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 اطالعات مربوط به پايان نامه
سي:  تحقیق به عنوان -1 شخیص ،          فار سازی، افزایش ، کاهش ، بهبود ، ت شامل کلماتی نظیر بهینه  سی باید  )راهنمایی: عنوان یک پروژه مهند

 ازد.(س تعیین و کلماتی نظیر آنها باشد و کلماتی مانند بررسی ، مطالعه و نظیر آن نشان دهنده پروژه نیست و مفاهیم سمینار گونه را یادآور می

س سری به منظور بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ توسط چارچوب چندهدفه با در نظر گرفتن معیار جایابی بهینه ادوات فکت 

n-k برای خروج اضطراری خطوط 
 

 ، چارچوب چند هدفهn-kادوات فکتس، پروفیل ولتاژ، پایداری ولتاژ، معیار  کلمات کلیدی )فارسی(:-

 انگلیسي: تحقیق به عنوان -2

Multi Objective Series FACTS Device Location to Improve Voltage and Stability Using 

Multi Objective Framework Cosidering n-k Security Criteria 

 کلمات کلیدی )انگلیسی(:-

Facts Device, Voltage profile, Voltage Stability, n-k Criteria, Multi Objective 

Framework 
 های مجهول و مبهم( :بیان جنبهالف: ضرورت انجام تحقیق ب: )شامل به طور كلي  اساسي تحقیق بیان مسأله -3

 

ای ه، پایداری ولتاژ عبارتست از توانایی یک سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همه باسIEEEطبق تعریف 

ت ناگهانی یکی از تجهیزابرداری. اغتشاش ممکن است حروج سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرایط مشخصی از بهره

یا افزایش ناگهانی بار باشد. هنگامی که توان الکتریکی انتقالی به منظور تامین اضافه بار رو به افزایش است، اگر هر 

تم بتون باشد. اگر سیسگاه سیستم قدرت از لحاظ ولتاژ دارای پایداری میدو مولفه توان و ولتاژ قابل کنترل بمانند، آن

اش وارد دهد که اغتشکند ولی ولتاژ از دست برود سیستم ناپایدار ولتاژ است. فروپاشی ولتاژ وقتی رخ می بار را تامین

 شده به سیستم منجر به افت شدید و غیر قابل کنترل ولتاژ گردد.

 هایبرداری سیستم قدرت اهمیت دارد فاصله داشتن از ناپایداری است که برای آن شاخصبنابراین آنچه در بهره

 هاست.ها در بحث پایداری سیستم قدرت دامنه ولتاژ شینترین شاخصمتنوعی تعریف شده است. یکی از ساده

ها در محدوده مجاز قطعا از ناپایداری ولتاژ فاصله خواهیم داشت. برای این منظور بنابراین با حفظ دامنه ولتاژ شین

 .گردندهای قدرت معرفی و استفاده میادوات فکتس در سیستم

 را به چهار حالت کلی به این شرح تقسیم بندی کرد. FACTSتوان سیستمهای در حالت کلی می

 های سریکنندهکنترل

 های موازی کنندهکنترل

 سری -های ترکیبی سریکنندهکنترل

 موازی -های ترکیبی سریکنندهکنترل

کل خط انتقال از پایانه فرستنده تا پایانه تواند ازطریق کاهش امپدانس موثرسری، مربوط به سازی سری میجبران

های سری، ولتاژ را به صورت سری به خط کنندهی کنترلگیرنده، برپخش توان به نحو مطلوب اثر کند، در اصل همه

 کنند.تزریق می
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 توان به ادوات زیر اشاره کرد:سازهای سری میاز انواع جبران

 SSSC)1(ساز سنکرون استاتیکی سریجبران

 TCSC)2(ن سری با کنترل تریستوریخاز

های الکتریکی طبیعی خط انتقال به افزایش توان قابل انتقال درحالت گرهای موازی برای ترغیب مشخصهجبران

های نندهکتوانند پروفایل ولتاژ را در سرتاسر طول خط کنترل کنند. کنترلشوند. همچنین میماندگار به کاربرده می

های موازی کنندهی کنترلانس متغیر، منبع متغیرفرکانسی یا ترکیبی از آنها باشد. در اصل همهتوانند امپدموازی می

 [. 1کنند ]در نقطه اتصال خود جریان به سیستم تزریق می

 گرهای موازی عبارتنداز:جبران

 (SVC)ساز توان راکتیو استاتیکیجبران

 STATCOM)3( کننده سنکرون استاتیکیجبران

 SSG)4(استاتیکی مولد سنکرون

کننده سری جداگانه باشد که در چند خط انتقال یک سیستم نصب توانند ترکیبی از دو یا چند کنترلاین ادوات می

ی یکپارچه شده باشند، که در آن کنندهتوانند یک کنترلشوند یا میشده کنترل میشده و به صورت هماهنگ

دهند، اما توان اکتیو را ی را به طور مستقل برای هر خط انجام میسازی راکتیو سرهای سری، جبرانکننده کنترل

 نمایند.نیز از طریق رابط توان بین خطوط منتقل می

این وسیله  .روندسازهای سری و موازی هستند و برای مقاصد خاص بکار میسازها، ترکیبی ازجبراناین نوع جبران

ا به شود یموازی جداگانه باشد که به صورت هماهنگ شده کنترل میهای سری و کنندهتواند ترکیبی از کنترلمی

اژ کننده و ولتها جریان را با بخش موازی کنترلکنندهگردند. در اصل در این کنترلبرداری میصورت یکپارچه بهره

 -بی سریکیسازهای ترکنند.از مهمترین جبرانکننده، به سیستم تزریق میسری شده با خط را با بخش سری کنترل

 اشاره کرد. (UPFC) کننده یکپارچه توانتوان به کنترلموازی می

های قدرت همواره یکی از مسایل مهم برای کارکرد صحیح شبکه بوده است. پایداری سیستم قدرت پایداری سیستم

 ز بروز یکبرای هر نقطه کار داده شده، به صورت توانایی آن سیستم برای بازیابی یک حالت تعادل جدید پس ا

 صورت صحیح کار کند.شود، طوری که نهایتاً کل سیستم بهاغتشاش فیزیکی تعریف می

بر روی پایداری سیستم و کاهش فلوی توان راکتیو در خطوط از طریق تولید  FACTSبا توجه به تاثیری که ادوات 

پایداری ولتاژ دارند جهت ر مستقیم بر روی که تاثی STATCOMو  TCSCنامه لی آن دارند در این پایانمح

 د شد.جایابی انتخاب خواه

آنچه در بحث استفاده از این ادوات مهم است تعیین مکان و نوع و ظرفیت مناسب آن است. با توجه به اینکه هدف  

اژ لتهای پایداری واز استفاده این تجهیزات بهبود شرایط دامنه و پایداری ولتاژ است، بنابراین اهداف پروفیل و شاخص

 گردند.به عنوان توابع هدف جایابی این تجهزیات معرفی می
                                                           

1 Static Synchronous Series Compensator 
2Thyristor Controlled Series Capacitor 

Static Compensator 3 

Static Synchronous Generator 4 
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امه ناز طرف دیگر سیستم قدرت باید قادر به تامین بار و حفظ ولتاژ تحت شرایط خطا نیز باشد لذا در این پایان

برای این منظور معیار قطعی  خطایهای خروج خطوط که اثر مستقیم بر پایداری ولتاژ دارند مد نظر قرار گرفته است.

n-2  برای خروج اضطراری خطوط در نظر گرفته شده است تا تحت این خطاها با جایابی مناسب ادوات، بتوان پایداری

 را تضمین نمود.
 

 ()بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها :تحقیقسوابق  -4

این نتیجه رسیدند که با توجه به در شبکه قدرت توسط الگوریتم ژنتیک  به FACTSجایابی بهینه ادوات [ با 1]

ننده کسازی، این الگوریتم بهترین محل با بیشترین کارایی رابا انتخاب مناسب نوع جبراننتایج بدست آمده از شبیه

ای شده است .در پژوهشی با جایابی تصادی توجه ویژهبدست می آورد. در این فرایند به ضرایب مهم تلفات و هزینه اق

گذاری خود ادوات عالوه ( با درنظر گرفته هزینه سرمایهUPFC, TCSC SVC،TCPST ) FACTSبهینه ادوات 

[.در 2های کلی مشاهده شد ]طور قابل توجهی کاهش هزینههای تولید، با استفاده ازالگوریتم ژنتیک بهبر هزینه

در یک سیستم تجدید  UPFCهای قدرت توسط اب مکان مطلوب و کنترل پارامترهای فنی سیستمپژوهشی با انتخ

سازی، نقش کلیدی و مهم ادوات پرداختند که نتیجه شبیه  GAو الگوریتم  PSOساختارشده  با استفاده از الگوریتم 

FACTS دهد. در این پژوهش ازسیستم رادر کاهش کاهش تلفات در سیستم قدرت را بخوبی نشان می  IEEE 

14 BUS  وIEEE 30 BUS دهد که همگرایی الگوریتم استفاده شده است که نتایج نشان میPSO  نسبت به

ریزی شود قدرت برنامهتر است که نهایتا باعث میسریع UPFCدر پیداکردن مکان بهینه و کنترل  GAالگوریتم 

 یابی[ .در پژوهشی به تاثیرانتخاب مناسب تابع هزینه برای مکان6متر شود]سیستم زیاد و تلفات در سیستم قدرت ک

های قدرت که نقش بسیار مهمی در بازار اقتصادی برق دارد  پرداختند. در این در سیستم  FACTS   ادوات 

سری و   FACTSمکان بهینه ادوات  GA (HBGAPSO)و  PSOپژوهش سعی شده با الگوریتم هیبریدی 

اندازی تجهیزات و برای بهبود ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت،کاهش هزینه نصب و راه (TCSC,SVC)موازی 

 IEEE 30 سازی سیستم های قدرت را پیدا کنند.این نتایج را که از شبیهبرداری از سیستمهای بهرههزینه

BUS بدست آمده نشان داد که استفاده همزمان چند نوع از عناصرFACTS یشتری نسبت به استفاده مزایای ب

 [.7فقط یک نوع از آن دارا است ]

است. در این مقاله مکان جهت افزایش بارپذیری سیستم قدرت انجام شده FACTS[ مکان یابی ادوات 8در مقاله ]

 است.مورد بررسی قرار گرفته FACTSیابی انواع مختلف ادوات 

 است.ه کنترل بهینه آنها بصورت همزمان انجام شدهبه همرا FACTS[ مکان یابی بهینه ادوات 9در مقاله ]

در پخش بار بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از این ادوات  FACTS[ استفاده از ادوات 10در مقاله ]

 گردد.برای تغییر مسیرهای توان استفاده می

با  STATCOMبرای جایابی بهینه  معرفی و از آن MOEA/P[ یک الگوریتم جدید چند هدفه به نام 11در ]

برای افزایش  SVCبرای جایابی بهینه  MESSY GA[ از الگوریتم 12هدف پایداری ولتاژ استفاده شده است. ]

را به منظور حداقل سازی انحراف ولتاژ از مقدار  STATCOM[ نیزجایابی 13های استفاده شده است. ]پایداری باس

در شبکه توزیع برای  D-STATCOMمورد مطالعه قرار داده است. جایابی  IPSOمبنا با استفاده از الگوریتم 

 انجام شده است. IMMUNE[ توسط الگوریتم 14کاهش تلفات و بهبود ولتاژ و دامنه جریان خطوط در ]
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 را با در نظر گرفتن دامنه و پایداری گذرای ولتاژ به عنوان تابع هدف توسط TCSC[ مکانیابی 15همچنین مرجع ]

 حل کرده است. الگوریتم چندهدفه تفاضلی

[ ارائه گردید. به این صورت که با الهام از طبعیت مسائل عملی 16های ابتکاری برای اولین بار در ]ایده اصلی الگوریتم

[. پس از آن 17( است ]GAتوان حل نمود. اولین الگوریتم ابتکاری شکل گرفته، الگوریتم ژنتیک )را چگونه می

[، 22-23( ]ABC[، کلونی زنبور )20-21( ]ACO[، کلونی کورچه )18-19(]PSOهای اجتماع ذرات )الگوریتم

و ... ارائه شدند. جدیدترین الگوریتم فراابتکاری ارائه شده الگوریتم ساقه و ریشه  [24-25( ]SAآبکاری فلزات )

(RRA است که ژورنال مربوطه در سال )[.26به چاپ رسیده است ] 2015 
 

 هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود( فرضیه های تحقیق:) -5

 پایداری ولتاژ با اندیس پایداری خط در تابع هدف مدل خواهد شد. -

 فاده خواهد شد.تچارچوب بهینه سازی چندهدفه اس با توجه به دیمانسیون متفاوت اهداف از -

 یعنی پروفیل و پایداری ولتاژ جایابیجهت برآورده کردن اهداف مورد نظر  STATCOMو  TCSCادوات  -

 خواهند شد.

است که با توجه به احتمال بروز کم این حوادث  n-kمعیار امنیت برای حوادث خروج اضطراری خطوط معیار  -

 در نظر گرفته نخواهد شد. k>2برای 

 )این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود(چیست؟ بودن تحقیق در جنبۀ نوآوری وجدید  -6

 برای حل مسئله RRAاستفاده از الگوریتم فراابتکاری جدید  -1

 مقایسه پاسخ الگوریتم با روش لیست حق تقدم جهت آزمون صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی -2

 : علمي و كاربردی (اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف   -7
 آموزشی واجرایی وغیره(:)اعم ازمؤسسات وران نام بهره بیان  در صورت داشتن هدف کاربردی،  تذکر:

 مدلسازی مسئله جایابی بهینه ادوات فکتس به دو هدف بهبود ولتاژ و پایداری ولتاژ -1

 برای حل مسئله RRAمدلسازی الگوریتم  -2

جهت سهولت در محاسبات  mathpowerافزار کد نویسی الگوریتم پیشنهادی و توابع هدف و قیود مسئله در نرم -3

 پخشبار

ثورت یکایک شماری و بررسی وضعیت ولتاژ و پایداری ولتاژ تحت شرایط نرمال و خطاهای  جایابی ادوات تکی به -4

 دوگانه.

 4های نصب ادوات در مرحله مرتب سازی توابع هدف برای تک تک مکان -5

 مقایسه پاسخ الگوریتم پیشنهادی با یکایک شماری  -6

 سؤاالت تحقیق:  -8

 برای حل این مسئله مناسب است؟ (RRAآیا الگوریتم ساقه و ریشه ) -
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 چه شاخصی جهت تضمین پایداری و فاصله ایمن از ناپایداری مناسب است؟ -

 کدام حوادث خروج بدترین اثر را بر سیستم دارند؟ -

 توان تحت شرایط نرمال و خطا امنیت ولتاژی سیستم قدرت را تضمین نمود؟آیا با جایابی بهینه ادوات می -

 

 های پژوهش:بیان متغیر  -9

 (STATCOMو  TCSCمکان اداوات ) الف: متغيرهاي مستقل:

 هاي پایداري سيستم، هزینه خرید و نصب تجهيزاتها، شاخصدامنه ولتاژ باس ب: متغيرهاي وابسته:

 ج: متغيرهاي مزاحم:
 

 و متغیرهای پژوهش: تعریف كلمات كلیدی  -10

ر فلوی ها، تغییر دقدرت که قادر به تغییر دامنه . زاویه ولتاژ باسادوات فکتس: تجهیزات مبتنی بر ادوات الکترونیک 

 گردد.توان اکتیو و راکتیو خطوط می

 شود.های شبکه گفته میپروفیل ولتاژ: به منحنی دامنه ولتاژ باس

 د.وشپایداری ولتاژ: توانایی سیستم به حفظ دامنه مناسب ولتاز و بارها تحت شرایط نرمال و اغتشاش گفته می

عدد آن به صورت همزمان  kتجهیز موجود در شبکه  nشود از فرض می فظ امنیت که در آنح: معیاری برای n-kمعیار 

 خارج گردد.

سازی که در آن اهداف مختلف با دیمانسیون متفاوت مد نظر هستند و لذا پاسخ نهایی چارچوب چند هدفه: نوعی بهینه

 شود.غالب است که به آن جبهه پارتو گفته میهای به جای یک پاسخ فضایی از پاسخ

 

 روش كار) نوع روش تحقیق، روش گردآوری اطالعات( :  -11

 روش تحقیق به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

 های مرجع و خواندن نکات پایه در طراحی ساختار مورد نظرمراجعه به کتاب

 وی موضوع مورد نظراستفاده از اینترنت و رجوع به مقاالت مختلف برای تمرکز ر

 مدلسازی ریاضی اولیه

 سازی و تجزیه و تحلیل نتایجشبیه

 نامه و آمادگی برای دفاعنگارش پایان

 :اطالعاتتجزیه تحلیل  ی آماری وها روش -12
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 خیر  باشد؟  بلي آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهي واحد مي -31

در صووورت نیاز به امکانات آزمایشووگاهی ازم اسووت نوي آزمایشووگاه، تمهیزات، مواد و وسووایل مورد نیاز در این قسوومت 

 مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمایشگاه

    

 

 انجام تحقیق: بندی زمان  -41

  تاریخ اتمام: -ج     ماه6:  مدت زمان انجام تحقيق -ب از زمان تصویب     :تاریخ شروع -الف
رج بینی و در جدول مربوطه دمورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیشها و مراحل اجرایی تحقیق و مدت زمان تذکر: الزم است کلیه فعالیت

 االمکان رعایت گردد.گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی
 جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق 

 تاریخ تا تاریخ از تاریخ تصویب

 تا پایان ماه اول از زمان تصویب مطالعات کتابخانه ای

 تا پایان ماه دوم ابتدا ماه دوماز  جمع آوری اطالعات 

 تا پایان ماه چهارم ابتدا ماه سوماز  تجزیه وتحلیل داده ها

 تا پایان ماه ششم ابتدا ماه پنجماز  نتیجه گیری ونگارش پایان نامه

 شش ماهطول مدت اجرای تحقیق: 
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 پایان نامه به شرح زیر: ستفاده درا مورد )فارسي وغیرفارسي( مآخذ فهرست منابع و -15
 کتاب:نام خانوادگی،نام ،سال نشر،عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار،جلد

 مقاله:نام خانوادگی،نام ،عنوان مقاله،عنوان نشریه،سال،دوره،شماره،صفحه
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