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  چكيده
دار نمـودن تمـام بـار    سازي زماني عمل بازيابي در انرژيينهبه

در . باشدهاي قدرت ميمهمترين هدف بازيابي سيستم, سيستم
سـازي زمـاني مراحـل اوليـه بازيـابي شـامل       بهينـه , اين راستا

دار نمـودن بـاس ورودي   انـداز و بـرق  استارت واحد خود راه
-هـاي بهينـه  گـام يكي از , انداز شبكهژنراتورهاي غير خود راه

در ايـن  . باشـد هاي قدرت مـي سازي زمان كل بازيابي سيستم
با تعريف شاخص ارزش تركيبي مسـير و ژنراتـور غيـر    , مقاله

دار سـازي زمـاني بـرق   الگوريتمي جهـت بهينـه  , اندازخود راه
انــداز ارائــه نمــودن بــاس ورودي ژنراتورهــاي غيــر خــود راه

 .گرديده است

  مقدمه -1
وقـوع   ,من از شبكه قـدرت يا يبردارو بهرهمناسب  يبا طراح

امـا هرانـدازه   . ابدييار كاهش ميبس هاي قدرتخطا در سيستم
قـدرت تـالش    يهاستميكاهش احتمال وقوع خطا در س يبرا

. ديتوان درصد احتمال وقوع خطا را بـه صـفر رسـان   ينم, شود
ز يـ داده اسـت ن  سـتم رخ يكه خطا در س يطيست شرايبايلذا م

ن يـ مقابلـه بـا ا   يدات الزم بـرا يرد و تمهيقرار گ يسمورد برر
ا عملكـرد  يـ و  يوقـوع خطـا در طراحـ   . ط فراهم گـردد يشرا
ستم ياز س يبردارن وقوع خطا در بهرهيستم قدرت و همچنيس

و  1ستم قـدرت ياز س يقدرت ممكن است باعث خروج بخش

                                                            
1 Outage 
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-ن خروجياز ا يناش يخاموش. گرددآن  1يسراسر يا خاموشي

 .جوامع بدنبال خواهـد داشـت   يبرا يبارانيار زيها اثرات بس
 ياديـ ز يتـوان تاحـد  يم هاين خاموشيبا كاهش مدت زمان ا

ن اهـداف  ياز مهمتـر  يكـ ين يبنـابرا . ن اثرات را كـاهش داد يا
 شـبكه  يكاهش مدت زمان خاموش, قدرت يهاستميس يابيباز
  .باشديم

 يفـ تـوان بـه مراحـل مختل   يستم قدرت را ميس يابيپروسه باز
 يابيـ ن مراحـل باز ين و مهمتـر يتريياز ابتدا يكي. م نموديتقس
ر خـود  يغ يدار نمودن ژنراتورهايپروسه انرژ, ستم قدرتيس
ـ دن بـه ا يرسـ  يبـرا . باشديم 2اندازراه الزم اسـت  , ن هـدف ي
ن يـ ا 3يبـه بـاس ورود   يرساندن انرژ يمناسب برا يرهايمس

ـ  بـرق پـس از  . ژنراتورها انتخـاب گـردد    يهـا اسدار شـدن ب
سـتم قـدرت و   يخطوط انتقال س, اندازر خود راهيغ يژنراتوها

  .گردديستم فراهم ميس يبارها يانرژ, آن يدر پ
 يت انرژير مناسب و اولوين مسيينه تعيدر زم ياديزمقاالت 

. ده استيگردنانداز ارائه ر خود راهيغ يدار نمودن ژنراتورها
 ياندازراه يكه توالن مطلب ياز مقاالت تنها به ذكر ا يدر برخ

اكتفا نموده و راه , دارد يير بسزايتأث يابيروگاهها در زمان بازين
  ]. 4-1[شنهاد نشده است ياز طرف آنها پ يحل

روگاهها ين ياندازجهت مشخص نمودن زمان راه] 5[در مرجع 
t روش محاسبه

P ه اسـت  روگاهها مورد استفاده قرار گرفتين
مــدت زمــان الزم جهــت  t ت واحــد ويــظرف P كــه در آن

, ن اسـاس يـ بر ا. باشدياستارت و در مدار قرار گرفتن واحد م
انـداز بـر اسـاس    ر خـود راه يـ غ يروگاههاين ياندازب راهيترت
t  شتر  بودنيب

Pباشديا مواحده.  
 4قابــل برگشــت يشــرويپ ياز روش جســتجو] 6[در مرجــع 
در . روگاهها استفاده شده استين ياندازراه ين توالييجهت تع

روگاههـا بـا   يدار نمودن نبرق ين توالييز تعين ]8[و  ]7[مرجع 
ر يانتخاب مس يده است وليعمل گرد] 5[مشابه مرجع  يروش

                                                            
1 Black Out 
2 Non-black Start Units 
3 Incoming bus 
4 Back Tracking 

مستقل فرض شـده   ر كامالًنه دو امينه و انتخاب ژنراتور بهيبه
  .است

بـدون در نظـر   , نـه ير بهيانتخـاب مسـ  , در مقاالت اشاره شـده 
-ير بودن انرژيپذر و امكانيمس يرو يط بارگذاريگرفتن شرا

 يانتهـا  يبا توجه به اضـافه ولتاژهـا   ير انتخابيدار نمودن مس
رفتـه  يانجام پذ) خط يدر حالت باز بودن انتها(خطوط انتقال 
ن يخطـوط انتقـال و همچنـ    ياضـافه ولتاژهـا   ياست و بررس

نـه  ير بهيدر مراحل بعد از انتخـاب مسـ  , ريمس يرو يبارگذار
نـه و  ير بهيانتخـاب مسـ  , نيـ عـالوه بـر ا  . صورت گرفته است
, دار نمـودن يانـداز جهـت انـرژ   ر خـود راه يانتخاب ژنراتور غ

اسـت  كه ممكن يدرحال, رفته استيبصورت جداگانه انجام پذ
 يدار شدن داشته باشد ول يانرژ يبرا يت باالترياولو يريمس

ـ از لحـاظ اولو , ريدار شده بواسـطه آن مسـ   يژنراتور انرژ ت ي
قـرار گرفتـه    يبنـد تيـ ن اولويپائ يهادار شدن در رتبهيانرژ
دار  يانـرژ  ير بـرا ين مسـ ين ممكن اسـت بهتـر  يهمچن. باشد

اظ از لحـ , ت بـاالتر يـ انداز بـا اولو ر خود راهينمودن ژنراتور غ
مطلـوب نباشـد و   , زان ارزش در نظر گرفته شدهيا ميو  يزمان

, ن مقالهيدر ا. ستم قدرت گردديس يابيش زمان بازيباعث افزا
ر و يهمزمـان مسـ   يسـاز نهيبه, نگونه مشكالتيغلبه بر ا يبرا

 يابيـ باز يـه اول احـل انداز بعنوان هدف مرخود راه ريژنراتور غ
  .ه استقرار گرفت يستم قدرت مورد بررسيس
باسه  9تست  يهاشبكه يتم ارائه شده بر رويالگور يسازهيشب
تم يصـحت عملكـرد الگـور    يجهت بررسـ  IEEEباسه  14و 
  .ارائه گرديده استج آن يانجام شده است كه نتا, يشنهاديپ

  
  ستم قدرتيس يابيمراحل باز -2

ستم قدرت وجود دارد كه يس يابيجهت باز يمختلف يهاروش
-يمـ  Bottom-upو  Top-Down يهـا روش, دو روش عمده

در  ير اصـل يك مسـ يـ ابتـدا  , Top-Downدر روش . ]9[باشند
دار نمودن يد را با انرژيت تولين ظرفيشتريستم قدرت كه بيس

ـ ا. شوديسازد انتخاب ميشبكه فراهم م يژنراتورها ر ين مسـ ي
-يانداز انرژخود راه يتوسط ژنراتورها يابيدر مرحله اول باز

, اندازر خود راهيغ يج با ورود ژنراتورهايبه تدر شود ويدار م
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را  يشـتر يابـد و بـار ب  ييش مـ ير افـزا ين مسـ يد ايت توليظرف
ه قـدرت  كابتدا شـب , Bottom-upدر روش . دينمايدار ميانرژ

ره يـ در هر جز يابيشود و عمل بازيم ميسر كوچك تقيبه جزا
ر يـ ن جزايا ,ريجزا يابيان بازيدر پا. رديپذيبطور مجزا انجام م

عمـل  . گردنـد يگر سنكرون مـ يدكيبا , ق خطوط انتقالياز طر
ــباز ــاز طر يابي ــا روش  يدر مقا Top-Downق روش ي ــه ب س

Bottom-up ,ر يدار نمـودن مسـ  يبر بودن انرژبا توجه به زمان
ن يبنـابرا . تـر خواهـد بـود   يطوالن) ستون فقرات شبكه( ياصل

مقالـه دنبـال   ن يـ بعنوان روش مطلوب در ا Bottom-upروش 
 يابيـ سـت در عمـل باز  يبايكه مـ  ين شاخصيرتمهم. گردديم
دار نمـودن  يسـرعت در انـرژ  , ستم قدرت مد نظر قرار داديس

 يابيتوان تابع هدف بازيقت ميدر حق. باشديستم ميس يبارها
مــدت زمــان (مم نمــودن يســتم قــدرت را بصــورت مــاكزيس
امـا  . گرفـت  در نظـر ) دار شـده يانـرژ  يزان بارهـا يـ م/يابيباز

مـدت  (مم نمـودن  ينيم, يابين هدف بازييتب يشاخص بهتر برا
  .باشديم) دار نشدهيمقدار بار انرژ×يابيزمان باز

 يسـتم قـدرت در صـورت وقـوع خاموشـ     يس يابيـ پروسه باز
ر مختلـف بـا اسـتارت    يم شبكه به جزايپس از تقس, يسراسر
 نيـ پـس از ا . ]10[گـردد يآغـاز مـ   1انـداز خـود راه  يواحدها
ن يمناسب و همچنـ  يرهايره الزم است مسيدر هر جز, مرحله

دار شـدن  يجهـت انـرژ   بهينـه انـداز  ر خود راهيغ يژنراتورها
  .ن گردندييتع

 ياز جهت سنكرون شـدن ژنراتورهـا  ياز آنجا كه زمان مورد ن
جهـت  , باشـد يم يزمان قابل توجه, انداز با شبكهرخود راهيغ

دار يانـرژ  ين زمان برايز اتوان ايم يابيكاهش مدت زمان باز
پـس از  .  اسـتفاده نمـود   يانداز بعـد خود راهرينمودن واحد غ

تـوان  يمـ , يزان مشخصيد شبكه به ميت آماده توليدن ظرفيرس
  . نمود يستم قدرت را طيس يابيباز يمراحل بعد

دار نمـودن  يپـس از انـرژ  , ستم قدرتيس يابيمرحله سوم باز
دار نمـودن خطـوط   يانـرژ , شبكهانداز خود راه ريغ يواحدها

 ين براين بيدر ا. باشديشتر آن مياستحكام ب يانتقال شبكه برا
تا حـد   يدن به استحكام مطلوب شبكه الزم است بارگذاريرس

                                                            
1 Black Start Unit 

, پس از انجام مرحلـه سـوم  . رديشبكه انجام پذ ياز رويمورد ن
, زيـ ان نيدر پا. رديپذيستم انجام ميس يدار نمودن بارهايانرژ

ن مرحلـه از  يگر بعنـوان آخـر  يكـد ير بـا  يجزا يسازونسنكر
  .شوديدر نظر گرفته م يابيباز
دار يانـرژ  يعنـ ي, مرحلـه دوم  يمطالعات بر رو, ن مقالهيدر ا

انداز شبكه انجـام گرفتـه   ر خود راهيغ ينمودن تمام ژنراتورها
ـ همانطور كه اشاره گرد. است انجـام مرحلـه دوم مسـتلزم    , دي

ـ ن انتخاب ژنراتور غيو همچن نهير بهيانتخاب مس -ر خـود راه ي

 يباشد كه در ادامه به بررسيدار شدن ميانرژ ينه برايانداز به
  .ن موارد پرداخته شده استيا

  
نه جهـت  يانداز بهر خود راهير و ژنراتور غين مسييتع -3

  دار شدنيانرژ
بـه  , نـه يانـداز به ر خـود راه يـ نه و ژنراتـور غ ير بهيانتخاب مس

د كـه دو  يـ ريرا در نظـر بگ  يحـالت . باشـند يه مـ گر وابستيكدي
دار ياز لحـاظ ارزش انـرژ   Bو  Aانـداز  ر خـود راه يژنراتور غ
ـ . داشته باشند يگر اختالف كميكديشدن با   يرهاين مسـ ياز ب
ن يبهتـر , ن ژنراتورهايك از ايدار نمودن هريانرژ يممكن برا

 در, حـال . شـود يك از دو ژنراتور انتخـاب مـ  يهر ير برايمس
داشته  Bنسبت به ژنراتور  يارزش باالتر, Aكه ژنراتور يصورت
جهـت   Aژنراتـور  , )ن ارزش كم باشـد ياختالف ا يول(باشد 
ـ فرض كن. شوديدار شدن انتخاب ميانرژ دار يد زمـان انـرژ  ي

نسـبت بـه زمـان    , Aژنراتـور   ير انتخاب شده براينمودن مس
ار يبسـ , Bژنراتـور   ير انتخاب شـده بـرا  يدار نمودن مسيانرژ

ر خـود  يـ اگر در ابتدا ژنراتور غ, طين شرايتحت ا. شتر باشديب
دار يانـرژ  ينـه بـرا  ير بهيانداز انتخاب شـود و سـپس مسـ   راه

ر مربوطـه  يو مسـ  Aژنراتور , نمودن آن ژنراتور مشخص شود
 ,كه در مجموعيدرحال, شونديدار شدن انتخاب ميجهت انرژ
 يابيـ شـتر از زمـان باز  يب, ر آنيو مسـ  Aژنراتـور   يابيزمان باز
 يوابسـتگ , نيبنابرا .ر مربوط به آن بوده استيو مس Bژنراتور 

ده است كـه  يباعث گرد, ريمس ير به ژنراتور انتهايانتخاب مس
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ن دو بطور همزمان و با در نظر گـرفتن ارزش  ينه ايانتخاب به
ك يـ دن بـه  يرسـ  يبـرا . رديـ ر و ژنراتور انجـام گ يرك مستمش

 يالزم است در ابتدا بـرا , ر و ژنراتوريسم يارزش مشترك برا
  .ف گردديارزش تعر, اندازر خود راهير و ژنراتور غيمس
  
  ريمس يگذارارزش يهاشاخص    3-1

  .اندف شدهير تعرير در زيمس يگذار ارزش يهاشاخص
ر يهرچه تعداد خطوط انتقال مس: تعداد خطوط مسير - 1

  .دارد يشترير ارزش بيمس, كمتر باشد
مم يهرچه ماكز: ريطول خط موجود در مسمم يماكز - 2

احتمال وقوع اضافه , ر كمتر باشديطول خط در مس
در , كمتر خواهد بود, خط انتقال باز يولتاژ در انتها

  .شتر خواهد بود ير بيجه ارزش مسينت
ر يت انتقال مسيهرچه ظرف: ريت قابل انتقال مسيظرف - 3

  .شتر استير بيارزش مس, شتر باشديب
هرچه تعداد : ريموجود در مس يهاتعداد ژنراتور - 4

ارزش , شتر باشدير بيموجود در مس يژنراتورها
  .شتر استير بيمس

: ريمس يدار ابتداتوان قابل دسترس در باس برق - 5
دار در شبكه وجود ن باس برقيكه چنديدرصورت

كه  يريمس, ممكن يرهاين مسياز ب, داشته باشد
ر يمس آن يدار ابتداتوان قابل انتقال در باس برق

  .باشديبرخوردار م ياز ارزش باالتر, شتر استيب
 يهيبد: رينگ مسيچياز جهت سوئيمدت زمان مورد ن - 6

بدون در نظر (ر ينگ مسيچياست هرچه زمان سوئ
ر يارزش مس, كمتر باشد) نگ باريچيگرفتن سوئ

  .شتر خواهد بوديب
هـا  ن ارزشيشده ا يدهبا مجموع وزن, ريت ارزش مسيدر نها

  .رددگيحاصل م
  

  ژنراتور يگذارارزش يهاشاخص   3-2
ـ ر بيـ ژنراتور در ز يگذارشسه شاخص مهم در ارز ان شـده  ي

  .است
ر ياز ژنراتور غيمورد ن ياندازكمتر بودن توان راه - 1

  .مم توان قابل دسترس شبكهيانداز از ماكزهخود را
 يديمم توان توليهرچه ماكز: يديمم توان توليماكز - 2

شتر خواهد يارزش آن ژنراتور ب ,شتر باشديژنراتور ب
  .بود

ن يا: د ژنراتوريشبكه به تول يمدت زمان دسترس - 3
دارد  يت حرارت ژنراتور بستگيمدت زمان به وضع

ن مدت زمان كمتر يهر چه ا). ا داغيگرم و , سرد(
 يسرعت در دسترس قرار گرفتن ژنراتور برا, باشد

شتر يلذا ارزش ژنراتور ب, شتر خواهد بوديشبكه ب
  .تاس

 يدهـ بر اساس مجموع وزن, ز ارزش ژنراتورين قسمت نيدر ا
  .گردديها محاسبه من ارزشيشده ا

  
 ر و ژنراتور يمس يبيتركارزش شاخص  -4

انـداز  ابتـدا ژنراتـور خـود راه   , ن مقالـه يا يشنهاديدر روش پ 
ژنراتور  ن باسيممكن ب يرهايسپس تمام مس. شودياستارت م
 ييانداز شـبكه شناسـا  ر خود راهيغ يانداز و ژنراتورهاخود راه

نگ يچير و مـدت زمـان سـوئ   يسپس ارزش هـر مسـ  . شونديم
. شـود يمشخص م) نگ باريچيبدون در نظر گرفتن سوئ(ر يمس

ن و ژنراتـور  يت حرارت توربيوضع, ن مدت زمانيبر اساس ا
ا سرد بـودن مشـخص   يگرم و , انداز از لحاظ داغر خود راهيغ
 يمدت زمان دسترس, واحد يدمات يعبا توجه به وض. شوديم

شـود و ارزش ژنراتـور   ين ژنراتور محاسبه ميد ايشبكه به تول
ر يهـر مسـ   يبـر اسـاس مـوارد فـوق بـرا     , ريبه هر مس يمنته

ر و ژنراتـور و  يز نمودن ارزش مسـ يبا نرماال. شوديمشخص م
-ير مشخص ميه هر مسيارزش اول, گريكدين دو در يضرب ا

ر و يهر مس يبدست آمده برا يهاارزشاكنون بر اساس . شود
  .رديپذيانجام م ,ممكن يرهايمس يرتبه بند, ژنراتور
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با اسـتفاده از  , شده يبندت رتبهيبر اساس اولو, رهايسپس مس
دار ن كـار از بـاس بـرق   يـ ا يبرا. شونديدار ميپخش بار انرژ

ر يك خـط انتقـال مسـ   يـ شروع نموده و در هر مرحله  ييابتدا
كه ولتـاژ  يدر صـورت . گـردد يخش بار اجـرا مـ  پمتصل شده و 

 يرو يبـا بارگـذار  , فراتر رود يخطوط از حد مشخص يانتها
در برطـرف نمـودن آن اضـافه     يسع, باس ماقبل خط مربوطه

كه بازهم اضافه ولتاژ مربوطـه بـر   ياما در صورت. گردديولتاژ م
ـ  يبـر رو  يبارگـذار , طرف نگـردد  ن بـاس ماقبـل بـاس    ياول

ادامـه خواهـد    ين روند تا جائيا. ابدييادامه م شده يبارگذار
در . خط انتقال بـر طـرف گـردد    يداشت كه اضافه ولتاژ انتها

ان شده بر طـرف  يب يهاين اضافه ولتاژ با بارگذاريكه ايصورت
ر قابل انجام محسوب شده و از آن صرف ير غين مسيا, رددگن

در  ,در هـر بـاس   يقابل توجه است كه بارگذار. گرددينظر م
سـت  يل ين رونـد از ابتـدا  يـ ا. رديپـذ يدهگانه انجام م يهاپله
ابد كه ييادامه م يشود و تا جائيرها آغاز ميشده مس يبندرتبه
شده كـه قابـل    يست رتبه بنديدرصد كل ل 5دار نمودن يانرژ

 يهـا سپس با توجه بـه زمـان  . رفته باشديانجام پذ, اجرا باشند
ت يوضـع  ,هاريك از مسين هر دار نموديد حاصله از انرژيجد
ـ  ييشناسا) ا سرديگرم و , داغ(د ژنراتورها يجد  يشده و در پ

ـ ن مدت زمان جديد و همچنيت جدين وضعيآن بر اساس ا د ي
 يبا احتساب مـدت زمـان الزم بـرا   (رها يدار نمودن مسيانرژ
انداز ر خود راهير و ژنراتور غيد مسيارزش جد, )نگ باريپيسوئ
ر و يسپس ارزش مشترك مسـ . گرددين مييتعر يآن مس يانتها

ـ      يرهاين مسـ يژنراتور مشابه روند قبـل مشـخص شـده و از ب
  .گرددير انتخاب مين مسيبهتر, شده يبررس

اما نكات , رسديساده به نظر م يروند, ان شدهيهرچند روند ب
ن رونـد سـاده   يـ ا يافزار اجـرا ه نرميدر طول ته يزير يياجرا

سـتم قـدرت   يس يابيباز ياجرا يدگيچيوجود دارد كه باعث پ
تم يالگـور  ين مسائل در رونـد نمـا  يات ايجزئ .]11[ گردديم
, يبير و ژنراتور با استفاده از شاخص تركين مسييتع يشنهاديپ
  .ده استيان گرديب

 يرهايدرصد تعداد كل مسـ  5انگر يب, hmax, ن روند نمايدر ا
, زين kmaxن يهمچن. باشديشده م يبندست رتبهيموجود در ل

شـده   يبنـد ست رتبـه يموجود در ل يرهايانگر تعداد كل مسيب
  .باشديم

  سازينتايج شبيه -5
پروسـه بازيـابي سيسـتم قـدرت از     , همانطور كه اشاره گرديد

چند مرحله تشكيل شده است كه الگوريتم ارائه شـده در ايـن   
, مراحل اول و دوم بازيابي سيستم قدرت كه به ترتيـب , مقاله 

هاي ورودي دار نمودن باسانداز و برقاحد خود راهاستارت و
انداز شبكه را استارت واحدهاي غيرخودراه, و در صورت نياز

  . دهدانجام مي
سـازي آن بـر   شـبيه , براي مشاهده نحوه عملكرد اين الگوريتم

انجام شده است كـه در   IEEEباسه  14باسه و  9سيستم  يرو
از . گـردد جام شـده ارائـه مـي   هاي انسازيادامه نتايج اين شبيه

با فرض استفاده از روش , آنجايكه طراحي الگوريتم بيان شده
Bottom-up بندي سيستم قدرت بزرگ انجـام شـده  و جزيره-

بـاس   داز نظر تعدا IEEEباسه  14و  9ي تست اهشبكه, است
هـاي مناسـبي جهـت تسـت الگـوريتم      شبكه, و تعداد ژنراتور
  .باشندپيشنهادي مي

  
  IEEEباسه  9سازي بر روي شبكه شبيه 5-1

, 1فرض شـده اسـت واحـد شـماره     , IEEEباسه  9در شبكه 
مشخصات در نظر گرفته شده بـراي  . انداز باشدواحد خود راه

ژنراتورهاي ايـن شـبكه بـه منظـور تسـت مرحلـه اول و دوم       
با توجه به مشخصـات   .بيان گرديده است 1در جدول, بازيابي

سازي الگوريتم مـورد اشـاره بـا در نظـر     هنتايج شبي, بيان شده
نشـان   2در جـدول , گرفتن ترتيب زماني عملكردهاي بازيـابي 

  .داده شده است
-راه پس از استارت واحد خـود , شوديهمانطور كه مشاهده م

واحد  يدار نمودن باس ورودير مناسب جهت انرژيمس, انداز
ن يا اما پس از. شوديدار م يژر انرين مسيمشخص شده و ا 2

 يدار نمـودن بـاس ورود  بـرق  يممكن بـرا  يرهايمس, مرحله
از به در مدار يباشند و نينمر يپذامكان ياز لحاظ عمل 3 واحد

ـ و مـورد ن يـ تكرا يباشد تـا انـرژ  يم 2قرار گرفتن واحد  از در ي
نـه جهـت   ير بهيمسـ , ييشبكه را فراهم سازد و در مرحله نهـا 

همانطور . گرددير مدايانرژ 3واحد يدار شدن باس ورودبرق
 يبـرا  يابيـ كل زمـان باز , نشان داده شده است 2كه در جدول

  .باشديقه ميدق 214, ن شبكهيا
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  IEEEباسه  14سازي بر روي شبكه شبيه 5-2
واحـد  , 1فـرض بـر ايـن اسـت كـه واحـد       , در اين شبكه نيز

تورهـاي  مشخصات مربوط بـه بازيـابي ژنرا  . انداز باشدخودراه
سـازي  نتـايج شـبيه  . ارائه گرديده اسـت  3اين شبكه در جدول

بيـان   4الگوريتم مورد اشاره و رويدادهاي متناظر آن در جدول
كل زمان اجـراي مرحلـه اول و دوم بازيـابي در    .گرديده است

دقيقه بوده است كه عليرغم بزرگتر بودن شبكه  54, اين شبكه
دار جهـت بـرق   مـدت زمـان كمتـري   , باسـه  9نسبت به مدل 

هاي ورودي ژنراتورهاي ايـن شـبكه سـپري    نمودن تمام باس
ايـن امـر بعلـت عـدم كمبـود تـوان راكتيـو در        . گرديده است

  .باشدسوئيچينگ مسيرهاي انتخاب شده در اين شبكه مي
 

  
 

 IEEEباسه  9شبكه  ياطالعات ژنراتورها:  1جدول 

شماره 

  واحد

حال اوليه پس از وقوع 

 بلك اوت

  مان استارتمدت ز

 )بر حسب دقيقه(

اندازي مورد توان راه

  نياز

(MW) 

مدت زمان گذار از حالت گرم 

  به سرد

 )بر حسب دقيقه(

مدت زمان گذار از حالت داغ 

  به گرم

 داغ گرم سرد )بر حسب دقيقه(

 10 65 0 0 10 30 گرم 1

680 داغ 2 260 80 3 48 8 

710 سرد 3 230 73 7 65 13 

  

 
 IEEEباسه  9سازي بر روي شبكه نتايج شبيه:  2جدول 

  مدت زمان بازيابي

زمان سپري شده (

 )بر حسب دقيقه

 رويداد بازيابي
هاي باس

 دار شدهبرق

خطوط انتقال 

 دار شدهبرق

ميزان بارگذاري

انجام گرفته روي 

  مسير

(MW,MVAr) 

ميزان توان

قابل دسترس 

 شبكه

(MW) 

 100 -  - 1  1برق دار شدن باس استارت واحد خود راه انداز و   10

34 
دار شدن باس انرژي دار شدن مسير مشخص شده و برق

incoming  2واحد شماره 

و4,9,8

2 

1-4,4-9 

9 -8 ,8-2 
0 100 

 400 -  - - و در مدار قرار گرفتن آن 2استارت واحد شماره  115

214 
دار شدن باس انرژي دار شدن مسير مشخص شده و برق

incoming 3احد شماره و 
 3و  6, 5

4 -5 ,5-6  

6 -3 

 27مگاوات و  72

 5مگاوار در باس 
400 
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 IEEEباسه  14اطالعات ژنراتورهاي شبكه :  3جدول 

  شماره واحد
حال اوليه پس از 
 وقوع بلك اوت

  مدت زمان استارت
 )بر حسب دقيقه(

اندازي توان راه
  مورد نياز
(MW) 

مدت زمان گذار
از حالت گرم به 

  سرد
بر حسب (

 )دقيقه

مدت زمان گذار 
از حالت داغ به 

  گرم
بر حسب (

 )دقيقه
 داغ گرم سرد

 12 60 0 0 10 30 گرم 1

 40 112 13 72 230 700 سرد 2

 10 70 8 9 15 120 داغ 3

  8  71  5  6  20  90  داغ  6
  35  98  20  58  310  930  گرم  8

  
 IEEEباسه 14سازي بر روي شبكهنتايج شبيه:4جدول

  مدت زمان بازيابي
زمان سپري شده (

 )بر حسب دقيقه

 رويداد بازيابي
هاي باس
 دار شدهبرق

خطوط انتقال 
 دار شدهبرق

ميزان بارگذاري
انجام گرفته روي 

  مسير
(MW,MVAr) 

ميزان توان
قابل دسترس 

 شبكه

(MW) 

 100 -  -  1  1استارت واحد خود راه انداز و برق دار شدن باس   8

14 
دار شدن باس ر شدن مسير مشخص شده و برقانرژي دا

incoming  2واحد شماره 
2 

1 -2 

 
0 100 

32 
دار شدن باس انرژي دار شدن مسير مشخص شده و برق

incoming  3واحد شماره 
 3و  4, 5

1 -5 ,5-4   
4 -3 

0 100 

40 
دار شدن باس انرژي دار شدن مسير مشخص شده و برق

incoming  6واحد شماره 
6 5 -6 0 100 

دار شدن باس انرژي دار شدن مسير مشخص شده و برق  54
incoming  8واحد شماره 

  100  0  8-7, 7- 4  8و  7

  
  
 يريجه گينت -6

ل شـده  ين مرحلـه تشـك  يستم قدرت از چنديس يابيپروسه باز
نـه و  ير بهيانتخـاب مسـ  , نآن مراحل ياز مهمتر يكياست كه 

-يانداز مهر خود رايغ يژنراتورها يدار نمودن باس ورودبرق
-رخود راهيغ يژنراتورها يبندنه و رتبهير بهيانتخاب مس. باشد

ـ ار زير بسيتأث, يدار شدن باس ورودانداز جهت برق بـر   يادي
  ن دو يكه ايدر صورت. ستم خواهد گذاشتيكل س يابيزمان باز

 يزمـان  يسـاز نـه يبه, گر انجـام شـوند  يكديانتخاب مستقل از 
ك شاخص ارزش يف يله با تعرن مقايدر ا. انجام نگرفته است

 يابيـ ز بازيبا در نظر گرفتن نكات ر يزمان يسازنهيبه, يبيترك
ده اسـت كـه بـا    يـ هاد گردنشيپ يتم عمليالگور, ستم قدرتيس

صحت , IEEEباسه  14باسه و  9 يهاشبكه يتست آن بر رو
  . ديگرد يعملكرد آن بررس
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