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حفظ حاشیه پايداري ولتاژ  منظور بهريزي توان راکتیو، انتخاب بهینه اندازه و مکان منابع توان راکتیو ترين اهداف برنامه مهم زيکي ا :هچكید

به اين هدف، بايد يک مسئله گیرد. براي رسیدن  تشاش مورد بررسي قرار ميغباشد. حاشیه پايداري ولتاژ در دو حالت نرمال و تک ا مطلوب مي
ها در نظر گرفته  مه اغتشاشطراحي شود. در محاسبه منابع توان راکتیو، بايد ه ،هاي مورد نظر لحاظ شده باشد سازي که در آن همه اغتشاش بهینه

سازي  ها، حل مسئله بهینه ها، حاشیه پايداري مطلوب حفظ گردد. اما در نظر گرفتن همه اغتشاشکه در صورت وقوع هر يک از آن يا گونه به ،دنشو
هاي مورد نظر، تعداد معدودي  غتشاشدو شاخص پايداري ولتاژ، از بین ا يریکارگ بهکند. در اين مقاله با  ممکن ميدر بعضي مواقع غیر را مشکل و
ها  ها، حاشیه پايداري مطلوب را تامین کند. به اين منظور، اغتشاش منابع توان راکتیو محاسبه شده، براي همه اغتشاش که ينحو بهشود  انتخاب مي

هاي هر دسته بر محل مشترکي اثر  که اغتشاش يا گونه بهشوند.  در سیستم قدرت به چند دسته تقسیم مي هاآن يرگذاریتأثبر اساس محل 
سازي قرار  مورد شبیه IEEEشینه  75شود. روش پیشنهادي بر روي يک شبکه  ترين اغتشاش انتخاب مي گذارند. سپس از هر دسته، شديد مي

 گرفته که نتايج مطلوبي را به همراه داشته است. 

 .L، شاخص يساز نهیو، مسئله بهیمنابع توان راکت يابي ولتاژ، مکان يداريه پایحاش :يكلید يها واژه
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Abstract: One of the most important objectives in Reactive Power Planning (RPP) is to select optimal location 

and size of var sources for maintaining the required voltage stability margin under normal and single-

contingency cases. To meet this objective, an optimization problem must be formulated considering N-1 

contingencies constrained for a set of predetermined contingencies. In optimization problem, all the 

contingencies must simultaneously be considered. This may cause the convergence of solution in a large power 

system to make impossible. This paper uses two voltage stability indices to select a small number of contingencies 

instead of all ones in optimization problem, so that the allocated var sources cover all of the contingencies. The 

contingencies divided into some groups, each group affects one part of power system. Then the worst 

contingency from each group is selected. The method is tested on IEEE 57-bus test system and the results are 

compared with the ones when all the contingencies are included in the optimization problem. 

Keywords: Voltage Stability Margin (SM), Optimal allocation of Var sources, Optimization Problem, L-

index. 

             1332 /86/82تاريخ ارسال مقاله: 

            17/11/1332تاريخ اصالح مقاله: 
                84/12/1332تاريخ پذيرش مقاله: 

                           ييي مسئول : فريد کربال نام نويسنده
 وتریکامپمهندسي برق و دانشکده  –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي  –انتهر –ي مسئول: ايران نشاني نويسنده

mailto:shahriarabasi@gmail.com


 ريزي...هاي بحراني در برنامهانتخاب اغتشاش                                     2شماره  ،44جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 44

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 2  Serial No. 68 

 مقدمه -1
نه مقدار و مکان منابع یو، انتخاب بهیتوان راکت يزير د برنامهیکل

[. 1] هست يبرآورده کردن اهداف گوناگون منظور بهد يو جدیتوان راکت
 يریکارگ بهولتاژ با  يداريه پایش حاشين اهداف، افزايتراز مهم يکي

از مقاالت که در  يد است. تعداديو جدیحداقل مقدار منابع توان راکت
ولتاژ در حالت  يداريه پایش حاشياند تنها به افزا نه ارائه شدهین زميا

گر، هر دو حالت با و يد ي[، اما در تعداد2-7پردازند ] يبدون اغتشاش م
[، تنها 6[ و ]5[. در ]8-11رد ]یگ يمبدون اغتشاش مد نظر قرار 

[، 3-11[ و ]8شود اما در ] ين اغتشاش در محاسبات لحاظ ميدتريشد
[ و 2رند. در مراجع ]یگ يقرار م يمحتمل مورد بررس يها همه اغتشاش

ک ي عنوان بهک محدوده مجاز، يبار در  يها نی[، حفظ اندازه ولتاژ ش8]
ولتاژ  يداريه پایش حاشيافزا شود و يم يساز نهید وارد مسئله بهیق

ت اندازه ولتاژ در ی[، از حساس2رد. در ]یگ يح مد نظر قرار نميصر طور به
ف یضع يها نیش ييشناسا يستم برایبار س اندازه بهبار  يها نیش

و انتخاب ینصب منابع توان راکت يها برا نین شيشود. ا ياستفاده م
ک مسئله ي عنوان بهو یتوان راکت يزير [، برنامه8شوند. در ] يم
ت اندازه ین منظور، حساسيگردد. به ا يم يبند فرمول يخط يساز نهیبه

در  يدیو تولیتوان راکتحساسیت  نیچن همبار و  يها نیولتاژ در ش
منتخب مورد استفاده قرار  يها نیدر ش يقيو تزریها به توان راکت مولد

ارائه شده است که هدفه چند يساز نهیک مسئله بهي[، 3د. در ]نریگ يم
گر، يباشد. هدف د ياز اهداف آن م يکيولتاژ  يداريه پایش حاشيافزا

حل مسئله  يد است. برايو جدینه منابع توان راکتيحداقل کردن هز
[ و 5شود. در ] ياستفاده م 1دسته ذرات يساز نهیاز روش به يساز نهیبه
وارد  يساز نهید در مسئله بهیک قي عنوان بهولتاژ  يداريه پای[، حاش6]

و ینه منابع توان راکتین مراجع، ابتدا مقدار و مکان بهيشده است. در ا
شود. سپس با منابع  ين اغتشاش محاسبه ميدتريشد يد برايجد

 يها بررس ر اغتشاشيستم به هنگام وقوع سایت سیمحاسبه شده، وضع
د شده است که تنها در نظر گرفتن ین مراجع تاکيگردد. در ا يم

ها مناسب  ستمیاز س يارین اغتشاش، ممکن است در بسيدتريشد
 نباشد.

 يبند چندهدفه فرمول يساز نهیک مسئله بهيز ی[ ن3در مرجع ]
گر يباشد. اهداف د ياز اهداف آن م يکيولتاژ  يداريشده است که پا

و یل ولتاژ و حداقل کردن تلفات توان راکتیعبارت هستند از: بهبود پروف
و یک توان راکتین مرجع، از منابع استاتي. در اوینه منابع راکتيو هز

ط بدون اغتشاش و از يشرا يقابل قطع و وصل( برا يها )مانند خازن
اغتشاش استفاده شده  يط دارايشرا ي( براSVCک )مانند یناميمنابع د

 است.
ت یولتاژ حالت ماندگار، وضع يداري[، عالوه بر ناپا18در مرجع ]

و در نظر گرفته شده یتوان راکت يزير برنامهز در مسئله یولتاژ ن يگذرا
 يو برایت ولتاژها به منابع توان راکتیز از حساسین مرجع نياست. در ا

با  شده نییتعد استفاده شده است. اثر منابع ين منابع جدییتع
 گردد. يم يبررس يخطریغ يها يساز هیشب

 يزير در مسئله برنامه سنگین يبار محاسباتوجود ل ياز دال يکي
ف دو دسته ياز به تعرین، اين است كه ولتاژ يداريد پایو با قیتوان راکت

ه و يپا يها ود مربوط به حالتیرها و قین متغيباشد. ا يد میر و قیمتغ
ن يحل ا منظور به[، 4[. در مرجع ]11ولتاژ هستند ] يداريپا يمرز

و یمنابع توان راکت برحسبنقطه سقوط ولتاژ  يمشکل، مکان هندس
رها و ین کار، متغيب زده شده است. با ايتقر 2ک تابع درجه يد با يجد

شوند.  يحذف م يساز نهیولتاژ از مسئله به يداريود مربوط به مرز پایق
نصب منابع توان  يتوان برا يرا م يمعدود يها نین روش، شيبا ا
د، يو جدیمنابع توان راکت يابين مقاله، جايو در نظر گرفت. در ایراکت

ز از ی[ ن11شود. در مرجع ] يط بدون اغتشاش انجام ميشرا ياتنها بر
و استفاده شده ین اثر منابع توان راکتیتخم يبرا يب خطيک تقري

 يها نیانتخاب ش يبرا يفاز يبند ک روش دستهيدر اين مرجع، است. 
 د به کار رفته است. يکاند

ه یو با هدف حفظ حاشیتوان راکت يزير که برنامه ييها در حالت
محتمل انجام  يها از اغتشاش يا ولتاژ هنگام وقوع مجموعه يداريپا
ست. ین يکاف يين اغتشاش به تنهايتر ديشود، در نظر گرفتن شد يم
ستم قدرت یاز س يمتفاوت يها که بخش ييها ن کار، اغتشاشيرا با ايز

گر، در يشوند. از طرف د يدهند، پوشش داده نم ير قرار میرا تحت تاث
محاسبات را با  ييها، ممکن است همگرا مه اغتشاشنظر گرفتن ه
در نظر گرفتن همه  يجا بهن مقاله، يروبرو کند. در ا يمشکالت جد

پايداري شاخص دو  يریکارگ بهها با از آن يها، تعداد معدود اغتشاش
و محاسبه شده، یکه منابع توان راکت يا گونه بهد، نشو يانتخاب م ولتاژ

که  ييا هیها بر اساس ناح دهند. اغتشاشها را پوشش  همه اغتشاش
شوند. سپس از هر  يم میدهند، به چند دسته تقس ير قرار میتحت تاث

 گردد. ين اغتشاش انتخاب ميدتريدسته، شد

 ولتاژ يداريپا يها شاخص -2
بر اساس آنچه که در مقاالت مختلف نشان داده شده است، نقطه 

ن يگره ز يولتاژ( همان نقطه دوشاخگ يداريسقوط ولتاژ )مرز پا
(SNB)2 [ در ا12است .]ژه و منفرد ير وين نقطه، حداقل مقادي

ن یس ژاکوبيماتر يعنيشوند  ين پخش بار برابر صفر میس ژاکوبيماتر
 عنوان بهر ين مقاديشنهاد شده است که این رو پيشود. از ا يم 3منفرد

لتاژ مورد به نقطه سقوط و يکيص نزدیجهت تشخ ييها شاخص
ژه چپ و راست مربوط به يو ي، بردارهانیچن همرند. یاستفاده قرار گ
ب يضرا نیچن همف و یضع يها نیش ييشناسا يژه، برايحداقل مقدار و

 [. 14شوند ] يم برده کار بهمشارکت مولدها و خطوط انتقال 
ن است يژه و منفرد اير ويدر به کار بردن حداقل مقاد يمشکل اصل

توانند نقطه سقوط  يدارند و نم يرخطیکاماًل غ ير رفتاريمقادن يکه ا
 يها ژه و منفرد، شاخصير ويکنند. عالوه بر مقاد ينیب شیولتاژ را پ

شنهاد شده است که رفتار ین پیس ژاکوبيماتر بر اساسز ین يگريد
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ها، حداقل مقدار منفرد از آن يکيدهند.  ياز خود نشان م يبهتر
 يکيز در نزدین شاخص نيافته است. اما اين کاهش یس ژاکوبيماتر

 [.13است ] يخطریغ يرفتار ينقطه سقوط ولتاژ، دارا
[ ارائه شده است 14مرجع ] يکه در ابتدا Lمحاسبه شاخص 

ن يباشد. ا ين میس ژاکوبيژه و منفرد ماترير ويتر از محاسبه مقاد ساده
 ييشناسا يبرا تواند يشود م يبار محاسبه م يها نیش يشاخص که برا

سبک  يدر هنگام بارگذار Lف به کار برده شود. شاخص یضع يها نیش
ستم به مرز یکه س يک به صفر و در هنگامينزد يريستم، مقادیس
شود.  يک ميک به ينزد يريمقاد يگردد، دارا يک ميولتاژ نزد يداريپا

دهنده  تر باشد، نشانن بزرگیک شي ين شاخص برايهر چه مقدار ا
 عنوان بهن شاخص ي[، از ا17ن است. در مرجع ]یر بودن آن شت فیضع

ولتاژ استفاده شده است.  پايداريه یبهبود حاش يک تابع هدف براي
ن، یس ژاکوبيژه و منفرد ماترير ويز مانند حداقل مقادین Lشاخص 

نقطه  ينیب شیپ يتواند برا يباشد و نم يم يرخطیغ يرفتار يدارا
ها و  اغتشاش يبند رتبه يتواند برا يسقوط ولتاژ به کار برده شود. اما م

رند، یگ ير قرار میهر اغتشاش تحت تاث لهیوس بهکه  ينواح ييشناسا
ر یکه تحت تاث ينواح بر اساسها  ن مقاله، اغتشاشيشود. در ا استفاده 

ن يتر فیه ضعيبر پا ين نواحيگردند. ا يم يبند دهند دسته يقرار م
گردند.  ين مییشوند، تع يجاد مين که در هنگام وقوع هر اغتشاش ایش

باشد، در  يکسان ميشان  ن مربوطهین شيتر فیکه ضع ييها اغتشاش
ن اغتشاش، انتخاب و در يدتريرند. از هر گروه شدیگ يک گروه قرار مي

در  Lشود. شاخص  يو در نظر گرفته میتوان راکت يزير مسئله برنامه
 شود: يف مير تعريز صورت به iار ن بیش
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فازور ولتاژ    مولد و  يدارا يها نیجموعه شم   ن رابطه يکه در ا
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مقدار از حساسیت اندازه ولتاژ به ، Lاين مقاله عالوه بر شاخص  در
هاي پايداري ولتاژ استفاده شده  يكي ديگر از شاخص عنوان بهنیز  بار

از عناصر ماتريس ژاكوبین محاسبه  يسادگ بهاست. اين حساسیت 
 گردد. مي

 مسئله يبند فرمول -3
د یو با قیتوان راکت يزير گونه که اشاره شد، مسئله برنامه همان

شود.  يبند فرمول يساز نهیک مسئله بهي صورت بهد يولتاژ با يداريپا
و ی، حداقل کردن منابع توان راکتيساز نهین مسئله بهيتابع هدف ا

 ر است:يز صورت به

اقل کردنحد:   (3)
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، مقدار توان    بار و  يها نیمجموعه ش   ن رابطه، يکه در ا
ه ید، حاشيو جدی. با منابع توان راکتهست   نید در شيو جدیراکت

در  نیچن همد در حالت بدون اغتشاش و يولتاژ مطلوب با يداريپا
دهد  يمحتمل رخ م يها ک اغتشاش از مجموعه اغتشاشي كه يحالت

ود یرها و قیه متغیبا و بدون اغتشاش، کل يها حفظ شود. در همه حالت
ه، يود مربوط به حالت پایها و قریمتغ شوند: يم میدسته تقس 3به 
ود مربوط یرها و قیمتغ، و ولتاژ يداريود مربوط به مرز پایرها و قیمتغ

 يرهاین به بعد، متغيولتاژ. از ا يداريه و مرز پايبه هر دو حالت پا
مربوط به مرز  يرهایو متغ  "  "س يه با باالنويمربوط به حالت پا

دهنده  نشان  شوند.  ينشان داده م  "  "س يولتاژ با باالنو يداريپا
. هستانگر حالت بدون اغتشاش یب     شماره اغتشاش است. 

مقدار  يدارا يداريه و مرز پايکه در دو حالت پا ييرها و پارامترهایمتغ
دهنده  شوند که نشان ينشان داده م kس ينوکسان هستند، با باالي

ها و  را در همه حالتيس است زينو بدون باال    . استشماره اغتشاش 
 کسان است.يمقدار  يها دارا اغتشاش

 يداريه و مرز پايود مربوط به هر دو نقطه پایق -3-1

 ديو جدیمنابع توان راکت يکيزیحدود ف -الف

(4) 0 ;max

ci ci LQ Q i     

 بار يها نیدر ش (PF) ب قدرتيحفظ ضر -ب

(7) li
i

li

P
PF

S
 عدد ثابت 

 هيود مربوط به نقطه پایق -3-2

 معادالت پخش بار -الف

(8) 
 

  ; ,  

k k k k k

L G

k

b b b b bk

gi li i j ij ij

j

bk

ij ij L G C

P P V V G cos

B sin i k

 



   



  




 

(5) 
 

 

sin

cos ; ,  

k k k k

L G

k

b b b bk

li ci i j ij ij

j

bk

ij ij L C

Q Q V V G

B i k
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است که در مسئله  ييها مجموعه اغتشاش   ن روابط يدر ا
ن مقاله، انتخاب تعداد يا يدر نظر گرفته شده است. نوآور يساز نهیبه

و یکه منابع توان راکت يا گونه به هستمحتمل  يها از اغتشاش يمعدود
 ها را پوشش دهد. اغتشاشمحاسبه شده، همه 

 بار يها نیحدود مجاز ولتاژ در ش -ب

(6)  ; , kbmin max

i i i L CV V V i k    

 يدیو تولیو و راکتیاکت يها حدود مجاز توان -ج

(3) ; ,kbmin max

gi gi gi G CP P P i k    

(18) ; ,kbmin max

gi gi gi G CQ Q Q i k  

 
 يداريود مربوط به مرز پایق -3-3

 ولتاژ يداريپاه یمربوط به حاش يها ينامساو -الف

(11) 

 

  ; ,  

k k k k k

L G

k

k

gi li i j

c c c c

ij ij

j

k

ij ij L G C

c

c

h P h P V V G cos

B sin i k

 



   



  





 

(12) 

 

 

sin

,s ;  co

k k k k

L G

k

k

li ci i j ij ij

j

k

ij i

c c c c

j L C

c

hQ Q V V G

B i k

 



  



   

 
ه یمربوط به حاش يب بارگذاريضر h(، 12( و )11) يها يدر نامساو

 که: يا گونه بهاست  4(SM) يداريپا

(13) 1

1
h

SM



 

SM شود: يف مير تعريز صورت به، معمواًل 

(14) cp o

cp

S S
SM

S


  

ه و يبارها در نقاط پا آمپر مگا ولت، مجموعه بیبه ترت    و    که 
 ولتاژ هستند. يداريمرز پا

 يدیتول ویاکتو و یاکت يها حدود مجاز توان -ب

(17) ,  ;kcmin max

gi gi gi G CP P P i k    

(18) min max ; ,kc

gi gi gi G CQ Q Q i k  

 

 يساز هیج شبينتا -4
 انجام IEEEنه یش 75ستم یس يبر رو يساز هیشب ن بخش،يدر ا

نمودار  [ آمده است.18ستم در مرجع ]ین سـيالعات اـشود. اط يم
 ( نشان داده شده است.1ستم در شکل )ین سيا يخطتک

کانديد نصب منابع توان راکتیو جديد  عنوان بههاي بار  تمامي شین
 شوند. در نظر گرفته مي
(، حاشیه پايداري ولتاژ در حالت بدون اغتشاش و 1در جدول )

هاي داراي اغتشاش نشان داده شده است.  در تعدادي از حالت نیچن هم
باشد. حاشیه  ، قطع يكي از عناصر شبكه ميشده انتخابهاي  اغتشاش

ها باعث  پايداري منفي به اين مفهوم است که برخي از اغتشاش
ه، معادالت پخش بار واگرا شوند. در اين شوند در بارگذاري پاي مي

شوند،  تر از بار پايه همگرا ميشرايط، معادالت پخش بار در باري کم
 شود.  يعني حاشیه پايداري منفي مي

و  Lدر اين جدول به ازاي هر اغتشاش، حداکثر مقدار شاخص 
شین مربوط به آن نیز در داخل پرانتز آورده شده است. اين شاخص در 

هايي که حاشیه پايداري  بار پايه محاسبه شده است. البته در اغتشاش
منفي است ابتدا بار را کاهش داده تا معادالت پخش بار همگرا شوند، 

 شود. محاسبه مي Lآنگاه در اين بار، شاخص 
، بدترين 31د، اغتشاش شماره شو گونه که مشاهده مي همان

گیرند زيرا  در يک دسته قرار مي 28تا  1هاي  اغتشاش است. اغتشاش
تا  21هاي  ترين شین است. اغتشاش ، ضعیف31ها، شین در همه آن

)با  33تا  31هاي  ترين شین(، اغتشاش ضعیف عنوان به 33)با شین  38
 72)با شین  48ترين شین( و اغتشاش  ضعیف عنوان به 38شین 

 گیرند. ترين شین( نیز در سه دسته مجزا قرار مي ضعیف عنوان به
( مربوط به حساسیت اندازه ولتاژ به مقدار بار 1ستون آخر جدول )

باشند. در اين ستون به  ها داراي عالمت منفي مي است. اين حساسیت
قدر مطلق و شین مربوط  ازاي هر اغتشاش، بیشترين حساسیت از نظر

به آن در داخل پرانتز آورده شده است. بديهي است، به ازاي هر 
است، داراي  Lاش، شیني که داراي حداکثر مقدار شاخص ـاغتش
 باشد. ترين حساسیت ولتاژ نیز ميبیش

حالت انجام شده است. در حالت اول،  3سازي، در  حل مسئله بهینه
، 1هاي  اند. در حالت دوم، اغتشاش دهها در نظر گرفته ش همه اغتشاش

هاي هر دسته لحاظ  شديدترين اغتشاش عنوان به 48و  31، 21
اند. در حالت سوم نیز تنها شديدترين اغتشاش در نظر گرفته  گرديده

شده است. فرض شده که در هر شین، حداکثر مقدار قابل نصب توان 
% است. 47برابر با  باشد. حاشیه پايداري ولتاژ مطلوب pu1راکتیو برابر

، اندازه و مکان منابع توان راکتیو محاسبه شده، 4تا  2 هايولدر جد
 2و  1هاي  شود که نتايج براي حالت نشان داده شده است. مشاهده مي

و  31، 21، 1هاي  کاماًل يکسان است. بنابراين، در نظر گرفتن اغتشاش
صل از ا كه حاه ساير اغتشاشدهد.  ها را پوشش مي ، همه اغتشاش48

دسته فوق قرار  4یز در يكي از باشند ن قطع يكي از عناصر شبكه مي
اغتشاش از نوع مذكور وجود دارد كه  68گیرند. در اين شبكه حدود  مي
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شین تعیین شده  نيتر فیضعها، حاشیه پايداري و براي تمامي آن
اغتشاش نیز انجام شده و  68براي كل  1سازي حالت  است. شبیه

داشته است. در اين مقاله براي  3و  2نتايجي يكسان با جداول 

ها  نیمي از اغتشاش جلوگیري از بزرگ شدن بیش از حد جداول، حدود
 اند.تري هستند آورده شدهكه داراي شدت بیش

 

 
 IEEEنه یش 75ستم یس يخط تک: نمودار (1)شکل 
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 ديو جدیولتاژ، قبل از نصب منابع توان راکت يداريه پای(: حاش1جدول )

 ترين حساست ولتاژبیش

 ترين شین( )ضعیف

 Lحداکثر مقدار شاخص 

 ترين شین( )ضعیف

شماره  نوع اغتشاش حاشیه پايداري )%(

 اغتشاش

 8 بدون اغتشاش 47 1558/8(31) -2563/8(31)

 1 31-38قطع خط  -18 4361/8(31) -4873/8(31)

 2 13-12قطع خط  35 3426/8(31) -3174/8(31)

 3 23-22قطع خط  23 3533/8(31) -3718/8(31)

 4 24-23قطع خط  36 3414/8(31) -3123/8(31)

 7 27-24ترانسفورماتور خروج  23 3667/8(31) -3788/8(31)

 8 27-24خروج ترانسفورماتور  31 3632/8(31) -3448/8(31)

 5 28-24خروج ترانسفورماتور  33 3864/8(31) -3344/8(31)

 6 25-28قطع خط  33 3864/8(31) -3344/8(31)

 3 26-25قطع خط  27 4284/8(31) -3644/8(31)

 18 23-26قطع خط  17 4815/8(31) -4333/8(31)

 11 32-31قطع خط  31 3687/8(31) -3464/8(31)

 12 36-22قطع خط  33 3512/8(31) -3484/8(31)

 13 44-36قطع خط  33 3414/8(31) -3868/8(31)

 14 47-17خروج ترانسفورماتور  35 3758/8(31) -3227/8(31)

 17 48-14خروج ترانسفورماتور  23 3551/8(31) -3386/8(31)

 18 45-48قطع خط  23 3553/8(31) -3383/8(31)

 15 71-18خروج ترانسفورماتور  24 3462/8(31) -3113/8(31)

 16 43-13خروج ترانسفورماتور  33 3757/8(31) -3161/8(31)

 13 47-44قطع خط  25 3756/8(31) -3228/8(31)

 28 46-36قطع خط  31 3475/8(31) -3858/8(31)

 21 32-34خروج ترانسفورماتور  -17 3462/8(33) -3653/1(33)

 22 11-3قطع خط  41 3847/8(33) -2837/8(33)

 23 17-3قطع خط  42 3881/8(33) -2538/8(33)

 24 17-14قطع خط  44 3841/8(33) -2543/8(33)

 27 37-34قطع خط  -14 3454/8(33) -3688/1(33)

 28 35-38قطع خط  1 7686/8(33) -7878/8(33)

 25 36-35قطع خط  5 8775/8(33) -5828/8(33)

 26 43-41قطع خط  36 3835/8(33) -2837/8(33)

 23 46-45قطع خط  33 3866/8(33) -2521/8(33)

 38 71-78قطع خط  42 3841/8(33) -2883/8(33)

 31 38-27قطع خط  -28 3283/8(38) -3134/8(38)
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 (1)ادامه جدول 

 32 2-1قطع خط  33 2328/8(38) -2783/8(38)

 33 3-2قطع خط  41 2328/8(38) -2711/8(38)

 34 5-8قطع خط  43 2386/8(38) -2828/8(38)

 37 6-8قطع خط  41 2656/8(38) -2764/8(38)

 38 2خروج مولد  42 2324/8(38) -2787/8(38)

 35 3خروج مولد  43 2328/8(38) -2584/8(38)

 36 8خروج مولد  42 2328/8(38) -2786/8(38)

 33 12-3قطع خط  44 2656/8(38) -2768/8(38)

 48 72-23قطع خط  -3 3173/8(72) -4282/8(72)

 

، مقدار حاشیه پايداري ولتاژ بعد از نصب منابع 8و  7 هاي در جدول
رفت، در  گونه که انتظار مي  توان راکتیو جديد آورده شده است. همان

شديدترين اغتشاش در نظر گرفته شود، حاشیه  صورتي که تنها
 د.گرد ها برآورده نمي پايداري ولتاژ مطلوب در تعدادي از اغتشاش

 منابع توان يبرا شده محاسبه(: اندازه و مکان 2جدول )
 1در حالت  د،يو جدیراکت

 (puاندازه ) ن(یمکان )شماره ش

26 457/8 

23 771/8 

31 834/8 

33 684/8 

72 762/8 

73 434/8 

 منابع توان يبرا شده محاسبه(: اندازه و مکان 3جدول )

 2در حالت  د،يو جدیراکت
 (puاندازه ) ن(یمکان )شماره ش

26 457/8 

23 771/8 

31 834/8 

33 684/8 

72 762/8 

73 434/8 

 ابع توانبراي من شده محاسبه(: اندازه و مکان 4جدول )
 3در حالت  راکتیو جديد،

 

 

 

 ویولتاژ بعد از نصب منابع توان راکت يداريه پای: حاش(7)جدول 

 2و  1 يها  د در حالتيجد

شماره  حاشیه پايداري )%(

 اغتشاش

شماره  حاشیه پايداري )%(

 اغتشاش

47 21 82 8 

78 22 46 1 

71 23 75 2 

71 24 76 3 

47 27 75 4 

71 28 76 7 

78 25 71 8 

43 26 74 5 

78 23 77 6 

76 38 72 3 

47 31 77 18 

75 32 74 11 

75 33 78 12 

76 34 75 13 

78 37 78 14 

78 38 73 17 

75 35 73 18 

77 
77 

36 
33 

74 
73 

15 
16 

46 48 78 13 

  72 28 
 

 
 

 
 

 

 (puاندازه ) مکان )شماره شین(

26 

23 

31 

72 

73 

427/8 

754/8 

817/8 

416/8 

268/8 
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 نابع توانولتاژ بعد از نصب م(: حاشیه پايداري 8جدول )

 3راکتیو جديد در حالت 
شماره  حاشیه پايداري )%(

 اغتشاش

شماره  حاشیه پايداري )%(
 اغتشاش

16 21 88 8 

78 22 25 1 

71 23 75 2 

72 24 43 3 

13 27 45 4 

27 28 46 7 

25 25 78 8 

45 26 73 5 

43 23 72 6 

73 38 44 3 

48 31 44 18 

77 32 43 11 

78 33 72 12 

75 34 78 13 

77 37 77 14 

78 38 72 17 

75 35 72 18 

77 36 72 15 

77 33 75 16 

28 48 48 13 

  46 28 

  يریگ جهینت -7
ريزي  يکي از داليل وجود بار محاسباتي سنگین در مسئله برنامه

توان راکتیو با قید پايداري ولتاژ، اين است كه نیاز به تعريف دو دسته 
ه و يپا يها ود مربوط به حالتیرها و قین متغياباشد.  متغیر و قید مي

د يز باین هر اغتشاش ين، برايباشند. عالوه بر ا يولتاژ م يداريمرز پا
ن مقاله يتمرکز ا در نظر گرفته شود. يا جداگانه يرها و پارامترهایمتغ

ن منظور، ابتدا ي. به ااستها  از اغتشاش يانتخاب تعداد معدود يبر رو
دهند به چند دسته  ير قرار میکه تحت تاث يها بر اساس نواح اغتشاش

ن در هنگام وقوع ین شيتر فیضع بر اساس، ين نواحيشوند. ا يم میتقس
ن ین شيتر فیضع يکه دارا ييها گردند. اغتشاش ين مییهر اغتشاش تع

ن يتر فیرند. سپس، ضعیگ يک دسته قرار ميهستند، در  يکساني
 يانجام شده بر رو يها يساز هیشود. شب ياغتشاش هر دسته انتخاب م

را نشان  يشنهادی، موثر بودن روش پIEEEنه یش 75ستم یس
 دهند. يم
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