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 مقدمه -1

و بدست آوردن کنترل پخش بار را در راس امور  وری در الکترونیک قدرت، محققین ساختن یک شبکه هوشمندابا پیشرفت فن

گردید. ادوات   FACTSانعطاف پذیر، یا AC توان سیستم های انتقالد که این امر باعث به وجود آمدن خود قرار دادن

FACTS مانند ،STATCOM1، SVC2، SSSC3 و UPFC4 را می توان بصورت سری، موازی، یا ترکیبی از سری و موازی ،

 .و ... را بدست آورد داد تا بتوان چندین عملیات کنترلی شامل تنظیم ولتاژ، میراسازی سیستم و کنترل پخش بار با خط، قرار

 (Deepak Divan,2005( و )1393)افتخاری،

گذاری و نگهداری باال ، مشکالت عایقبندی، پیچیدگیهای راهبری و کنترل تجهیزات این تجهیزات با توجه به هزینه سرمایه     

و  ITبا نگاهی به صنعت  (J.Khazaie,2011. )دست نیافتند ACه توفیق چندانی در شبکه های انتقال توان الکتریکی ب

یکی  باشد.اینترنت مالحظه می شود این صنعت با توجه به قوانین و مقررات اجرایی آن بسیار شبیه به شبکه سراسری برق می

پیشرفت های  ، استفاده از راه حل های بزرگ ولی پراکنده بوده است.ITعت  از عوامل کلیدی برای انگیزش و فراگیر شدن صن

به  سریع در میکروالکترونیک، محاسبات و تکنولوژی ارتباطات، تکنولوژی اجرا شده متمرکز را تحت تاثیر خود قرار داده است.

  باشد.عا میعنوان مثال موفقیت و گسترش سریع تلفن های سیار در سراسر جهان، دلیلی بر این اد

افزایش کارایی و کاهش قیمت تجهیزات الکترونیک قدرت، و تکنولوژی های مخابراتی، صنعت برق را دچار دگرگونی بسیار      

باال، ولی با عملکرد بهتر و توان FACTSزیادی ساخته است. از این رو محققین تصمیم گرفتند یک تکنیک مشابه ادوات 

کی ارایه نمایند تا بتوانند یانتقال و توزیع توان الکتر هایپذیری سیستمابلیت اطمینان و کنترلهزینه ای کمتر برای بهبود ق

ظرفیت مجاز خطوط را افزایش داده وکیفیت انتقال توان الکتریکی را بهبود بخشند ، همچنین هزینه های نگهداری سیستم و 

 اثرات زیست محیطی را کمینه نمایند.

، ACالکتریکی فوق و برتریهای فنی و اقتصادی راهکارهای پراکنده کنترل خطوط انتقال توان وجه به توضیحاتبا ت     

    ترین آنها معرفی شدند که از پرکاربرد ،اندهطراحی گردید FACTSکه برپایه تکنولوژی ادوات  D-FACTSسیستمهای 

را از طریق تزریق امپدانس فعال، با کمک منبع ولتاژ ها نام برد.این تجهیزات امپدانس موثر خطوط انتقال  DSSC5از توان می

( و kVA 10(، از یک اینورتر تکفاز با قدرت نامی کم )1، مطابق شکل )DSSCدهند. ماژولهای( تغییر میSVS6سنکرون )

چنین است .این مجموعه شامل مدارات حفاظتی ، کنترلی و قدرت می باشد هم(، تشکیل شدهSTT7دور)یک ترانسفورماتور تک

باشد. هر ماژول، از دو بخش تشکیل شده است که می توان بطور قابلیت برقراری ارتباط با سایر ماژولها و مرکز کنترل را دارا می

 (Yaogang and Mohammad Mansoor Khan,2005. )فیزیکی آنها را اطراف یک هادی انتقال، نصب نمود

 
 

                                                           

3: Static Synchronous Compensator 

4: Static Var Compensate  

5: Static Synchronous Series Compensator 

6: Unifield Power Flow Controller 

 :7 Distributed Static Series Compensator 

:8 Synchronous voltage source  

:9 Single Turn Transformer 
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 DSSC( : شماتیک تجهیز 1شکل )

 

از یک ترانس تک دور تشکیل گردیده که به طور مکانیکی و بدون برش خط انتقال بر روی  (1مطابق شکل ) این تجهیزات

  D-FACTSنماید. در محفظه ادوات و به طور خود القا، تغذیه خود را از خطوط فشارقوی تامین می گرددسیمها نصب می

 تجهیزات فیلترینگ و تجهیزات ارتباطی بیسیم قراردارد.مدارهای مربوط به تغذیه دستگاه، تجهیزات مربوط به اینورتر ، 

 

 
 D-FACTS( : 2شکل )

 

 

 

 سازی:مروری بر بهینه-2

. انواع روشها، ( D.G.Luenberger,2003( )D.P.Bertsekas,1999) سازی روشهای مختلفی وجود داردجهت بهینه     

سازی به شکل کلی زیر را در باشد. یک مساله بهینهتلط میهای گرادیان مخهای نیوتن و روشهای گرادیان، روششامل روش

 نظر بگیرید:

 

(1)                                                                       
min.....f(x)

st........x X
  

 

 شود. برای حل  f(x)شدن تابع هدف است که منجر به کمینه Xدرمجموعه قیود  *x( یافتن متغیرهای تصمیم 1هدف رابطه )
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کند و برای می باشد. استخراج تابع هدف، اطالعاتی درباره شکل تابع فراهم می f(x)این مساله نیاز به دانستن شکل تابع 

 رود. تعیین زمان دستیابی به یک پاسخ بهینه به کار می

ی کمینه نمودن به صورت محلی این بُعدی است، شرط الزم مرتبه اول برا nیک فضای  Xبرای یک مساله بدون قید که     

شود، باید برابر صفر باشد. شرط الزم مرتبه دوم برای یک داده مینشان  f(x)∇ که توسط xنسبت به  f(x)است که گرادیان 

 9، باید یک ماتریس نیمه معین مثبتHessian8، موسوم به f(x(کمینه محلی این است که ماتریس متغیرهای مرتبه دوم 

برای تغییرات کوچک  f(x)یک ماتریس معین مثبت باشد و شرایط الزم مرتبه اول برقرار باشد، آنگاه مقدار  Hessianباشد. اگر 

 یک کمینه محلی خواهد بود. *x = x اکیداً صعودی بوده وx در 

ساله را دهد که حل مسازی برخی مشخصات منحصربفرد را نشان میباشد، مساله بهینه 10یک تابع محدب f(x)اگر       

ای که تابع باالتر از تابع قرار گیرد و مجموعه ،کند. یک تابع ، اکیدا محدب است اگر هر کمان بین دو نقطه روی تابعتر میساده

شرط الزم مرتبه اول به تنهایی یک شرط کافی برای یک کمینه محلی  در این حالتشود نیز محدب باشد. روی آن تعریف می

( برای یک سیستم خاص در 2)نیز یک کمینه فرامحلی روی کل مجموعه است. تابع تلفات رابطهاست، و هر کمینه محلی 

 شود.( هم دیده می3رسد محدب باشد، همان طور که در شکل )به نظر می xامپدانس خط 

 

(2)                                                                  
n n

loss flow,ij

i j

P = P 

 

 
 x(: تلفات به عنوان تابعی از امپدانس خط  3کل )ش

 

( آن چیزی است که ما انتظار داریم یعنی تلفات به عنوان تابعی از امپدانس خط باشد، به جز 3ترسیم سمت راست شکل )     

گرادیان تابع هدف  سازی،های قابل تغییر خط، ابعاد باالتری خواهد داشت. در بهینهآنکه این ترسیم با افزایش تعداد امپدانس

به مقداری کوچک  xشود چون تغییر برابر صفر باشد، تابع کمینه می f(x)∇دهد. اگر اطالعاتی در رابطه با بهینگی بدست می

 تواند بهتر شود.و پاسخ دیگر نمی تابع هدف را تغییر نخواهد داد

 D-FACTSطراحی ادوات روش بیشترین شیب )گرادیان( و كاربردهای آن در -2-1

                                                           

 باشد: ماتریس هسیان یک ماتریس مربع از مرتبه دوم مشتقات جزئی یک تابع می10
11: if   x*.Mx≥0  then M is positive semidefinite matrix. 

12: convex 
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توان با ارزیابی میزان باشد. بیشترین شیب را میسازی در شبکه قدرت میروش بیشترین شیب پرکاربردترین روش بهینه     

 استخراج کرد.  xناشی از یک تغییر کوچک در بردار تصمیم  f(x) تغییر مقدار 

 را در نظر بگیرید:( 3رابطه )بسط مرتبه اول سری تیلور 

 

(3)                                                  v+1 v v+1 v v
f(x ) = f(x ) + (x - x )Ñf(x ) 

 

 بروید؛ سپس مقدار جدید تابع یعنی  v+1xخواهید به نقطه هستید و می vf(x(با مقدار تابع  vxفرض کنید شما در نقطه       

)v+1f(x ( از طریق افزودن گامی که شما بر می4در رابطه )آید. جهت از یدارید ضرب در شیب تابع بدست مvx  بهv+1x  به

 شود: تعریف می vdصورت جهت 

 

(4)                                                 v+1 v v v v
(x - x )Ñf(x ) = d .Ñf(x )  

 

 :یباشدم ∇vf(x(و  vd ینب زاویه ∅نوشت، که  یلبه صورت ذ یتوانرا م∇x)vf(و  vd یاضرب نقطه

 

(5)                                                              
v v v vd .Ñf(x ) = d Ñf(x ) Cosf           

 

بدست آید. باتوجه به روابط  v+1f(x(ی تابع یک مقدار بهینه v+1xسازی، هدف این است که با انتخاب ی بهینهدر یک مساله     

 باشد، و این تابع وقتی به  ∅ °0 =قتییا و  cos∅1=رسد که ی خود میوقتی به مقدار بیشینه  v+1f(x((، تابع 5( و )3)

با حرکت در جهت گرادیان  f(x)باشد. بنابراین، بیشترین کاهش در  °180 = ∅یا وقتی  cos∅ = -1رسد که ی خود میکمینه

 خواهد بود. vf(x∇= − vd(نامند، در نتیجه افتد، که آن را جهت بیشترین شیب میمنفی اتفاق می

 شوند:ت ذیل انتخاب میها به صوربنابراین، گام

 

(6)                                                              v+1 v v
x = x - α.Ñf(x ) 

 

 f(x)خطی باشد، پاسخ در یک گام حاصل خواهد شد. اگر  f(x)یک اندازه گام کوچک، مثبت و اسکالر است. اگر  αکه 

کند و برای رسیدن به پاسخ، تکرارهای بیشتری را انجام را توصیف نمی( به طور کامل سیستم 3غیرخطی باشد، رابطه )

 دهد. می

ی کاهش تکرارها یا حرکت به دهد که روش بیشترین شیب، تضمین کننده( نشان می3در رابطه ) vf(x∇𝜶= − vd(جایگذاری 

 سمت یک پاسخ بهینه است:

 

(7)                                                     
2v+1 v vf(x ) = f(x ) - α Ñf(x ) 
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دقیقا شیب الزم برای ها یک ارتباط مهم برقرار است: پارامترهای موسوم به حساسیتسازی و حساسیتبین نظریه بهینه     

کل تلفات توان حقیقی در f(x) کنند. برای مثال، وقتیسازی را با استفاده از روش بیشترین شیب فراهم میحل مساله بهینه

 Kبه سادگی توسط  xنسبت به  f(x)باشند، گرادیان x های راکتیو خط یعنی بوده و متغیرهای تصمیم همان امپدانسسیستم 

 استفاده نمود.  f(x)کردن توان برای کمینهمی K–داده خواهد شد. سپس، از گرادیان منفی یعنی 

گیریم. یک نوع ی سیستم قدرت، دو نوع قید را در نظر میسازی در کاربردهابا توجه به بررسیهای به عمل آمده، برای بهینه     

و یک  minxقابل حصول است. این قید یک کران باال  FACTS-Dقید میزان درصد تغییر امپدانس خط است که توسط ادوات 

طور  ( به4)پروجکشن( درک کرد، که در شکل ) 11تصویرتوان از نظریهاست. قیود امپدانس خط را می  maxxکران پایین 

 مفهومی نشان داده شده است. 

 

 
 ی تصویر( : نظریه4شکل )

 

باشد،  zهستیم که نزدیکترین نقطه به  x* = z+، به دنبال یک نقطه مانند Xی ی محدب و بستهفرض کنید در یک مجموعه

z تواند خارج از میX  :هم باشد. این مساله مشابه مساله زیر است 

 

(8)                                                                   


2
min..... x-z

st......x X

 

 

خارج از مجموعه باشد، تابع هدف هم  z است. اگرx* = z   برابر ی( به سادگ8داخل مجموعه باشد، پاسخ  رابطه ) z اگر     

 X امپدانس خط، شکل یودق یبرا است. X یرو یکتائی یرتصو یدارا z معناست که ینمحدب است و هم درجه دوم، که به ا

 X داخل *x یکتای یمورد، نقطه ین. در اینامندم  یلرا فرامستط ناست، که آ یبعد n یلمستط یک ی( به سادگ4در شکل )

هر وقت از حدود امپدانس خط تجاوز شود، ما آن  ین،است. بنابرا 12یلفرامستط یاست تنها گوشه z نقطه به یکترینکه نزد

  .خواهد بود ینهبه یینهچون گز یکنیمم یمدار تجاوز شده تنظمق یخط را رو

 تحلیل یهارضا نشود، بق یدق ینهمواره حل کرد. اگر ا یدپخش توان است. معادالت پخش توان را با یدق ید،ق یگرنوع د    

 :یشوندم یان( ب9تلفات، با رابطه ) سازیینهکم مثال، در مساله یخواهد بود. برا معنابی

 

                                                           

13: Projection theorem 

14: hyperrectangle 
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(9)                                                          
l

2
P = I r .........i¹jk kloss

k=1
 

 

خطوط برابر صفر باشند، اما در  یانهایجر که همه یشودم ینهکم یتابع وقت یناست. واضح است که ا یستمتعداد خطوط س lکه 

 باشدمیمطلوب ما  ینکهو نه ا یافتداتفاق م یاقعنه به صورت و یهقض ینصورت معادالت پخش توان ارضا نخواهند شد و ا ینا

 :یریدرا در نظر بگ یرمساله ز

(10)                                                                                       
min.....f(x)

st.........Ax = b
 

 

کند. همچنین فرض را ارضا می Ax = bی رابطه را داریم که مقداری امکانپذیر است، یعنی kxمقدار  kفرض کنید در تکرار 

حرکت کرده و همچنان رابطه  dدر جهت   kxتوانیم از نیز امکانپذیر باشد. به این معنی که ما می (-d)یا  dکنید گام در جهت 

Ax = b ( نمایش داده شده است.5برآورده شود؛ این مفهوم در شکل ) 

 

 
 d(:  جهات ممکن جهت حركت 5شکل)

 

نیاز به حرکت در راستای  -اند. با این حال، مفهوم معادالت پخش توان نیز دارای قیود نامعادالتی هستند، اما غیر خطی    

شروع  xو بردار امپدانس خط  V)𝛉(s,همانند قبل است. در کاربردهای سیستم قدرت، کار را با بردار حالت   -جهت ممکن 

را اندکی در جهت گرادیان  xکنند. سپس، را ارضا می f(p,q) = 0معادالت پخش توان کنیم که بردارهایی امکانپذیرند چون می

یک هدف و یک قید ( نشان دهنده6کنیم. شکل )مساله را حل می V)𝛉(s,دهیم و برای مقدار ممکن جدید منفی حرکت می

 است. V)𝛉(s,و  xشامل  yهستند، که  yاست که توابعی از 

 

 
 رای یک تابع غیرخطی(: جهات ممکن ب6شکل)

 

 شود، و این امر  شبیه گام بیشترین شیب است. سپس، ممکن نمی بوده و منجر به یک نقطه xتنها در فضای  yاولین حرکت 
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شود، و این متناظر است با افتد که باعث امکانپذیر شدن یک نقطه جدید میاتفاق می V)𝛉(s,حرکت دیگری تنها در فضای 

 ان. ارضای قیود پخش تو
 

 13تحلیل حساسیتهای امپدانس خطوط انتقال-3

روند های قدرت به کار میشده بین متغیرها و پارامترها می باشند و اغلب در تحلیل سیستمروابط خطی 14هاحساسیت     

(O.Alsac et al,1990)های توانند تاثیر یک تغییر کوچک در یک متغیر خاص را روی سایر بخششده می. روابط خطی

توانند دیدگاهی در رابطه با نحوه وابستگی های غیرخطی مفیدند چون میهای خطی در سیستم، آشکار نمایند . تقریبسیستم

        متغیرها به یکدیگر را فراهم نمایند در غیر این صورت مشخص کردن چنین روابطی دشوار خواهد بود. از آنجا که ادوات

D-FACTS دهند، پارامترهای امپدانس خط که منبعد از آنها به عنوان حساسیت امپدانس خط می امپدانس موثر خط را تغییر

 بسیار مفید و موثر خواهند بود.  D-FACTSنام برده خواهد شد ، برای طراحی و جانمایی ادوات 
 

 نحوه محاسبه ماتریس حساسیت امپدانس خط -3-1

 حساسیت مربوط به شبکه تشکیل شودبرق الزم است ماتریس  در شبکه D-FACTSجهت تحلیل و بررسی تاثیرات ادوات     

(Huijuan Li,2009) ( وJavad Mohammadi,2012( و )Abhishek Rathi et al,2012) ( وK.M.Rogers,2008 ) و

(Abhishek Rathi et al,2012)  

ش توان به امپدانس خط ماتریس پارامترهای پخ Γگردد که در آن محاسبه می Σ∙Φ + Γماتریس حساسیت خط از رابطه 

( 11عناصر آن از رابطه ) خواهد بود وو نشاندهنده پارامترهای مستقیم پخش توان حقیقی نسبت به امپدانس خط باشد می

 گردد.محاسبه می

 

(11) 
P G G Bflow.i, j 2 ij ij ij

V V V Cos( ) Sin( )i j i ji i jx x x xij ij ij ij

        
          

               

   

 

نترل شود و تعداد ستونها برابر ک یدکه پخش توان آنها با یبرابر است با تعداد خطوط Γ یسماتر یقابل ذکر است تعداد سطرها

  .هستند D-FACTS ادوات یکه دارا یاست با تعداد خطوط

حالت و امپدانس خطوط را  یرهایخطوط نسبت به متغ یباشد که رابطه پخش توان رو یپخش توان م یپارامترها یسماتر ∑ 

 .باشد یپخش توان م یک یپارامترها یانگرب ∑. هر سطر ینمایدمشخص م

 .کنترل شود، و تعداد ستونها برابر است با تعداد حاالت یدکه توان آنها با یبرابر است با تعداد خطوط ∑سطرها در  تعداد

 :یدآ یبدست م (16) یال (12) به صورت روابط  ∑ عناصر

 

(12)                                                                             ΔP = .Δs
flow (θ.V)

 

                                                           

15: Analysis Of  Line Impedance Sensitivities  

16 : Sensitivities 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

(13)                        flow.i, j

i j i, j i j ij i j

i

P
V V G Sin( ) B Cos( )


      

   


 

 

(14)                               
flow.i, j

i j i, j i j ij i j

j

P
V V G Sin( ) B Cos( )


     

   


 

(15)                
Pflow.i, j

2V G V G Cos( ) B Sin( )ij i, j i j ij i ji jVi


        
   

    

 

(16)                                  
flow.i, j

i i, j i j ij i j

j

P
V G Cos( ) B Sin( )

V


     

    

 

Ø مپدانس می باشد و نحوه تغییر متغیرهای حالت ماتریس پارامترهای حالت نسبت به اV و𝜃  در اثر یک تغییر کوچک در

 گردد:( محاسبه می17دهد. مقدار این ماتریس از رابطه )امپدانس خط پس از یک پاسخ پخش توان را نشان می

 

(17)                                                                            1j .   

  

قابل ذکر است  باشد.می  јو معکوس  Уتنها ماتریس کاملی است که در این کار حضور دارد، و محاسبه آن شامل  Øماتریس 

ممکن  D-FACTS های خط را حتما باید تحلیل کرد؛ در غیر این صورت، یک تجهیزرابطه بین متغیرهای حالت و امپدانس

 جود در خط خود قادر به کنترل دیگر متغیرها نباشد. است به غیر از متغیرهای مو

 

 D-FACTSافزایش قابلیتهای كنترلی خطوط انتقال با نصب ادوات -4

یابد. تحلیل قابلیتهای ، توانایی در کنترل سیستم افزایش میD-FACTSبرای یک سیستم موردنظر، با استفاده از ادوات     

                   .در مقاالت متعددی بررسی شده است ،D-FACTSادوات  های قدرت با در نظر گرفتنکنترل سیستم

(X.Rchen et al,1995) ( وH.Okamoto et al,1995( و )X,R,Chen et al,1997)  
در ابتدا در جهت بهبود پایداری گذرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،  FACTSبا این حال، پتانسیل کنترلی ناشی از ادوات 

                       توان برای کنترل مقادیر ویژه یا حالتهای خاص سیستم استفاده کرد.می FACTSاز ادوات  در نتیجه
(Katherine M. Rogers,2009) 

شود. دورنمای ما کنند، پخش توان مجددا و متناسب با تغییرات در سیستم توزیع میهای موثر خط تغییر میوقتی امپدانس    

در کنترل نحوه توزیع پخش توان در D-FACTS طریق تحلیل حالت ماندگار ، توانایی به کارگیری ادوات  این است که از

های عبوری از خط را توان به صورت مجزا توانسراسر سیستم را بررسی نماییم . در اینجا نشان خواهیم داد که چگونه می

 پس آنها را تحلیل و کنترل نمود.شناسائی کرد و س

 

 گرددسایی توانهای عبوری از خطوط كه به صورت مجزا كنترل میشنا -4-1

را D-FACTS در برخی موارد، تشخیص خطوطی که باید کنترل روی آنها صورت بگیرد آسان است. برای مثال، ادوات      

د. فراهم نمودن بار شده اند مثل یک خط یا یک ترانسفورماتور به کار برتوان برای حل مشکالت اجزایی که دچار اضافهمی
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  بار، از طریق کنترلرباشد . توانایی متعادل نمودن یک عنصر دچار اضافهبر ولی ضروری میعملکرد امن سیستم بسیار هزینه

D-FACTS  تواند مانع بار میبه خودیِ خود یک مزیت بسیار مهم می باشد. از آنجا که یک خط یا ترانسفورماتور دچار اضافه

بار حتی به اندازه چند اری از ترانسفورماتورهای سیستم شود، کاهش عبور توان از طریق عنصر دچار اضافهعملکرد مناسب بسی

 تواند عملکرد شبکه قدرت را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. درصد، می

یص تمامی گذاری کرد، اما تشختوان به عنوان خطوطی که باید کنترل شوند نشانهدر حالی که برخی از خطوط را می    

            باشد. کاربرد کامل ادواتخطوطی که نیاز به کنترل دارند با توجه به تغییرات پیشبینی نشده بار ، بسیار مشکل می

D-FACTS  شامل قرار دادن آنها در سراسر سیستم است تا کنترل جامعی روی تعداد زیادی از خطوط داشته باشیم. به

های عبوری از خطوط که به هم مرتبط برای کل سیستم، الزم است تا نحوه کنترل توان منظور تامین کنترل جامع و موثر

 باشند را شناسائی کرد. می

های عبوری از خطوط جهت های عبوری از خطوط ، درک و شناسایی وابستگی و ارتباط توانجهت کنترل مجازی توان   

های ( نشاندهنده برخی از مواردی که در آن کنترل پخش توان7جویی در وقت و هزینه بسیار مهم می باشد . شکل )صرفه

 ، می باشند . (b)و یا وابسته هستند (a)خطوط به طور کامل مجزا و غیر وابسته

 

 

 
        (b)                                                                             (a) 

 

 

 

 

 

 

 
 (b)های وابسته خط توانو پخش(a)مجزای خط  های كامالتوان(: پخش7شکل)

 

را  D-FACTSادوات  ،(a) درجه است. در 90بردارها بر هم عمود بوده و زاویه بین آنها دقیقا  ،(a)در حالت کامال مجزا      

سطری کامال بردارهای  ،(b)به کار بست. در حالت کامال وابسته  3و  2، 1های خطوط توان برای کنترل مستقل پخش توانمی

باید توان عبوری از یک خط را  تنهاD-FACTS ادوات  .(b)باشد در راستای هم بوده و زاویه بین آنها دقیقا برابر صفر می

به  (b)های عبوری از خطوط را در مورد توان تواندو خط دیگر نیز پاسخگو خواهند بود. برعکس، نمیبرای کنترل کنند و 

درجه  180رد. وقتی بردارهای سطری کامال همراستا اما در جهات مخالف باشند، زاویه بین آنها صورت مستقل و مجزا کنترل ک

 .ی بردارها تعیین کردتوان با مقایسه کسینوس زاویهاند. بنابراین، وابستگی )تزویج( را میاست، اما همچنان کامال به هم وابسته

 (Katherine M. Rogers,2009 )1بردار سطری  ی بین دوکسینوس زاویهv  2وv  باشد( می18رابطه )را که به صورت: 
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(18)                                                                            
1 2

1 2

v v

1 2

v .v
Cos

v . v
   

 

نامید. خواهیم  15شاخص تزویج پخش تواناست را  Σ∙Φ + Γو مربوط به ماتریس پارامترهای کل پخش توان به امپدانس 

های پاسخدهی باشد، بین شیوه 1است. وقتی شاخص تزویج دارای مقدار مطلق  1و  -1شاخص تزویج دارای مقادیری بین 

، وابستگی کامل، مثبت یا منفی، وجود دارد. وقتی شاخص تزویج صفر باشد،  D-FACTSهای خطوط به کنترلپخش توان

های عبوری که نیازمندکنترل هستند خواهند داشت. در رابطه با توانهای عبوری قابلیت کنترل به صورت مستقل را توان

اند نباید تالش کرد نمایند. وقتی توان عبوری از دو خط کامال به هم وابستههای تزویج دید و بینشی خاص را فراهم میشاخص

پذیر مستقل که شامل همه ترلتوان برای ایجاد یک مجموعه کنهای عبور توان را میتا هر دو خط را کنترل نمود. شاخص

های خطوط مجموعه ، نزدیک به یک های تزویج آن با دیگر پخش توانهای خطوط است به کار برد که شاخصپخش توان

 مقدار آستانه مشخصی )نزدیک صفر( قرار گیرد. 

    پخش توان را تشریح های تزویج ، مفهوم شاخص4باس نشان داده شده . در کل عدد  -در شکل زیر یک شبکه با چهار   

 .نمایدمی

 
 باسه -: سیستم چهار 8شکل 

 

 شود:( نشان  داده می19به صورت رابطه ) (8شکل ) برای سیستم Σ∙Φ + Γماتریس پارامترها 

 
 

 

 

(19)  

 

 

شوند. ه نمیاند، بنابراین هر دوی آنها نشان دادهای عبوری از نقاط ارسال و دریافت برای هر خط کامال به هم وابستهچون توان

                                                           
 17: Flow coupling index 
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( 20رابطه )( و با ماتریس متقارن 20های سیستم چهار باس از طریق بردارهای سطری رابطه )های تزویج پخش توانشاخص

 شوند:نمایش داده می

 

 

 

(20)  

 

 

 

 توان به طور مستقل کنترل کرد. به( را نمی3،1( و )2،1شود که توان عبوری از خطوط )( مشاهده می20با توجه به رابطه )

توان به طور مستقل و مجزا کنترل کرد. از طرفی شاخص تزویج ( را نیز نمی4،3( و )4،2طور مشابه، عبور توان روی خطوط )

 (، که نشان دهنده توانایی باال در کنترل مستقل و مجزاست.-01/0( بسیار نزدیک به صفر است )3،2( و )2،1بین خطوط )

 

 گیرینتیجه -5

توان در مکانجهیزات منحصربفرد در بین تجهیزات کنترل پخش توان می باشند چون آنها را میاز تD-FACTS ادوات      

های چندگانه در سیستم قرار داد جائی که بیشترین کارائی را داشته باشند. اگر تنها یک تجهیز کنترل پخش توان خریداری 

  رود. ادوات پشتیبانی تجهیز به همان مکان مید، و همهی اهداف کنترلی باید با آن تجهیز مطابقت داشته باششده باشد، همه

  D-FACTS  اغلب به منظور فراهم کردن  ،کنترل توان راکتیو به صورت محلی بهترین کارائی را داردبا توجه به اینکه

خطوطی را  های عبوری برای کنترل انتخاب شده باشند، الزم است تاوقتی پخش توان.شوندپشتیبانی توان راکتیو نصب می

در آن خط منجر به دستیابی به بهترین نوع کنترل شود. تقریب خطی روابط   D-FACTSشناسائی کرد که قرار دادن ادوات 

توان برای شناسائی خطوطی که دارای تاثیر باال روی نماید. حساسیتها را میغیرخطی یک تصویر محلی مفید فراهم می

های بیشتر قادر هستند کنترل بیشتری را فراهم نمایند، در حالی که ط با حساسیتکاربردهای خاص هستند به کار برد. خطو

 D-FACTSخطوط با حساسیت نزدیک صفر تاثیر آنچنانی ندارند. برای کنترل چندین پخش توان، بهترین مکان برای ادوات 

 (Hui Ren et al,2010). ستگی به اهداف مطلوب کنترلی داردب

توان ، از این تجهیزات می ACهای ادوات مذکور و با شناخت نیازمندیهای کنترلی خطوط انتقال توان با توجه به توانایی   

توان به کنترل استفاده نمود. از جمله این کنترلها می یجهت رسیدن به اهداف کنترلی مختلفی در خطوط انتقال توان الکتریک

 با توجه به قابلیتهای این تجهیزات ، قابل بررسی خواهد بود.  اشاره نمود که   D-FACTSخطوط انتقال توسط ادوات  ولتاژ
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