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چکیده  :با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژي الکتریکی ،سیستمهاي قدرت امروزي در حاشیه پایداري کمتري نسبت به
گذشته کار میکنند .وقوع خاموشیهاي بزرگ در سالهاي اخیر نشان میدهد که ریسک وقوع خاموشی سراسري افزایش یافته
است .خطاهاي پیدرپی ،علل اصلی وقوع خاموشیهاي بزرگ هستند .در این مقاله ،یک استراتژي کنترل اعمال اصالحی بهینه
براي سیستم قدرت اصفهان  -خوزستان با استفاده از مدل استاندارد خاموشی  OPAارائه شده است .در این ساختار از ،SSSC
جابه جایی تولید و بارزدایی براي جلوگیري از وقوع حوادث پی درپی و خاموشی سراسري استفاده شده است .مکان نصب بهینه
 SSSCبهمنظور حذف اضافهبار و بهبود پروفیل ولتاژ سیستم با استفاده از الگوریتمهاي هوشمند ژنتیک و  IPSOتعیین میشود.
نتایج شبیهسازي حوادث پیدرپی در شبکه برق اصفهان  -خوزستان ،توانایی روش پیشنهادي در جلوگیري از خاموشی سراسري
و تأثیر زیاد  SSSCدر کاهش ریسک وقوع حوادث پی درپی و بهبود پاسخ دینامیکی سیستم را نشان میدهد.
واژههای کلی دی :حوادث پیدرپی ، SSSC ،مدل  ،OPAشبکه اصفهان  -خوزستان ،الگوریتم .IPSO

 -1مقدمه
با افزایش تقاضاي انرژي الکتریکی بحث پایداري و
امنیت سیستم از اهمیت خاصی برخوردار است .کاهش
حاشیه امنیت سیستمهاي قدرت باعث افزایش تعداد و دامنه
خاموشیها شده است .برقراري تعادل میان بار و تولید در
تاریخ ارسال مقاله 1392/10/25 :
تاریخ پذیرش مقاله 1395/04/20 :

شبکه ایجاب میکند که درصورت نبود عنصري از شبکه،
سایر عناصر وظیفه آن را تقبل کرده و درصد بار بیشتري را
تحمل میکنند .ازاینرو ،گاه خروج یک عنصر و بخصوص
یک خط میتواند باعث اضافهبا شدن سایر خطوط و آغازگر
سناریوي حوادث پیدرپی و به دنبال آن وقوع خاموشی
سراسري شود ] .[1خاموشیهاي سراسري عالوه بر
مشکالت اقتصاد و اجتماعی ،زمینهساز مشکالت سیاسی نیز
هستند .در سالهاي اخیر ،دنیا خاموشیهاي بزرگ و

نام نویسنده مسئول  :مجید معظمی

متعددي را تجربه کرده است .براي مثال ،خاموشی سراسري

نشانی نویسنده مسئول  :ایران  -اصفهان -نجفآباد  -بلوار

سال  1996در غرب آمریکا منجر به خاموشی  11ایالت شد.

دانشگاه -دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد نجفآباد  -دانشکده

بزرگترین خاموشی تاریخ امریکا در سال  2003منجر به

مهندسی برق.

بیبرقشدن  50میلیون نفر در سیستم قدرت آمریکا و کانادا
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شد .در تابستان و پاییز سال  2003چندین خاموشی

است که عناصر  FACTSدر محاسبات پخرش برار لحراظ

سراسري بزرگ در اروپا ازجمله انگلستان ،سوئد ،دانمارک

شوند؛ بنابراین باید معادالت پخش بار با توجه به معادالت

و ایتالیا نیز به وقوع پیوست ] .[2با توجه به اهمیت موضوع

مدل کننده عنصر  FACTSبازنویسری و اصرال شروند .در

براي مطالعه خاموشی در سیستم قدرت مدلهاي مختلفی

مراجع ] [12- 13روشهاي مدلسازي ادوات  FACTSدر

ارائه شده است .ازجمله این مدلها میتوان مدلهاي

محاسبات پخشبار ارائه شده است .اسرتفاده از روشهراي

 ،[4- 6] 1OPA ،[3] CASCADEخطاي پنهان ]،[7

هوشمند یکی از ابزارهاي مؤثر در حل مسئله بهینرهسرازي

منچستر ] [8-9و  [10-11] 2TRELSSرا نام برد .دقت

جایابی ادوات  FACTSهستند که بهترازگی بسریار بره آن

مدلسازي سیستم قدرت در هر روش متفاوت است .در

توجره شرده اسرت  .]14- 15در ] [16مکرانیرابی بررراي

میان این مدلها ،مدل  OPAاز سرعت عمل باالیی در

 TCVR ,TCSC ,TCPSTو  SVCبهمنظرور پخرش برار

محاسبات برخوردار است و در آن با مطالعات پخش بار و

بهینه انجام شده که دو تابع هدف برراي ایرن کرار در نظرر

استفاده از اعمال اصالحی همچون جابهجایی تولید و حذف

گرفته شده است .حداکثر بارپذیري سیستم در بیشینه حاشیه

بار از ادامه روند حوادث پیدرپی جلوگیري میشود .عالوه

امنیتی سیستم و حداقل هزینه کل تولید که مسئله بهینهسازي
3

بر این ،با کنترل پارامترهاي سیستم قدرت ،کنترل پخش بار

با استفاده از الگوریتم ازدحام براکتري ) (BFAحرل شرده

بهمنظور جلوگیري از اضافهبارشدن سایر خطوط بعد از یک

است و نتایج آن نشان می دهد که عملکرد حالرت مانردگار

یا چند خطا در طول خط امکانپذیر است.

سیستم قدرت به طور موثري بهبود یافته است .جایابی بهینه

در گذشته سیستمهاي قدرت از لحاظ شرایط دینامیکی

با هدف کاهش تلفرات در مراجرع ] 17- 18بررسری شرده

نمی توانستند با سرعت باال کنترل شوند .اگرر سیسرتمهراي

4

است .در ] [19از الگوریتم بهینه سازي زنبرور عسرل)(BA
5

کنترل طوري طراحی شوند که سریع تر واکنش نشان دهند،

به منظور ماکزیممکردن قردرت انتقرالی موجرود ) (ATCو

امنیت سیستم قدرت به طور معنیداري بهبود داده میشود و

همچنین درنظرگرفتن محدودیت هایی مانند تروان اکتیرو و

درحررالیکرره پایررداري نیررز در سررطحی پررذیرفتنی اسررت،

راکتیو ژنراتورها ،حد حرارتی خطوط و ولتاژها در مکانیابی

بهره برداري کامل از ظرفیرت مجراز سیسرتم قردرت انجرام

بهینه  SVCو  TCSCاستفا ده شرده اسرت .در ایرن مقالره

میشود.

الگوریتم  BAبا الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است .مزیرت

در این میان ،کراربرد ادوات  FACTSباعرث اسرتفاده

اصلی روش  BAاین است که به اطالعراتی چرون مقرادیر

هرچه بیشتر از منابع و ظرفیتهاي موجود در سیستمهراي

ضریب جهش و تولید حالتهاي جدید نیاز ندارد .نتایج بر

قدرت ،با حفظ امنیت سیستم قردرت و در مرواردي حتری

روي سیستم  30باسه ،کارایی الگوریتم مدّ نظر را در افزایش

بهبود آن میشود ] .[12در این مقاله سرعی شرده اسرت از

 ATCنشان میدهد .در پایداري گذرا شاهد تغییرات بزرگ

حوادث پیدرپی به علت اضافهبرار یرا خرروج المرانهراي

زاویه روتور ژنراتور هستیم و ممکن است سیستم ،پایداري

سیسررتم قرردرت جلرروگیري شررود .مهررمترررین عامررل در

خود را در همان نوسانات اول از دست بدهد؛ مگر آنکه از

برطرفکردن اضافه بار خطوط در شرایط خطرا ،کنتررل برر

ادوات کنترلی و یا روشهاي بهبوددهنده پایرداري اسرتفاده

روي توان اکتیو عبوري از خطروط اسرت .ادوات FACTS

شود؛ بهگونهايکه سیستم قردرت در مقابرل مجموعرهاي از
6

سري ازجمله  SSSCبا کنترل توان اکتیو خطروط برهطرور

پیشامدها پایدار بماند .عناصر  FACTSمبتنی بر کانورترها

مؤثري باعث کاهش خروجهاي پیدرپی در سیستم قردرت

به دلیل پاسخ بسیار سریعی که دارند ،توانرایی عملکررد در

میشوند.

چند سیکل اول بروز خطاها را دارند .در ] [20از سه روش
7

به علت هزینه زیاد این ادوات بحث جایابی بهینه آنها

هوشمند شبیهسازي گرداخت ) ، (SAجسرتوجروي ترابو

بسیار مهم است  .براي جایابی بهینه این ادوات با توجه بره

) 8(TSو الگوریتم ژنتیک ) 9(GAبراي تعیین مکان ،سایز و

هدف جایابی ،براي مینیمم یا ماکزیممکردن تابع هدف ،الزم

انتخاب بهینره یکری از ادوات ،TCPST ،TCVR ،TCSC
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 SVCو  UPFCاستفاده شده است که برا هردف افرزایش

نرمافزار شبیهسازي  PowerWorldبر روي شبکه  14باسره

امنیت سیستم قدرت بر روي شربکه تسرت اسرتاندارد 118

نشان داده شده است .در مرجع ] [26از  SSSCبراي بهبود

باسه بوده است .نتایج حاصل از شبیهسازي نشان میدهد که

بارپذیري در سیستم قدرت تجدید ساختاریافته استفاده شده

هر سه روش نتایج مشابه داشتهاند؛ با این تفاوت که  GAو

است .در این مرجرع ،تنظیمرات پارامترهرا و مکران بهینره

 TSنسبت به  SAسریعتر به جواب بهینه همگرا میشوند.

 SSSCو  TCSCبررسی شده است .براي ایرن منظرور از

در ] [21جایررابی ادوات  FACTSبررراي افررزایش حاشرریه

الگوریتم جست وجو هارمونی( 10)HSAبه عنوان یک روش

امنیت ،تحت شرایط وقوع خطا مطالعه شده است .در ایرن

اکتشافی استفاده شده است .سرپس نترایج حاصرل از ایرن
11

ساختار ،یک خط خارج می شود و براي آن یرک شراخ

الگوریتم با روش بهینهسازي ازدحام ذرات ( )PSOمقایسه

تعریف می شود که مقدار آن برابر با تعداد خطوط اضافهبار

شده و کارآیی روش پیشنهادي در پیداکردن بهترین محل و

و تعداد باس هاي با ولتاژ بیشتر از مقدار عادي است .سپس

اندازه این ادوات نشان داده شده است .نتایج نشان میدهرد

بررراي آن عرردد بیشررتري دارد،

که انتخاب موقعیت مطلوب و پارامترهاي مناسب برهطرور

خطرری کرره ایررن شرراخ

شدیدترین خط در پیشامدها تعریف میشود .بعد از جایابی
بهینه ادوات  ،FACTSاین شاخ

دوبراره بررسری شرده

مؤ ثري افزایش بارپذیري سیستم را در پی خواهد داشت.
در این مقاله ،یک روش اعمال اصالحی ترکیبری برراي

است که مقدار آن باید براي خط هایی که مقردار شراخ

متوقفکردن روند خرروجهراي پری درپری در شربکه بررق

براي آنها عدد باالتري است ،کاهش داشته باشرد .در ][22

اصفهان  -خوزستان ارائه شده است .براي مطالعه خاموشی

براي جلوگیري از خروج خطهرا برهصرورت پریدرپری از

از مدل  OPAاستفاده شرده اسرت .در روش پیشرنهادي از

 UPFCاستفاده شده است؛ ولی جایرابی بهینره آن در نظرر

 ،SSSCجابهجایی تولید و بارزدایی بهعنوان اعمال اصالحی

گرفته نشده است .الگوریتم ژنتیک در ] [23از جایابی بهینه

ترکیبی استفاده شده است .مکان نصب بهینه  SSSCبرراي

 TCSCبراي جلوگیري از خاموشی استفاده کرده اسرت و

حذف اضافه بار خطوط و بهبود پروفیرل ولتراژ سیسرتم برا

نشان داده است که چگونره  TCSCو  SVCمریتواننرد از

استفاده از الگوریتم هوشمند ژنتیک و IPSO

تعیین مری-

خطاهاي پیدرپیِ منجر به خاموشی جلوگیري کنند .نرمافزار

شود .به بیان دیگر ،در ابتدا مدل  OPAبر روي سیستم اجرا

 MATLABو  EUROSTAGTنتایج این شربیهسرازي را

شده و خروجی آن (تغییر تولید و برارزدایی) تعیرین شرده

بر روي شبکه تست  14باسه نشان میدهد که برا قرراردادن

است .سپس همین راهکار در حضور  SSSCبررسی شده و

این ادوات ،سیستم قدرت در مواقع خطرا امنیرت خرود را

نشان داده شده است که جابره جرایی تولیرد و حرذف برار

حفظ کرده و از خطاهراي پری درپریِ منجرر بره خاموشری

کمتري خواهیم داشت که نشاندهنرده اقتصراديترر برودن

جلوگیري شده است .در ] [24براي بهبود مدیریت تراکم در

روش پیشنهادي است .در پایان ،روند خروج هاي پیدرپری

سیستمهاي قدرت از روش تجزیه و تحلیل حساسیت براي

در نرمافزار  DIgSILENTدر شبکه مدّ نظر شبیهسازي شده

تعیین مکان  SSSCدر بازار برق استفاده شده اسرت .ایرن

و بهبود عملکرد و پایداري سیستم در برابر این خطاهرا در

روش مسرتقل از نقطره کرار سیسرتم اسرت .نترایج عررددي

دو حالرت وجرود  SSSCو حضورنداشرتن آن در سیسرتم

بهدستآمده براي شبکه تست  14باسه اصرال شرده نشران

نشان داده شده است .نتایج شبیهسرازي نشراندهنرده ترأثیر

میدهد که  SSSCقابلیت انتقال سیستم و مدیریت تراکم را

چشرمگیر روش پیشررنهادي در جلرروگیري از خررروجهرراي

تا حرد زیرادي بهبرود مریدهرد .در ] [25روش مبتنری برر

پیدرپی و کاهش ریسک خاموشی گسترده در شبکه اصفهان

حساسیت شاخ

عملکرد توان اکتیرو عبروري و ضرریب

توزیع خروج خطوط برراي تعیرین محرل بهینره  TCSCو
 SSSCبه منظور افزایش امنیت سیستم قردرت ارائره شرده
است .تأثیر روش ارائهشده براي مکان یابی بهینه با استفاده از
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 -خوزستان است.

 - 2مدل OPA
براي مطالعات خاموشی و حوادث پیدرپی ،روشها و
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مدل هراي متفراوتی ارائره شرده اسرت .چنردین محقرا از

داده میشود .شرط برابري تولید و بار در معادلره ( )3بیران

آزمایشگاه ملی آکریج در ایاالت متحرده ،مرکرز تحقیقرات

شده است.

مهندسی سیستم قدرت در دانشگاه ویسکانسین و دانشرگاه

()3

آالسکا ،مدل  OPAرا تهیه کردهاند کره نرام آن برگرفتره از
حروف اول این کلمات است .این مدل در دو مدت زمرانی
ارائه شده است :دینامیک کوتاه مدت و دینامیک بلند مدت.
در این مقاله از دینامیک کوتاه مدت استفاده شده است .بره
این ترتیب که پس از خروج یک خط و انجرام محاسربات
پخش بار ،چنانچه خط دیگري دچار اضافهبار شده باشد ،با
انجام محاسبات پخش بار شرایط شبکه در حالرت پرس از
اختالل سعی میشود که با جابهجایی تولید ژنراتورها و یرا
در شرایط اضطراري با حذف توسط محاسبات برنامهریزي
مرتبه دوم ،اضافه بار خطوط اصال شود و همزمران شررط
کاهش تابع هزینه نیز رعایرت شرود .فلوچرارت الگروریتم
مذکور در شکل ( )1نشان داده شده است .با فرر

اینکره

تمام ژنراتورها با یک قیمت برابر تولید میکنند و تمام بارها
در یک اولویت قرار دارند ،مسئله بهینهسازي مقید بهصورت
زیر مدلسازي مریشرود .رابطره ( )1ترابع هزینره را نشران
میدهد.

 Pi   Pj
loads

generators

F  AP

()4

ماتریس  Pتوان اکتیو تزریقی در شینهها و مراتریس A

چگونگی پیکربندي شبکه را نشان مری دهرد کره از روابرط
پخش بار  DCبه شر زیر به دست میآید:
()5

P  B

()6

  XP
در مدل  ،OPAتوان عبوري از خطروط  iو  jبرابرر برا

) bij(θi -θjاست که  bijعکس راکتانس خط بین باسهاي i

ام و  jام است و در معادله ( )5نشران داده شرده اسرت .برا
استفاده از رابطره ( ،)5مراتریس  θاز رابطره ( )6بره دسرت
میآید .براي تمام خطوط داریم:

F  N

()7

که در آن ماتریس  Fماتریس توان اکتیو خطوط انتقرال
سیستم قدرت میباشد .پس داریم:
()8

F  NXP  AP

قیود نامساوي مسئله بهصورت زیر بیان میشود.

Pgen Min  Pgen  Pgen MAX

()9
()10

| Fij |  Fi jMAX

رابطه ( )9نشان می دهد که توان خروجی ژنراتور بایرد
کمتر از حد مجاز و بیشتر از مقدار مینیمم براي بهرهبرداري
اقتصادي از آن باشد و  Fij-Maxنشاندهنده بیشترین ظرفیت
خطوط است .با توجه به هزینه زیادِ حذف برار نسربت بره
جابه جایی تولیرد در معادلره ( )1ضرریب وزنری برارزدایی
 w=100در نظر گرفته میشود ].[4- 6
با روش برنامهریزي مرتبه دوم مسئله بهصورت عرددي

شکل ( :)1فلوچارت مدل OPA

()1

 ΔPi +  W ΔPj
loads

= cost

generators

حل میشود .شرایط اولیه از یک حالت بهرهبرداري ممکرن
که قیود را برآورده میکند انتخاب میشود .پس از گذشرت

براي مینیممکردن تابع هزینه تمام جمالت بایرد مثبرت

زمان در این پروسه ،شبکه ممکن است به شرایطی برسد که

باشند .بنابراین می توان جمالت داخل قدر مطلا را به توان

نیاز به حذف بار داشته باشد و یا اینکه یک و یا چند خرط

 2رساند و مسئله را بهصورت یک مسئله بهینهسازي درجره

دچار اضافهبار شوند.

دو یا  QPبهصورت زیر تبدیل کرد ].[27
()2

+  W( Pj) 2
loads

2

) ( Pi

= cost

generators

که در آن قیود تساوي این مسئله با معادالت ( )3و ()4

 - 3الگوریتم بهینهسازی IPSO
روشهاي هوشمند بهینهسازي از تئوري انتخاب طبیعی
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بهره میگیرند و به بهبود مرحلهاي یک دسته از حالرتهرا

موقعیت ذرات برتر برسانند .در عین حال ،موقعیرت ذرات

میپردازند؛ بنابراین به یک تابع هدف خوشرفتار نیاز ندارد

برتر نیز در حال تغییر است .تغییر موقعیت هر ذره براساس

و بهینهسازي هر نوع تابع هدف اعم از غیرخطری یرا داراي

بهترین تجربه خود ذره در حرکات قبلی ( )Pbestو بهترین

مرتبه باال با این روش ها انجام میشود .به همرین دلیرل در

تجربه کل ذرات همسایه ( )gbestصورت میگیرد .پرارامتر

بسیاري از مسائل به بهینهسازي در سیستم قدرت توجه شده

لغزش ( ،)vتغییر موقعیت ذره را بهصورت زیر بیان میکند:

است .الگوریتم هاي تکاملی انواع مختلفی دارند که در اینجا

) v (jt,g1)  wv (jt,)g  c1 r1 ( Pbest j , g  x (jt, )g

()11

)  c 2 r2 ( gbest j , g  x (jt, )g

از الگوریتم ژنتیرک و الگروریتم ( IPSOنسرخه بهبودیافتره
الگوریتم  )PSOاستفاده شده است .الگوریتم ژنتیک بهعنوان
یک روش شناختهشده در حل مسائل بهینهسازي ،قابلیت و
توانایی خود را در حل مسائل بهینهسازي نشان داده اسرت.
به عنروان روش مبنرا و عرالوه برر الگروریتم ژنتیرک روش
جدیدتر  IPSOنیز به کار گرفته شده است .از مزایاي روش
 PSOنسبت به الگوریتم ژنتیک سرعت و کارایی بیشرتر از
لحاظ همگرایی اسرت ] .[28برراي افرزایش همگرایری در
الگوریتم  PSOهر عضو از فضراي اطالعرات ،موقعیرت و
مسیر حرکت خ ود را با دیگر اعضا به اشرتراک مریگرذارد.
برایناساس ،تنها اطالعات  Pbestو  gbestکافی نیسرتند و
در کنار این پارامترها باید دیگر اطالعات مربوط به اعضا در
نظر گرفته شوند و در طی فرآیند بهینهسازي به کار گرفتره
شوند .این مطلب ایدة اصرلی الگروریتم  IPSOرا تشرکیل
میدهد ].[29
براي توضیح الگروریتم  IPSOابتردا الگروریتم PSO

)( t 1
j ,g

()12

v

) (t
j ,g

x

)( t 1
j ,g

x

در روابط باال مقدار  ،xبیرانگر موقعیرت ذره n ،تعرداد
ذرات گروه m ،تعداد اعضاي تشرکیلدهنرده ذره و  r1و r2

تولید کننده یک مقدار تصادفی برین صرفر و یرک هسرتند.
ضریب لختی ( )wباعث ایجاد تعادل در جستوجوي محلی
و جستوجوي کلی در الگوریتم میشود .انتخاب مناسب w

باعث تکرار کمتر الگوریتم برراي رسریدن بره نقطره بهینره
میشود .این ضریب از مقدار  0/9ترا مقردار  0/4در طرول
اجراي الگوریتم و بر اساس رابطه زیر کاهش مییابد:
wmax  wmin
* iter
itermax

()13

w  wmax 

 c1و  c2پرارامتر شرناخت فرردي و پرارامتر شرناخت
اجتماعی هستند و معموالً بهگونهاي انتخاب مریشروند کره
 c1  c2  4باشد.
در الگوریتم  IPSOبراي بهبرود عملکررد روش PSO

کالسیک بیان میشود .الگوریتم  PSOاز نوع الگوریتمهاي

کالسیک ،در هرر تکررار  gbestبهتررین موقعیرت ذرات و

تکاملی است که  Eberhartو Kennedyدر سال  1995آن

 gworstبدترین موقعیت ذرات انتخاب میشروند .ایرن دو

را مطر کردند ] [30و برگرفتهشده از رفتار ذرات هجومی

عامل از اطالعات موجود حرذف مریشروند و برین سرایر

دسته کالغها است .در حرکتِ یک دسته از کالغها،یک کالغ

داده هاي مربوط به موقعیت ذرات متوسرطگیرري صرورت

(سرگروه) بهترین موقعیت را دارد و بقیه کالغها با توجه به

میگیرد که با  Pakنمایش داده میشود و با رابطه ( )14بیان

موقعیت خود و کالغهاي مجاور سعی دارند مکان خرود را

میشود:

بهتر کنند و به سر گروه نزدیک شوند .در این حین ،چنانچه

) X i (t
()14
i 1 m  2
بردار سرعت در روش پیشنهادي با رابطه ( )15اصال

PSOنیز به این صورت است که دستهاي از ذرات بهعنروان

میشود:

متغیرهاي مسئله بهینهسازي در محیط جستوجرو پخرش

()15

یکی از اعضا توانست موقعیت بهتري نسبت به سرگروه پیدا
کند ،او بهعنوان سرگروه انتخاب میشود .عملکرد الگوریتم

m -2

Pak(t ) = 

میشوند .روشن است که بعضی از ذرات ،موقعیت بهترري
نسبت به ذرات دیگر خواهند داشت .درنتیجه ،بر طبا رفتار
ذرات هجومی ،بقیه ذرات سعی میکنند موقعیت خود را به

)

) (t
j,g

)  x (jt,)g

 c1 r1 ( Pbest j , g  x
)  c3 r3 ( P

) (t
ak

) (t
j,g

) (t
j,g

 wv

)( t 1
j,g

v

c 2 r2 ( gbest j , g  x

که c3یک عدد ثابت و  r3یک عدد تصادفی بین  0تا 1
است.

 120یک روش ترکیبی اعمال اصالح ی براي جلوگیري از حوادث پیدرپی در شبکه برق اصفهان  -خوزستان با استفاده از مدل OPA

 -4مدل  SSSCدر سیستم قدرت
کاربرد ادوات  FACTSباعث استفاده هرچه بیشرتر از
منابع و ظرفیت هاي موجود در سیستمهاي قدرت ،با حفظ
امنیت سیستم قدرت و در مواردي حتی بهبود آن میشرود.
در این مقاله ،از حوادث پیدرپی به علت اضافهبار یا خروج
المان هاي سیستم قدرت جلوگیري شده اسرت .مهرمتررین
عامل در برطرفکردن اضافه بار خطروط در شررایط خطرا،
کنترل بر روي تروان اکتیرو عبروري از خرط اسرت .ادوات
 FACTSموازي همچون  SVCو  STATCOMبه علرت

شکل ( :)2طرحی از  SSSCو مدار معادل آن در سیستم
قدرت ][12

تأثیر محلی و همچنین تأثیر کم بر کنترل توان اکتیو براي این
بررسی که انجام خواهند شد مناسب بره نظرر نمریرسرند.
ادوات  FACTSسري با کنترل توان اکتیو خطوط میتوانند
بهطور مؤثري باعث کاهش خروجهاي پیدرپی در سیسرتم
قدرت شوند .ادوات سري  -موازي همچون  UPFCکارایی
و قابلیت بیشتري دارند؛ براي مثال ،ولتاژ ،زاویه و امپدانس
را همزمان کنترل می کند .ازآنجاکره در ایرن مقالره از مردل
( OPAکه از پخش بار  DCبهره میبرد) استفاده شده است،
تنها کنترل امپدانس مورد استفاده است کره  SSSCهرم بره
تنه ایی قادر به کنترل آن است و معایرب  TCSCهمچرون
مشکل رزونانس را ندارد ] SSSC .[31با تزریا یک ولتاژ
به صورت سري تنظیم توان اکتیو عبوري را ممکرن سراخته

با توجه به تزریرا یرک ولتراژ در زاویره دلخرواه برا
SSSCمیتوان آن را برا یرک امپردانس معرادل در سیسرتم
قدرت مدل کرد که وابسته به ولتاژ و جریان نیسرت و ایرن
یکی از مزیت هاي  SSSCبه شمار مریرود .در شرکل ()3
بازه کنترلی این امپدانس نشان داده شده است ].[32

 -1- 4جایابی بهینه SSSC
تابع هدف براي تعیین مکان بهینه و سرایز  SSSCبرا
حذف یا مینیممکردن اضافهبار و اختالف ولتاژ براسهرا برا
رابطه ( )18بیان میشود ]23و.[33

است و به علت داشرتن منبرع  DCاز شربکه تروان راکتیرو
نمیکشد SSSC .در رابطه ( ،)16اندازه ولتاژ سري تزریقی
را نشان داده است.
()16






EcR
 VcR Cos  cR  jSin  cR

در این رابطه  EcRولتاژ تزریقی بره سیسرتم قردرت
است VcR .اندازه ایرن ولتراژ و   cRزاویره ایرن ولتراژ را
بیرران مرریکنررد .انرردازه و زاویرره فرراز  SSSCبررهمنظررور
برآوردهکردن توان اکتیو و راکتیو عبروري از  SSSCتنظریم
می شوند .براي اندازه ولتاژ  VcRکه تابعی از منبع  DCاست

شکل ( :)3محدوده کنترلی امپدانس سری معادل با SSSC
].[37

مقدار حداکثر و حداقل تعریف میشود .زاویه ولتاژ  δcRنیز
مقداري بین  0تا  360درجه خواهد داشت ] .[12طرحی از
 SSSCو مدار معادل آن شامل یک منبع ولتاژ و راکتانس در
شکل ( )2نمایش داده شده است.

()18

)2r

Vmref  Vm
Vmref

nb

( ) 2 q  Wm
m1

Sl
Sl max

ntl

( Ft = Wl
l1

 Slو  Slmaxبه ترتیب توان ظاهري عبروري و حرداکثر
توان ظاهري خط lام  Vm ،دامنه ولتاژ در باس mامVmref ،
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ولتاژ نامی باس mام برحسب پریونیرت هسرتند wl .و wm
ضرایب وزنی براي هممقیاسکردن دو جمله در تابع هدف
را نشان می دهند و چون هر جمله بر کمیتی از همان جنس
تقسیم شده است ،نیازي به استفاده از ضرایب وزنری برراي
همبعدکردن دو جمله نیست .ضرایب وزنی برراي انحرراف
ولتاژ  %10و براي تراکم بارگرذاري خطروط  %100در نظرر
گرفتره مریشرود ]33و ntl .[23و  nbنشراندهنرده تعرداد
خطوط و تعداد باسها در سیستم هستند .جملره اول ،ترابع
هدف نسبت بارگذاري در خطوط و جمله دوم ،نشاندهندة
اختالف ولتاژ باس ها با ولتاژ مرجع است .این ترابع هردف
نشان میدهد که با کاهش اضافهبارها در خطوط و یا تفاضل
ولتاژها از ولتاژ مرجع ،ترابع هردف هرم کراهش مرییابرد؛
بنابراین مینیممک ردن این تابع هدف به یک مسئله بهینهسازي
تبدیل می شود که با استفاده از الگروریتم  IPSOو ژنتیرک
حل شده است .ابتدا با الگوریتم ،مقرادیر تولیدشرده برراي
 SSSCدر معررادالت پخررش بررار قرررار داده مرریشررود و
درصورت همگراشدن پخش برار ،ترابع هردف ،محاسربه و
دوباره جمعیت جدید تولید میشود و محاسبات ،تکررار و
تابع هدف مجدداً محاسبه میشود .اگر مقردار آن از مقردار
قبلی کمتر بود ،مقدار جدید ذخیره میشود .بسته به مقردار
تکرار در الگوریتم ها این پروسه آنقدر تکرار مریشرود ترا
مقدار تابع هدف به مینیمم ترین مقدار خود برسد .درنهایت
سایز و خطی که  SSSCدر آن بهینهترین جواب را داشرته
است در خروجی مشخ

میشود.

 -1- 5جایابی بهینه  SSSCدر شبکهی اصفهان-
خوزستان
براي جایابی  22 ، SSSCخط در نظر گرفته شده است.
این خطوط از خطوط مهم بودهاند و داراي خصوصیات زیر
هستند.
 - 1خطوط شبکه که بارگذاري باالیی دارند و از لحراظ
مدیریت تراکم بااهمیت هستند.
 - 2خطوط ارتباطی بین دو ناحیه که کل توان تبادلی بین
این دو ناحیه با این  5خط صورت میپذیرد و خروج هرر
کدام از این خطها اهمیت ویژهاي دارد.
 - 3خطروط بلنرد موجرود در شرربکه کره از نقطرهنظررر
پایداري ،مهم هستند.
بهینهسازي به ترتیب در  4حالت مختلف انجام شده
است :حالتهاي عادي بار شبکه ،بارگذاري  ،%120خروج
خطها با بارگذاري باال و طویل دربردارندة خطوط با شماره
 28 ،5و  32و در پایان خروج خط پربار بین دو ناحیه با
شماره 107؛ و در هر حالت ،مسئله با دو روش الگوریتم
ژنتیک و  IPSOبهصورت مجزا حل شده است .در همه
حالتها و با استفاده از دو روش ،بهینهترین مکان براي
نصب  SSSCخط شماره  29به دست آمده است که خط
ارتباطی بین نیروگاه شهید عباسپور و پست اهواز  2به طول
 137کیلومتر است .نتایج نهایی بهینهسازي در شکل ()5
براي حاالت مختلف شبیهسازي شامل بارگذاريهاي
مختلف و خروج چندین خطوط (که پیش از این گفته شد)
آورده شده است .این نتایج نشان میدهد که الگوریتم

 -5شبکه مورد مطالعه

 IPSOدر حداقلسازي تابع هدف عملکرد بهتري داشته و

برق منطقه اي اصرفهان و خوزسرتان ،دو ناحیره از کرل

به جواب بهینه سراسري همگرا شده است .دیگر متغیر

شبکه سراسري ایران است که با توجه بره وسرعت ایرن دو

کنترلی مسئله عالوه بر مکان جبرانکننده سري درصد

ناحیه ،بخش زیادي از تولید و مصرف کل شربکه را شرامل

جبرانسازي خط توسط آن است که با توجه به مرجع ][20

میشود؛ بهطوريکه طبا آمار و ارقام در سال  1389مقردار

محدوده جبرانسازي خط از  - 80درصد راکتانس خط تا

 14383مگاوات ] [34- 35از کل تولید کشور مربرط به این
دو ناحیه بوده است که حدود یک چهارم تولید کل کشرور

 +20درصد آن در نظر گرفته شده است ( 0.8 XLXsssc

 .)0.2 XLمقادیر بهینه بهدستآمده در همه حالتهاي

است .با توجه به اهمیت این دو ناحیه ،مطالعات این مقاله بر

مختلف شبیهسازي در شکل ( )6بر حسب پریونیت نشان

روي شبکه عملی اصفهان  -خوزستان انجرام شرده اسرت.

داده شده است .همانطور که انتظار میرود این مقادیر

دیاگرام تک خطی این سیستم در شکل ( )4ارائه شده است.

همگی منفی بوده است و نشاندهندة جبران خاصیت سلفی
خط است.
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 -6بررسی سناریوهای مختلف در شبکه با
استفاده از مدل  OPAو SSSC
ازآنجاکه مواقع پیک بار یکری از بردترین حالتتهتای

بهره برداري در شبکه قدرت است ،در ابتردا برار شربکه بره
اندازه حداکثر توان تولیدي افزایش یافته است که برابرر برا
مقدار  9760مگاوات است .سه سناریو که مربوط به خروج
خطوط با بارگذاري باال و یا خطوط مهم برا طرول براال در
شبکه است ،به منظور مطالعه خروجهاي پریدرپری در نظرر
گرفته شده است.
براي شروع سناریوي اول ،خط  112که یکی از خطوط
پربار شبکه است از سیستم خارج میشود .بره دنبرال آن9 ،
خط دیگر در چهار مرحلره برهصرورت اجبراري بره دلیرل
اضافه بار از سیستم خارج میشوند .درصورتیکره بخرواهیم
سیستم دچار خاموشی کامل نشود ،باید  2333مگاوات کره
تقریباً یک چهارم کل بار سیستم است ،حذف برار اجبراري
شود که مقدار بسیار چشمگیري است.
با استفاده از راهکارهاي پیشنهاديِ مدل  OPAمیتروان
از ابتدا این روند را متوقف کرد .جهت بررسی موضروع دو
روش استفاده میشود .در حالت اول برا اسرتفاده از مردل
OPAو با حضور  SSSCدر مکران بهینره آن ،یعنری خرط
شماره  ( 29خط ارتباطی بین نیروگاه شهید عباسپور و پست
اهواز  )2و در حالت دوم بدون حضور  SSSCبر روي این
خط ،وضعیت خروجیهاي سیستم بررسری مریشروند .برا
خارجشدن خط  112و حل مسئله با استفاده از مدل OPA

در هر دو حالت با حذف بار و تغییر تولید الزم بهدستآمده
از این مدل ،خطوط اضافه بار شده قبلری برر روي حرداکثر
توان عبوري قرار میگیرند و به علت حذف بار از سیسرتم
خارج نمیشوند؛ بنابراین خروج هاي متوالی در این مرحله
متوقف میشوند .بهمنظور جلوگیري از رونرد خرروجهراي
متوالی در مدل  OPAحذف بار در نظر گرفته میشود کره
در جدول ( )1مقدار حذف بار براي هرر کردام از بارهراي
سیستم در هر دو حالت شبیهسازي آورده شده است .طبرا
این جدول ،در حالت اسرتفاده از  SSSCبره همرراه مردل

 OPAحذف بار کمتري نسبت به استفاده از مدل  OPAبه
تنهایی الزم است .بهطوريکه با حل مسئله با حضور SSSC

بر روي خط  29و استفاده از مدل  OPAو با حذف بار بره
اندازه  679مگاوات از خروجهاي بعدي جلوگیري میشود.
درحالیکه با استفاده از مدل  OPAبه تنهایی 734 ،مگاوات
حذف بار خواهیم داشت که نشان می دهرد کره  SSSCبرا
کاهش حذف بار به مقدار  55مگاوات در افرزایش قابلیرت
اطمینان شبکه در جلوگیري از قطع بررق مصررفکننردکان
م رؤثرتر اسررت .جرردول ( )2مقرردار کرراهش تولیررد بررراي
ژنراتورهایی که نیاز به تغییر دارند را در حالت هاي حضور
 SSSCو حضورنداشتن آن نشان میدهرد .ایرن ژنراتورهرا
دربردارندة ژنراتورهاي نیروگاه دز ،شهید مدحج ،مرارون و
رامین مری شروند کره از لحراظ موقعیرت نزدیرک بره خرط
خارجشده هستند.
ایرن دو عمرل اصررالحی در سیسرتم قرردرت برا تغییررر
بارگذاري خطوط از اضافه برارِ سرایر المران هرا جلروگیري
میکند؛ درنتیجه خروج اجباري ناشی از اضافهبار نخرواهیم
داشت و روند خروجها متوقف خواهد شد .همانطور که در
جدول هاي ( )1و ( )2نشان داده شده است ،وجرود SSSC

باعث شده است که به حذف بار و جابهجایی تولید کمتري
نسبت به حالرت وجودنداشرتن آن در سیسرتم نیراز باشرد.
به منظور برآوردن قیود سیستم ،مجموع تغییررات در تولیرد
ژنراتورها در دو حالت حضورداشتن و نداشتن  SSSCبرابر
با مجموع حذف بار در این دو حالت است.
در سناریوي دوم خط شماره  73خارج شده اسرت کره
ناشی از این خرروج اولیره 774 ،مگراوات حرذف برار و 6
خروج اجباري خواهیم داشت .در ادامه مانند سناریوي اول،
عمل شده و وضعیت سیستم بررسی شده است.
بعد از خروج اولیة خط  ،73با استفاده از مدل  OPAدر
هر دو حالت بدون  SSSCو وجرود آن برر روي خرط 29
میتوان از اضافه بارشدن سایر خطروط و درنتیجره خرروج
آنها جلوگیري کرد.
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71

6343/2

6893/2

36

9025/7

0325/8

72

6947/2

7507/2

37

9083/7

0483/8

73

7089/2

7589/2

40

8946/7

0276/8

75

6924/2

7424/2

41

8938/7

8.0338

78

6841/2

7441/2

42

8970/7

0300/8

79

6886/2

7486/2

43

8963/7

0293/8

80

6257/2

6807/2

44

8960/7

0290/8

81

6353/2

6893/2

45

1984/3

2484/3

82

6514/2

7064/2

46

2011/3

2411/3

83

7335/2

7935/2

47

3600/5

4400/5

85

7155/2

7655/2

48

9384/2

9684/2

88

7153/2

7713/2

51

3074/2

3274/2

89

7070/2

7620/2

52

8086/2

8686/2

90

6899/2

7499/2

53

5764/2

6064/2

92

6841/2

7441/2

طبا جدول ( )3مقرادیر حرذف برار در حالرت بردون
 SSSCبیشتر از حالتی است که این عنصر در سیستم وجود
ندارد؛ یعنی براي متوقفکردن خروجهاي متوالی جمعاً بره
 251/5مگاوات حذف بار بدون  SSSCنیاز خواهیم داشت
که  6/3مگاوات حذف بار بیشتر از حالتی است که SSSC

در شبکه حضور دارد.
عالوه بر حذف بار ،تولید برخی از ژنراتورها نیز تغییرر
خواهد داشت .تغییرات الزم در تولید ژنراتورهاي نیروگراه
دز ،شهید مدحج ،مارون و رامین در جدول ( )4آورده شده
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است .مجموع این تغییرات در هرر دو حالرت شربیهسرازي

جدول( :)5تغییرات بارهای سیستم برحسب پریونیت برای

حضورداشتن و نداشتن  SSSCبا مجموع حذف بار در این

توقف خروجهای پیدرپی ،شروع سناریو با خروج خط 39
مقدار حذف

دو حالت برابر است.

مقدار حذف

مقدار

مقدار

شماره

حذف بار

حذف بار

باس

با حضور

بدون

54

SSSC
0/5436

SSSC
0/6036

0/5436

0/6036
0/5988
0/6010

شماره

بار با

باس

حضور

شده است و براي حفظ سیستم باید  590مگاوات حذف بار

17

SSSC
0/5546

0/6146

21

0/5394

0/5974

55

داشته باشیم .مشابه دو حالت قبل ،در حالت اول با استفاده

23

1/7076

1/8976

56

0/5388

از مدل  OPAو با حضور  SSSCدر مکان بهینه آن ،یعنری

24

1/5958

1/7758

58

0/5410

خط شماره  ( 29خط ارتباطی بین نیروگاه شهید عباسرپور و

26

0/5358

0/5858

59

0/5417

0/6017

27

0/5329

0/5889

60

0/5415

0/6015

پست اهواز  )2و در حالت دوم بردون حضرور  SSSCبرر

28

0/5521

0/6121

61

0/5375

0/5975

روي این خط وضعیت خروجهراي سیسرتم بررسری شرده

29

0/5384

0/5884

62

0/5455

0/5955

30

0/5357

0/5857

64

0/5391

0/5991

31

0/5296

0/5846

65

0/5985

0/6705

مقدار حذف بار الزم در هر کدام از بارهراي شربکه در

32

0/5466

0/6166

67

0/6025

0/6725

جدول ( )5ارائه شده است .این مقدار با وجرود  SSSCدر

33

0/5412

0/5912

68

0/5908

0/6708

سیسررتم مجموعررا برابررر  53/3مگرراوات خواهررد بررود؛

34

0/5339

0/5939

70

1/8160

2/0160

35

0/5375

0/5935

71

1/7933

1/9943

درصورتیکه با اعمال مدل  OPAبه تنهایی و بدون حضور

36

0/5425

0/5925

72

2/0237

2/2477

 59 ،SSSCمگاوات حذف بار خواهیم داشرت کره نشران

37

0/5383

0/5983

73

3/0189

3/3489

می دهد وجود  SSSCدر اقتصاديبرودن ایرن روش نقرش

40

0/5376

0/5946

75

1/7324

1/9224

41

0/5338

0/5938

78

1/6241

1/8041

داشته است؛ زیرا  5/7مگاوات حذف بار کمتري را تحمیرل

42

0/5380

0/5940

79

1/6586

1/8486

کرده است.

43

0/5373

0/5943

80

1/6537

1/8387

44

0/5380

0/5940

81

1/6453

1/8293

 MWبعد از بارزدایی (عالمت – کاهش تولید و عالمت +

45

0/5484

0/6084

82

1/6294

1/8124

46

0/5511

0/6111

83

0/6235

0/6935

افزایش تولید)

47

0/5400

0/6000

85

0/4655

0/5255

48

0/5484

0/6084

88

0/6403

0/7173

51

0/5374

0/5974

89

3/2250

3/5770

52

0/5586

0/6286

90

3/2599

3/6099

53

0/5464

0/6064

92

0/8141

0/9041

در سناریوي سوم ،خط  39کاندید خروج اولیه شرده و
به دنبال خروج این خط ،در چهار مرحلره 6 ،خرط خرارج

است.

جدول ( :)4تغییرات تولید در ژنراتورهای سیستم برحسب

تغییر تولید ژنراتور

تغییر تولید ژنراتور با

SSSCبدون

SSSCحضور

- 80/2

- 77/8

دز

- 62/3

- 60/4

شهید مدحج

- 45

- 45

مارون

- 64

- 62

رامین

- 251/5

- 245/2

جمع

نام نیروگاه

با حذف بار در سیستم ،تولید برخی از ژنراتورها کاهش

بار بدون
SSSC

جدول ( :)6تغییرات تولید در ژنراتورهای سیستم برحسب
 MWبعد از بارزدایی (عالمت – کاهش تولید و عالمت +
افزایش تولید)

پیدا میکند که با استفاده از مدل  OPAبه دست میآید .این

تغییر تولید ژنراتور

تغییر تولید ژنراتور با

ژنراتورها در نیروگاه اصرفهان  2و شرهید مردحج هسرتند.

نام نیروگاه

بدون SSSC

حضور SSSC

مقدار کاهش تولید براي هر کدام از نیروگاه ها در دو حالرت

- 35/9

- 32/4

اصفهان2

- 23/1

- 20/9

شهید منتظري

مختلف شبیهسازي به دست آمده است و طبا جردول ()6

- 59

- 53/3

جمع

بیان می شود .مجموع کاهش تولید در هر حالت با مجمروع
حذف بار براي برآوردن قیود سیستم برابر است.

 126یک روش ترکیبی اعمال اصالح ی براي جلوگیري از حوادث پیدرپی در شبکه برق اصفهان  -خوزستان با استفاده از مدل OPA

 -7نتایج شبیهسازی دینامیکی سیستم مورد

نامی نزدیکتر میشود.

مطالعه در سناریوهای مختلف
براي نشاندادن بهبود عملکرد دینامیکی سیستم مدّ نظر
از نرمافزار  DIgSILENTاستفاده شده است که قابلیتهاي
مناسبی جهت مدلسازي شبکه هاي برزرگ و تحلیرل هراي
دینامیکی دارد.
با این نرمافزار برا توجره بره قابلیرت براال و دقیرا در
مدل سازي دینامیکی رفترار تجهیرزات مختلرف سیسرتم در
شبکه هاي بزرگ ،تمام شبیهسازي هاي ایرن قسرمت شرامل
بررسی سناریوهاي ذکرشده در قسمت قبل انجام شده است.
در شبیهسازي سیستم تحت مطالعه در نرمافزار

شکل( :)7مشخصههای دینامیکی سیستم در سناریوی اول

 ،DIgSILENTدر کلیه ژنراتورها ،گاورنرها و  AVRهاي

براي بررسی سناریوي دوم ،خط  73که یکی از خطوط

،avr_ESAC5A

مهم و با بارگذاري باال است در زمان  60ثانیه در شبیهسازي

،avr_ESDC1A

،avr_ESST1A

،avr_ESST3A

خارج میشود .خط  75بعد از خروج خط  73در  65ثانیره

،avr_IEEET1

،gov_GAST

،gov_IEEEG1

خارج میشرود .پرس از ایرن دو خرط ،تررانس متصرل بره

 gov_TGOV1 ،gov_IEEEG2و  gov_GAST2Aو

باسهاي  38و ( 49ترانس شماره  )142در  67ثانیه و در پی

همچنین  SSSCو سیستم کنترلی آن بهصورت دقیا

آن خطوط مروازي  76و  77در زمران  70ثانیره از سیسرتم

مدلسازي شدهاند .روند سناریوهاي مختلف بررسیشده در

خارج می شوند .بعد از خروج خطوط  76و  ،77دو ترانس

 DIgSILENTدر دو حالت

متصل به باس هاي  86و ( 87ترانس شماره  )127و تررانس

سیستم

با

مدلهایی

بخش قبل ،در نرمافزار

مانند:

حضورداشتن و نداشتن  SSSCبررسی شده است.

متصل به باسهاي  24و ( 25ترانس شماره  )145در لحظره

در شبیهسازي سناریوي اول که در قسمت قبل بیان شد،

 74ثانیه از شبکه خارج می شوند .در شبیهسازي این سناریو

خط  112که یکی از خطوط پربار شبکه است در زمران 60

در محیط نررمافرزار  DIgSILENTمقردار حرذف برار بره

ثانیه از سیستم خارج می شرود .بعرد از خرروج ایرن خرط،

ترتیب  194 ،155 ،126و  299مگاوات بوده اسرت .شرکل

ترانس متصل به باس هاي  38و ( 49ترانس شماره  )142در

( )8نشان میدهد که میرایی زاویه روتور بیشتر شده است و

ثانیه 63ام قطع میشود .سپس ترانس خطوط شرماره  13و

روش پیشرنهادي برا وجرود  SSSCبهبرود چشررمگیري در

 75و ترانس بین باسهاي  57و ( 60ترانس شماره  )132در

بازیافت فرکانس ایجاد کرده است.

لحظه  67ثانیه و در ادامه خط هاي  12و تررانس برین  24و
( 25ترانس شرماره  )145و خرط  73در زمران  75ثانیره از
سیستم جدا می شوند که به ترتیب در هر مرحله 185 ،106
و  443مگاوات حذف بار الزم اسرت .ایرن سرناریو در دو
حالت حضورداشتن و نداشتن  SSSCو با حذف بار مشابه
مدل  OPAبررسی شده است .نتایج شبیهسازي در شکل()7
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،استفاده
از  SSSCکاهش دامنه نوسانات و بهبود عملکرد سیستم را
نتیجه می دهد .فرکانس سیستم در روش پیشنهادي با وجود
 SSSCبعد از وقوع خطاهاي پیدرپی یادشرده ،بره مقردار

شکل( : )8مشخصههای دینامیکی سیستم در سناریوی دوم
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سناریوي سوم با خروج خط  39که از خطوط مهرم در

اجباري آنها ناشی از این اضافه برار ،باعرث توقرف رونرد

شبکه و در قسمت خوزستان و به طول  134کیلومتر است،

خروجهاي پی درپی خواهند شد .نتایج این مطالعه نشان می-

در ثانیه  60شروع می شود .ترانس متصل به باس هاي  86و

دهد که نخسرت برا تعیرین اعمرال اصرالحی مناسرب کره

( 87ترانس شماره )127بعد از خروج خط  39از سیستم در

دربردارندة تغییر در مقردار تولیرد و حرذف برار برا مقردار

لحظه  63ثانیه خارج می شود .در مرحله بعد ،تررانس برین

مشخ

است ،می توان از روند حوادث پیدرپی جلوگیري

باس هاي  76و ( 91ترانس شماره  )144در  67ثانیه و بعرد

کرد و خطرر خاموشری سراسرري را کراهش داد و دوم برا

از آن ترانس بین خطوط  24و ( 25ترانس شرماره  )145در

استفاده از ادوات  FACTSسریعی ماننرد  SSSCپایرداري

لحظه  74ثانیره از سیسرتم خرارج مریشروند و در پری آن،

دینامیکی سیستم قدرت بهبود می یابد .همچنین با استفاده از

خطوط  87و  101و ترانس بین خطوط  57به ( 60تررانس

ایررن ادوات در سیسررتم قرردرت ،سررایر اعمررال اصررالحی

شررماره  )132و ترررانس بررین خطرروط  38برره ( 49ترررانس

اقتصاديتر میشروند .مقردار برارزدایی در حضرور SSSC

شماره )142همزمان در ثانیه  80از سیستم جدا میشوند .در

نسبت به وجودنداشتن آن در سیستم مطالعهشده کمتر شده

این سناریو مقدار بار حذفشده به ترتیب  97 ،115 ،145و

است .نتایج شبیهسازي نشان میدهرد کره روش پیشرنهادي

 233مگاوات بوده است.

قادر است بهطور مؤثري از خطاهراي پری درپری در شربکه

با شبیهسازي دینامیکی این سناریو طبا شکل ( )9تأثیر

اصفهان  -خوزستان جلوگیري کند.

 SSSCدر بهبود پاسخ سیستم در برابر خروجها شامل تغییر
زاویه روتور و افزایش فرکانس سیستم در حالت ماندگار
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Bee Algorithm
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