرادوات جبرانساز سری بر روی تراکم و همچنین قیمتهای
گرهای در [ ]1بررسی و نشان داده شده است که استفاده از این ادوات
میتواند در کاهش تراکم و همچنین تلفات مؤثر باشد .در [ ]1برای
جایابی بهینهی ادوات جبرانساز و همچنین مقدار بهینهی آن از الگوریتم
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ژنتیک استفاده شده است .مراجع ] [4-3با تعریف و استفاده از ضرایب
حساسیت مختلف ،به بهینهسازی جایابی ادوات جبرانساز و جلوگیری
از اضافه بار خطوط پرداختهاند .اخیرًا در [ ،]79استفاده از  PSO2برای
جایابی بهینهی ادوات جبرانساز سری پیشنهاد و بررسی شده است.
تاکنون روشهای مختلفی برای تشکیل لیست اولویت برای نصب
ادوات جبرانساز در خطوط مختلف سیستم معرفی شده است .با این
وجود ،فقدان پژوهشی که تمامی این روشها را بر روی یک سیستم
پیادهسازی و با یکدیگر مقایسه نماید ،تصمیمگیری دقیق برای انتخاب
و استفاده از هر کدام از این روشها را با مشکل مواجه نموده است .برای
رفع این مشکل ،در این مقاله روشهای تفاوت قیمت گرهای ،مشارکت
در هزینهی تراکم و ضریب حساسیت خروج خطوط به عنوان
پرتکرارترین و مهمترین روشهای پیشنهادی برای جایابی ادوات
جبرانساز سری بهطور همزمان بر روی یک سیستم پیادهسازی شده و
نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج این تحقیق میتواند برای
مقایسهی این روشها و انتخاب روش مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین با ارائه و معرفی مفاهیم خطوط "تراکمزا" و خطوط "تراکمزدا"،
روش تفاوت قیمت گرهای بهشکل مطلوبی اصالح شده و ارتقا یافته است.
هر سه روش ارائه شده و همچنین روش اصالح شدهی پیشنهادی
در این مقاله ،جایابی ادوات جبرانساز سری را از دیدگاه اقتصادی و
مبتنی بر بازار برق مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند .هدف از نصب
جبرانساز در تمامی این روشها کاهش تراکم و هزینههای تولید در
سیستم است و عدم قطعیتهایی چون تولیدات منابع پراکنده نظیر
نیروگاههای بادی و خورشیدی ،بار شبکه و همچنین قیمت بازار میتواند
در حل مساله با استفاده از این روشها مؤثر باشد که روشهای متفاوتی
برای در نظر گرفتن این عدم قطعیتها پیشنهاد شده است[.]77
از سوی دیگر در روشهای موجود ،تنها جایابی اولین جبرانساز در
سیستم بررسی میگردد حال آنکه با توجه به سطح تراکم در سیستم،
این امکان وجود دارد که نصب جبرانسازهای متعدد در سیستم
سودآوری بههمراه داشته باشد .البته بدین منظور باید هزینههای
سرمایهگذاری این ادوات را نیز در نظر گرفت تا بتوان بهصورت دقیق در
مورد تعداد جبرانسازهای مورد نیاز و سودآور را برای سیستم محاسبه
نمود .از این رو در این مقاله با در نظر گرفتن هزینههای سرمایهگذاری
ادوات جبرانساز سری ،جایابی بهینه جبرانسازهای سری در سیستم
نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و یک روش گام به گام برای
تشخیص تعداد ،مکان و میزان جبرانسازی مورد نیاز در سیستم برای
حصول حداکثر سود ممکن ارائه شده است.
در ادامهی این مقاله و در بخش  ،2نحوهی مدلسازی استاتیکی و
تزریق توان ادوات جبرانساز و همچنین هزینههای سرمایهگذاری آنها
بهصورت کلی شرح داده شده است .اگرچه روش بیانشده برای تمامی
ادوات جبرانساز قابل استفاده است ،با این حال در این مقاله بر روی
خازن سری کنترلشونده با تایریستور ( )TCSC3پیادهسازی و شرح داده
شده است .در بخش  9روشهای موجود برای ایجاد لیست اولیه توضیح
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داده شده و در بخش  8با ارائه و پیشنهاد مفاهیم خطوط تراکمزا و
خطوط تراکمزدا ،روش تفاوت قیمتهای گرهای اصالح و ارتقا شده است.
الگوریتم کامل روش پیشنهادی در بخش  1ارایه شده است .نتایج
شبیهسازی و مقایسهی هر سه روش و همچنین بررسی نصب تعداد
مختلف جبرانساز سری با در نظر گرفتن هزینهی سرمایه گذاری این
ادوات در بخش  1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتیجهگیری در
بخش  1ارایه شده است.

 -2مدلسازی و هزینهی نصب ادوات جبرانساز سری
 -1-2مدلسازی استاتیکی و تزریق توان TCSC

یک خط انتقال نوعی مشابه شکل -7الف را در نظر بگیرید .در حالت
استاتیک ،جبرانساز سری را میتوان بهصورت اضافه شدن یک خازن
متغیر به خط مشابه آن چه در شکل -7ب آورده شده است در نظر گرفت
[.]72
Bus-i

Bus-j
Yij = Gij + jBij
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استفاده از این نوع مدلسازی باعث میشود که در هر بار شبیهسازی،
ماتریس امپدانس سیستم دچار تغییر شود و محاسبات طوالنی گردد .از
این رو برای رفع این مشکل ،از مدل تزریق توان برای ادوات جبرانساز
استفاده میگردد؛ بدین صورت که افزایش ظرفیت خط را با گرفتن توان
از باس ابتدایی و تزریق آن به باس انتهای آن مدلسازی میگردد [.]79
این مدل در شکل  2به تصویر کشیده شده است.
مقدار هر یک از توانهای تزریقی را میتوان از تفاضل توانهای
جاری شده در خط ،قبل و بعد از اضافه شدن  TCSCبهدست آورد.
مقادیر نهایی برای توانهای تزریقی طبق روابط ( )7الی ( )1محاسبه
میگردد [.]79
()7

Pic  Vi 2Gij  VV
] i j [Gij cos ij  Bij sin ij

()2

Pjc  V j2Gij  VV
] i j [Gij cos ij  Bij sin ij

()9

Qic  Vi 2Bij  VV
] i j [Gij sin ij  Bij cos ij

()8

Q jc  V j2Bij  VV
] i j [Gij sin ij  Bij cos ij
)  xc (rij 2  xij 2  xc xij

()1

) (rij  xij 2 )(rij 2  ( xij  xc )2
2

) xc rij ( xc  2 xij

jBsh

jBsh

()1

(الف)
Bus-j

-jxc

Bus-i

Yij = Gij + jBij

jBsh

jBsh

) ) (rij  xij )(rij  ( xij  xc
2

2

2

2

Bij 

Gij 

در این روابط  Viو  Vjولتاژ باسهای  iو   ij ،jاختالف زوایای ولتاژ
باسهای  iو  xc ،jراکتانس جبرانساز rij ،و  xijمقاومت و راکتانس خط
متـصل بیـن بـاسهای  iو  jو  Piو  Pjتوانهای اکتیو و  Qicو Qjc
توانهای راکتیو تزریقی به باسهای  iو  jهستند.
بهدلیل مسائل پایداری و تشدید زیرسنکرون ،ادوات جبرانساز سری
در خطوط متصل به ژنراتورها نصب نمیگردند .همچنین حداکثر
جبرانسازی برابر هفتاد درصد راکتانس خط در نظر گرفته میشود
[.]78
 -2-2هزینه سرمایهگذاری TCSC

(ب)
شکل  :1مدلسازی خطوط؛ الف) بدون جبرانساز ،ب) با جبرانساز
Bus-j
Pjc + jQjc

jBsh

Bus-i
Zij = rij + jxij

Pic + jQic

jBsh

بر اساس [ ]7و [ ]77و همچنین دادههای شرکت زیمنس که در []71
منتشر شده است ،میتوان رابطهی ( )1را برای هزینهی سرمایهگذاری
 TCSCبرای هر کیلووار در نظر گرفت.
()1

$ / KVar

CTCSC  0.0015STCSC 2  0.713STCSC  153.75

که 𝐶𝑆𝐶𝑇𝑆 ،نقطهی عملکرد  TCSCبرحسب مگاوار و  CTCSCهزینهی
سرمایهگذاری برای هر کیلووار است .با استفاده از رابطهی ( ،)1کل
هزینهی سرمایه گذاری  TCSCرا میتوان بهصورت رابطهی ( )4نوشت.
()4

TCTCSC  CTCSC * STCSC *1000 $

در این رابطه 𝑇𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶 ،کل هزینهی سرمایهگزاری برای نصب
است حال آنکه در محاسبات مربوط به هزینهها در سیستمهای
تجدیدساختار یافته باید هزینهی ادوات برحسب دالر بر سال در نظر
TCSC

شکل :2مدل تزریق توان برای ادوات جبرانساز سری
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گرفته شود .بدین منظور و با در نظر گرفتن 𝑇𝐿 و 𝑟𝑖 بهترتیب برابر طول
عمر  TCSCو نرخ بهره ،میتوان رابطهی ( )3را برای هزینهی سرمایه
گزاری در هر سال ( )ACTCSC4نوشت [.]7
()3

$ / year

ir (1  ir ) LT
(1  ir ) LT  1

ACTCSC  TCTCSC

که 𝑗𝑖𝜆∇ قدر مطلق تفاوت قیمت در دو باس  iو  jاست و طبق رابطهی
( )72محاسبه میگردد.
()72

از مهمترین روشهای تشخیص خطوط مهمتر سیستم و تشکیل لیست
اولیه جهت جایابی بهینه ادوات جبرانساز در سیستمهای تجدیدساختار
یافته میتوان بهروش تفاوت قیمتهای گرهای ،روش مشارکت در
هزینهی تراکم و روش ضریب حساسیت خروج خطوط اشاره نمود که در
ادامه شرح داده میشوند.
 -1-3روش تفاوت قیمتهای گرهای
بهطور کلی قیمتهای گرهای در سیستم از سه قسمت هزینه مربوط به
انرژی ،هزینه مربوط به تلفات و هزینهی مربوط به تراکم تشکیل شده
است [ .]71بر این اساس میتوان رابطهی ( )79را برای قیمت در باس
iاُم بهصورت زیر نوشت.
ti  ei  li  ci

در این رابطه 𝜆𝑙𝑖 ،𝜆𝑒𝑖 ،𝜆𝑡𝑖 ،و 𝑖𝑐𝜆 بهترتیب بیانگر قیمت گرهای ،قیمت
مربوط به انرژی ،قیمت مربوط به تلفات و قیمت مربوط به تراکم در باس
iاُم میباشند.
هزینهی مربوط به انرژی در تمام باسها یکسان بوده و از پخش بار
اقتصادی بدون در نظر گرفتن تلفات و تراکم حاصل میشود .بنابراین
تفاوت قیمتهای گرهای در دو باس سیستم برابر مجموع هزینههای
مربوط به تلفات وتراکم میباشد [ .]71بر اساس روش تفاوت قیمتهای
گرهای ،اولویت نصب  TCSCبا خطوطی است که اختالف قیمتهای
گرهای در دو سر آنها نسبت به سایر خطوط بیشتر باشد.
 -2-3روش مشارکت در هزینهی تراکم
در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که اگرچه اختالف قیمت در
دو سر خطی از سیستم زیاد باشد ولی توان جاری شده در خط و در
نتیجه میزان هزینهی ناشی از تراکم خط ناچیز باشد .بهعبارت دیگر برای

| ij | i   j

بنابراین میتوان کل هزینه ناشی از تراکم را طبق رابطهی ( )79محاسبه
نمود.
()79

 -3معرفی و بررسی روشهای موجود

()79

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبرانساز . . .

TCC   ijnl 1 ij * Pij

حال سهم هر یک از خطوط در هزینهی تراکم سیستم را میتوان
بهصورت رابطهی ( )78بیان نمود.
()78

CCij
TCC

CCCl 

مطابق با این روش ،خطوطی از سیستم از اولویت بیشتری برای قرار
دادن ادوات جبرانساز برخوردار هستند که سهم بیشتری در هزینهی
تراکم ایجاد شده در سیستم و بهعبارت دیگر دارای 𝑙𝐶𝐶𝐶 بزرگتری
باشند.
 -3-3روش ضریب حساسیت خروج خط
در این روش ،پس از شناسایی خطوط متراکم سیستم ،رابطهی توان
جاریشده در این خطوط با دیگر خطوط سیستم نیز مورد بررسی قرار
میگیرد .فرض کنید خط  kدر سیستم متراکم باشد .در این صورت
ضـریب حسـاسیت خـروج خط 𝑙 نسبـت به خروج خط 𝑘 را میتوان
بهصورت رابطهی ( )71تعریف نمود [.]74
()71

fl
o
k

f

dl , k 

که 𝑙𝑓∆ تغییر توان خط 𝑙 پس از خروج خط 𝑘اُم و  𝑓𝑘0توان جاریشده
در خط 𝑘 قبل از خروج از سیستم است .هر یک از خطوط که دارای
ضریب حساسیت خروج منفی و بزرگتری باشد ،بدین معناست که
افزایش توان عبوری از آن باعث کاهش تراکم در خط متراکم خارج شده
میگردد .از این رو برای قرارگیری ادوات جبرانساز سری مناسب است.
در این روش برای خروج هر یک از خطوط متراکم ،ضرایب حساسیت
برای تمامی خطهای سیستم محاسبه شده و خطوطی که دارای مقدار
منفی بزرگتری هستند به عنوان خطوطی که تأثیر بیشتری در کاهش
تراکم در سیستم دارند در لیست اولیه قرار میگیرند.

تعیین خطوط با اولویت سیستم ،عالوه بر تفاوت قیمت در دو سر آن

 -4ارائه مفاهیم "خطوط تراکمزا" و "خطوط تراکمزدا" و

خط ،باید میزان توان جاریشده در خط را هم در نظر گرفت .فرض کنید

اصالح روش تفاوت قیمتهای گرهای

𝑖𝜆 و 𝑗𝜆 بهترتیب بیانگر قیمتهای گرهای در باسهای  iو jاُم و 𝑗𝑖𝑃 نیز

در روش تفاوت قیمتهای گرهای ،تنها تفاوت قیمت در دو سر یک خط
مورد توجه قرار گرفته و جهت توان عبوری از خطوط در تشکیل لیست
اولویت در نظر گرفته نشده است .این در حالی است که برای رفع تراکم
در سیستم ،باید ظرفیت خطوطی که انرژی را از باس با قیمت کمتر به
باس با قیمت بیشتر منتقل میکنند افزایش داد .از این رو باید توان
جاریشده در خطوط را نیز در نظر گرفت و آن را بهنحوی تغییر داد که

توان جاری شده بین این دو باس در خط 𝑙 باشد .در این صورت میتوان
هزینهی تراکم ناشی از حداکثر ظرفیت قابل تحمل خط 𝑙 را به صورت
رابطهی ( )77نوشت [.]71
()77

Serial no. 84

CCij  ij * Pij

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /181مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

انرژی از مناطق با قیمت کمتر به مناطق با قیمت بیشتر منتقل گردد.
حال آن که روش تفاوت قیمتهای گرهای ،تفاوتی مابین خطوطی که
توان را از باس با قیمت کمتر به باس با قیمت بیشتر منتقل میکنند یا
بالعکس قائل نیست .برای رفع این مشکل ،تقسیم بندی خطوط به دو
دستهی "تراکم زا" و "تراکمزدا" بهنحو ذیل پیشنهاد میگردد.
در این تقسیمبندی پیشنهادی ،خطوطی از سیستم را که توان را از
باس با قیمت بیشتر به باس با قیمت کمتر منتقل مینمایند تراکمزا و
خطوطی که در آنها توان از باس با قیمت کمتر به باس با قیمت بیشتر
منتقل میشود تراکمزدا مینامیم .بنابراین انتقال بیشتر توان در خطوط

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبرانساز . . .

اول بهدست میآید .سپس با استفاده از روابط  7تا  1از بخش  ،2نصب
 TCSCدر خط انتخابی مدلسازی شده وتوانهای تزریقی به دو سر خط
محاسبه میگردد .این توانهای تزریقی بهصورت بار در باسهای مربوطه
شبیهسازی میگردد.
در مرحلهی بعد با نصب  TCSCدر هر یک از خطوط انتخابی از
لیست اولویت و اجرای پخش بار اقتصادی ،سود حاصل از نصب TCSC
محاسبه شده و همچنین با استفاده از روابط ( )1تا ( ،)3هزینهی
سرمایهگذاری برای نصب  TCSCنیز بهدست آمده و سود یا زیان
ساالنهی حاصل از نصب  TCSCدر خط مورد نظر محاسبه میگردد.

تراکمزا باعث افزایش سطح تراکم و در نتیجه هزینهی تولید بیشتر و
شروع

انتقال توان بیشتر در خطوط تراکمزا باعث کاهش هزینههای تولید
میگردد .باید توجه نمود که اختالف قیمت گرهای هم در دو سر خطوط

اجرا پخش بار اقتصاد

تراکمزا و هم در دو سر خطوط تراکمزدا زیاد است و برای تشخیص این
خطوط عالوه بر اختالف قیمتهای گرهای ،باید جهت توان عبوری از
آنها را نیز در نظر گرفت .این امری است که در هر دو روش تفاوت

آیا سیستم متراکم است؟

قیمتهای گرهای و مشارکت در هزینه تراکم در نظر گرفته نشده است
و هم خطوط تراکمزا و هم خطوط تراکمزدا بهدلیل اختالف قیمت

بله

گرههای دو سرشان در لیست اولیه قرار میگیرند.
اگر 𝑗𝑖𝑃 توان اکتیو جاریشده از باس  iبه باس  jباشد و | 𝑗𝑖𝑃| قدر
مطـلق آن باشد ،میتوان رابـطهی ( )71را برای اختالف قیمتهای
گرهای در دو سر خط 𝑙 پیشنهاد داد.
()71

) ( j   i

Pij
| | Pij

 -5الگوریتم پیشنهادی جهت جایابی بهینه ادوات
جبرانساز در سیستمهای تجدید ساختار یافته
با توجه به مطالب بیانشده ،الگوریتم به تصویر کشیدهشده در شکل 9
را میتوان برای جایابی بهینه  TCSCدر سیستم قدرت پیشنهاد داد .در
این الگوریتم ابتدا پس از اجرای پخش بار اقتصادی ،قیود فعال شده در
هنگام اجرای پخش بار مورد بررسی قرار میگیرد .درصورتی که قیود
مربوط به حداکثر ظرفیت خطوط فعال شده باشد یا به عبارت دیگر
سیستم دارای تراکم باشد ،امکان نصب جبرانساز در سیستم بررسی
خواهد شد .در غیر اینصورت الگوریتم خاتمه مییابد.
در مرحلهی بعد و در صورت وجود تراکم در سیستم ،با استفاده از
یکی از روشهای بیان شده در بخش  9و یا روش اصالح شدهی
پیشنهادی در بخش  ،8خطوط اولویت دار سیستم جهت نصب TCSC

Serial no. 84

تشکیل لیست اولویت با یک از روشها
مد نظر
محاسبه توان ها تزریق در دو سر
خط با استفاده از روابط  7تا 1

ij 

با استفاده از این رابطه ،تراکمزا یا تراکمزدا بودن خطوط نیز در تشکیل
لیست اولیه در نظر گرفته خواهد شد .در این رابطه ،مقدار تفاوت
قیمتهای گرهای برای خطوط تراکمزا منفی و برای خطوط تراکمزدا
مثبت خواهد شد و بدین صورت خطوط تراکمزا در انتهای لیست اولویت
قرار خواهند گرفت.

خیر

اجرا پخش بار اقتصاد با نصب TCSC

در خطوط انتخاب از لیست اولیه
محاسبه سود حاصل از نصب  TCSCو
هزینه سرمایه گذار
نصب  TCSCدر هر بله
یک ازخطوط
اولویت دار اولیه

آیا نصب  TCSCبهصرفه است؟

خیر

پایان

شکل  :3الگوریتم جایابی بهینه تعداد مناسب  TCSCدر سیستم

در پایان با محاسبهی سود خالص سالیانه حاصل از نصب  TCSCدر
سیستم ،در رابطه با نصب  TCSCهای بعدی یا خاتمهی الگوریتم
تصمیمگیری میگردد .سود خالص سالیانه در این مرحله از تفاضل میزان
کاهش هزینه تولید ناشی از نصب  TCSCو هزینهی سرمایهگذاری آن
حاصل میگردد.
باید توجه داشت که برای تشکیل لیست اولویت برای نصب
های بعدی ،باید  TCSCهای قبلی در سیستم نصب شده و تأثیر آنها
در پخش بار اقتصادی سیستم در نظر گرفته شود .با نصب  TCSCاول
TCSC
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در سیستم ،توپولوژی سیستم و از این رو نتایج پخش بار اقتصادی تغییر
کرده و متفاوت با سیستم اولیه بدون نصب  TCSCخواهد بود.

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبرانساز . . .

هزینهی کل سیستم برای پخش بار اقتصادی در جدول  2آورده شده
است.

نکتهی مهم در مقایسهی روشهای بیانشده ،تعداد خط انتخابی
مورد نیاز از لیست اولویت برای حصول نتیجهی مناسب و دلخواه است.
بدین معنا که هر چه لیست اولویت در روشی دقیقتر باشد و برای حصول
حداکثر سود ممکن نیاز به انتخاب و آزمایش تعداد خطوط کمتری برای
نصب  TCSCباشد ،مسلمًا آن روش بهتر خواهد بود.

 -6شبیهسازی و تحلیل نتایج
جهت مقایسه و شبیهسازی روشهای مختلف ،از سیستم استاندارد 93
باس ارائه شده در نرم افزار  MATPOWER5.1استفاده شده است [.]73
این سیستم دارای  93باس 81 ،خط 27 ،بار و  79ژنراتور میباشد که
در شکل  8به تصویر کشیده شده است.
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30
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G7
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36
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35
39

8
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38
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23
19

36

G6

12
32

22
37
35

5

19

20
33

13 11 21

34

33
G5

7

G3

15
31

16
8

G2

شکل  :4سیستم استاندارد  33باس

در این سیستم ،مجموع بار برابر  1218/2مگاوات و مجموع ظرفیت
ژنراتورها برابر  1911مگاوات میباشد .مشخصات مربوط به هزینه و
حداکثر توان تولیدی هر یک از ژنراتورها در جدول  7آورده شده است.
همچنین حداقل توان تولیدی برای تمامی ژنراتورها برابر صفر در نظر
گرفته شده و از هزینههای ثابت نیز صرفنظر شده است .تمامی ضرایب
هزینهی ژنراتورها برگرفته از [ ]71است.
با اجرای پخش بار اقتصادی ،هیچ یک از خطوط سیستم متراکم
نشده و قیمت در تمام باسهای سیستم مساوی و برابر  71/331دالر بر
مگاوات ساعت است .میزان تولید هر یک از ژنراتورها ،هزینه هر کدام و

Serial no. 84

( ($/MW

( ($/MW

7989
181
121
112
194
141
149
118
411
7799

1/3
9/1
2/4
8/1
2/4
9/1
8/4
9/1
9/1
9/3

9/973
9/977
9/97
9/993
9/979
9/993
9/97
9/977
9/991
9/991

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

هزینه ()$

میزان تولید ()MW

ژنراتور

2129/2
1818/1
1714/9
1811/4
8188/3
1137/2
1144/9
1837/2
4894/7
3319/8
17317

294/9
111/7
111/4
121/9
191
149/3
111/4
117/1
411
7998/1
1218/2

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
Total

12

14
32 20

9

11

18

10
34

G4

22

10

6

حداکثر ظرفیت
تولید ()MW

2

2

جدول  :2میزان تولید و هزینه ژنراتورهای سیستم
2

18

ضریب هزینه b

ضریب هزینه a

ژنراتور

G1

G8

40

جدول  :1مشخصات ژنراتورهای سیستم

 -1-6تشکیل لیستهای اولویت با استفاده از روشهای مختلف
و جایابی یک TCSC

برای ایجاد تراکم در سیستم ،حداکثر توان عبوری از یکی از خطوط
سیستم را کمتر از مقدار توان جاریشده در آن قرار میدهیم .بهطور
مثال توان جاری شده در خط  79برابر  811مگاوات از باس  1به باس 1
میباشد که با تعیین حداکثر توان عبوری از این خط برابر  899مگاوات،
سیستم دچار تراکم میگردد .نتایج پخش بار اقتصادی برای ژنراتورهای
سیستم در این حالت شامل میزان توان تولیدی بر حسب مگاوات و هزینه
تولید هر یک در جدول  9آورده شده است.
جهت مقایسهی بهتر نتایج و درک بهتر مفاهیم در اجرای پخش بار
از تلفات صرفنظر شده است .لذا میزان کل توان تولیدی در هر دو حالت
قبل و بعد از ایجاد تراکم ثابت مانده و بدون تغییر است .در اجرای پخش
بار با مقایسهی هزینههای کل تولید در جداول  2و  9مشاهده میگردد
که بهدلیل تراکم ،هزینهی کل تأمین توان سیستم  224دالر در هر
ساعت افزایش یافته است و برای یک سال 7/331 ،میلیون دالر هزینه
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اضافی تولید را خواهیم داشت .بنابراین اتخاذ راهکارهایی برای رفع تراکم
در سیستم ضروری بهنظر میرسد.
جدول  :3میزان تولید و هزینه ژنراتورهای سیستم بعد از ایجاد
تراکم
9292
9484
1973
1439
8111
1139
1784
1123
4894
77291
12713

213/7
881/1
192/1
112
194
141
149
118
411
7913/4
1218/2

G1

باسهای  97و  92با دیگر بارهای سیستم محدود شده و بنابراین توان
تولیدی آنها کمتر از حالت عادی شده است .این کاهش تولید توان،
باعث کاهش سطح هزینه تولید و در نتیجه قیمتهای گرهای کمتری در
باسهای  97و  92شده است.
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Bus Number

G8

شکل  :6قیمتهای گرهای قبل و بعد از ایجاد تراکم
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G10
Total

1200
before congestion
after congestion
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2

)active power generation (MW

توانهای جاریشده در خطوط سیستم قبل و بعد از ایجاد تراکم در
خط  79در شکل  1به تصویر کشیده شده است .با مقایسهی شکل  1و
توپولوژی سیستم در شکل  8مشاهده میشود که بعد از ایجاد تراکم در
خط  ،79توان جاری شده در خطوط  29 ،78و  29که توان تولیدی
توسط ژنراتورهای  G2و  G3را به سیستم تزریق میکنند کاهش و توان
خطوط  9و  1که توان ژنراتورهای  G8 ،G1و  G10را به ناحیهی متراکم
منتقل مینمایند افزایش یافته است .بنابراین انتظار میرود که با کاهش
بیشتر حداکثر توان عبوری از خط  ،79خطوط  9و  1نیز بهسمت متراکم
شدن پیش روند .با ایجاد تراکم در سیستم هزینه انرژی در باسهای
سیستم برابر نبوده و تغییر مینماید .شکل  1قیمت حاشیهای گرهای را
با افزایش یک مگاوات اضافی در باسهای مختلف سیستم برای قبل و
بعد از ایجاد تراکم نشان میدهد.
از شکل  1میتوان دریافت که تفاوت قیمت در دو سر خط متراکم
(خط شماره )79یعنی باسهای  1و  1به طرز قابل مالحظهای افزایش
یافته و برابر  1/18دالر است .از طرف دیگر با ایجاد تراکم در خط ،79
با توجه به توپولوژی سیستم ،ارتباط ژنراتورهای  G2و  G3واقع در

از طرف دیگر عدم امکان تولید و فروش توان از ژنراتورهای  G2و
 G3به تمامی بارهای سیستم ،باعث شده است که قیمت گرهای برای
باسهای نزدیک به این دو ژنراتور (یعنی باسهای  72 ،77 ،79و )79
نیز نسبت به حالت قبل از ایجاد تراکم کاهش یابد .همچنین عدم امکان
تولید توان در ژنراتورهای  G2و  G3را دیگر ژنراتورهای سیستم جبران
نموده و بنابراین با افزایش تولید توان در آنها ،قیمت انرژی در باسهای
متصل به دیگر ژنراتورها افزایش یافته است .نمودار توانهای تولید شده
توسط ژنراتورها قبل و بعد از ایجاد تراکم در سیستم در شکل  1به تصویر
کشیده شده است.

200
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شکل  :7توانهای تولیدی ژنراتورها قبل و بعد از ایجاد تراکم
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شکل  :5توانهای جاری شده در خطوط قبل و بعد از ایجاد تراکم

حال با قرار دادن  TCSCدر تک تک خطوط سیستم ،هزینهی تولید
را در هر حالت محاسبه نموده و بهترین نقاط برای قرارگیری  TCSCرا

Serial no. 84

به دست میآوریم .سپس با استفاده از هر سه روش بیان شده و همچنین
روش پیشنهادی اصالحی نیز خطوط کاندیدا را به دست آورده و با
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خطوط مناسب اصلی مقایسه مینماییم .در آخر تأثیر قرار دادن
در دو خط متفاوت را بر سیستم بررسی مینماییم.

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبرانساز . . .

TCSC

با قرار دادن  TCSCدر تمامی خطوط سیستم با هدف کاهش هزینه
تولید ،بهترین خطوط سیستم برای نصب  TCSCمطابق جدول  8حاصل
شده است .نصب  TCSCدر دیگر خطوط سیستم هیچگونه تاثیری بر
کاهش هزینه تولید ندارد .از سوی دیگر امکان نصب جبرانسازهای سری
از منظر پایداری سیستم نیز باید بررسی گردد که با نصب  TCSCبر روی
خطوط جدول  8و انجام شبیهسازیهای مورد نیاز ،پایداری سیستم
حاصل میگردد.

با توجه به شکل  4میتوان دریافت که خطوط  4 ،77و 79در
دستهی  Aو جزء مهمترین خطوط پیشنهادی برای نصب  TCSCقرار
گرفتهاند؛ حال آن که این خطوط در جدول  8جایی ندارند و نصب
 TCSCدر آنها تاثیری بر هزینهی تولید سیستم ندارد .با توجه به
توپولوژی سیستم میتوان دریافت که این خطوط هر دو به باس ( 1باس
با بزرگترین  )LMPمتصل هستند و جهت توان عبوری در آنها بهنحوی
است که توان را از مناطق با قیمت بیشتر به مناطقی که قیمت کمتر
دارند منتقل میکنند .بهعبارت دیگر این خطوط تراکمزا هستند و نصب
 TCSCدر آنها توجیه اقتصادی ندارد .برای حذف این خطوط از لیست

جدول :4

بهترین خطوط سیستم برای نصب TCSC

اولیه ،از روش اصالح شده استفاده مینماییم .شکل  3نمودار حاصل شده

سود سالیانه (میلیون دالر)

هزینه تولید ()$

شماره خط

برای تفاوت قیمتهای گرهای در دو سر خطوط سیستم را با در نظر

7/331
7/331
7/498
7/119
7/271
9/113
9/811
9/971
9/281
9/732
9/931
9/912

17317
17317
17319
12992
12989
12939
12721
12789
12717
12711
12714
12719

(79)1-1
(72)1-1
(3)8-78
(29)79-78
(71)1-4
(73)79-79
(1)8-9
(9)2-9
(21)71-71
(99)74-71
(1)9-74
(8)2-21

گرفتن جهت توان عبوری از آنها و مفاهیم خطوط تراکمزا و تراکمزدا

با بهدست آوردن اختالف قیمت در دو سر شاخههای مختلف و مرتب
نمودن بهصورت نزولی ،نمودار نشان داده شده در شکل  4حاصل
میگردد .در این شکل ،خطوط را برحسب اختالف قیمت در دو سرشان
میتـوان به سه دسـتهی  B ،Aو  Cتقسـیم نمود .مشاهده میگردد که
هر پنج خط(خطوط  29 ،3 ،72 ،79و  )71که در جدول  8بهعنوان
بهترین خطوط جهت نصب  TCSCمشخص شدهاند در دستهی  Aقرار
گرفتهاند.

به تصویر کشیده است.
با توجه به شکل  3میتوان دریافت که با استفاده از روش تفاوت
قیمتهای گرهای اصالح شده ،خطوط  4 ،77و  79از دستهی  Aو
خطوط  74 ،22 ،27و  28از دستهی  Bجدا شده و در آخر لیست
پـیشنهادی و در دستـهی  Dقـرار گرفتـهاند .با تـوجه به جدول  8نیز
میتوان دریافت که این خطوط تراکمزا بوده و نصب  TCSCدر آنها
تاثیری بر کاهش هزینههای تولید ندارد که تأثیر محسوس روش
اصالحشده در کاهش تعداد خطوط حاضر در لیست اولویت را نمایش
میدهد .خطوط تراکمزا در شکل  8با رنگ قرمز از سایر خطوط متمایز
شدهاند.
حال با استفاده از روش مشارکت در هزینهی تراکم به تشکیل لیست
اولیه میپردازیم .با محاسبهی ضرایب مشارکت در هزینه تراکم برای
خطوط سیستم ،لیست اولیه مطابق شکل  79حاصل میگردد .با توجه
به شکل  ،79بیشترین هزینهی مشارکت در تراکم بهترتیب مربوط به
خطوط  72 ،79و  77میباشد.
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شکل  :8اولویتبندی خطوط بر اساس تفاوت قیمتهای گرهای
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شکل  :3اولویتبندی خطوط بر اساس تفاوت قیمتهای اصالحشده
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شکل  :11اولویتبندی خطوط بر اساس میزان مشارکت در هزینه تراکم

با توجه به نزدیکبودن اعداد به یکدیگر در این روش ،دسته بندی
خطوط مشکلتر از تقسیم بندی خطوط بر اساس تفاوت قیمتهای
گرهای میباشد .در این روش ،خطوط در چهار دستهی  C ،B ،Aو D
تقسیمبندی شدهاند .با مقایسهی شکل  79و جدول  8مشاهده میشود
که برای داشتن پنج خط مهمتر در لیست اولیه ،باید خطوط واقع در دو
دستهی  Aو  Bیعنی مجموعًا  1خط انتخاب گردند.
با مقایسهی شکل  79با شکل  4میتوان دریافت که در اولویتبندی
خطوط با روش مشارکت در هزینه تراکم نسبت به روش تفاوت
قیمتهای گرهای ،ترتیب اولویت خطوط  72و  77تغییر پیدا نموده،
اولـویت خط  79از مکان  4به  8رسیده و خط  4نیز در اولویت پایینتری
نسبت به قبل قرار گرفته است .همچنیین خطوط  22و  27از لیست
اولیه جدا شده و خط  21اضافه گردیده است .با دقت در میزان توانهای
عبوری از خطوط ارائه شده در شکل  ،1میتوان مشاهده نمود که
خطوطی که دارای توان عبوری کمتری بودهاند از لیست اولیه خارج و یا
در اولویت پایینتری قرار گرفتهاند و برعکس ،خطوطی که توان بیشتری
انتقال میدادهاند در اولویت باالتری قرار داده شدهاند.

حال با استفاده از ضریب حساسیت خروج خط لیست اولیه را تشکیل
میدهیم .چون تنها خط متراکم در سیستم خط شماره  79میباشد پس
تنها کافی است که ضریب حساسیت خطوط دیگر را نسبت به خروج
خط  79محاسبه نماییم .شکل  77این ضرایب حساسیت را به تصویر
کشیده است .با مقایسهی شکل  77و جدول 8میتوان دریافت که تمامی
خطوط مهم سیستم با استفاده از این روش نیز در لیست اولیه قرار
میگیرند .همچنین میتوان دریافت که این روش خطوط تراکمزا و
تراکمزدا را بهخوبی تشخیص داده و خطوط تراکـمزا (خـطوط ،74 ،77
 4و  )79را در انتهای لیست اولـویت قرار میدهد.
در پایان برای این سیستم تأثیر اضافه شدن  TCSCبر قیمتهای
گرهای را برای حالتی که  TCSCدر خطوط  3و  1قرار داده شود بررسی
مینماییم .نمودار قیمتهای گرهای در باسهای مختلف سیستم برای
حالتهای قبل از تراکم ،بعد از تراکم ،نصب  TCSCدر خط  1و نصب
 TCSCدر خط  3در شکل  72به تصویر کشیده شده است.
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شکل  :11اولویتبندی خطوط بر اساس ضریب حساسیت خطوط
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شکل  :12قیمتهای گرهای قبل و بعد از نصب  TCSCدر خطوط  3و 6

همانگونه که مشاهده میشود با نصب  TCSCدر هر دو مکان،

جدول  :5میزان تولید و هزینه ژنراتورهای سیستم بعد از ایجاد
تراکم

قیمتهای گرهای کاهش مییابد و از حالت متراکم بهسمت حالت عادی
سیستم حرکت میکند .همانطور که مطابق جدول  8انتظار میرفت

هزینه ()$

میزان تولید ()MW

ژنراتور

کاهش قیمتهای گرهای در صورت نصب  TCSCدر خط  3بیشتر از

1114
9711
1314
1439
8111
1139
9111
1123
1448
77119
12331

938
939/2
191
112
194
141
873/1
118
423/8
7799
1218/2

G1

حالتی است که  TCSCدر خط  1نصب شود.
 -2-6بررسی جایابی چند  TCSCدر سیستم با در نظر گرفتن
هزینهی سرمایهگذاری
در این قسمت به بررسی هزینه و سود حاصل از نصب چند  TCSCدر
زمانی که چند خط از سیستم متراکم میباشند و با در نظر گرفتن
هزینهی نصب این ادوات میپردازیم .بدین منظور حداکثر ظرفیت
خطوط شماره  94 ،79و  82را بهترتیب برابر  999 ،899و  999مگاوات

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
Total

قرار میدهیم .در این حالت هر سهی این خطوط با حداکثر ظرفیت خود
بارگیری شده و دچار تراکم میگردند .نتایج پخش بار اقتصادی برای
ژنراتورهای سیستم در این حالت در جدول  1آورده شده است.
با توجه به جدول  1و مقایسهی آن با جداول  2و  ،9میتوان دریافت
که با افزایش تراکم در سیستم ،هزینههای تولید نیز افزایش پیدا کرده
است .هزینهی تولید اضافی در این حالت  1/2میلیون دالر در سال
بیشتر از حالتی است که فقط در خط  79تراکم داشته باشیم و 3/2
میلیون دالر در سال بیشتر از حالتی است که بهصورت کل تراکم در
سیستم نداشته باشیم .در این حالت با قرار دادن  TCSCدر تمامی
خطوط سیستم ،لیست خطوط اولویتدار سیستم به همراه سود حاصل
از نصب  TCSCبهترتیب مطابق با جدول  1حاصل میگردد.
با توجه به جدول  1میتوان دریافت که با افزایش تراکم در سیستم،
سود حاصل از نصب ادوات جبرانساز نیز بهنحو چشمگیری افزایش
مییابد و استفاده از این ادوات مقرون بهصرفهتر میباشد .از سوی دیگر

جدول :6

بهترین خطوط سیستم برای نصب TCSC

سود خالص
()791$

هزینه نصب
سالیانه
()791$

سود
سالیانه
()791$

هزینه تولید
()$

شماره خط

1/33
8/11
8/19
9/41
7/18
7/11
9/3
9/11
9/29
-9/77
-9/98
-7/91

7/47
2/98
7/41
2/71
2/91
7/49
2/77
7/31
7/41
7/37
7/48
2/21

1/4
1/7
1/1
1/9
9/1
9/8
9/9
2/1
2/7
7/4
7/1
9/44

12799
12737
12281
12991
12118
12172
12119
12179
12118
12144
12499
12431

(79)1-1
(94)29-28
(72)1-1
(91)27-22
(24)71-27
(29)79-78
(3)8-78
(9)2-9
(82)21-21
(71)1-4
(73)79-79
(1)9-8

با توجه به لیست اولویت خطوط در این جدول میتوان دریافت که لزومًا
نصب  TCSCدر خطوطی از سیستم که متراکم هستند بهترین نتیجه را
از لحاظ اقتصادی در پی نخواهد داشت؛ همانگونه که اگر چه خط شماره
 82از خطوط متراکم سیستم است ولی در اولویت نهم برای نصب TCSC

قرار گرفته است.

Serial no. 84

با در نظر گرفتن طول عمر ادوات جبرانساز به میزان پنج سال و
همچنین نرخ بهره پنج درصد [ ]72و با استفاده از روابط  1الی  3از
بخش  ،2-2هزینهی سرمایهگزاری و نصب  TCSCنیز در جدول  1آورده
شده است .با توجه به این جدول میتوان مشاهده نمود که استفاده از
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ادوات جبرانساز تنها در  3خط اول لیست اولویت از لحاظ اقتصادی
مقرونبهصرفه است و هزینهی سرمایهگزاری عاملی محدود کننده در
استفاده از این ادوات است.
همچنین با توجه به جدول  1میتوان مشاهده نمود که سود حاصل
از نصب ادوات جبرانساز از خط چهارم به بعد افت فاحشی پیدا میکند.
لذا برای مرحلهی بعد و جایابی جبرانساز بعدی تنها چهار خط اول در
جدول  1را مورد بررسی قرار میدهیم .در این مرحله با نصب  TCSCدر
هر یک از چهار خطوط اول در جدول  ،1خطوط اولویت دار سیستم
جهت نصب  TCSCبعدی بررسی و به دست آمده است .نتایج این بررسی
در جدول  1آورده شده است.
با دقت در جدول  1میتوان دریافت که بهترین خطوط سیستم
جهت نصب دو  ،TCSCزوج خطوط ( 79و  )94و ( 79و  )91میباشند
که نصب  TCSCدر آنها به ترتیب  1/91و  1/98میلیون دالر سودآوری
خواهد داشت .باید توجه داشت که با نصب  TCSCدر خطوط  79و 94
بهصورت همزمان ،تراکم از سیستم بهصورت کامل حذف میگردد ،حال
آنکه با نصب  TCSCدر خطوط  79و  ،91تراکم به صورت کامل از
سیستم حذف نمیگردد و همچنان  73دالر بر ساعت هزینهی اضافی
تولید در سیستم خواهیم داشت .با این وجود ،هزینهی سرمایهگذاری
بیشتر در خط  94نسبت به خط  91باعث شده است تا سود خالص
سالیانه ناشی از نصب  TCSCدر هر دوی این خطوط تقریبًا به یک میزان
باشد.
از سوی دیگر با توجه به جدول  1میتوان دریافت که اگرچه خط  72در
جدول  1در اولویت سوم برای نصب  TCSCقرار دارد ولی پس از نصب

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبرانساز . . .

 TCSCدر خط  ،79این خط از لیست اولویت خارج شده است .خارج
شدن خط  72از لیست اولویت به این دلیـل است که بـا توجه به شکل
 ،8خط  79و  72با یکدیگر موازی هستند لذا پس از نصب  TCSCدر
خط  79و انتقال توان توسط این خط ،نیازی به نصب  TCSCدر خط
 72و افزایش توان عبوری از این خط نیست .بنابراین اگر هدف جایابی
بهینهی چند  TCSCدر سیستم باشد نمیتوان با تشکیل لیست اولیه،
خطوط اولویت دار را تشخیص داد و حتمًا باید سیستم پس از نصب
 TCSCاول مجددًا مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت با بررسی و مقایسهی جداول  1و  1میتوان دریافت که
اگرچه نصب  TCSCدوم هزینههای تولید را کاهش میدهد ولی با توجه
به هزینههای سرمایهگذاری این ادوات ،نصب  TCSCدوم در این سیستم
از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه نیست و سود خالص ناشی از نصب تنها
یک  TCSCدر سیستم بیشتر از سود خالص ناشی استفادهی همزمان
از دو  TCSCاست.
پس از برآورد هزینه و سود ناشی از نصب  TCSCو انتخاب تعداد
مناسب  ،TCSCاختصاص هزینه و سود ناشی از رفع تراکم بین
شرکتکنندگان در بازار از دیگر مباحث مهم در بحث مدیریت تراکم
است .أخذ هزینههای رفع تراکم از مشتریانی که پس از رفع تراکم
هزینهی انرژی کمتری خواهند پرداخت و یا تولیدکنندگانی که پس از
رفع تراکم امکان تولید باالتر و کسب سود بیشتری مییابند میتواند از
راههای پیشنهادی جهت تأمین هزینههای نصب  TCSCباشد.

جدول  :7بررسی خطوط سیستم جهت نصب  TCSCدوم
خطوط اولویت دار برای
نصب  TCSCدوم

محل نصب  TCSCاول

خط شماره 79

سود خالص ()791$

هزینه نصب سالیانه ()791$

سود سالیانه ()791$

هزینه تولید ()$

1/91

8/71

3/2

17317

1/98

9/31

3/9

17319

8/19

9/41

4/1

12927

8/93

9/17

1/4

12792

94
91
24
23

1/91

8/71

3/2

17317

8/13

8/27

3/9

17312

9/11

8/81

4/7

12911

9/39

8/71

4/7

12911

79
72
3
29

8/13

8/27

3/9

17312

8/14

8/92

4/1

12979

8/91

9/39

4/9

12941

8/72

9/14

1/4

12799

94
91
24
79

1/98

9/31

3/9

17319

8/14

8/92

4/1

12979

9/78

8/21

1/8

12784

9/82

9/34

1/8

12783

79
72
3
29
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خط شماره 94

خط شماره 72

خط شماره 91
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 نتیجهگیری-7
در این مقاله روند جایابی بهینهی ادوات جبرانساز سری در سیستمهای
 همچنین با ارایهی مفاهیم خطوط.تجدیدساختار یافته پیشنهاد گردید
تراکمزا و تراکمزدا روش تفاوت قیمتهای گرهای بهشکل مطلوبی اصالح
 هر سه روش توانایی تشخیص، با توجه به نتایج شبیهسازی.گردید
 را دارند؛ با اینTCSC خطوط با اولویت باالی سیستم را برای نصب
 با آزمایش،وجود با استفاده از روش تفاوت قیمتهای گرهای اصالح شده
 راTCSC تعداد خطوط کمتری میتوان مناسبترین خط برای نصب
.انتخاب نمود
اگرچه روش ضریب حساسیت خروج خطوط مابین خطوط تراکمزا
و تراکمزدا تمایز قائل شده و خطوط تراکمزا را در انتهای لیست اولویت
قرار میدهد اما باید ضرایب حساسیت خطوط را نسبت به خروج تمامی
خطوط متراکم محاسبه نمود که این امر در سیستمهای با چند خط
متراکم امکانپذیر نیست و خطوط پیشنهادی بهطور چشمگیری افزایش
 لذا در این موارد که چندین خط متراکم در سیستم وجود داشته.مییابند
 برتری روش تفاوت قیمتهای گرهای اصالحشده محسوستر،باشد
TCSC  همچنین روند بررسی اقتصادی و بهینه نصب چندین.خواهد بود
در سیستم با در نظر گرفتن هزینههای سرمایهگذاری این ادوات ارائه
 قابلیت نصب مکانهای بهینه را بهخوبی،گردید که نتایج شبیهسازی
.نشان داده است
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