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  قراردادهاي دو طرفه انتقال توانبهتخصيص توان راكتيو 

 
 مصطفي پرنياني     پوريا معقولي

 دانشگاه صنعتي شريف
 ايران -تهران

 
 

 قراردادهاي دوطرفه، تخصيص توان راكتيو، تخصيص عادالنه منابع: واژه هاي كليدي 
 
 
 

 چكيده
يكي از مهمترين سرويسهاي جانبي در شبكه هاي قدرت 

ديد ساختار شده توان راكتيوي است كه بوسيله ژنراتورها تج
حضور قراردادهاي دوطرفه در شبكه كه از . تأمين مي شود

رشد بااليي نيز برخوردار است باعث طرح مسائل مختلفي از 
از آنجا كه . جمله تخصيص توان راكتيو ژنراتورها شده است
داد، همواره توان راكتيو را نمي توان در فواصل طوالني انتقال 

ژنراتورهايي غير از ژنراتورهاي دخيل در قرارداد در تأمين 
 .توان راكتيو قرارداد  مشاركت خواهند داشت

در اين مقاله يك روش دقيق و در عين حال عملي جهت 
. تخصيص توان راكتيو ژنراتورها به قراردادها ارائه شده است

ر و روش براي اين منظور ابتدا استفاده مستقيم از پخش با
تخصيص عادالنه منابع معرفي و مشكالت آنها مورد بحث 
قرار مي گيرد و سپس روش اصالح شده نهايي معرفي مي 

نمونه و به كمك  نتايج شبيه سازي بر روي يك شبكه. گردد
   ارائه شده  كه  مشكالتMATLAB(PST)نرم افزار 

 .روشهاي پيشين و قابليتهاي روش پيشنهادي را نشان مي دهد
 

 مقدمه-1
 انتقال توان در �گسترش روز افزون قراردادهاي دو طرفه

شبكه هاي قدرت تجديد ساختار شده باعث شده كه مسائل 
يكي . مرتبط با اين قراردادها نيز مورد توجه جدي قرار گيرد

 FERCاز اين مسائل توان راكتيو ژنراتورهاست كه از طرف 
]. 1[ه استبه عنوان يكي از شش سرويس جانبي معرفي شد

وظيفه تأمين مناسب و تخصيص هزينه هاي توان راكتيو بر 
 است كه در عين ISOعهده بهره بردار مستقل سيستم انتقال 

 .حال پرداخت به ژنراتورها نيز از جانب وي انجام مي گيرد
قراردادهاي دو طرفه بنا به تعريف تنها شامل مبادله توان 

ت و در اين قراردادها اكتيو بين باسهاي ارسال و دريافت اس
]. 2[اشاره اي به نحوه تأمين توان راكتيو مورد نياز نمي شود

در عين حال انتقال توان اكتيو در طول مسير باعث افت ولتاژ 
مي گردد و اين تلفات  و تبادل يا اصطالحأ تلفات توان راكتيو

بايستي توسط منابع توان راكتيو كه در شبكه موجود مي باشند 
 ].3[دتامين گرد

                                                 
1 Bilateral Transaction 
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 خاصيت محلي بودن توان راكتيو باعث مي شود كه هر 
منبع توان راكتيو تنها در محدوده خاصي از نظر الكتريكي مؤثر 
باشد و در نتيجه همواره منابعي غير از طرفين قرارداد دو 
طرفه در تأمين توان راكتيو آن قرارداد مشاركت خواهند 

بكه ژنراتورها از اهميت  از ميان منابع توان راكتيو در ش.داشت
تهيه توان راكتيو از ژنراتورها باعث  .ويژه اي برخوردارند

اعمال هزينه هايي به آنها مي شود كه مهمترين بخش آن هزينه 
 ].3[ است�فرصت

توان راكتيو توليد شده توسط يك ژنراتور را مي توان به 
راحتي محاسبه و يا اندازه گرفت اما تخصيص اين توان به 

. دادها كاري است پيچيده و در عين حال ضروريقرار
روشهاي متفاوتي جهت تخصيص توان راكتيو ژنراتورها ارائه 
شده است كه گروه عمده اي از آنها مبتني بر مسير يابي توان 

در روشهاي مبتني بر مسير يابي تغييرات . ]5و4[ هستند�راكتيو
ن همچو( مي شود   عمده اي بر ساختار شبكه قدرت اعمال

كه در نهايت ) افزودن گره هاي مجازي و يا تغيير گراف شبكه
استفاده از نظريه . منجر به روشهايي با خطاي باال     مي شود

 منجر Aumann-Shapleyبازي و به طور مشخص روش 
كه ] 7و6[به ارئه الگوريتمي جهت تخصيص هزينه ها گرديد 
 ].2[گيرديويژگيهاي مسأله و خواص توان راكتيو را در نظر نم

تالش جهت خطي سازي معادالت شبكه منجر به ارائه 
كه در عين پيچيدگي باال از دقت خوبي نيز ] 2[روشي گرديد 

روشي ارائه شده كه در ] 9[در مرجع ]. 8[برخوردار نيست
 با اين حال ،عين سادگي از دقت خوبي نيز برخوردار است

ائه يك داراي مشكلي است كه حل آن مي تواند منجر به ار
هدف از اين مقاله بررسي اين روش و در . روش مناسب گردد

 .نهايت ارائه راه حلي جهت غلبه بر مشكل آن مي باشد
در بخش دوم استفاده مستقيم از پخش بار مورد بررسي 
قرار گرفته و در بخش سوم روش تخصيص عادالنه منابع 

بخش چهارم اختصاص . معرفي و مشكل آن بررسي مي گردد
نتايج عددي  رائه راه حل پيشنهادي داردو در بخش پنجمبه ا

 ارائه مي IEEE شينه استاندارد 30الگوريتمها به شبكه  اعمال
 .ودش

 
                                                 

1 Opportunity Cost 
2 Reactive Power Tracing 

خصيص توان راكتيو با استفاده مستقيم از پخش  ت-2
 ACبار 

از آنجا كه معادالت پخش بار و حل آنها مورد توافق 
ي شود، ارائه همگاني است و دقت آن در حد مطلوب دانسته م

. روشي مبتني بر پخش بار مي تواند بسيار جالب توجه باشد
واضح است كه اگر در شبكه تنها يك قرارداد وجود داشته 

 به حالتي كه 3باشد، تغيير توان راكتيو ژنراتورها از حالت پايه
قرارداد در شبكه وجود دارد برابر توان راكتيو تخصيصي 

اد مفروض است و اين مقادير آن قراردژنراتورهاي مختلف به 
تخصيصي كامأل دقيق خواهند بود چرا كه حاصل مستقيم 

به عبارتي به ازاي يك قرارداد مشخص . پخش بار هستند
بايستي يك پخش بار بدون حضور قرارداد در شبكه و يك 
پخش بار با حضور قرارداد در شبكه انجام شود و تغييرات 

حالت به آن قرارداد توان راكتيو ژنراتورها در اين دو 
مشكل زماني بروز مي كند كه تعداد . تخصيص داده شود

در اين . قراردادها در شبكه افزايش يافته و از يك بيشتر شود
حالت بسته به اينكه قرارداد مشخصي را به عنوان چندمين 
قرارداد به شبكه اضافه كنيم مقدار توان راكتيو تخصيص داده 

 به اين ترتيب توان راكتيو .ودشده به آن متفاوت خواهد ب
 در نظر گرفتن آنها 4تخصيص داده شده به قراردادها تابع مرتبه

 .خوهد شد كه خالف اصول اساسي اقتصادي است
اگر فرض كنيم كه كليه قراردادها به عنوان قرارداد اول به 
حالت پايه افزوده شوند و يا به عبارتي مرتبه كليه قراردادها را 

قاديري براي توان راكتيو تخصيصي بدست يك فرض كنيم م
سبه آنها همزماني قراردادها در نظر گرفته مي آيد كه در محا

 اگر كليه قراردادها را به عنوان قرارداد از طرف ديگر. نشده
آخر در نظر بگيريم به نوعي معادالت شبكه را خطي فرض 

منظور از مرتبه آخر آن .(كرده ايم كه فرض اشتباهي است
 قرارداد به شبكه اي افزوده شود كه در آن كليه است كه

نتايج  در بخش).قراردادها بجز قرارداد مربوطه حضور دارند
 .عددي اين مشكالت بصورت عددي نشان داده خواهند شد

ارائه شده راه حلي جهت غلبه بر ] 9[روشي كه در مرجع 
مشكل مرتبه قراردادها ارائه داده است كه در بخش بعدي به 

 . پردازيمآن مي
                                                 

3 Base Case 
4 Order 
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 خصيص عادالنه منابع ت-3
اگر مقدار حداكثر و حداقل يك منبع كه بصورت تابعي 

 اين منبع 1مشخص باشد، تخصيص عادالنه معرفي شده jxاز
 ]: 10[از حل مسأله بهينه سازي زير برست مي آيد 

)1(
)1())(min),((max njxfxfgMinimize jjjj ≤≤

∑
=

≤≤=
n

j
jjj uxNxts

1

0,.. 
 است و jx تابعي غير نزولي نسبت به jfن رابطه ر ايد

),( vug نسبت به u غير نزولي و نسبت به v غير صعودي 
 .است

 ي توان  به عنوان مجموع مربعات خطاgبا در نظر گرفتن 
 تغييرات  از مقادير حداكثر و حداقليص يافتهراكتيو تخص

. بدست مي آيد] 9[ فرمول بندي مرجع توان راكتيو ژنراتورها،
nاگر فرض كنيم كه 

tiQ  ام i تغيير توان راكتيو ژنراتور ∆,
 ام به شبكه n ام است كه به عنوان قرارداد tبواسطه قرارداد 
maxافزوده شده و 

,tiQ∆ بيشترين مقدار تخصيصي به ازاي 
minمرتبه اي خاص و

,tiQ∆ار تخصيصي به ازاي  كمترين مقد
 باشد آنگاه فرمولبندي مسأله تخصيص مرتبه اي خاص 

 :عادالنه منابع را مي توان به شكل زير نوشت 
)2( ∑

=

∆−∆+∆−∆=
T

t
titititii QQQQJMinimize

1

2
,

max
,

2min
,, ])()[(

∑ ∆=∆
t

iti QQts ,.. 
كل تغيير توان راكتيو ژنراتور از حالت پايه تا  ∆iQكه 

 .حالتي است كه كليه قراردادها در شبكه حضور دارند
انژ حل كرد اين مسأله بهينه سازي را مي توان به روش الگر

 .ود بخواهد ) 3(كه حاصل آن به شكل رابطه 
)3( 

4
)(

2
1 max

,
min
,,

i
tititi QQQ

λ
+∆+∆=∆

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∆+∆−∆= ∑ ∑

t t
titiii QQQ

T
max
,

min
,2

14λ

 هاي Q∆حال مسأله يافتن مقادير حداكثر و حداقل 
maxف و يا به عبارتي مختل

,tiQ∆  وmin
,tiQ∆ در مرجع . است

قل تغيير توان راكتيو به ازاي در نظر اادعا شده كه حد] 9[

                                                 
1 Fair  Allocation 

گرفتن قرارداد به عنوان قرارداد اول و حد اكثر آن به ازاي در 
نظر گرفتن قرارداد به عنوان قرارداد آخر بدست مي آيد و يا 

 :به عبارتي 
)4( =∆ min

,tiQ1
,tiQ∆

max
,tiQ∆=

T
tiQ ,∆

 .اين ادعا را به وضوح نشان مي دهد) 1(كل ش
ر در بخش بعدي نشان داده خواهد شد كه ادعاي مبتني ب

 همواره صادق نبوده و نمي توان آنها را 1كل و يا ش) 4(رابطه 
 .پذيرفت

 
 
 
 
 
 
 
 

 به نقل از تأثير مرتبه قرارداد بر توان راكتيو تخصيصي : 1شكل 
 ]9[مرجع 

 
  روش اصالح شده تخصيص عادالنه منابع-4

در حالت كلي توان راكتيو خروجي يك ژنراتور تابعي از 
لتاژ شينه هاي شبكه و يا به عبارتي تابعي از زاويه و اندازه و

بسته به حالت پايه شبكه افزودن يك .  شبكه است2حالت
قرارداد خاص مي تواند منجر به افزايش يا كاهش پارامترهاي 

كه اين امر جدا  شبكه همچون اندازه ولتاژها و يا زوايا شود،
آن  حالت پايه به مقدار قرارداد جديد افزوده شده و مسير از

در عين حال مسير يك قرارداد مشخص در . مرتبط است
 لذا نمي توان به راحتي .شبكه خود تابعي از حالت شبكه است

 تغييرات ،ادعا كرد كه با باال رفتن مرتبه يك قرارداد خاص
 .)1شكل (توان راكتيو ژنراتورها نيز افزايش مي يابد

 روشن شدن مطلب قراردادهاي تعريف شده در شبكهبراي 
.  مي گيريم     را كه در پيوست آمده در نظرIEEE شينه 30

                                                 
2 State 
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با تغيير مرتبه قرارداد اول از يكم تا پنجم مقادير مختلفي براي 
) 2( بدست مي آيد كه در شكل 1تغييرات توان راكتيو ژنراتور 

بايستي دقت كرد كه در مرتبه هايي غير از اول و . آمده است
كه در روي نمودار نشان آخر چند حالت مختلف وجود دارد 

 .داده شده اند

0.455
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0.475

0.48

0.485

0.49

0.495
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توان راكتيو تخصيصي به قرارداد اول به ازاي مرتبه هاي : 2شكل 

 مختلف
 

كمترين تغيير توان راكتيو مربوط به حالتي است نجا در اي
كه قرارداد به عنوان قرارداد سوم در نظر گرفته شده و پيش از 

در شبكه حضور داشته اند، همچنين  5و4آن قرادادهاي
بيشترين مقدار تغيير توان راكتيو مربوط به حالتي است كه 
قرارداد به عنوان قرارداد چهام به شبكه افزوده شده و پيش از 

 .در شبكه حضور داشته اند 4و3و2آن قراردادهاي
) 1(و شكل ) 4(جداي از اينكه نقض رابطه ) 2(شكل 

 نشان مي دهد كه تغييرات محسوب مي شود، در عين حال
توان راكتيو تخصيص داده شده بر حسب مرتبه قرارداد از هيچ 

 به همين دليل براي بدست . مشخصي پيروي نمي كندروند
 آوردن حداكثر و حداقل توان راكتيو تخصيصي و يا به عبارتي

max
,tiQ∆ وmin

,tiQ∆ ا آزمايش بايستي كليه حاالت ممكن ر
 .كرد

 قرارداد همزمان وجود دارد nاگر فرض كنيم كه در شبكه 
maxتعداد پخش بارها براي تعيين مقادير  

,tiQ∆ وmin
,tiQ∆ 

 افزايش قرادادها حجم محاسباتي د كه با خواهد بوn2برابر  
  تنهاعث مي شود كه روشاين امر با. بااليي را الزم دارد

 . مناسب باشدمطالعات برنامه ريزي و امكان سنجيجهت 

 : داراي دو مزيت عمده زير است  در مقابل اين روش
نشان مي دهد در همه ) 2(همانطور كه رابطه  •

حاالت، مجموع توانهاي تخصيص داده شده دقيقأ 
برابر كل تغيير توان راكتيو ژنراتورهاست و به 

. هزينه هاي ژنراتورها بازيابي مي شودعبارتي كليه 
 يكي از 1مسأله يعني بازيابي كامل هزينه ها اين

مهمترين معيارهاي مقايسه روشهاي مختلف است و 
از نظر بهره برداران از اهميت ويژه اي برخوردار 

 .است

فرمول بندي مسأله بسيار ساده و از نظر نرم افزاري  •
ر اختيار كليه  نياز دارد كه دACتنها به پخش بار 

 .برنامه ريزان و بهره برداران است

براي افزودن سرعت روش مي توان بجاي انجام پخش بار 
 پخش بار سريع  تكنيكهايكامل در همه حاالت، ابتدا به كمك

 كه در آن ماگزيمم و مينيمم تغييرات توان راكتيو رخ حاالتي
مي دهد را شناسايي كرد و سپس تنها در اين حاالت پخش 

 .ار كامل را انجام دادب
 

 يج عددي نتا-5
استفاده مستقيم از پخش بار و روش ارائه شده بر روي 

 مورد آزمون قرار گرفته كه IEEE شينه استاندارد 30شبكه 
مشخصات شبكه در . در ادامه نتايج آن آورده مي شود

 )1-پ( و قراردادهايي به شرح جدول آمده است] 11[مرجع
تغييرات ) 2-پ( جدول .ريف شده اندبر روي اين شبكه تع

كلي توان راكتيو ژنراتورها را از حالت پايه تا حالتي كه همه 
 تغييرات 1 در جدول .قراردادها حضور دارند نشان مي دهد

 قراردادها به گرفتن توان راكتيو ژنراتورها به ازاي در نظر
 .ارائه شده استآخرعنوان قرارداد اول و 

با تغييرات كلي  1جدول يافته در مقايسه مقادير تخصيص 
ه اگر  مي دهد ك    نشان) 2-جدول پ(توان راكتيو ژنراتورها 

همه قراردادها را به عنوان قرارداد اول در نظر بگيريم مجموع 
 يك ژنراتور خاص بهتوان راكتيو هاي تخصيص داده شده 

                                                 
1 Complete Cost Recovery 
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است و اگر همه  كمتر از تغييرات كلي توان راكتيو ژنراتور
ا را به عنوان قرارداد آخر در نظر بگيريم مجموع  قرارداده

يك ژنراتور خاص به توان راكتيو هاي تخصيص داده شده 
 اين امر تأييد .است بيشتر از تغييرات كلي توان راكتيو ژنراتور

 . است2ديگري بر بحث ارائه شده در بخش 
 32الزم است كه ) 4بخش (براي اجراي روش اصالح شده 

حالت مختلف شبكه انجام شده مقادير خش بار بر روي پ
حداقل و حداكثر تغييرات توان راكتيو ژنراتورها تعيين شود 

حاصل نهايي .  آمده است2كه حاصل اين كار در جدول 
 آمده 3تخصيص توان راكتيو به كمك اين روش در جدول 

 .است

بايستي دقت كرد كه مجموع مقادير تخصيص داده شده در 
  .ژنراتورهاست تغييرات كلي توان راكتيو  دقيقأ برابر3جدول 

ج با توجه به مقادير خروجي ژنراتورها در حالت پايه و نتاي
تخصيص مشخص مي شود كه قدر مطلق توان راكتيو 
خروجي هيچيك از ژنراتورها كاهش نيافته و عالمت منفي در 

 نشان دهنده نيازمندي قرارداد به توان راكتيو سلفي 3جدول 
 .است
 نشان مي دهد كه در اكثر موارد 2 و 1جداول يسه مقا

مقادير حداكثر و حداقل تغيير توان راكتيو ژنراتورها متناظر با 
 .نيستنددر نظر گرفتن قراردادها به عنوان قرارداد اول وآخر 

 )جمپن(تغييرات توان راكتيو ژنراتورها با در نظر گرفتن قراردادها به عنوان قرارداد اول و آخر: 1جدول 

 قرارداد
ترتيب 
 قرارداد

∆Q1 
(MVAR) 

∆Q2 
(MVAR) 

∆Q5 
(MVAR) 

∆Q8 
(MVAR) 

∆Q11 
(MVAR) 

∆Q13 
(MVAR) 

 0.2561 0.3 2.8969 2.9954 3.7526- 0.4617 اول
T1 0.2774 0.3117 2.9551 3.0647 3.5617- 0.4798 آخر 

 0.3472 1.0365 3.7569 0.5045 2.5641- 0.7828 اول
T2 0.5105 1.1515 3.9567 0.5959 2.3048- 0.8218 آخر 

 1.6613 1.1229 0.313 0.0603 0.4684 0.3057 اول
T3 1.7805 1.9507 0.5634 0.0975 0.5505 0.3666 آخر 

 1.0712 1.3609 0.337 0.0728 0.3855 0.2797 اول
T4 1.1904 2.1813 0.5907 0.1114 0.4681 0.3402 آخر 

 0.6224 1.4491 1.9751 0.3165 0.5156 0.329- اول
T5 0.5576 1.4959 1.9485 0.3239 0.4892 0.3695- آخر 

 
 تغييرات حداكثر و حداقل توان راكتيو ژنراتورها با در نظر گرفتن كليه حاالت ممكن: 2جدول 

 Q1∆  قرارداد
(MVAR) 

∆Q2 
(MVAR) 

∆Q5 
(MVAR) 

∆Q8 
(MVAR) 

∆Q11 
(MVAR) 

∆Q13 
(MVAR) 

 0.2798 0.3163 2.9769 3.081 3.7735- 0.4895 حداكثر T1 0.2488 0.2957 2.8732 2.983 3.5333- 0.4583 حداقل
 0.5105 1.1515 3.9869 0.611 2.2933- 0.8389 حداكثر T2 0.3472 1.0365 3.7273 0.4949 2.5724- 0.7737 حداقل
 1.8645 1.9612 0.6898 0.1306 0.622 0.385 حداكثر T3 1.5774 1.1037 0.1731 0.029 0.3933 0.2958 حداقل
 1.2845 2.1813 0.7198 0.1406 0.542 0.3534 حداكثر T4 0.9761 1.3239 0.2031 0.039 0.3133 0.2751 حداقل
 0.7398 1.5463 2.1669 0.361 0.6167 0.3695- حداكثر T5 0.4378 1.3976 1.7601 0.2791 0.3944 0.329- حداقل
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 خصيص توان راكتيو به قراردادها به كمك الگوريتم اصالح شدهحاصل ت: 3جدول 
  T1 T2 T3 T4 T5 

G1(MVAR) 0.4727 0.8051 0.3392 0.3131 -0.35 
G2(MVAR) -3.654 -2.433 0.5067 0.4267 0.5046
G5(MVAR) 3.031 0.552 0.0788 0.0888 0.3191
G8(MVAR) 2.9253 3.857 0.4317 0.4617 1.9637

G11(MVAR) 0.3086 1.096 1.535 1.755 1.4745
G13(MVAR) 0.2636 0.4282 1.7203 1.1296 0.5881

 
 

 
 جه گيري نتي-6

در اين مقاله يك روش دقيق و عملي جهت تخصيص توان 
اين . راكتيو ژنراتورها به قراردادهاي دوطرفه ارائه شده است

به مفهوم روش از نظر بازيابي هزينه ها كامأل دقيق و با استناد 
 از نظر اقتصادي نيز عادالنه "تخصيص عادالنه منابع"

در اين مقاله همچنين استفاده مستقيم از . محسوب مي شود
و مزايا و مشكالت آن مورد پخش بار مورد بررسي قرار گرفته 

 تخصيص  اوليهمشكل روش همچنين.  قرار گرفته استبحث
قايسه اين در نهايت م. داده شده است نشان عادالنه منابع

روشها و معرفي قابليتهاي روش پيشنهادي به كمك شبيه 
 در بخش نتايج عددي IEEE شينه 30سازي بر روي شبكه 
 .نشان داده شده است

 
  مراجع-7

[1] ‘Promoting wholesale competition 
through open access non-discriminatory 
transmission services by public utilities’, 
Federal Energy Regulatory Commission, 
Docket no. RM95-8-00,1996 

[2] G. Chicco, G Gross, S. Tao, “Allocation 
of the Reactive Power Support 
Requirements in Multitransaction 
Networks (Republished)”, IEEE Trans. on 
Power Systems, Vol. 17, No. 4, Nov. 
2002 

[3] G. Gross, S Tao, E. Bompard, G. Chicco, 
“Unbundled Reactive Service Support:  
Key Characteristics and Dominant Cost 
Component”, IEEE Trans. on Power 
Systems, Vol. 17, No. 2, May 2002 

[4] J. Bialek, “Allocation of transmission 
supplementary charge to real and reactive 
loads “, IEEE Trans. on Power Systems, 
Vol. 13, No. 3, Aug. 1998 

[5] G. Strbac, D. Kirschen, and S. Ahmed, 
“Allocating transmission system usage on 
the basis of traceable contributions of 
generators and loads to flows,” IEEE 
Trans. on Power Systems, vol. 13, No.2, 
May 1998 

[6] L. Billera, D.C. Heath, “Allocation of 
Shared Costs: A Set of Axioms Yielding 
a Unique Procedure”, Mathematics of 
Operations Research, Vol. 7, No. 1, Feb. 
1982. 

[7] PSERC Report, ‘Reactive Power Support 
Services in Electricity Markets’, 1996  

[8]  A. Fradi, S. Brignone, B.F.Wollenberg, 
‘Calculation of Energy Transaction 
Allocation Factors’, IEEE Trans. on 
Power Systems, Vol. 16, No. 2, May 2001 

[9] M. E. Baran, V. Banunarayanan, K. E. 
Garren, “A Transaction Assessment 
Method for Allocation of Transmission 
Services”, IEEE Trans. on Power 
Systems, Vol. 14, No. 3, Aug. 1999 

[10] Ibaraki T.; Katoh N.; “Resource 
Allocation Problems; Algorithmic 
Approaches” , the MIT Press, 1988. 

[11] IEEE 30 bus standard system data: 
www.ee.washington.edu/research/pstca 

 
 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 ناوت لاقتنا هفرطود ياهدادرارق هب ويتكار ناوت صيصخت
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

7 

 وست پي-8
قراردادهاي تعريف شده بر روي شبكه ) 1-پ(جدول 

اطالعات اين شبكه و دياگرام . مورد مطالعه را نشان مي دهد
) 2-پ(جدول. يافت] 11[تك خطي آن را مي توان در مرجع 

تغييرات كلي توان راكتيو ژنراتورها از حالت پايه تا حالتي كه 
 .ردادها در شبكه موجود مي باشند را ارائه مي كندهمه قرا

 
 قراردادهاي تعريف شده بر روي شبكه: 1-جدول پ

 
باس 
 ارسال

باس 
 دريافت

مقدار 
 )مگاوات(قرارداد

T1 2 7 20 
T2 2 21 15 
T3 11 15 15 
T4 11 16 15 
T5 13 20 20 

 
تا تغييرات كلي توان راكتيو ژنراتورها از حالت پايه : 2-جدول پ

 حالت نهايي
 )مگاوار(تغيير كلي توان راكتيو ژنراتورها  

G1 1.58 
G2 -4.65 
G5 4.07 
G8 9.64 

G11 6.17 
G13 4.13 
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