
 

 
دار كردن خطوط انتقال پروسه بازيابي سيستم قدرت، از مراحل مختلفي شامل استارت واحدهاي شبكه، بارگذاري بر روي سيستم و برق - چكيده 

ت واحدهاي شبكه به همراه بارگذاري اجباري و اختياري بر روي سيستم قدرت تشكيل شده است. در الگوريتم پيشنهادي اين مقاله، پروسه استار
سيستم قدرت با هدف ماكزيمم نمودن سطح انرژي قابل توليد شبكه و همچنين ماكزيمم نمودن ارزش بارهاي تأمين شده در هر بازه زماني از 

يناميكي و استاتيكي سيستم انتقال و همچنين قيود فني گردد. قيود در نظر گرفته شده در اين پروسه، شامل قيود دپروسه بازيابي تعيين مي
باشد. در نهايت، كارايي الگوريتم اندازي و كمترين و بيشترين فاصله زماني بحراني واحدها، ميواحدها مانند منحني توانايي توليد، توان راه

   گيرد.، مورد ارزيابي قرار ميIEEEباسه  14سازي بر روي شبكه پيشنهادي با شبيه
  سازي زمان بازيابيبازيابي سيستم قدرت، ارزش بار از دست رفته، بهينه - كليد واژه

 تعاريف -1

  زمان كل بازيابي سيستم قدرت    
  لحظه شروع سناريو جاري   
  شماره ژنراتورها و شماره مسيرهاي فعال شده   &

، نياز به iدار كردن مسير برقهايي كه جهت شماره باس   
  بارگذاري اجباري دارند

، قابليت بارگذاري iهايي كه در مسير مجموعه باس  
  دار شبكههاي برقاختياري دارند بعالوه ساير باس

  ام در سناريوiمدت زمان الزم سوئيچينگ مسير  
  ام در هر سناريوiميانگين توان قابل توليد ژنراتور    

  ميانگين ارزش از دست رفته بارهاي تأمين نشده  
   jهاي بارگذاري اجباري در باس توان پله   
   jهاي بارگذاري اختياري در باس توان پله   

  jهاي بارگذاري اجباري در باس ارزش پله   

   jهاي بارگذاري اختياري در باس ارزش پله   
  امiاندازي واحد توان راه  

  .tتوان اوليه سيستم در لحظه    

  مقدمه -2

ستم انتقال و يزات سيبهبود امكانات تجه يراً، در پياخ
افته يش يز افزايقدرت ن يهاستميل سيتحل يدگيچيد، پيتول

در عرصه صنعت د ساختار ين، ورود مباحث تجدياست. همچن
ك شدن ي، باعث نزديط رقابتيشبكه در شرا يبرداربرق و بهره

ده يخود گرد يقدرت به مرزها يهاستميس يبردارود بهرهيق
 يروزمره به انرژ يد زندگيشد يگر، وابستگياست. از طرف د

شده  يانرژن نوع از ير ايت چشمگيش اهميباعث افزا يكيالكتر
در  يادهيباعث بروز مشكالت عدن، فقدان آن ياست. بنابرا

و ... خواهد  ي، اقتصادياسي، سيمختلف اجتماع يهانهيزم
 يبردارت بهرهيبا اهم يهااز بخش يكين مبنا، يشد. بر ا

ط يها در شراشبكه يابين پروسه بازييقدرت، تع يهاستميس
  باشد.يم يو جزئ يسراسر يهايبروز خاموش

متعددي از  هايپروسههاي قدرت شامل بازيابي سيستم
دار كردن جمله استارت واحدهاي شبكه، بارگذاري و برق

باشد. مهمترين بخش بازيابي، استارت هاي انتقال ميسيستم
باشد. اين واحدهاي شبكه و افزايش سطح توانايي توليد مي

هاي زمانبر بازيابي مطرح است. تعيين امر، بعنوان يكي از بخش
حدها در اين پروسه، باعث كاهش مدت ترتيب بهينه استارت وا

تعيين ترتيب بهينه راه اندازي واحدها در پروسه بازيابي سيستم قدرت با در نظر 
 هاي اجباري و اختياريگرفتن بارگذاري

  2، محمد حسين جاويدي دشت بياض1هاني رئوف شيباني
 مشهد، ايران دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهد، ،اي سماآموزشكده فني و حرفه 1

 مشهد، ايران دانشگاه فردوسي مشهد،دانشكده مهندسي  2
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از طريق  6و  2، 1ورودي واحدهاي در مرحله اول، باس 

) بدون بارگذاري 2مسيرهاي مشخص شده در جدول (
شوند. در اين دار مياز زمان بازيابي برق 24اجباري، در دقيقه 

-مگاوات از توان اوليه سيستم كه مازاد بر توان راه 6مرحله، 

اندازي واحدهاي بيان شده است، به تأمين بارهاي با اهميت 
، بواسطه قيد 6و2واحدهاي اختصاص يافته است.سيستم 

، در مرحله اول (Tch)كمترين فاصله زماني بحراني استارت
اسطه بيشترين فاصله نيز، بو 1شوند. واحدبازيابي استارت مي

بايست در مراحل بعدي استارت گردد. ، مي(Tcc)زماني بحراني
اندازي با اينحال، در مقايسه توان ماكزيمم توليدي و توان راه

، استارت اين واحد در مرحله اول 8مورد نياز اين واحد با واحد
پذيرد زيرا، در صورتيكه استارت اين واحد با بازيابي انجام مي
مگاواتي به تعويق بيافتد، تأمين انرژي  200توان ماكزيمم 

بخش اعظمي از بارهاي شبكه نيز به تأخير خواهد افتاد. از 
در برابر توان  8مگاواتي واحد 13زي انداطرف ديگر، انرژي راه

مگاواتي آن، منجر به عدم امكان استارت اين  80ماكزيمم 
  شود.واحد در مرحله اول بازيابي مي

سازي توان اوليه سيستم در ابتداي مرحله دوم از شبيه
-مگاوات است. اين توان در آغاز مرحله دوم شبيه 410برابر با 

توانايي توليد آن در شبكه با سازي در شبكه وجود ندارد ولي، 
توجه به عمليات انجام شده در مرحله اول وجود خواهد داشت. 

 8اندازي واحدبخش اندكي از اين توان، صرف تأمين توان راه
دار شبكه و هاي برقشود و باقيمانده آن نيز با توجه به باسمي
هاي بار، جهت تأمين هاي ارزش بار از دست رفته در باسپله
گردد. در انتها، باس ژي بارهاي با اهميت شبكه استفاده ميانر

كه در سناريوي دوم استارت شده است، پس از  8ورودي واحد
دقيقه از شروع بازيابي كه برابر با مجموع زمان  36ساعت و  2

ساعت)، سوئيچينگ مسير انتخاب  2( 2سنكرون شدن واحد
ده مرحله دقيقه) و زمان سپري ش 12شده در سناريوي دوم  (

  شود.دار ميدقيقه) است، برق 24اول (

  گيرينتيجه - 5
تعيين ترتيب استارت واحدهاي شبكه، يكي از زمانبرترين 

باشد. معموالً اين مراحل پروسه بازيابي سيستم قدرت مي
مرحله، با بارگذاري جهت پايدارسازي سيستم قدرت همراه 

باشد. در مطالعات پيشين پژوهشگران، مرحله تعيين ترتيب مي
استارت واحدها بطور مجزا از بارگذاري بهينه بر روي سيستم 

  بررسي گرديده است. 
هاي ارزش بار از دست در اين مقاله، با در نظر گرفتن پله

هاي بار سيستم، ترتيب استارت واحدها با هدف رفته در باس
يي توليد شبكه به همراه ماكزيمم سازي سطح تواناماكزيمم

نمودن ارزش بارهاي تأمين شده سيستم، با استفاده از 
هاي انجام سازيالگوريتم ژنتيك تعيين شده است. نتايج شبيه

شده نشان داده است كه مسيرهاي انتخاب شده در الگوريتم 
دار كردن بارهاي با پيشنهادي، زير ساخت الزم جهت ارنژي

مزان با تأمين ماكزيمم سطح قابل توليد ارزش سيستم را ه
سازد. بعالوه، در برخي از مسيرها نيز، در نظر شبكه، فراهم مي

-هاي اجباري در پلهگرفتن قيود ديناميكي، منجر به بارگذاري

  هاي با ارزش بارهها در مسير مربوطه، گرديده است.
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