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 برای رسیدن به این هدف ابتدا در گام اول برنامه بازار اجرا. هدف از این مقاله بررسی تحلیلی تلفات شبکه در سطوح مختلف بار میباشد:چکیده
 بهصورت، با کمک تجزیه ساختاری انجام شده. و با کمک ضرایب الگرانژ مولفههای ساختاری مؤثر بر تولید واحدها بهدست آمده است7 شده و در لم
 رابطهای تحلیلی بین تغییر توان انتقالی خطوط و2  در لم، در گام دوم.تحلیلی حساسیت تولید هر واحد بر تغییر بار هر باس بهدست آمده است
 بهصورت تحلیلی ارائهLIsys  و شبکهLIn  شاخص تلفات برای هر باس، در نهایت به کمک نتایج لمهای یک و دو.تغییر بار بهدست آورده شده است
 مکان، اما با توجه به برنامه بازار، همواره مثبت باشدLIn  انتظار میرود که. میباشدn  بیانگر تغییر تلفات شبکه به ازاء تغییر بار باسLIn .شده است
 در این مقاله نقطه بحرانی. نیز صادق استLIsys  این موضوع برای شاخص. میتواند بر خالف انتظار منفی گرددLIn  مقدار،نقاط بار و تولید و نیز تراکم
 برای شبکهLIsys  برای هر باس و یاLIn بار برای هر باس و نیز کل شبکه از دیدگاه تلفات شبکه بهعنوان میزانی از بار باس و یا شبکه که شاخص
 بهعالوه ناحیهای از بار که شبکه دارای بیشترین تلفات میباشد نیز بهعنوان ناحیه بحرانی بار از دیدگاه. تعریف شده است،تغییر عالمت میدهد
 ناحیههای بحرانی بار از دیدگاه تلفات میتواند در تصمیمگیری جهت مکانهای اعمال سیاستهای مدیریت مصرف مفید.تلفات تعریف میگردد
. انجام شده استIEEE  در انتها مطالعات بر روی سه شبکه استاندارد.باشد
. شاخص تلفات، ناحیه بحرانی، تغییرسطح بار، تجزیه ساختاری تولید، روش الگرانژ، بازار برق:واژههای کلیدی
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Abstract: The main goal of this paper is to structural and mathematical analysis of the network losses in different load levels. In order
to achieve this aim, at the first step, the market is dispatched and the structural generation decomposition is proposed in lemma 1. This
analytical decomposition reveals the sensitivity factor of marginal unit's generation to each bus load variation. At second step, in
Lemma 2, the analytical relationship between the change of lines flow and load changes has been obtained. Finally the Loss Index for
each bus, LIn and the network LIsys analytically is defined, using lemmas 1&2. LIn analytically indicates the variation of network losses
by variation of load at bus n. It is expected that the LIn be the positive value. But, according to the market problem, load and generation
disperse and congestion LIn may be the negative value, unexpectedly. In this paper, in view point of the losses, the critical load point
of each bus and the network is defined as the bus load or the network load value that change the sign of the LIn and LIsys, respectively.
Moreover, the critical area of the load in viewpoint of the losses is defined as the load area that leads the maximum network losses.
These results can be useful to decision making on the location options of the DSM programs. Finally the three IEEE standard networks
are analyzed.
Keywords: Electricity market, Lagrange method, generation decomposition, load variation, critical area, loss index.
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 -1-1مروری بر ادبیات موضوع

فهرست نمادها
 L, Lcong,تعداد خطوط انتقال ،تعداد خطوط متراکم
 N, Gتعداد باسها و تعداد واحدهای تولیدی
Pn, PN, PD
Pg,Pgmin, Pgmax

بار باس nام ،بردار بار و کل بار شبکه )(MW
توان تولیدی واحد gام  ،حداقل و حداکثر تولید آن )(MW
توان تولیدی باس nام ،بردار تولید واحدها )(MW

Pg,n, PG
 Pg0, Pgnewتوان تولیدی ژنراتور gام قبل از تغییر تولید ،توان جدید
تولیدی واحد gام
 Pingتوان تزریقی
)Fg (Pg

هزینه تولید واحد gام بر حسب )($/MWh

 ag, bgعرض از مبدأ و تابع پیشنهاد قیمت واحد gام
ضرایب الگرانژ قید برابری ،حداقل و حداکثر محدوده تولید
λ, μgmax, μgmin
واحدg
 Γlmin, Γlmaxضرایب الگرانژ قیود باال و پایین فلوی خطوط انتقال
تعداد واحدهایی که به حداقل و حداکثر تولیدشان محدودند،
Kmin, Kmax
در نقطه تعادل بازار
al,g

ضرایب حساسیت تغییر تولید واحد  gروی خطl

 fl, flmaxتوان انتقالی خط lام و حداکثر توان انتقالی آن خط
توان عبوری از خط  lقبل از تغییر بار یا تغییر تولید

fl
f l

تغییرات توان انتقالی خط  lدر اثر تغییرات بار و تولید

f l g

تغییر توان انتقالی خط lام در اثر تغییر تولید واحد gام

f l n

تغییر توان انتقالی خط lام در اثر تغییر بار باس nام

Pg , Pn

Ploss

تغییرات تولید ژنراتور  gام ،تغییرات بار باس nام
کل تلفات شبکه )(MW

 LIn, LIsysشاخص تلفات باس nام و شاخص تلفات شبکه
 LCضریب بار (اعدادی که برای برای تغییر سطح بار در نظر

A n, g

گرفته شدهاند)
ضرایب حسایت تولید واحد gام در اثر تغییر بار باس nام

مقدمه
ارزیابی تلفات شبکه قدرت و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن
همواره از دغدغههای طراحان و بهرهبرداران سیستم قدرت بوده است .از
طرفی ،با ظهور تجدید ساختار در صنعت برق و نیاز به تخصیص تلفات
مرتبط با شرکتکنندگان مختلف در بازار برق ،لزوم محاسبه دقیق تلفات
اهمیت بیشتری یافته است.
مسلمًا میزان انرژی تلف شده در شبکه فوق توزیع و انتقال به
پارامترهای مختلف از جمله میزان مصرف انرژی ساالنه ،الگوی مصرف
بار ،میزان پراکندگی بار و تولید در شبکه ،رفتار بازار برق ،میزان تمرکز
و یا پراکندگی اقتصادی واحدهای تولید در شبکه و  ...وابسته است.
بهعبارتی اعمال هرگونه سیاست فنی ،اقتصادی و یا اجتماعی در فضای
برنامهریزی و یا بهرهبرداری و نیز در سمت تولید ،شبکه و یا تقاضا
میتواند بر تلفات شبکه فوق توزیع و انتقال تأثیرگذار باشد .بنابراین
سیاستهای اعمالی از طرف سیاستگذاران در سمت تقاضا جهت اصالح
و تغییر الگوی مصرف در شبکه بر تلفات شبکه فوق توزیع و انتقال تأثیر
بهسزایی دارد.
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تجزیه ساختاری تولید جهت . . .

مطالعات انجام شده را میتوان به سه حوزه دستهبندی نمود .بخش
وسیعی از مسائل مطرح شده به مدیریت بار از طریق سیاستهای
مدیریت مصرف و تأثیر تجهیزات ذخیره ساز بر تلفات پرداختهاند .بخش
دیگری از مطالعات تلفات خطوط انتقال و اثر تراکم خطوط را بررسی
کردهاند .بخش سوم از مطالعات انجام شده به تخصیص تلفات انتقال و
توزیع پرداخته است.
مرجع [ ]7به ارزیابی کاربرد منابع ذخیرهساز انرژی الکتریکی بر
کاهش تلفات خطوط انتقال پرداخته است .همچنین مزایای سیستمهای
ذخیره انرژی که منجر به سودآوری اقتصادی در مدیریت مصرف میشود
را بیان کرده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش اندازه ذخیرهسازها
تا یک نقطه بهینه ،تلفات انتقال و توزیع کاهش مییابد .با عبور از این
نقطه بهینه با افزایش مجدد اندازه ذخیره سازها تلفات دوباره افزایش
مییابد .مرجع [ ]2پتانسیل کاهش تلفات را در یک شبکه توزیع شعاعی
با واحدهای خورشیدی از طریق تسطیح بار با استفاده از ذخیره انرژی
ارائه میدهد .نتایج نشان میدهد که فاصله بین منابع ذخیره انرژی و
بارها نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی دارد .بنابراین بیشترین کاهش
تلفات انرژی هنگامی که منابع ذخیره انرژی در نزدیکی بار واقع شده
است بهدست میآید .همچنین استفاده از منابع ذخیرهساز انرژی
بهصورت توزیعشده در شبکه ،تقریبًا به میزان دو برابر نسبت به منابع
ذخیرهساز انرژی متمرکز بهبود تلفات در شبکه را دارد .مرجع [ ]9با
انتقال بارهای خانگی به دورههای کمباری تلفات شبکه توزیع را به مقدار
قابل توجهی کاهش داده است .مدل ارائهشده برای کاهش تلفات بدون
کاهش انرژی میباشد .این مرجع انگیزههایی برای کاهش ،تعرفهای شدن
هزینهها و منافع در سرتاسر قسمتهای مختلف در نظر گرفته است.
مرجع [ ]8به مدلسازی ریاضی پخش بار و حداقل کردن تلفات خط
انتقال پرداخته است .در این مرجع یک مدل ریاضی برای تعیین تلفات
خطوط انتقال ،بهعنوان اثر تلفات اهمی و تلفات کرونا با توجه به شناخت
جریان و ولتاژ در طول خطوط پیشنهاد شده است .برای فرمولبندی
روش ارائهشده ،از بهینهسازی کالسیک برای حداقل کردن تلفات خطوط
انتقال استفاده شده است .مرجع [ ]1اثرات تغییرات سرعت باد را روی
کاهش تلفات خطوط انتقال در بازار برق بررسی میکند .در این مرجع
از روش برنامهریزی غیرخطی برای تعیین موقعیت بهینه و تعداد
ژنراتورها با توجه به حداقل کردن تلفات استفاده شده است .اثر تنوع
سرعت باد در مدل بهینهسازی گنجانده شده است .بهعالوه اثر تغییر
سرعت باد روی توان خروجی مشخص شده و تأثیر آن بر تلفات انتقال
بهدست آمده است .با توجه به موقعیت بهینه تعیینشده برای ژنراتورهای
بادی با افزایش سرعت باد و افزایش خروجی ژنراتورها تلفات سیستم
بهطور قابل توجهی کاهش مییابد .مرجع [ ]0یک چهارچوب جدید برای
مدیریت تراکم خطوط با استفاده از ضرایب خطوط انتقال پیشنهاد کرده
است ،بهطوریکه امنیت شبکه را در تابع هدف مسئله مدیریت تراکم در
نظر گرفته است .مدیریت تراکم بهعنوان یک فعالیت ضروری مطرح شده
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که باید برای جلوگیری از تجاوز قیود انتقال و برای اجتناب از تراکم در
سیستم قدرت انجام شود .ژنراتورها و بارها ممکن است تنظیم مناقصه
خود را بهمنظور کمک به برنامههای مدیریت تراکم ارسال کنند.
بیشترین هدف مشترک در مدیریت تراکم برنامهریزی مجدد تولید،
تراکم و قطع بار با کمترین هزینه است.
مرجع [ ]1یک روش جدید برای تخصیص تلفات در شبکههای توزیع
شعاعی با منابع تولید پراکنده و مدلهای مختلف بار ارائه میدهد .در
روش ارائه شده یک ارتباط مستقیم بین توان اکتیو و تلفات با در نظر
گرفتن فرضیات و تقریب ایجاد شده است .مرجع [ ]4اثبات میکند که
روشهای افزایشی بهطور دقیق در تخصیص تلفات برای تعیین توزیع بار
و راهبرد تأمین تلفات بهکار گرفته میشوند .در این مرجع نتایج اصلی
اگرچه در ابتدا مقدار کمی رشد یافته ولی بعدًا به تغییرات بزرگ افزایش
یافته است .در نهایت یک الگوریتم تخصیص تلفات افزایشی کلی ارائه
شده و مورد آزمایش قرار گرفته است .مراجع [ ]72،3به تخصیص تلفات
و هزینه تلفات انتقال برای ژنراتورها و بارها در چهارچوب یک بازار برق
پرداختهاند .در این مراجع الگوریتمهای مختلف تخصیص تلفات مقایسه
شدهاند.

تجزیه ساختاری تولید جهت . . .

لمهای یک و دو ،شاخص تلفات برای هر باس  LInو شاخص تلفات شبکه
 LIsysبرای اولین بار و بهصورت تحلیلی تعریف شده است .شاخص تحلیلی
تلفات  LInبیانگر تغییر تلفات شبکه به ازاء تغییر بار باس  nمیباشد.
مسلمًا انتظار میرود که شاخص  LInهمواره عددی مثبت باشد .بدان
معنا که با کاهش بار شبکه ،تلفات نیز کاهش یابد .اما با توجه به برنامه
بازار ،مکان نقاط بار و تولید و نیز تراکم شبکه مقدار  LInمیتواند بر
خالف انتظار ،عددی منفی گردد .این موضوع برای شاخص  LIsysنیز
صادق است .این شاخصها میتوانند مبنای مناسبی جهت تعیین نواحی
بحرانی بار و شبکه از دیدگاه تلفات باشد .در این مقاله نقطه بحرانی بار
از دیدگاه تلفات شبکه بهعنوان میزانی از بار شبکه که شاخص LIsys
تغییر عالمت میدهد ،تعریف شده است .بهعالوه ناحیهای از بار که شبکه
دارای بیشترین تلفات میباشد نیز بهعنوان ناحیه بحرانی بار از دیدگاه
تلفات تعریف میگردد.

 -2-1هدف ،روش و نوآوری
تغییر در بار شبکه به دلیل تغییر در وضعیت تولید نیروگاهها با توجه به
برنامه بازار برق و در نتیجه تغییر در توان انتقالی خطوط با توجه به
ساختار شبکه ،باعث افزایش و یا کاهش تلفات در شبکه فوق توزیع و
انتقال میشود .هدف از این مقاله بررسی ساختاری -تحلیلی تلفات شبکه
فوق توزیع و انتقال در سطوح مختلف بار و تحلیل وضعیت تلفات در
برابر تغییر بار میباشد .برای رسیدن به این هدف  9گام اساسی برداشته
شده است .در گام اول بهصورت تحلیلی اثر تغییر بار شبکه بر تغییر
ساختار تولید با در نظر گرفتن تراکم شبکه بهدست آمده است .بهاین
منظور برنامه بازار اجرا شده و در لم  7مولفههای ساختاری مؤثر بر تولید
واحدها بهدست آمده است .در مدل تحلیلی ارائهشده تولید هر واحد
بهصورت ساختاری به  1قسمت تجزیه شده است .قسمت اول مقداری
ثابت برای هر ژنراتور میباشد که به ساختار شبکه بستگی دارد .قسمت
دوم جمع وزندار راهبرد واحدهای حدی است .قسمت سوم و چهارم
بهترتیب جمع وزندار تولید واحدهایی است که با حد باال و پایین خود
مواجه شدهاند .قسمت پنجم جمع وزندار بار روی باسها میباشد .با
کمک تجزیه ساختاری انجام شده ،بهصورت تحلیلی حساسیت تولید هر
واحد بر تغییر بار هر باس با در نظر گرفتن اثر تراکم بهدست آمده است.
هدف از گام دوم بررسی تحلیلی تغییر تلفات شبکه نسبت به تغییر
بار باسها میباشد .مسلمًا تغییر بار شبکه ،با توجه به برنامه بازار و مطابق
با لم  7باعث تغییر در تولید واحدها میگردد.
در لم  2و با کمک ضرایب بهدست آمده از لم  ،7رابطهای تحلیلی
بین تغییر توان انتقالی خطوط و تغییر بار بهدست آورده شده است.
همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،از آنجا که تغییر توان انتقالی
خطوط متغیری از تغییر بار و تغییر تولید است ،درنهایت به کمک نتایج

Serial no. 84

شکل  :1مراحل طی شده در پژوهش

در گام سوم مطالعات عددی بر روی سه شبکه استاندارد  IEEEانجام
شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی تلفات شبکه را در سطوح مختلف
بار بررسی مینماید .پس از بررسی و مقایسه نتایج در شبیهسازی دیده
شده است که دو شبکه مطالعاتی دارای ناحیه بحرانی میباشند .در این
شبکهها اوج تلفات در اوج بار شبکه نمیباشد .بلکه در مقداری کمتر از
حداکثر بار است (نقطه بحرانی) .در نقطه بحرانی شبکه  28باسه با توجه
به اینکه بار شبکه  %71کاهش داشته است اما تلفات نسبت به حالت
پایه  %99افزایش یافته است .همچنین شبکه  774باسه در نقطه بحرانی
 %72کاهش بار داشته اما تلفات  %2افزایش نسبت به حالت پایه را دارد.
بنابراین در این شبکهها پارامترهایی از قبیل بار ،تولید ،تلفات و شاخص
تلفات در ناحیه بحرانی بررسی و مقایسه شده است.
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بسیاری از پدیدههای سیستم قدرت همچون مدیریت مصرف باعث
تغییر بار در شبکه میگردند ،لذا نتایج بهدست آمده از این مقاله میتواند
مبنای تحلیلی مناسبی جهت ارزیابی اثر این پدیدها بر تغییر تلفات
شبکه باشد.
در ادامه در بخش دوم ابتدا فرموالسیون مسئله تشریح میشود .در
بخش سوم بهکمک روش الگرانژ توان تولیدی ژنراتورها با در نظر گرفتن
اثر تراکم بهصورت ساختاری تجزیه شده است .در بخش چهارم با تجزیه
توان انتقالی خطوط شاخص تلفات بهدست آمده است .در بخش پنجم
اثر تغییر سطح بار بر روی سه شبکه مطالعاتی بررسی و نتایج تحلیل و
شبیهسازی شده است .بخش پایانی شامل جمعبندی و نتیجهگیری
میباشد.

تجزیه ساختاری تولید جهت . . .

باید توجه نمود که رابطه ( )8بر مبنای پخش بار  DCبوده و تلفات شبکه
با توجه به توان انتقالی بهدست آمده برای خطوط جایگذاری میشود.
برای حل مسئله بهینهسازی رابطه ( )8میتوان از روش آزادسازی الگرانژ
استفاده نمود [.]78-71

تجزیه ساختاری تولید و بررسی تحلیلی اثر تغییر بار
شبکه بر تغییر تولید با در نظر گرفتن اثر تراکم
تغییر بار شبکه متناسب با پیشنهاد قیمت نیروگاهها و برنامه بازار ،موجب
تغییر برنامهریزی تولید نیروگاهها میشود .معادله ( )1رابطه الگرانژ
متناظر با تابع بهینهسازی ( )8را بیان مینماید.
)  Pg 2

فرمولبندی مسئله

2

g 1

G

N

G

g 1

n 1

g 1

)) + λ(  Pg   Pn )   (  g min ( Pg min  Pg

در این مقاله فرض بر ثابت بودن ساختار شبکه در سطوح مختلف بار
میباشد .از طرفی تأمین بار شبکه از طریق بازار برق عمده فروشی با
قیمتگذاری نقطهای صورت میپذیرد .واحدهای تولیدی پیشنهاد قیمت
توان تولیدی خود را مطابق با رابطه ( )7به بازار ارائه میدهند [.]77

))

()1

() 7





s .t : Pg min  Pg  Pg max

معادله ( )2نشان میدهد که با تلفیق دو قید پخش بار و محدودیت توان
انتقالی خطوط و با کمک ضرایب جابجایی تولید این دو قید تبدیل به
قید محدودیت روی جمع وزندار تزریق توان باسها میگردد [.]72-78
-f l max  f l  f l max

() 2

N

max

  al,n (Pg , n  Pn )  f l

max

f l
 al , n
Pg

() 3

با اجرای برنامه بازار مطابق با رابطه ( )8قیمت نقطهای برق ،میزان توان
تولیدی واحدها و میزان توان انتقالی خطوط بهدست میآید.
)  Pg 2
) (

() 8
( l min ,  l min )l  1,..., L
(  g min ,  g max ) g  1,...,G

bg
2

G

min  (ag  Pg 
g 1

N

G

n 1

g 1

st :  Pg  Pn

n=1

Pg min  Pg  Pg max

g 1

L

N
+   Γ lmax   al,n (Pg ,n  Pn ) - f l max
l =1 
 n=1

واحدی حدی باشد ،آنگاه توان تولیدی واحد gام را میتوان مطابق زیر
بر اساس پارامترهای تاثیرگذار بازار تجزیه نمود:
A j , g  Pjmax

G



A j ,g  a j 

G - K max



Pg  A 0, g 

j = K min +1

j =G - K max +1

()0

N

K min

n=1

j =1

  A j , g  Pjmin   A n, g  Pn

اثبات :لم  7در دو مرحله اثبات میشود .در مرحله اول شرایط کان–
تاکر برای معادله الگرانژ ( )1در نقطه تعادل بازار بررسی میشود .سپس
در مرحله دوم لم  7با استفاده از شرایط کان –تاکر اثبات میگردد.
مرحله اول :بدون از دست رفتن کلیت مسئله ،در این مقاله فرض میشود
که جهت انتخابی برای خطوط منطبق بر جهت واقعی توان انتقالی آنها
میباشد بنابراین قید پایین توان انتقالی خطوط آزاد میگردند .بنابراین
ترم   l 1 Γ lmin al,gدر شرط اول کان–تاکر همواره برابر صفر بوده و در
L

بقیه روابط ظاهر نخواهد شد .با استفاده از شرط اول کان-تاکر و مطابق
با رابطه ( )1توان تولیدی واحدها بهدست آورده میشود.
cong
λ - ag -  l =1
Γ lmaxal,g

L

g = K min + 1,..,G - K max

N

-f l max   al,n (Pg ,n  Pn )  f l max

  ( g

لم  :1برای شبکهای با ساختار  Tو بر اساس پخش بار  ،DCاگر واحد gام

n=1

al , g 

( Pg  Pg

max

توان تولیدی واحدها بهکمک معادله الگرانژ ( )1و محاسبه شرایط کان–
تاکر بهدست میآید.

-f l

باید توجه نمود که  al,nدر رابطه ( )3همان ضرایب جابجایی تزریق توان
در باس nام نسبت به خط lام میباشد .با کمک این ضرایب میتوان اثر
تغییر بار یا تولید را روی توان انتقالی خطوط مشاهده نمود .در این مقاله
ضرایب جابهجایی تولید واحد  gواقع بر باس  nبر خط  lبهصورت زیر
تعریف میشود:

max

G

L
N



   Γ lmin  -f l max -  al,n (Pg ,n  Pn )  
l =1 
n=1



Fg (Pg )  ag  b g  Pg
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bg

G

L   (ag  Pg 

()1

bg

= Pg

g = G - K max + 1,..,G

Pg = Pgmax

g = 1,..., K min

Pg = Pgmin
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 Lcong max G  K max al , j

) / C1 ) 
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 l 1
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 -ag -  Γ kmax ak,g
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.تاکر میباشد-) بیانگر شرط دوم کان4( رابطه
G
N
l
 0   Pg   Pn 

g 1
n 1

   a  Lcong  maxa
g
l 1 l l ,g


bg
g  K min 1 

G  K max

 Pn 
n 1

al,g Pgmax +  al,g Pgmin

N

=  al,n Pn + f l max

l = 1 ,..., L cong



n=1

.) را داریم79(  معادله،)72( با کمی دستکاری در معادله
N P
al,g   n
 n 1 C b
g= K min +1
1 g






 G - K max
 G
Pjmax 
   al,g  

 g= K min +1  j G  K max 1 C 1bg 

 P
al,g  
 j 1 C b
g= K min +1
1 g

G - K max



K min

min
j

G



 aj
   al,g   

 g= K min +1  j  K min 1  C 1bg b j




 Lcong
a
)  -  Γ kmax k,g
 k =1
bg




K min

N

g=1

n=1

 Pn 
n 1



g G  K max 1

 ag
  bg














)79(

min

1

1
که در آن
bg

.) صفر خواهد شد3( دچار تراکم نشود ترم دوم در سمت راست معادله
.تاکر برای خطوط متراکم میباشد-) بیانگر شرط چهارم کان72( معادله
l = 1,..., L cong

)72(

: داریم،ام میباشدn  توان تولیدی روی باسPg,n از آنجاییکه

 ag 
 - 

 bg 

a

N

l,g

 Pg   al , n  Pn = f l

max



n 1

L


max
 λ - ag -  Γ k ak,g 
k =1


al,g
cong

G - K max

G  K max
 Lcong 
 Lcong max ak,g 
a
  al,g     kmax (  k , j )
- Γk

C 1bg  
 k 1 
bg 
g=K min +1
j  K min 1 b j
 k =1
 
G- K max

a 
   al,g   l,g  Pgmax


g=G- K max +1 
g=K min +1 C 1b g 
G



bg

g = K min +1

)78(





)77(

K min

G

max
g

al,g P

g =G - K max +1

+  al,g Pgmin =
g =1

N



a 
a 
+   al,g   l,g  Pgmin =   al,n   l,g  Pn + f l max




g=1 
g=K min +1 C 1b g 
n=1 
g=K min +1 C 1b g 
N





)3(

N

max
  al,n (Pg,n  Pn )  = f l
 n=1


G- K max

G- K max



G  K max


a
    lmax (  l , g )
C 1 

l 1 
g  K min 1 b g


g =1

K min

g 1

 ag

g  K min 1  b g
G  K max

C1

G

 G  K max  a
al,g    j

 j  K min 1  C 1bg b j
g=K min +1



Pgmax   Pgmin 

 باید توجه شود که اگر شبکه. استC 1 =  g = K

.) بهدست میآید31(  معادله،)31( با تجمیع متغیرها در معادله
G- K max

K min

G

Lcong

al,g Pgmax +  al,g Pgmin =  al,n Pn + f l max

g=G - K max +1

g 1

G - K max

G  K max

G - K max

G  K max
 
al , j



Lcong
G - K max
j  K 1 b
  al, g     lmax ( min j

C 1b g
g= K min +1
 l 1 
 
 

+

g G  K max 1

Pgmax   Pgmin

g =1

N

G - K max

K min

G



)4(

) بهدست3(  را درλ ) میتوان مقدار4( با کمی دستکاری در معادله
:آورد

K min

g =G - K max +1

N

)72(






G- K max

)71( ) را میتوان مطابق با رابطه78( عنصر اول در سمت چپ معادله
.بازنویسی نمود
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a

l,n

Pn + f l

max

n= 1

 جهت. استPn  وPjmax ، P jmin ،هاag ، Γ lmax هدف محاسبه رابطهای بین
) با مقدار بهدست آورده شده برای72(  در معادلهλ رسیدن به این هدف
:) جایگزین میگردد و داریم3( آن در رابطه
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 G  K max  a j
al,g   
 j  K min 1  C 1bg b j
g = K min +1



1 ( l , g ) 

 al, j

j = K min +1  C 1 b g b j
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 G  K max ak , j al,g
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   al,g
 g = K min +1 bg

)71(

G - K max

ag 
 ag -  al,g 
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g = K min +1


 al,g
 
 bg


 ag



)31( ) را میتوان مطابق با رابطه31( عنصر دوم در سمت چپ معادله
.بازنویسی نمود
 Lcong  max G  K max ak , j
 Lcong max ak,g
a

(
)
- Γk

 k
 l,g  

C 1bg  
bg
g= K min +1
j  K min 1 b j
 k =1
 k 1 
G - K max

 برPg  هدف اصلی از این مرحله محاسبه:) Pg مرحله دوم (تجزیه
) با مقدار73(  در معادلهλ  بر این مبنا.اساس تغییر بار باسها میباشد
:) جایگزین میگردد و داریم3( بهدست آورده شده برای آن در رابطه
cong
Pg = λ - ag -  l =1
Γ lmaxal,g
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 K min  Pjmin
   
 j 1  C 1bg
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 G - K max  al, j
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.) میباشد02( ) بیان برداری معادله03( معادله
)27(
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) بهصورت31( ) و31( ) را میتوان با استفاده از معادالت31( معادله
.) بازنویسی نمود31( معادله
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.) میباشد71( ) بیان برداری معادله81( معادله
α1a+ β 1Γ max = f l max + A1P max  B 1P min  C 2 PN
 Γ max  β 11f l max - β 11α1a  β 11A1P max
1

 β 1 B1P

min

)81(

1

 β1 C 2 PN

 رابطه خطیΓ lmax ) بیان مینماید که در نقطه کار داده شده81( رابطه
: که در آن. داردPn  وP jmin ، Pjmax ،هاag ،با
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سپس رابطه ( )22با جایگذاری   lmaxدر معادله ( )27با مقدار آن در
رابطه ( )81بهدست میآید.
Ones (1, K max ) max
) Ones (1, N
PN 
P
C 1b g
C 1b g

()22

Pg 

Ones (1, K min ) min
P   2a   2 β 11C -  2 β 11α1a
C 1b g



  2 β 11A1P max   2 β 11B 1P min   2 β 11C 2 PN

با سادهسازی معادله ( )22نتیجه میشود.
Pg   2 β 1 C  ( 2   2 β 11α1 )  a
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()29
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  2 β 11A1 )  P max
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(
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Pg  A 0, g  A g  a  A g  P max  A g  P min  A g  PN

که در اینجا:
A 0, g   2 β 1 C
1

A g   2   2 β 11α1
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C1b g

A g 

) Ones (1, K min
  2 β 11B 1
C 1b g

A g 

) Ones (1, N
  2 β 11C 2
C1bg

A g 

رابطه ( )28بیانی دیگر از رابطه ( )29میباشد.
G



A j , g  Pjmax

A j ,g  a j 

j =G - K max +1

()28

G - K max



Pg  A 0, g 

j = K min +1
N

K min

n=1

j =1

  A j , g  Pjmin   A n, g  Pn
g  K min  1: G - K max
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Pg

()21

Pn

مقدار ضرائب  A n, gبا در نظر گرفتن اثر تراکم خطوط محاسبه
شدهاند .بزرگ بودن ضریب  A n, gبدان معناست که تولید واحد  gام
به تغییر بار در باس nام بسیار حساس میباشد .باید توجه نمود که
ضرائب  A n, gمیتوانند مقادیری مثبت و یا منفی باشند.

بررسی تحلیلی تغییر بار بر تلفات خطوط انتقال
 -1-4بررسی تحلیلی تغییر بار بر تغییر توان انتقالی خطوط
همانطور که در لم  7اثبات شد ،با تغییر بار شبکه و بر اساس پیشنهاد
قیمت نیروگاهها و اجرای برنامه بازار ،تغییر در تولید صورت میگیرد.
مطابق با رابطه ( )21تغییر در بار باس nام باعث تغییر در تولید واحد
gام میشود و داریم:
New
()20
Pg
 Pg  Pg  Pg  A n, g  Pn
لم  :2تجزیه توان انتقالی خطوط :برای شبکهای با ساختار  Tو بر
اساس پخش بار  ،DCتوان عبوری از خط lام به ازائ تغییر در بار باسها
را داریم:
()21


  Pn


  G - K max

     al , g  A n, g   al , n

n 1   g  K min +1

N

Serial no. 84

0

fl fl

اثبات  :اثر تغییر بار یا تغییر تولید بر تغییر توان انتقالی خطوط را
میتوان بهکمک ضرایب جابهجایی شبکه بهدست آورد .ضرایب تغییر در
تولید در رابطه ( )3بیان شده است .تغییر در توان انتقالی خطوط را
مطابق بار رابطه زیر داریم.:
()24
f l  f l  f l
از طرفی تغییر بار و تغییر تولید در باسها با توجه به ضرایب جابجایی
باعث تغییر در توان انتقالی خطوط طبق معادله ( )23خواهد شد.
f l  f l  f l
()23
g

n

با استفاده از ضرائب جابهجائی تولید واحد  gواقع بر باس  nدر ( )3تغییر
توان انتقالی خط  lرا داریم:
N

بنابراین لم  7اثبات گردید.
در لم  8واحدهای تولیدی به سه دسته تقسیم شدهاند :دسته اول
 Kminواحدهای گرانی هستند که در بازار برنده نشده و در نتیجه به حد
پایین خود محدود شدهاند؛ دسته دوم ) G-(Kmin+Kmaxواحدهایی
هستند که در نقطه تسویه بازار با قیود تولید مواجه نشده و در فرایند
تولید ژنراتورها مشارکت دارند و تولید واحدها بهطور مستقیم متأثر از
تغییر بار باسها و راهبرد قیمتدهی این نیروگاهها است و دسته سوم
 Kmaxواحدهایی هستند با حد باالی خود مواجه شدهاند.
هدف از تجزیه توان ژنراتورها در لم  7بهدست آوردن نسبت تغییر
تولید به تغییرات بار با در نظر گرفتن اثر تراکم خطوط میباشد .رابطه
( )0در لم  7توان ژنراتورها را به عناصر سازنده آن تجزیه نموده بهطوریکه
بهطور مستقیم اثر تغییر بار هر باس بر تغییر تولید ژنراتورها مشخص
میگردد.

Pg  A n, g  Pn  A n, g 

f l g   f l n 
n 1

()92

G - K max



g  K min +1

G - K max

N

al , g  Pg   al , n  Pn
n 1

f l 



g  K min +1

معادله ( )92را میتوان با استفاده از ( )21بهصورت زیر نوشت:
N

N

()97

 Pn

a

l ,n

G - K max

Pn ) 

 A 

n ,g

( al , g

g  K min +1

n 1

n 1



f l 

با کمی دستکاری در معادله ( )97داریم:
N

 Pn 

()92

a

l ,n

al , g  A n, g Pn 

n 1

G - K max

N

 

f l 

g  K min +1 n 1

N

  al ,n  Pn 
n 1

 A n, g  Pn 
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  a
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n 1 g  K min +1
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Ploss

Pn

با سادهسازی نتیجه میشود:


  al , n   Pn





()99

  G - K max

al , g  A n, g

n 1   g  K min +1
N





f l 

با جایگذاری رابطه ( )99در معادله ( )24نتیجه میشود:
N   G - K max

f l  f l 0      al , g  A n, g   al , n

n 1   g  K min +1



  Pn


()98

بنابراین لم  2اثبات گردید.
 flدر هر خط را میتوان با محدوده مجاز آن مقایسه کرد و تغییر در
توان انتقالی را مشاهده نمود .رابطه ( )21در لم  2توان انتقالی خطوط
به عناصر سازنده آن تجزیه نموده است .بهطوریکه اثر تغییر بار و تغییر
تولید را در نظر گرفته است .باید توجه نمود ضرائب  ،al,g ، A n, gو al,n
حول نقطه کار ثابت میباشد ،از اینرو تغییر توان انتقالی (ترم دوم معادله
( ))21در اثر تغییر بار با استفاده این ضرائب قابل پیش بینی خواهد بود.
قابل پیشبینی بودن این تغییرات قبل از اینکه برنامه بازار اجرا شود
یکی دیگر از نکات مهم این مقاله است.
 -2-4بررسی اثر تغییر بار شبکه بر تلفات خطوط انتقال
با توجه به اینکه از تحلیل  DCاستفاده شده است تلفات شبکه با توجه
به توان انتقالی خطوط بهدست میآید .تلفات در شبکه انتقال با مجذور
جریان خطوط متناسب است و داریم:
Ploss  R  I 2 

()33

p .u

U 1

dc load flow
if
P
(R 
)2  
U cos 
 cos   1
2

 Ploss  R  f

از آنجائیکه جریان با توان انتقالی متناسب است ،بنابراین تجزیه رابطه
( )33را داریم:
L

f l 2 

l

k

Ploss 

()33



 f l    (  al , g  A n, g )  al ,n  

n 1  g  K min +1

G - K max

LI n 


N

l

L

  2k


l 1

در معادله ( )33شاخص تلفات  LInتعریف شده است .شاخص تلفات
حساسیت تلفات شبکه نسبت به تغییر بار باس nام را بیان میکند .بهطور
مشابه میتوان شاخص تلفات را مطابق رابطه ( )04برای کل سیستم
بیان نمود:
()04

Ploss
PD

LI sys 

که در آن  PDتغییر بار شبکه و  LIsysشاخص تلفات سیستم میباشد.
طبق معادله ( )04اگر با کاهش بار تلفات شبکه کاهش پیدا کند شاخص
تلفات مقداری مثبت میباشد .اگر کاهش بار موجب افزایش تلفات شبکه
شود شاخص تلفات منفی خواهد بود .شاخص تلفات ،وضعیت تلفات
شبکه را در هر سطح باری مشخص میکند .همانطور که قبالً اشاره شد
در برخی شبکهها به دلیل ساختار شبکه ،برنامه بازار و برنامهریزی تولید
واحدها ممکن است کاهش بار در محدودهای خاص (ناحیه بحرانی) اثر
معکوس بر تلفات شبکه داشته باشد ،که در این شبکهها منحنی تلفات
در محدوده بحرانیشان دارای شیب منفی میباشد .از اینرو شیب منفی
در منحنی تلفات این شبکهها ممکن است باعث شود بسیاری از
برنامههای مدیریتی شبکه اثر معکوس داشته باشند یا تغییری در کاهش
تلفات ایجاد نکنند.

نتایج شبیهسازی
در این بخش نتایج حل مسئله بازار ارائه میگردد .سپس توان انتقالی
خطوط در سطح بارهای مختلف بررسی شده است .مطالعات عددی بر
روی سه شبکه استاندارد  IEEEدر سطوح بار مختلف انجام گرفته است.
شبیهسازی با استفاده از محیط برنامه نویسی  MatLabانجام شده است.

l 1

L

 ( f l  f l ) 2 

()33

l

k

 Ploss 

loss

P

l 1

f l 2  0



L

 f l  f l  k l  f l 2

l

  2k

Ploss 

l 1

با سادهسازی ( )33تغییر تلفات شبکه را بهصورت زیر داریم:
L

()33

 f l  f l

l

 2k

Ploss 

l 1

با استفاده از ( )21نتیجه میشود:
N  G - K max
( )31

 f l    (  al , g  A n, g )  al , n   Pn 

n 1  g  K min +1



Ploss 


l

L

  2k


l 1

از آنجا که هدف بررسی تغییر تلفات شبکه به ازای تغییر بار باس nام
میباشد ،بنابراین تغییر بار در دیگر باسها را صفر فرض نموده و داریم:

Serial no. 84

 -1-5بررسی اثر کاهش بار بر تلفات شبکه  9باسه
شبکه  3باسه استاندارد  IEEEدارای  9ژنراتور 9 ،ترانسفورماتور و  0خط
انتقال میباشد .دادههای این شبکه در مرجع [ ]70آمده است .منحنی
تلفات این شبکه وضعیت بحرانی ندارد و صرفًا بهدلیل بررسی صحت
نتایج حاصل از تحلیل و شبیهسازی آورده شده است .ابتدا اثر کاهش بار
بر تلفات شبکه  3باسه بررسی میشود 47 .ضریب بار بین  2.2تا  7برای
کاهش بار در نظر گرفته شده است .این ضرائب به بار شبکه اعمال و
برنامه بازار مطابق با رابطه ( )8اجرا میگردد .سپس تلفات شبکه محاسبه
میگردد .منحنی تلفات شبکه در اثر تغییر بار در شکل  2نشان داده
شده است.
همانطور که انتظار میرود با توجه به نتایج بهدست آمده ،کاهش بار
شبکه ،کاهش توان انتقالی از خطوط و کاهش تلفات را داشته است.
همچنین اثر کاهش بار باس بر تلفات این شبکه در  70نقطه بار بررسی
شده است .این شبکه سه باسبار دارد که کاهش بار هر یک بررسی شده

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

تجزیه ساختاری تولید جهت . . .

 /499مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

است .با توجه به نتایج بهدست آمده کاهش سطح بار باس  1در تمام
نقاط تأثیر منفی در کاهش تلفات شبکه را دارد بنابراین نتایج عددی
حاصل از تحلیل ضرائب این باس در جدول  7آورده شده است .این
جدول بار روی باس ،تلفات شبکه و شاخص تلفات را درسطوح بار مختلف
باس هفتم نشان میدهد.

شکل  :3اثر کاهش بار بر تلفات شبکه  111باسه

ناحیه بحرانی مشخص شده در شکل  9دارای شیب منفی و مثبت
از دیدگاه تلفات شبکه میباشد .بنابراین در این ناحیه از ضریب بار
پارامترهایی از قبیل بار کل ،تلفات و شاخص تلفات در جدول  2آورده
شده است.
شکل  :2منحنی تلفات در اثر کاهش بار شبکه  9باسه

با توجه به جدول  7شاخص تلفات سیستم منفی میباشد و با کاهش
بار کوچکتر میشود .این بدین معنی است که با کاهش بار این باس
تلفات شبکه افزایش پیدا میکند به نوعی منحنی تلفات در اثر تغییر بار
این باس دارای شیب منفی میباشد.
 -2-5بررسی اثر کاهش بار بر تلفات شبکه  111باسه IEEE

جهت بررسی عمیق این موضوع این تحلیل بر روی شبکههای بزرگ و
واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در اینجا مدل مربوط بر روی شبکه
 774باسه  IEEEشبیهسازی شده است که اطالعات مورد نیاز مربوط به
این شبکه در مرجع [ ]71میباشد .این شبکه شامل  18ژنراتور740 ،
خط انتقال و  774باس با ظرفیت کل  3300مگاوات و ماکزیمم بار
 8282مگاوات میباشد .شکل  9اثر کاهش بار بر تلفات شبکه را نشان
میدهد .همانطور که بر روی شکل مشخص شده است این شبکه دارای
ناحیه بحرانی میباشد که با کاهش سطح بار مقدار تلفات کمی افزایش
یافته است که نشان میدهد که بیشترین تلفات در ضریب باری کمتر
از یک است .تلفات در ضریب بار یک برابر  11/8مگاوات و در ضریب بار
 2/3مقدار تلفات  14/1مگاوات میباشد .بنابراین بیشترین تلفات در
ضریب بار  2/3میباشد.
Serial no. 84

در ضریب بار  7تا  2/3شیب منحنی تلفات منفی بوده لذا شاخص
تلفات منفی شده است .همچنین ضریب بارهای کمتر از  2/43دارای
شیب مثبت و شاخص تلفات نیز مثبت میباشد.
 -3-5بررسی اثر کاهش بار بر تلفات شبکه  24باسهIEEE- RTS

شبکه  28باسه استاندارد  IEEE-RTSبهعنوان مورد مطالعاتی اصلی در
نظر گرفته شده است .اطالعات مربوط به این شبکه در مرجع [ ]74آمده
است .این شبکه شامل  92ژنراتور 94 ،خط انتقال و  28باس با ظرفیت
کل  9821مگاوات و بیشینه بار  2412مگاوات میباشد .منحنی تلفات
این شبکه در شکل  8نشان داده شده است .همانطور که روی شکل
مشخص شده است این شبکه دارای ناحیه بحرانی است .با توجه به شکل
 ،8با کاهش بار تلفات ابتدا افزایش ،و از یک ناحیهای به بعد کاهش
مییابد.
بیشترین تلفات در مقدار ضریب بار  2/41با مقدار بار  2822مگاوات
و مجموع تلفات  02/9مگاوات میباشد (نقطه بحرانی) .وجود شیب منفی
در این منحنی در ضریب بار  2/41تا  7نکته کلیدی است که این مقاله
به بررسی تحلیلی آن پرداخته است.
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و به دنبال آن افزایش توان انتقالی خطوط و افزایش تلفات شده است.
در جدول  9توان تولیدی روی باس ،در دو حالت بار کامل و  2/41بار
آورده شده است  .در ستون چهارم و پنجم این جدول بهترتیب حداکثر
و حداقل تولید روی باسها قرار داده شده است.

شکل  :4منحنی تلفات شبکه  24باسه IEEE

الف -بررسی رفتار تلفات بر اساس تحلیل آرایش تولید و توان
عبوری خطوط
تغییر بار موجب تغییر برنامه بازار بر اساس راهبرد قیمتدهی نیروگاهها
و تغییر آرایش تولید واحدها میشود .با توجه به ساختار بار ،ساختار
تولید و ساختار شبکه آرایش تولید و تغییر توان انتقالی میتواند
بهگونهای باشد که در وضعیت تولید بهینه اقتصادی تلفات شبکه زیاد
شود .به عنوان مثال در نقطه بحرانی بار شبکه  %71کاهش داشته است،
اما تلفات شبکه  %99نسبت به حالت پایه افزایش یافته است .علیرغم
اینکه کاهش بار کاهش تولید را بههمراه دارد انتظار میرود که کاهش
تلفات را داشته باشیم .از طرف دیگر برنامه بازار و پیشنهاد قیمت واحدها
برنامههای تولید را تحت قیودی خاص اجرا میکنند .لذا هر گونه تغییر
بار در شبکه مستلزم بررسی برنامه بازار خواهد بود .از آنجایی که غالبًا
کاهش بار کاهش تلفات را به دنبال دارد لذا تا به امروز اثر سوء کاهش
بار روی تلفات شبکه انتقال در مقاالت مورد بررسی قرار نگرفته یا کمتر
کار شده است .برای مشخص شدن وضعیت نقطه بحرانی ،تلفات خطوط
را در نقطه بحرانی نسبت به وضعیت عادی شبکه بررسی میکنیم .شکل
 1تغییر تلفات خطوط در نقطه بحرانی را بر روی دیاگرام تک خطی
شبکه  28باسه نشان میدهد .خطوط اضافه بار شده با رنگ قرمز
مشخص شده است و خطوط انتقالی که تلفات آنها کاهش داشته است
با رنگ سبز نیز مشخص است .پس از نتایج حاصل از تحلیل و شبیهسازی
و بررسی وضعیت تولید و راهبرد قیمتدهی نیروگاهها مشخص شده است
که با کاهش بار تولید واحدهایی که تابع هزینه باالیی دارند کاهش
مییابد که با توجه ساختار شبکه این واحدها در جنوب شبکه (از دیدگاه
شکل) قرار دارند لذا بارهای جنوبی شبکه را ،نیروگاهای شمال ملزم به
تأمین میشوند .از اینرو تبادل شمال به جنوب توان در شبکه افزایش
پیدا میکند.
این بدین معنا است که تغییر توان به نسبت یکسانی روی نیروگاهها
پخش نشده ،بلکه متأثر از هزینه تولید واحدها بوده است .تغییر تولید
در نقطه بحرانی بهگونهای است که واحدهای روی باسهای  2 ،7و 71
روی حداقل تولید خود کار میکنند و دیگر واحدها در محدوده حداکثر
خود میباشند .این موضوع باعث تبادالت شمال به جنوب توان در شبکه
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شکل  :5دیاگرام تک خطی شبکه  24باسه

ستون سوم جدول  9توان تولیدی نیروگاهها را در نقطه بحرانی نشان
میدهد .فقط باسهای  79، 1 ،2 ،7و  29تغییرات تولید دارند .باسهای
تولیدی دیگر که روی حداکثر تولید خود هستند در شمال شبکه قرار
دارند .با توجه به ساختار بار و تولید در ناحیه بحرانی توان انتقالی خطوط

به نحوی تغییر میکند که تلفات شبکه از حالت پایه بیشتر شود .شکل
 0نمودار میلهای تلفات خطوط را در ضریب بارهای  7و  2/41نشان
میدهد .همانطور که در شکل  0مشخص است با توجه به اینکه ضریب
بار یک بزرگتر از ضریب بار  2/41است اما تلفات در بیشتر خطوط در
ضریب بار  2/41بیشتر از یک است .همانطور که در شکل مشاهده
میشود بهترتیب خطوط 72 ،27 ،29و  21بیشترین تلفات را دارند.
خط  72در ضریب بار  8 ،2/41برابر افزایش تلفات را داشته است که
بیشترین تأثیر را در بین خطوط دارد.
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ب) بررسی تحلیلی رفتار تلفات
در جدول  8شاخص تلفات سیستم و شاخص تلفات باسها در اثر کاهش
بار در محدوده ناحیه بحرانی آورده شده است .از آنجاییکه این محدوده
از ضریب بار دارای شیب منفی و مثبت از دیدگاه تلفات است ،لذا تحلیل
و محاسبه ضرائب در این ناحیه از بار انجام شده است.
از جدول  8چند نکته قابل استنتاج است:
 LIsys -7که با کمک رابطه ( )82محاسبه شده است ،بیانگر حساسیت
تلفات شبکه به تغییر بار کل میباشد .همانطور که قبالً اشاره شد
شاخص تلفات میتواند مثبت و یا منفی باشند .بهعبارت دیگر در
ناحیه بحرانی کاهش بار همواره باعث کاهش تلفات در شبکه
نمیشود .بلکه این کاهش بار میتواند باعث افزایش تلفات شبکه
گردد .بهعنوان مثال کاهش بار از حالت پایه تا  2/41بار شبکه باعث
افزایش تلفات شبکه و در نتیجه شاخص تلفات منفی میگردد .از
طرفی شاخص تلفات سیستم در ضریب بار  2/38حساسیت باالی
تلفات شبکه را به این سطح بار نشان میدهد.
 LIn -2که با کمک رابطه ( )93محاسبه شده است ،بیانگر حساسیت تلفات
شبکه به تعییر بار در باس nام میباشد .بهعنوان مثال شاخص تلفات
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تجزیه ساختاری تولید جهت . . .

باسهای  70 ،71و  74به کاهش بار در این باسها بسیار حساس
بوده و موجب افزایش تلفات شبکه میگردد اما باس های  1و 4
حساسیت کمتر و نیز معکوس دارند .از طرفی میتوان بیان نمود که
باسهای  71تا  74باسهای بحرانی از دیدگاه تلفات میباشند.
بهعبارتی اعمال سیاستهای مدیریت بار در این باسها میتواند
منجر به افزایش تلفات شبکه گردد .از طرفی باسهای  1و 4
مناسبترین باسها جهت اعمال برنامههای مدیریتی از جمله
مدیریت مصرف از دیدگاه تلفات میباشند.
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 فرآیند تولید ژنراتورها در قالب یک مسئله بهینهسازی7  در لم.آورده شد
 بهصورت تحلیلی، با کمک تجزیه ساختاری انجامشده.فرمولبندی شد
 در لم.حساسیت تولید هر واحد بر تغییر بار هر باس بهدست آورده شد
 رابطهای تحلیلی بین تغییر توان انتقالی خطوط و تغییر بار بهدست2
 شاخص تلفات برای هر، در نهایت بهکمک نتایج لمهای یک و دو.آمد
9  مطالعه برای. بهصورت تحلیلی ارائه گردیدLIsys  و شبکهLIn باس
 با تحلیل شاخص. باسه انجام شد28  باسه و774 ،باسه3 شبکه استاندارد
 باسهای مناسب در شبکه جهت اعمال سیاستهای سمت تقاضا ازLIn
74  تا71  بهعنوان مثال باسهای.دیدگاه شاخص تلفات مشخص گردید
. باسه جهت اعمال برنامه مدیریت مصرف مناسب نبودند28 شبکه
تحلیل ضرائب پیشنهادی این مقاله بسیار کارآمد است بهگونهای که
.میتواند پیشزمینه مطلوبی برای مطالعات تحلیلی آینده باشد
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