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و  بد، شییرای  مطلوبهای با شییرای  پخش توان، به سیییسییت  مسییهلهدر ها آن دترمینان ماتریس ژاکوبین یبرمبناهای قدرت سیییسییت  ده:کیچ

 هایی که سیست روش نیوتن برای حل مسائل پخش توان در حالت براساسن مقاله، روشی ساده و ابتکاری شوند. در ایبندی میتقسی  حلرقابلیغ
با ماتریس  ژاکوبینکوس ماتریس مع تلفیق یبرمبنا. این روش استارائه شده ،است قرار گرفته حلرقابلیغیا نزدیک به  حلرقابلیغقدرت در شرای  

شود. صفر می ژهیواعمال این روش، باعث تغییر مقادیر ویژه صفر و تغییر این مقادیر به یک مقدار در همسایگی مقدار است. بنا شده نقطری غیرتکی
شنهادی  ست  یبرروروش پی ست مورد ارزیابی قرار گرفته شین 118و  شین 14 شین،11 ،شین 2های سی شان داده و ا اعمال الگوریت  شده که ن

 دهد.کاهش  دیگرهای را در مقایسه با روشتکرار زمان محاسبات و تعداد  تواندمی ،مختلف ابعادهای قدرت با در سیست  پیشنهادی
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Abstract: Based on the determinant of the Jacobian matrix (|𝓙|) in the power flow (PF) problem, power systems are categorized to 

well-conditioned, ill-conditioned and unsolvable systems. In this paper, a novel and simple approach based on Newton technique is 

presented to solve the PF problems in the unsolvable power flow cases in the power systems. The presented method is based on 

combination of the inverse of Jacobian matrix to a nonsingular diagonal matrix. Application of the proposed method causes to change 

the zero eigenvalues to new values in their neighborhoods. The application of the presented algorithm in various scale power systems 

(2-bus, 11-bus, 14-bus and 118-bus) indicates that the proposed formulation decreases the computation time and number of iterations 

in comparison with benchmark methods. 
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 مقدمه -1

ت که هایی استرین تحلیلاساسی ترین وتحلیل پخش توان یکی از مه 
سییییسیییت  قدرت مورد اسیییتفاده قرار  برداری ازبهره ریزی ودر برنامه

سهلهساختار  کهاین به با توجهگیرد. می ست م  ،پخش توان غیرخطی ا
سائل پخش توان  ضی م ای از معادالت مجموعهشامل بنابراین مدل ریا

  .]3-1[ی و بدون معادالت دیفرانسیلی است جبری غیرخط

ستبهاطالعات مه    ولتاژ اندازه شامل پخش توان لیتحلآمده از د
|𝑽|  ولتاژ و فاز(𝜹)  توان اکتیو و راکتیو تزریقهمچنین و  شیییندر هر

سبات توان اکتیو و راکتیو و می شینشده به هر  شد. با انجام این محا با
بل قا محاسیییبه همچنین خروجی توان راکتیو تولیدی در هر شیییاخه 

باشد. با توجه به ساختار غیرخطی مسائل پخش توان، برای حل این می
سائل  ستفاده میقابل گرائیه های عددی با روشاز م . حل شودقبول ا

شییرو   معلومات و مجهوالت مسییهلهمسییائل پخش توان با تشییخی  
 .]5، 4[( 1)جدول   وابسته است شینبه نو   که شودمی

 

 [3، 2] های قدرتها در سیستمینش: تقسیم بندی 1جدول 

شده شین کنترل شین بار شین مبنا نو  شین

 با ولتاژ

 𝑽| (𝜹)  (𝑷) (𝑸)   |𝑽|(𝑷)| معلومات
 𝑽|(𝜹)  (𝑸)(𝜹)|   (𝑸) (𝑷) تمجهوال

 
حل مسیییائل پخش توان با اسیییتفاده از کامایوترهای دیجیتالی از 

سال  س   شد. از آن زمان روش 1950اوا سیاری برای حل آغاز  های ب
ستفاده قرار گرفت  سائل پخش توان مورد ا شد این ]7، 6[م سعه و ر . تو

 :]8[ است زیر اهداف ها برای رسیدن بهروش

 همگرائی سریع 
 مؤثرترتر و فرآیند محاسباتی سریع 

 باالتر قابلیت اطمینانو  پذیریانعطاف 
توان به میرا پخش توان  مسییهل حل های قدرت از دید سیییسییت 

 هایسیییسییت بندی کرد. تقسییی  2 حلرقابلیغو  1 حلقابل ٔ  دودسییته
های قدرت با شوند: سیست می بندیتقسی  سیست به دو نو  حل قابل

ست و  3مطلوبشرای   سائل پخش ]9[ 4بدشرای  های قدرت با سی . م
هسییتند که معادالت پخش  نقاطای از شییامل مجموعه ،حل قابلتوان 

شدمیتوان دارای یک جواب  های قدرت سیست پارامترهای و مقادیر  با
، 10[باشیییند قبول خود میقابل بازهژها و جریان خطوط در مانند ولتا

11[. 
شرای   عملکرد ست  مطلوببا  سی سیار معمولدر  و  های قدرت ب

 باشدمیپخش توان موجود  مسهلهاست. در چنین مواردی، حل  متداول
به  رافسییون-های رایج مانند روش نیوتنبا اسییتفاده از روش توانو می

 . قبول سیست  رسیدحل قابل
باشیید، دترمینان ماتریس  مطلوبکه سیییسییت  در شییرای  زمانی

|𝓙|)اسییت  نژاکوبین غیرتکی ≠  (𝜻𝒌𝒏) 5و عدد وضییعیت سیییسییت  (0
ست  سیار کوچک ا سندگان در ]. ]17-12[ب در مورد چگونگی [ 17نوی

فاده از روش له شیییبه نیوتن در حل هایاسیییت پخش توان در  مسیییه
 .اندبحث کرده مطلوببا شرای   هایسیست 

 مسییهلهکه حل رغ  این، علیبدشییرای   اهای قدرت بدر سیییسییت 
ست، اما روش ول مانند روش نیوتن و های حل معمپخش توان موجود ا

 کهاینبه جواب مطلوب نرسییند و یا  ممکن اسییت وتنیشییبه نیا روش 
واگرا شیییوند. در چنین مواردی، دترمینان ماتریس ژاکوبین نزدیک به 

بسیار بزرگ است.  (𝜻𝒌𝒏)و عدد شرای  سیست    (𝓙|~0|)است  صفر
ست الگوریت  سی شدههای متعددی برای حل این نو   های قدرت ارائه 
طور کامل در مرجع های قدرت به. این نو  از سیییسییت ]21-18[اسییت 

  اند.قرار گرفتهمطالعه  موردمعرفی و  ]21[
های با برای حل سیییسییت  یک روش جدید ]22[ نویسییندگان در
 مارگارت-اساس این روش، الگوریت  لونبرگد که نکنشرای  بد ارائه می

-لونبرگدرواقع ترکیبی از روش باشییید با این تفاوت که این روش می
در هر در این روش، . اسیییت زمانره یغمارگارت و روش جسیییتجوی 

 .شودطور مجزا محاسبه میتوان به ماندهیباقمرحله یک 
ند. باشحل میقابلغیر هایسیست  ،های قدرتسیست نو  دیگر از 

مواردی هسیییتند که حل حقیقی و  حلرقابلیغمسیییائل پخش توان 
اسییت،  حلرقابلیغکه سیییسییت  طبیعی برایشییان وجود ندارد. زمانی

|𝓙|)دترمینان ماتریس ژاکوبین صفر  است  = و در چنین مواردی،  (0
. در چنین مواردی نخواهد بودپذیر همگرائی بسیار کند است و یا امکان

های قدرت با شرای  پخش توان موجود نیست و در سیست  مسهلهحل 
مربوط به سییه نو   ٔ  خالصییه 1شییکل  .]24، 23[افتد بار باال اتفاق می

 کند.سیست  را بیان می
 

 
 های قدرتبندی مسائل پخش توان در سیستمم: تقسی1شکل 

 

سیییسییت  قدرت ی ناپذیرگیری حلروشییی برای اندازه ]23[مرجع 
روش معمول نیوتن برای  براسیییاسو الگوریتمی  کرده اسیییتمعرفی 

ن اصییلی ای دهیا. کرده اسییتارائه  حلرقابلیغهای سیییسییت تشییخی  
ست  قدرت  سی ست   حلرقابلیغالگوریت  تغییر  سی با حل لقاببه یک 

 باشد. میبهینه استفاده از روش مستقی  
ست  ]24[مرجع  سی سائل پخش توان در  شی برای حل م های رو

ستفاده از  صلهقدرت عملی با ا ست ارائهکمینه اقلیدسی  فا یکی  .کرده ا
خی  از روش برای تشییی توان  خش  پ تفییاده در  مورد اسییی هییای 

[ 25در ] باشد. می P-V ینمودارهاستفاده از سیست  ا بودنحلرقابلیغ
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شی به شخی  نزدیکرو ست  حلرقابلیغ نقطهشدن به منظور ت یا  سی
 .استارائه شده P-V یهایمنحننقط  دماغه  با استفاده از 

سری تیلور س  مرتبه دوم  ستفاده از ب ست  ا سی های قدرت با در 
شان داده و [ ارائه26در ] حلرقابلیغشرای   ستشده ن توان با که می ا

نهایی رسیییید.  ییگراه اسیییتفاده از این روش با سیییرعت باالتری به 
مطالعات بردار تانژانت در بر یک شاخ  جدید مبتنی [27]در همچنین 
 است.به نقطه دماغه ارائه شده شدن جهت تشخی  نزدیک ،پخش توان

توان های اسییتمرار هموتوپی برای یافتن حل معادالت پخشتکنیک
و موارد  بد، شییرای  مطلوبهای قدرت متفاوت )شییرای  در سیییسییت 

 ]28[در مرجع  .اندمورد اسییتفاده قرار گرفته ]29، 28[ در (حلرقابلیغ
-و روش هموتوپی مجانبیپخش توان با ترکیب روش عددی  مسیییهله

بس  سری تیلور  براساسشده انب اعمالجاست. روش منیوتن حل شده
ستراتژی پایه برای تکنیکمی شد. ا ستمرار هموتوپیبا با   شرو ،های ا

یک   ]29[باشیید. در مرجع یک سیییسییت  جدید می یرخطیغمعادالت 
ستمرار هموتوپی روش  ساسا سائل عددی یاچندجمله برا  برای حل م

 است.ارائه شده یرخطیغپخش توان و یا معادالت جبری 
پخش توان در سیالیان  حوزهدر  گسیتردهطالعات رغ  انجام معلی  

ایی هایی که بتواند با دقت و سییرعت باال، جواب نهائه روشگذشییته، ار
سهله پخش توان را ا ست.  موردتوجهرائه دهد، همچنان م ، ترتیباینبها

 جدیدارائه و اعمال یک روش  حاضییر، مقالهشییده در اصییلی ارائه ٔ  دهیا
این. بهباشدمی حلرقابلیغهای سیست برای حل مسائل پخش توان در 

مسییائل در  حلرقابلیغجدیدی برای حل معادالت  بندیفرمول منظور،
الگوریت  معمول  یبرمبنا ،این روش جدید اسییت.پخش توان ارائه شییده

شدهنیوتن  ست. در این روش از تلفیقبنا   ابژاکوبین ماتریس معکوس  ا
ته می نماتریس قطری غیرتکی اصیییلی روش کاربرد . شیییودبهره گرف
ر دماغه یا د نقطهپخش توان در نزدیکی  مسییهلهپیشیینهادی در تحلیل 

  دماغه است. نقطهخود 
بندی زیر تقسی  صورتبه مقالهه روش پیشنهادی، ساختار برای ارائ

 :استشده

پخش توان آورده شییده مسییهلهفهوم طور خالصییه م، به2در بخش 
یک با اسییتفاده از  حلرقابلیغهای قدرت ، سیییسییت 3. در بخش اسییت
ی نقاط مماد. همچنین تان( ارائه شییدهشییین) سیییسییت  قدرت دو  مثال
 4 . در بخشاسییتشییدهماتریس ژاکوبین در این بخش محاسییبه  نتکی

 براسیییاساسیییت. روش پیشییینهادی ارائه شیییده ریاضیییی بندیفرمول
سائلفرمول سبی برای حل م شنهادی، الگوریت  منا وان پخش ت بندی پی

ست  سی شده 5در بخش  حلرقابلیغهای قدرت در  ست. ارائه  معرفی ا
ست  ست و سی شبیهنتاهای ت شده 6سازی در بخش یج  . اندگزارش 

 .استشدهارائه  گیرینتیجه ،7در بخش  تیدرنها

 مروری بر مفاهیم مسائل پخش توان  -2

فازور ای برای یافتن عنوان مسییهلهتوان بهمحاسییبات پخش توان را می
تاژ  |𝑽𝒊|)ول < 𝜹𝒊)  عه شیییینبرای هر که تو موردمطال های انقرار داد 

𝑸𝒊)کتیو را
𝒄𝒂𝒍)  و اکتیو(𝑷𝒊

𝒄𝒂𝒍)  که اسییت. زمانیمشییخ  شییده آندر

𝑌𝑖𝑗صورت های ماتریس ادمیتانس بهدرایه = 𝐺𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 شوند، بیان می
( و 1معادالت ) صورتبهقدرت های پخش توان در سیست فرم معادالت 

 .باشندمی( 2)

(1) 𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 = |𝑉𝑖| ∑ |𝑉𝑗|(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑗)𝑖∈𝑗   

(2) 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 = |𝑉𝑖| ∑ |𝑉𝑗|(𝐺𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑗)𝑖∈𝑗   

ستند که  یرخطیغای از معادالت عادالت مجموعهاین م ستفاده ه ا
رافسییون برای حل این نو  از مسییائل مؤثر و رایج  -های نیوتنروشاز 

 .]15، 7[است 

حل و قابلهای در سیستممسائل پخش توان  -3

 حلرقابلیغ

ست  قدرت دو سادگیبرای  سی شکل  شین،  شده 2که در  شان داده  ن
ست ست  .ا سی شامل  ( 𝜋)خ  انتقال با مدل  در این   𝑍𝑙 مادانساکه 

و ادمیتانس موازی  ((PQ شین) 2 شینمرجع( و  شین) 1 شینبین )
𝑌𝑙 23[است مدل شده[. 

 
 شین: سیستم قدرت دو 2شکل 

 

سی معادالت سا  رواب قدرت در قالب  ست یساین پخش توان در  ا
 .شوندمی( بیان 4( و )3)
(3) 𝑃2

𝑐𝑎𝑙 = |𝑉1| |𝑉2| (𝐺12𝑐𝑜𝑠𝛿12 + 𝐵12𝑠𝑖𝑛𝛿12) +

|𝑉2|
2
(𝐺22)  

 
(4) 𝑄2

𝑐𝑎𝑙 = |𝑉1| |𝑉2| (𝐺12𝑠𝑖𝑛𝛿12 − 𝐵12𝑐𝑜𝑠𝛿12) −

|𝑉2|
2
(𝐵22)  

 
 بیان( 5) رابطهمطابق  ماتریس ژاکوبین در این سیییسییت همچنین 

 .استشده
(5) 
 𝓙 =

[
 
 
 |𝑉2|

2
𝐵22 + 𝑄2

𝑐𝑎𝑙 −|𝑉2|
2
𝐺22 − 𝑃2

𝑐𝑎𝑙

|𝑉2|
2
𝐺22 − 𝑃2

𝑐𝑎𝑙 |𝑉2|
2
𝐵22 − 𝑄2

𝑐𝑎𝑙

]
 
 
 

  

دهد که دترمینان در برخی شرای  بارگذاری سیست ، حالتی رخ می
ی برا .)نقاط تکین ماتریس ژاکوبین( شودیمماتریس ژاکوبین برابر صفر 

دترمینان ماتریس ، موردمطالعهچنین شیییرایطی در سییییسیییت  یافتن 
 شود:محاسبه و برابر صفر قرار داده می ژاکوبین

(6) 
det(𝓙) = 0 ⇒

|𝑉2|
2
𝐵22+𝑄2

𝑐𝑎𝑙

|𝑉2|
2
𝐺22−𝑃2

𝑐𝑎𝑙

=
−|𝑉2|

2
𝐺22−𝑃2

𝑐𝑎𝑙

|𝑉2|
2
𝐵22−𝑄2

𝑐𝑎𝑙

  

 

 .آیددست میه( ب7) رابطه(، 6) معادلهبا حل 
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(7) |𝑉2| = √

𝑃
𝑐𝑎𝑙

2
+𝑄

𝑐𝑎𝑙

2

|𝑌22|
2

4

  

ماتریس ژاکوبین در سییییسیییت  را نشیییان  تکیننقاط  همه( 7) معادله
 دهد.را نمایش می فوقسیست   تکین نقاط، 3شکل  و دهدمی

 
 ماتریس ژاکوبین ن: سطح نقاط تکی3شکل 

 شده ریاضیاتی روش ارائهمفاهیم ارائه  -4

یک حل  ییگراه چندین روش برای تسیییریع فرآیند  ]30و31[جع امر
اند. در این بخش، با ارائه کرده چندگانههای غیرخطی با ریشیییه معادله

س  این روش ستم ،ب سی تعمی   یرخطیغ از معادالت یاین ایده برای 
 شود:زیر بیان می. هر تکرار در روش نیوتن به شکل خواهد شدداده 

(8) 
𝒙

(𝑘+1)
= 𝒙(𝑘) − 𝓙𝐹(𝒙

(𝑘))
−1

𝑭(𝒙(𝑘))  
 کهاینفرض همچنین با  و باشد 𝑭(𝑥)صفر تابع  نقطه 𝛽که این فرضبا 

 𝒙
(𝑘−1)  ،𝒙(𝑘)  و𝒙

(𝑘+1)  سه تکرار نزدیک به𝛽 ش ی یمرتبه همگراد، نبا
(𝒪) خواهد آمددست ( به9) معادلهفاده از با است. 
(9)   

 
𝒪~

𝑙𝑛(‖𝒙
(𝑘+1)

−𝛽‖/‖𝒙(𝑘)−𝛽‖)

𝑙𝑛(‖𝒙(𝑘)−𝛽‖/‖𝒙(𝑘−1)−𝛽‖)
  

𝓙𝐹(𝒙 کهبا فرض این
(𝑘))  ماتریس ژاکوبین𝑭(𝑥)  در تکرار𝑘ام باشییید، 
نیاز به یک ماتریس  ،در این روش (𝓞2)  2ی مرتبه یبرای داشتن همگرا

𝓙𝐹(𝒙(𝑘))) نیرتکیغژاکوبین  ≠ . زمانیباشدمیها در نزدیکی ریشه (0
شد، حل  نیرتکیغحل  نقطهژاکوبین ماتریس در که   یطرخیغ معادلهبا

 شود.نامیده میایزوله 
نیوتن  باشد، روش نو یا تکی نکه ژاکوبین ماتریس نزدیک به تکیزمانی 

 و این روش به حدس اولیه بسیار حساس است. ]32[شود واگرا می غالبًا
مان کهه یان شییییده ]33[در مرجع  طور قدار اسییییت،ب 𝒙0 م =

(𝑥10, 𝑥20, … . , 𝑥
𝑛0) حدس به 𝑭(𝑿) هیاولعنوان  = ته  0 در نظر گرف

𝜳م گا اندازه. اگر بتوان شیییودمی = (𝑠1, 𝑠2, … . , 𝑠𝑛) را به طریقی به

ست آورد که  𝑿د = (𝑥10 + 𝑠1, 𝑥20 + 𝑠2, … . , 𝑥
𝑛0 + 𝑠𝑛) حلشود ، 

ست  سی ست به کلی  سری تیلور برای خواهد آمدد س    ،متغیر 𝑛. با ب
 .خواهد شد( حاصل 10) رابطه
 
(10) 

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥1
⋯

𝜕𝑓𝑛

𝜕𝑥1

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓1

𝜕𝑥𝑛
⋯

𝜕𝑓𝑛

𝜕𝑥𝑛]
 
 
 
 

[

𝑠1

⋮
⋮
𝑠𝑛

] +

[

𝛿𝑓1 (𝑥1) 0 ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ 𝛿𝑓𝑛(𝑥𝑛)

] [

𝑠1

⋮
⋮
𝑠𝑛

] +

[
 
 
 
𝑓1(𝑥1)

⋮
⋮

𝑓𝑛(𝑥𝑛)]
 
 
 
=

0  

ژاکوبین )ماتریس  𝑭(𝑥)اول تابع  مرتبه( حاصل مشتقات 10) رابطه
در نقاط  𝑭(𝑥)مقدار تابع   برحسب شدهیقطرسیست ( و یک ماتریس 

𝒙0 = (𝑥10, 𝑥20, … . , 𝑥
𝑛0) باشد. می 

ستفاده   𝛿ییگراپارامتر ه عنوان از پارامتری به شدهدر ماتریس قطری ا
𝛿 ]-1و1[ بازه درپارامتر همگرائی  اندازهکه است شده  .]33[باشدمی ∋

بیان در قالب ماتریس قابل (11( به شکل )10) رابطه، ]33[با استفاده از 
 است:

(11) 
 

𝒙
(k+1)

= 𝒙(𝑘) − (𝓙𝐹(𝒙
(𝑘)) + 𝛿 ∗ 𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘)))

−1
𝑭(𝒙(𝑘)) 

 در این رابطه:

𝒙
(𝑘+1) مقدار متغیر :𝒙 1 در تکرار 𝑘 + 
𝒙(𝑘) مقدار متغیر :𝒙 ر در تکرا𝑘 

𝓙𝐹(𝒙
(𝑘))ماتریس ژاکوبین : 

𝛿ییگراه  : پارامتر 
𝑭(𝒙(𝑘)) مقدار بردار :𝑭  نقطهدر 𝒙(𝑘) 

𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘)) شدهیقطر: مقدار ماتریس 𝑭  نقطهدر 𝒙(𝑘) باشند.می 
یقطرو ماتریس  𝒥𝐹(𝑥(𝑘))( متشکل از دو ماتریس ژاکوبین 11) رابطه
دارای  𝑑𝑖𝑎𝑔𝐹(𝑥(𝑘)) شدهیقطرباشد. ماتریس می 𝑑𝑖𝑎𝑔𝐹(𝑥(𝑘)) شده

𝛿باشد که اگر مقدار می 𝛿ضریب  = ( به 11) ٔ  معادلهفرض شود فرم  0
 یرصفریغشدن ضریب ضافها. شودتبدیل می معمولی فرم نیوتن رافسون

 کند.جلوگیری می 𝒥𝐹ناپذیری ماتریس ژاکوبین از وارون 𝛿مانند 
این پارامتر  آید.دسیییت می( به12) معادلهبا اسیییتفاده از  𝛿پارامتر 

صفر و تغییر  درواقع ست که، باعث تغییر مقادیر ویژه  یک مقدار ثابت ا
 شود.صفر می ژهیواین نقطه به یک مقدار در همسایگی مقدار 

 
(12) 

𝛿 = 

{
 
 
 
 

 
 
 
 −𝜏

2
  𝑖𝑓  |𝓙𝐹(𝒙

(𝑘))| < 0 𝑎𝑛𝑑  |𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘))| > 0 

−𝜏
2
   𝑖𝑓  |𝓙𝐹(𝒙

(𝑘))| > 0 𝑎𝑛𝑑  |𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘))| < 0

𝜏
2
 𝑖𝑓  |𝓙𝐹(𝒙

(𝑘))| < 0 𝑎𝑛𝑑 |𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘))| < 0

𝜏
2
   𝑖𝑓  |𝓙𝐹(𝒙

(𝑘))| > 0 𝑎𝑛𝑑  |𝒅𝒊𝒂𝒈𝑭(𝒙(𝑘))| > 0

 

( شامل 12) ه. رابط[33] عددی بین صفر تا یک است 𝜏در این رابطه  

عالمت  براساس 𝛿 ییگراه مقدار پارامتر  و باشدچهار حالت متفاوت می
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شود. ، محاسبه می𝑑𝑖𝑎𝑔𝐹(𝑥(𝑘))و  𝒥𝐹(𝑥(𝑘))دترمینان دو ماتریس 
عالمت ه  𝑑𝑖𝑎𝑔𝐹(𝑥(𝑘))و  𝒥𝐹(𝑥(𝑘))دو ماتریس  دترمینان کهزمانی

دترمینان دو ماتریس مثبت و اگر مقدار  𝛿 گراییپارامتر ه باشند مقدار 

𝒥𝐹(𝑥(𝑘))  و𝑑𝑖𝑎𝑔𝐹(𝑥(𝑘))  ییگراه عالمت نباشند مقدار پارامتر ه 𝛿 
 .]33[ باشدمنفی می

 ارائه الگوریتم پیشنهادی  -5

در بخش قبل، الگوریت  مناسب برای شده ارائهبندی فرمول براساس
ست  سی سائل پخش توان در  یا نزدیک به  حلرقابلیغهای قدرت حل م

های زیر برای گام اسییت.در این بخش طراحی و ارائه شییده حلرقابلیغ
 :شودمیپیشنهاد  حلرقابلیغهای مسائل پخش توان در سیست حل 
 :1گام 

را وارد کنید  شینهای های خ  و دادهانند دادههای سیست  مداده

𝑘و  =  قرار دهید. 1

 :2گام 
 ماتریس ادمیتانس را محاسبه کنید.

 :3گام 
عادالت ) ب13-14حل م های اکتیو توانآوردن دسییییته( برای 

(𝑷𝑐𝑎𝑙𝑐,(𝑘))  و راکتیو(𝑸𝑐𝑎𝑙𝑐,(𝑘)) ستفاده از داده  شینهای ولتاژ را با ا

(  |𝑽|
 (𝑘)

با اسییتفاده  𝓡∆توان  ماندهیباق  ورا انجام دهید   ( 𝜹(𝑘))و  (
 . را محاسبه کنید (15) معادلهاز 

اشند و بنمایانگر بردار می (بولدشده) توجه کنید که متغیرهای برجسته
 .است 𝑖 شینتزریقی به  شدهیزیربرنامهتوان  𝑠𝑐ℎعالمت 

(13) 𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙(𝑘) = |𝑉𝑖

(𝑘)| ∑ |𝑉𝑗
(𝑘)|(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑗

(𝑘) +𝑖∈𝑗

𝐵𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑗
(𝑘))   

(14) 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙(𝑘) = |𝑉𝑖

(𝑘)| ∑ |𝑉𝑗
(𝑘)|(𝐺𝑖𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖𝑗

(𝑘) −𝑖∈𝑗

𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖𝑗
(𝑘))  

 (15) 
∆𝓡 = [

𝑷𝒔𝒄𝒉 − 𝑷𝒄𝒂𝒍𝒄,(𝒌)

𝑸𝒔𝒄𝒉 − 𝑸𝒄𝒂𝒍𝒄,(𝒌)]  

𝓡∆اگر شرط  ،(15) رابطهبا توجه به  < 𝝐  نهاییبرقرار باشد مقادیر 
صورت الگوریت  در غیراین گردد.و روند تکرار متوقف می استشدهحاصل 
 رود. می 4به گام 
 :4گام 

|𝓙(𝑘)|را محاسیییبه کنید. اگر  (𝓙𝒌)ماتریس ژاکوبین  ≠ ، این  0
ست   ست. حل قابلسی ست  را می جهیدرنتا سی  هایتوان با روشاین 

|𝓙(𝑘)| اگر  صییورتنیرایغنیوتن و شییبه نیوتن حل کرد. در  = ، این  0
 .رفتبه گام بعدی  بایداست و  حلرقابلیغسیست  

 :5گام 
دسییت آورید و ( به16) معادلهبا اسییتفاده از  را 𝛿پارامتر همگرائی 

ستفادهرا با  𝓓∆𝓡توان  ماندهیباق شدهیقطرماتریس  ( 17) معادلهاز  ا
 .آوریددست به

 

(16) 
𝛿 =

{
  
 

  
 −𝜏2    𝑖𝑓  |𝓙(𝑘)| < 0      𝑎𝑛𝑑  |𝓓∆𝓡| > 0  

−𝜏2     𝑖𝑓  |𝓙(𝑘)| > 0      𝑎𝑛𝑑  |𝓓∆𝓡| < 0

𝜏2  𝑖𝑓  |𝓙(𝑘)| < 0      𝑎𝑛𝑑  |𝓓∆𝓡| < 0

𝜏2     𝑖𝑓  |𝓙(𝑘)| > 0      𝑎𝑛𝑑  |𝓓∆𝓡| > 0

  

(17) 𝓓∆𝓡 = 𝐝𝐢𝐚𝐠(∆𝓡)  

های اکتیو و توان مربوط به توان ماندهیباق 𝓡∆( منظور از 17) رابطهدر 
  باشد.توان راکتیو می

شده استفاده ن حالت قطریوبد 𝓡∆در روش نیوتن رافسون از بردار 
های عادی شبکه برای حل شود دلیل این امر این است که در حالتمی

در  کهیدرصورتشود حاصل می راحتیبه ییگراه  ،پخش توان مسهله
 𝓡∆توان  ماندهیباقنیاز است تا بردار  ییگراه تکین برای  یهاشبکه

عنوان یک مکمل برای ماتریس به و( قطری شود 17) رابطهتوس  
 .را ایجاد نماید ییگراه وبین عمل کرده و ژاک
 :6گام 

( ∆𝛿
∆|𝑉|)

(𝑘+1)
 آورید.دست به( 18) معادلهاستفاده از  را با 

(18) 
(

∆𝜹(𝑘+1)

∆|𝑽|
(𝑘+1)) = [(𝓙(𝑘) + (𝛿 ∗ 𝓓∆𝓡))

−1
∗ ∆𝓡]  

 

و  𝓙(𝑘)( شییامل دو جزا اصییلی شییامل ماتریس ژاکوبین 18) رابطه
 شد.می 𝓓∆𝓡توان  ماندهیباق شدهیقطرماتریس 

با ضریبی تحت  𝓓∆𝓡توان  ماندهیباق شدهیقطردر این رابطه ماتریس  
پذیری شییده تا وارونبا ماتریس ژاکوبین تلفیق 𝛿ییگراه عنوان پارامتر 

 ( تضمین شود.18) معادله

𝛿( مقدار 18) رابطهتوجه به این نکته ضییروری اسییت که اگر در   = 0 
 شود.حاصل می معمولی شود معادله روش نیوتن رافسون

 𝜹(𝑘+1) و|𝑽|
(𝑘+1) دست آورید.( به19) معادلهبا استفاده از  را 

 

(19) 
 {

𝜹(𝑘+1) = 𝜹(𝑘) + ∆𝜹(𝑘+1)

|𝑽|
(𝑘+1)

= |𝑽|
(𝑘)

+ ∆|𝑽|
(𝑘+1)

  

 :7گام 

𝑘 = 𝑘 +  برگردید. 4قرار دهید و به گام  1

در باال اسییت و فلوچارت روش  ذکرشییدههای شییامل گام 4شییکل 
 دهد.پیشنهادی را نشان می

 سازی روش و بحث   پیاده -6

های قدرت توان در سیییسییت شییده برای حل مسییائل پخش روش ارائه
 است. قرار گرفته موردمطالعهچند سیست   یبررو حلرقابلیغ

های قدرت چندین دلیل دارد، ت در سیییسیی حلرقابلیغشییرای  وقو  
باال در  r/xهای قدرت و نسییبت شییرای  بارگذاری در سیییسییت  ازجمله
 خطوط.

به راکتانس   r/xهای نسیییبت یاتی مربوط   (𝑋)باال در موارد عمل
 باشد.پایین در خطوط می
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سییازهای سییری در یک که جبراناین شییرای  ممکن اسییت زمانی 
. انوا  مختلفی از ]34[رخ دهد  ،اندسییییسیییت  قدرت ن یییب شیییده

سییازی خطوط انتقال  سییازهای سییری ممکن اسییت برای جبرانجبران
 قرار گیرند. مورداستفاده

( یکی از تجهیزاتی TCSC) 6با تریسییتور شییدهکنترلخازن سییری  
 TCSCشییود. سییری در خطوط انتقال ن ییب می صییورتاسییت که به

دهد. یشیده را تغییر مسیازیتانس خ  جبرانو پیوسیته راک سیرعتبه
 TCSC. راکتانس استشدهنشان داده  5در شکل  TCSC سادهساختار 

 شود.( محاسبه می20) معادلهبا استفاده از 
 

𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶 = −
𝜅𝜒

𝐶𝜔
 (20                                                         )  
 

نهادی در روش جدید و الگوریت  پیشیی .]34[پارامتر ثابت اسییت  𝜅𝜒که 
ست شدهافزار متلب کدنویسینرم شبیه همهو  ا سبات و  های سازیمحا
شخ ی با شده ارائه  GHz CPU5/2 و  GB RAM4 در یک کامایوتر 

 .استشدهانجام 
 

 های قدرت با ابعاد کوچک: سیستم1 موردمطالعهسیستم  -1-6

در مقاالت  حلرقابلیغهای قدرت با معادالت تعداد محدودی از سیست 
ها، سیست  قدرت دو شین است که در موجود است. یکی از این سیست 

1، شین مرجع با ولتاژ ثابت 1است. شین نشان داده شده 2شکل  + 0𝑗 
بت با توان PQشیییین  2باشییید. شیییین می ثا های اکتیو و راکتیو 

(𝑃 = 300𝑀𝑊, 𝑄 = 150𝑀𝑉𝐴𝑅)  اسییت. برای سییهولت کار، فرض

𝑅𝑙𝑖𝑛𝑒)بییدون تلفییات  کنییید کییه خ  انتقییال = بییا راکتییانس    ( 0

𝑋 = 0/1 𝑝. 𝑢.   و بدون خازن موازی(𝑌𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 =  .]23[است  (0
ست   سی ساسمعادالت پخش توان این  شته 2( و )1معادالت ) برا ( نو

صیییورت             اسیییت. برای این سییییسیییت  قدرت ماتریس ژاکوبین بهشیییده

𝓙 = [
5 0

0 0
سبه  [ ستشدهمحا صفر  ا و دترمینان این ماتریس برابر با 

 پذیر نیست.است و بنابراین معکوس
شین  طورکههمان ست  قدرت دو  سی شد،  شین ذکر  در عبارات پی

که  است حلرقابلیغدر شرای  بارگذاری فوق، یک سیست   موردمطالعه
 حل است. با استفاده از روش پیشنهادی قابل

را  حلرقابلیغاین سیست  نتایج حل معادالت پخش توان  2جدول 
شان می شده طورکههماندهد. ن شان داده  شینه در جدول ن ست ، بی ا

اسیت و حل های اکتیو و راکتیو در هر تکرار کاهش یافتهتوان ماندهیباق
 است.شده همگراتکرار به جواب نهایی  13بعد از 

 
 

 
 

 : فلوچارت روش پیشنهادی4شکل 

 
 TCSC: ساختار 5شکل 

 
 

      
 
 

 

 خیر

وارد کردن اطالعات مربوط 

 ها و خطوطشینبه 

k=0 

 𝑷 & 𝑸  هایتوان ٔ  محاسبه

 ∆𝓡 = [
∆𝑷

∆𝑸] = [
𝑷𝑠𝑐ℎ − 𝑷

𝑸𝑠𝑐ℎ − 𝑸
] 

⬚𝓙0 ) ماتریس ژاکوبین ٔ  محاسبه 
 ) 

 
𝜹(𝑘+۱) = 𝜹(𝑘) + ∆𝜹(𝑘)

|𝑽|
(𝑘+۱)

= |𝑽|
(𝑘)

+ ∆|𝑽|
(𝑘)

 

 

 
∆𝜹(𝑘)

∆|𝑽|
(𝑘) =  𝓙0 + 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝜹 ∗ ∆𝓡) 

−۱
∗ ∆𝓡  

 

 k=k+۱ 
 

 پایان

 بله

  𝑚𝑎𝑥|∆𝓡| ≤ 휀   

 

 شروع

 𝑌𝑏𝑢𝑠 ماتریس ادمیتانس سیستمتشکیل 

 |𝓙0| ~0 𝜹=0 

 خیر

  (۱6) ٔ  معادلهبا استفاده از  𝜹 ٔ  محاسبه

 بله
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 شیندو  قدرتتوان در سیستم  ماندهیباق و تکرارها: تعداد 2جدول 

, 𝑴𝒂𝒙{∆𝑷  تعداد تکرار ∆𝑸} 

1 3/0000 

2 39/0224 

3 8/8597 

4 2/8271 

5 3/1707 

6 3/3030 

7 1/6272 

8 0/8793 

9 0/1600 

10 0/0282 

11 5/.411 ∗ 10
−4

 

12 
 1/ 9151 ∗ 10

−6
 

13 
 2/5806 ∗ 01

−12
 
 

ستمسایر  -2-6 ستمموردمطالعههای سی سی شین ،  11توزیع  : 

 IEEE شین 118و  شین 14 های قدرتسیستم
𝑟دلیل نسبت باالی توزیع بههای سیست 

𝑥⁄ ،یاری از موارد با در بس
حل نمیرافسیییون قابل-نیوتون برمتداول مبتنی هایاسیییتفاده از روش

های کارایی روش پیشیینهادی در حل شییبکه منظور بررسیییباشییند. به
ن مورد ارزیابی قرار شییی 11توزیع  شییبکهیک  یبررواین روش توزیع، 
 گرفت. 

شییین را  11توان در سیییسییت  توزیع  ماندهیباق نهیشیییب، 3جدول 
در طی پنج تکرار، به توانسییته اسییت شییده ارائهدهد. روش نمایش می

 .جواب نهایی همگرا شود

 
 شین  11توان در سیستم توزیع  ٔ  ماندهیباق:  بیشینه 3جدول 

, |𝐌𝐚𝐱{|∆𝑷  تعداد تکرار |∆𝑸|} 

1 0/1650 

2 0/0220 

3 0/0023 

4 7/3 ∗ 10
−6

 

5 6/7 ∗ 10
−11

 

 موردمطالعهقدرت دو سیست   IEEE شین 118و  14های سیست 
ستند که در مطالعات پخش توان  شاخ  ستفادهه د انتهفقرار گر موردا

حل هسییتند اما با تغییر صییورت طبیعی قابلها به. این سیییسییت ]35[
ست  سی ضی از پارامترها به  ند. شوتبدیل می حلرقابلیغهای قدرت بع

𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒از  5-6و  4-7بین خطوط  𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒مقدار  شین 14در سیست   > 0 
کردن عناصر . این تغییرات را با اضافهشودداده میمنفی تغییر  𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒تا 

. برای تغییر سیییاختار ]34[توان اعمال کرد کننده به خطوط میجبران
ست   ست   شین 118سی سی ست  حل قابلاز  سی ، حلرقابلیغبه یک 

.𝑝 0به  116 شیییینهای اکتیو و راکتیو بار را در توان 𝑢.   و  یافتهتغییر

𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒از  11-13و  11-12های شیییینبین  𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒مقدار  >  𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒به  0
 .]17[ شوندداده میمنفی تغییر 
ست نتایج مقدار عدد  4جدول  سی ضعیت  در هر تکرار را  (𝜻𝒌𝒏)  و

ست   سی شینه برآنعالوهدهد. شان مین IEEE شین 14برای  یباق بی
ستشدهتوان در هر تکرار در این جدول گزارش  ٔ  مانده  5در جدول . ا

ستشده ارائهاطالعات پخش توان با روش  سی  IEEEشین  14  برای 
ستشدهگزارش  ست  . ا سی شرای   شینه  (𝜻𝒌𝒏)عدد   ٔ  ماندهیباقو بی

ست  سی آورده  6در جدول ازای تکرارهای مختلف شین به118 توان در 
روش اسییت شییدهگزارش  6و  4های جدول طورکههمان. اسییتشییده

و  15ترتیب در به  IEEEشین 118و  14های پیشنهادی برای سیست 
های معمول برای حل این که روش شودرسد. توجهتکرار به جواب می 8

 شوند.پخش توان واگرا می مسهله
تعداد  7در زمان محاسبات، جدول  𝛿پارامتر  ریتأثبرای برآورد 

در  (𝛿)ی یگراتکرارها و زمان انجام محاسبات را با تغییر پارامتر ه 
نشان  7در جدول  طورکههمان. کرده استمقایسه  شین 118سیست  

ها مناسبی از پارامتر همگرائی، یکی از آن مجموعه، از بین استشدهداده 
 طورکههماندهد. را کاهش می ییگراه تکرار و زمان رسیدن به تعداد 

است. این مقدار  𝛿 ،4/0، مقدار مناسب استشدهدر این جدول نشان داده 
باید به خاطر . شودنامیده می (𝜹𝒃𝒆𝒔𝒕) پارامتر همگرائیمقدار بهترین 
ی ممکن است یگراکه با انتخاب مقدار نامطلوب برای پارامتر ه  داشت
ا اگر مقدار این پارامتر کمی بد انتخاب پخش توان واگرا شود ام مسهله

 آید.میدست بهشود، حل 
 ٔ  کنندهضرب جهت بررسی کارایی روش پیشنهادی، این روش با روش

ی یگراای ه بهترین پارامتره 8جدول  .استشده[ مقایسه 18] (μ)بهینه 
 ،دهد. در این جدولمختلف نشان می موردمطالعههای را در سیست 

در مقایسه با روش نین تعداد تکرارها و زمان پردازش اطالعات چهم
 8در جدول  طورکههمان. استشدهگزارش  نیز (μ)بهینه  کنندهضرب

 ،ینهبه کنندهضربدر مقایسه با روش شده ارائهروش است شدهنشان داده 
 114و  22ترتیب از به شین 118و  14های را در سیست تعداد تکرارها 

 است.کاهش داده 7و  15به 
های کوچک زمان پردازش اطالعات روش پیشیینهادی در سیییسییت 

 کنندهضرببا روش  بًایتقر( شین 14و شین  11 ،شین 2های )سیست 
(، زمان انجام شییین 118های بزرگ )بهینه برابر اسییت اما در سیییسییت 

 است.کاهش یافته %89بهینه  کنندهضربمحاسبات در مقایسه با روش 

 
  شین 14توان در سیستم  ماندهیباق نهیشیبو  (𝜻𝒌𝒏): عدد شرایط 4جدول 

 تعداد تکرار
عدد شرایط 

 (𝜻𝒌𝒏) سیستم

 

 𝐌𝐚𝐱{|∆𝑷| , |∆𝑸|} 

1 38/0569 0/88380 

2 69/5705 0/45070 

3 783/5980 0/17050 

4 127/9183 0/84090 

5 213/4591 1/23010 
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6 543/5125 0/72410 

7 356/4978 0/60780 

8 367/3345 0/61410 

9 336/6322 0/54660 

10 324/7189 0/68170 

11 276/3798 0/22930 

12 288/4168 0/05370 

13 287/5899 0/00190 

14 287/4366 2/87 ∗ 10
−6

 

15 287/4367 1/39 ∗ 10
−11

 

 

 شین  14برای سیستم شده ارائه ج پخش توان با روش: نتای5جدول 

 𝑽| (𝜹)| شین

1 1/06 0 

2 1/ 450  −5/85 

3 1/01 −26/16 

4 1/07 4/48 

5 1/09 2/11 

6 0/9463 −3/02 

7 1/ 8190  −8/07 

8 1/1138 2/11 

9 1/ 9590  1/11 

10 1/ 8350  1/39 

11 1/ 7280  2/75 

12 1/ 5850  3/47 

13 1/ 5570  3/15 

14 1/0605 1/02 

 

 شین118 توان در سیستم ماندهیباق بیشینهو  (𝜻𝒌𝒏): عدد شرایط 6جدول

 تعداد تکرار
عدد شرایط 

 (𝜻𝒌𝒏) سیستم

 

 𝐌𝐚𝐱{|∆𝑷| , |∆𝑸|} 

1 ~10
5
 

5/87060 

2 ~10
4
 

6/60830 

3 ~10
4
 1/ 03873  

4 ~10
4
 5/00865 

5 ~10
4
 0/76370 

6 ~10
4
 0/ 04540  

7 ~10
4
 2/3252 ∗ 01

−4
 

8 ~10
4
 6/ 9088 ∗ 10

−9
 

 بهینه کنندهضرب: مقایسه روش پیشنهادی با روش 8جدول 

 موردمطالعهسیستم 

 

 روش پیشنهادی بهینه کنندهضربروش 

مدت زمان 

 ییگراهم

 )ثانیه(

 تعداد تکرار

مدت زمان 

 ییگراهم

 )ثانیه(

 تعداد تکرار
بهترین مقدار پارامتر هم

 (𝜹𝒃𝒆𝒔𝒕)ی یگرا

 0/49 13 0/098138 1 0/099936 شین 2سیستم 
/0 شین 11سیستم  874990  13 0/100146 5 0/8 
 0/25 15 0/153245 22 0/152114 شین 14سیستم 

 40 /0  7 0/793079 114 7/157882 شین 118سیستم 

 

    

 شین 118ی متفاوت در سیستم یگراسازی با پارامتر هم: نتایج شبیه7جدول 

 𝜹 ییگراهمپارامتر 

مدت زمان 

 ییگراهم

 )ثانیه(

 تعداد تکرار

 𝜹 =  واگرا ---- 0/01

 𝜹 =  واگرا ---- 0/05

 𝜹 =  واگرا ---- 0/10

 𝜹 =  واگرا ---- 0/15

 𝜹 = 0/20 1/016882 9 

 𝜹 = 0/25 1/022243 9 

 𝜹 = 0/30 0/941917 9 

 𝜹 = 0/35 0/869088 8 

 𝜹 = 0/40 0/793079 7 

 𝜹 = 0/45 0/899504 8 

 𝜹 = 0/50 0/884214 8 

 𝜹 = 0/60 0/908593 8 

 𝜹 = 0/70 0/912718 8 

 𝜹 = 0/80 0/925850 8 

 𝜹 = 0/90 0/933763 8 

 𝜹 =  واگرا ---- 1/00
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 گیرینتیجه -7

 ،حلرقابلیغیا نزدیک به شییرای   حلرقابلیغهای قدرت در سیییسییت 
 منجربهنیوتن های نیوتن پیوسییته یا شییبهروشمثل های معمول روش
شییدن ماتریس ژاکوبین این نشییود. این شییرای  در اثر تکیی مییواگرا

بندی جدید برای حل دهد. در این مقاله، یک فرمولها رخ میسیییسییت 
سائل پخش توان ست  م سی . در این شدارائه  حلرقابلیغ های قدرتدر 
ماتری با یک مروش معکوس   لفیقت نیرتکیغاتریس قطری س ژاکوبین 

 یروبر، الگوریت  مناسب ارائه و شده ارائهبندی فرمول براساس .شودمی
ست   شین 118و  IEEE شین 14 شین توزیع،11 ،شینهای دو سی

IEEE  نشیییان داده شییید که انتخاب مناسیییب پارامتر گردیدآزمایش .
 کند.به کاهش تعداد تکرارها و زمان محاسبات کمک می 𝛿همگرائی 

زیر  صورتبهشده ارائهبندی و الگوریت  فرمول عمدهبنابراین قابلیت 
 د:شوخالصه می

های قدرت در حل سییییسیییت  پیشییینهادی قابلیت روش -
 حلرقابلیغ

های تعداد تکرارها در مقایسیییه با روش مالحظهقابل کاهش -
  و کالسیک پخش توان شاخ 

های قدرت زمان محاسبات برای سیست  مالحظهقابلکاهش  -
 متوس  و بزرگ

 مراجع

 پخش بار بهینه احتمالی مقید»عباس ربیعی و مرتضی محمدی  [1]

 ، مجله مهندسی»ریزی ت ادفیرهیافت برنامه:به پایداری گذرا 

 .95، بهار 1 شماره، 46برق دانشگاه تبریز، جلد 

 مقید به پایداریپخش بار » هیوا شمسو  علی حسامی نقشبندی [2]
 ، مجله مهندسی»سیگنال کوچک با استفاده از الگوریت  ژنتیک 

 .96، پاییز 3 شماره، 47برق دانشگاه تبریز، جلد 
[3] R. Barrett, M. Berry, T. F. Chan, J. Demmel, J. Donato, J. 

Dongarra, V. Eijkhout, R. Pozo, C. Romine, and H. Van 

der Vorst, Templates for the Solution of Linear Systems: 

Building Blocks for Iterative Methods. Philadelphia, PA: 

SIAM, 1994. 

[4] W. F. Tinney and C. E. Hart, “Power flow solution by 

Newton’s method,” IEEE Trans. Power App. Syst., vol. 

PAS-86, pp. 1449-1460, Nov. 1967.  

[5] B. Stott, “Review of load-flow calculation methods,” Proc. 

IEEE, vol. 62, pp. 916–929, Jul. 1974  

[6] J. B. Ward and H. W. Hale, "Digital computer solution of 

power-flow problems," AIEE Trans. Power App. and Syst., 

vol. 75, pp. 398404, June 1956.  
[7] A. Brameller and J. K. Demnead, “Some improved 

methods for digital network analysis,” Proc. IEE, vol. 109, 

no. 43), pp. 109-116, 1962. 

[8] S. T. Despotovic, B. S. Babic and V. P. Mastilovic, “A 

Rapid and Reliable Method for Solving Load Flow 

Problems,” IEEE Trans., vol. PAS-90, no. 1, pp.123-130, 

1971. 

[9] F. Milano, “Continuous Newton's method for power flow 

analysis,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 24, no. 1, pp. 50-

57, Feb. 2009.  

[10] T. H. Jung, K. J. Kim and F. L. Alvarado, “A marginal 

analysis of voltage stability with load variations,” l0th 

PSCC, Graz, Austria, Aug. 1990. 

[11] I. Dobson and L. Lu, “Computing an optimum direction in 

control space to avoid saddle node bifurcation and voltage 

collapse in electric power systems,” IEEE Trans. on 

Automatic Control, vol. 37, np. 10, pp. 1616-1620, 1992. 

[12] M. M. M. El-Arini, “Decoupled power flow solution 

method for well-conditioned and ill-conditioned power 

systems,” Proc. IEE-C, vol. 140, no. 1, pp. 7-10, 1993. 

[13] Y. Chen and C. Shen, “A Jacobian-free Newton-

GMRES(m) method with adaptive preconditioner and its 

application for power flow calculations,” IEEE Trans. 

Power Syst., vol. 21, no. 3, pp. 1096–1103, Aug. 2006.  
[14] R.S. Salgado and A. F. Zeitune, “Power flow solutions 

through tensor methods,” IET Gen. Trans Distr., vol. 3, no. 

5, pp. 413-424, 2009. 

[15] Y. S. Zhang and H. D. Chiang, “Fast Newton-FGMRES 

solver 

for large-scale power flow study,” IEEE Trans. Power 

Syst., 25, (2), pp. 769–776, 2010. 

[16] M. Pirnia, C. Cañizares and K. Bhattacharya, “Revisiting 

the power flow problem based on a mixed 

complementarity formulation approach,” IET Gen. Trans. 

Distr., vol. 7, no.11, pp. 1194-1201, 2013. 

[17] S. Y. Derakhshandeh and R. Pourbagher, “Application of 

high order Newton-like methods to solve power flow 

equations,” IET Gen. Trans. Dist., vol. 10, no. 8, pp. 

1853-1859, 2016.  

[18] S. Iwamoto, Y. Tamura, “A load flow calculation method 

for ill conditioned power Systems,” IEEE Trans. Power 

App. Syst., vol. PAS-100, no. 4, pp. 1736-1743, Apr. 1981. 

[19] S. C. Tripathy, G. D. Prasad, O. P. Malik, and G. S. Hope, 

“Load flow solutions for ill-conditioned power systems by 

a Newton-like method,” IEEE Trans. Power App. Syst., 

vol. PAS-101, pp. 3648-3657, Oct. 1982.  

[20] P. J. Lagace, “Power Flow Methods for Improving 

Convergence,” IECON 2012–38th Annual Conf. on IEEE 
Industrial Electronics Society, pp. 1387–1392, 2012. 

[21] R. Pourbagher and S.Y. Derakhshandeh, “Application of 

High-Order Levenberg-Marquardt method for solving the 

power flow problem in the ill-conditioned systems,” IET 

Gen. Trans. Distr., vol. 10, no. 12, pp. 3017-3022, 2016. 

[22] R. Pourbagher and S.Y. Derakhshandeh, “A powerful 

method for solving the power flow problem in the ill-

conditioned systems,” Electrical Power and Energy 

Systems, vol. 94, no. 1, pp. 88-96, 2018. 

[23]  T. J. Overbye, “A power flow measure for unsolvable 

cases,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 9, no. 3, pp. 1359–

1365, Aug. 1994. 

[24] T. J. Overbye, “Computation of a practical method to 

restore power flow solvability,” IEEE Trans. Power Syst., 

vol. 10, no. 1, pp. 280–287, Feb. 1995. 

[25] A. Pama and G. A Radman, “new approach for estimating 

voltage collapse point based on quadratic approximation of 

PV-curves,” Elec. Power Syst. Res.,vol. 79, pp. 653–659, 

2009. 

[26] P. J. Lagace, M. H. Vuong and I. Kamwa, “Improving 

Power 

Flow Convergence by Newton–Raphson with a Levenberg 

Marquardt Method,” IEEE Power and Energy Society 

General Meeting – Conversion and Delivery of Electrical 

Energy in the 21st Century, Conf., Pittsburgh, PA, pp. 1–6, 

2008. 

[27] N. V Acharya and P. S. N Rao, “A new voltage stability 

index based on the tangent vector of the power flow 

http://tjee.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=14208&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://tjee.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=42872&_au=%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7++%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4082359
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4082359


  . . .  های قدرت با شرای پخش توان در سیست                                            1398زمستان  ،4شماره  ،49جلد ز، یبرق دانشگاه تبر یمهندس مجله/  1612

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 4, winter 2019                                                                                                               Serial no. 90 

Jacobian,” Asia: Innovative Smart Grid Technologies, pp. 

1-6, 2013. 

[28] X. Yang and X. Zhou, ”Application of asymptotic 

numerical method with homotopy techniques to power 

flow problems,” International Journal of Electrical Power 

& Energy Systems, vol. 57, no. 1, pp. 375–383, May 2014.  

[29] D. Mehta, H. D. Nguyen and K. Turitsyn, “Numerical 

polynomial homotopy continuation method to locate all 

the power flow solutions,” IET Gen. Trans. Distr., vol. 10, 

no. 12, pp. 2972-2980, 2016. 

[30] J. L. Hueso, E. Martínez, and J. R. Torregrosa, “Modified 

Newton’s method for systems of nonlinear equations with 

singular Jacobian,” Journal of Computational and Applied 

Mathematics, vol. 224, no. 1, pp. 77–83, 2009. 

[31] J. Kou, Y. Li and X. Wang, “Efficient continuation 

Newton-like method for solving systems of non-linear 

equations,” Applied Mathematics and Computation, vol. 

174, no. 2, pp. 846-853, 2006. 

[32] X. Wu, “Note on the improvement of Newton’s method for 

systems of nonlinear equations,” Applied Mathematics and 

Computation, vol. 189, no. 2, pp. 1476–1479, 2007. 
[33] S. Singh, “A System of Nonlinear Equations with Singular 

Jacobian,” International Journal of Innovative Research in 

Science, Engineering and Technology, vol. 2, no. 7, pp. 

2650-2653, 2013. 

[34] X. F. Wang, Y. Song and M. Irving, Modern Power 

Systems Springer Science Business Media, LLC, 2008. 

[35] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sanchez and R. J. 

Thomas, “MATPOWER: Steady-state operations, 

planning, and analysis tools for power systems research 

and education,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 26, no. 1, 

pp.12-19, 2010. 

 

 هاسیرنویز
1 Solvable power systems 
2 Unsolvable power systems 
3 Well-conditioned power systems 

 

 

 

 
4 Ill-conditioned power systems 
5 Condition number 
6  Thyristor-controlled series capacitor 

                                                 


