جایابی بارهای پاسخگو و جبران کننده های توان راکتیو
با هدف کاهش تلفات و بهبود ولتاژ شبکه
دانشجو :حسین دهقان جزی
استاد راهنما :دکتر سعید افشارنیا
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

مقدمه
محدودیت منابع تولید کننده انرژی و نیز ضعیف بوود بوه د دب بع وی نقوا،
باعث می بود کد دب بابهای پیک به د ام ا تأمین تمام بواب میرور ن وود یوا
این د با کاهش ولتاژ و افزایش تلفات مواجد بویم.
مهحث پاسخگویی باب دب به د های قودبت میتوانود بود عنووا باه حلوی بورای
کاهش باب دب زما پیک مصرف بد کاب برده بود همچنین کنترل کننوده هوای
توا باکتیو کد بدمنظوب بههود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات دب به د بد کواببرده
میبوند نیز بعنوا یک بوش عملیاتی موبد بحث می بابود .دب ایون پوروژه بود
معرفی این دو مهحث پرداختد و تأثیر آ بر به د های قودبت با مووبد بربسوی
قراب می دهیم.

نتایج
تصاویر زیر تأثیر جایابی بهیند جهرا کننده هوا و همچنوین اعموال برنامود هوای
پاسخگویی باب با بر به دی نموند ن ا می دهد .نتایج بد دسوت آموده حا ول اعموال
الگوبیتم جایابی بهیند پیادهسازی بده دب نرمافوزاب متلوب میبابود .بورای پخوش بواب
گرفتن از بوش نیوتن-بافرو استفاده بده است.
ب ل  1پخش باب به د دب حالت عوادی و بو ل  2پخوش بواب بوه د دب حالوت
جهرا سازی و اعمال برنامدهای پاسخگویی باب با ن ا میدهد.

روش پیشنهادی
ی ی از بوش های بههود ولتاژ به د استفاده از برنامد هوای پاسوخگویی بواب موی
بابوود .پاسخگویی باب ب وبکلی بد عنوا م ابکت مصرفکنندگا کوچک دب بازاب برق
بوبروبد آنها با قیمتهای لحظدای بازاب و پاسخگویی بد آ تعریف میبود.
هووماکنووو تعداد کمی از مصرفکنندگا از قیمت واقعی برق م لع میبابند دب
نتیجد هیﭻگوند عامل ت ویقی برای مصرفکنندگا برای برکت دب بازاب و ت هیﻖ
مصرف خود با سمت تولید برایﻂ به د و همچنین قیمت برق وجود نخواهد دابت.
تصویر زیر تأثیر برنامد های پاسخگویی باب بر منحنی مصرف م تریا با ن ا می دهد.
ب ل  :1پخش باب به د دب حالت عادی

ب ل  :2پخش باب به د پس از جهرا سازی

جمع بندی

همچنین جهرا سازی توا باکتیو ی ی از ابزاب بهیندسازی هزیند انرژی و برگ وت
سریع سورماید است .دب طول چند سال گذبتد با بهرهگیری از مواد جدید و بوشهوای
تولید پی رفتد خاز هایی با تلفات بریاب اندك دب حجومهوای کوچوک سواختد بوده
است .جایابی بهیند این جهرا کننده ها بد منظوب اجتناب از م الت و هزینود هوای
احتمالی بعدی امری مهم و پر اهمیت می بابد.
برای جایابی بهیند جهرا کنندهها و همچنین برنامودهوای پاسوخگویی بواب یوک
برنامد کامپیوتری دب نرمافزاب متلب پیاده سازی بد .بود عنووا بوه د مووبد م العود
به د  33باس  IEEEانتخاب و مدل سازی بده است.

دب حال حاضر برنامد های پاسخگویی باب دب سیرتم قدبت ایرا بد طوب موثر
اجوورا نمیبووود .کاهش دب مصرف بی تر جنهد اجهابی دابتد و دب مواقع ضروبی
کد میزا تولید به د جوابگوی بابها نهابد بی تر دب نایع بوزب اجرا میبود.
اما استفاده از خاز بد عنوا تولیدکننده باب باکتیوب بد منظووب تنظویم و کنتورل
ولتاژ و جلوگیری از نوسانات قدبت دببه د ها و ا الح ضوریب تووا دب مصورف
کننده ها بد علت ابزانی و سادگی سیرتم آ بریاب متداول است.
با توجد بد نتایج بهید سازی بد دست آمده دب نرم افزاب متلب بود کواب بورد
برنامد های پاسخگویی باب دب به د قدبت و همچنین استفاده از جهرا کنندههای
خازنی دب وبت جایابی حیح و بهیند بد عنوا ی ی از بوش های کابآمد برای
کاهش تلفات به د و بههود پروفیل ولتاژ قابل استفاده می بابد.

مراجع اصلی
1. Albadi, M. H.; E. F. El-Saadany (2007). "Demand Response in
Electricity Markets: An Overview“. IEEE.
2. Hingorani, Narain G.; Gyugyi, Laszlo (2017-12-18). "Static Shunt
Compensators: SVC and STATCOM". Wiley-IEEE Press Books
3. Narain G. Hingorani, Laszlo Gyugyi Understanding FACTS:
Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems,
Wiley-IEEE Press, December 1999

