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الگوهای  های پایداری ولتاژ درشاخص ارزیابی و بررسی تأثیرپذیری

 مختلف بارگذاری

 

 

 محسن محمدیان ،تابنده باسع

 بخش مهندسی برق قدرت

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کرمان،ایران
 
 

 

پایداری ولتاژ همیشه مسألۀ مهمی در زمینۀ آنالیز پایداری  —چکیده 

سازی زیادی های جبرانسازی و پیادهشرو های قدرت بوده است.سیستم

اما هنوز ارزیابی و تشخیص نقش اند. ت پایداری ولتاژ توسعه یافتهجه

های پایداری ولتاژ های اخیر شاخصکند.در سالمهمی را در آن بازی می

این مقاله مقایسه  اند.جهت تخمین وضعیت پایداری ولتاژ شناسایی شده

یافته را به ازای داری ولتاژ توسعههای پایو ارزیابی انواع شاخص

 هشین_41سازی بر روی شبکه شبیه دهد.های مختلف نمایش میبارگذاری

IEEE های پایداری ارزیابی شاخص صورت گرفته است تا به مقایسه و

دهند که آنالیزها نشان می های متفاوت پرداخته گردد.به ازای بارگذاری

انواع ت و اطمینان مختلفی بر دق ،مختلف پایداری ولتاژ هایشاخص

 .بارهای مختلف دارند

فروپاشی ؛  شاخص پایداری ولتاژ؛ پخش بار —های کلیدی  هواژ

 متلب؛ ولتاژ

 مقدمه   .4

های یک کشور سبب افزایش تقاضا با کیفیت و مداوم زیرساخت توسعۀ

چندین مورد مهم از فروپاشی ولتاژ در  قابلیت اطمینان باال شده است.

در دو دهۀ اخیر گزارش  و ایتالیا [3]و  [2] و آمریکا [1] ، ژاپنوئدسفرانسه، 

های قدرت اختالالتی مثل افزایش از عوامل ناپایداری سیستم شده است.

-گرفتگی شدید خطوط انتقال و عدم هماهنگی عملکرد سیستم ناگهانی بار،

 باشد که منجر به ناپایداری و فروپاشی ولتاژ شده و یکهای حفاظتی می

 برد.کشور را به خاموشی فرو می

و نگهداشت دامنه ولتاژ  توانایی سیستم قدرت در حفظ پایداری ولتاژ،

در طول این  .[4]باشد می های خود در برابر افزایش بارهای مصرفیشین

ها راهکردهای زیادی جهت مقابله با مشکالت پایداری ولتاژ از جمله سال

تجهیزات بردن کاربه دار،تپانسفورمرسازی راکتیو،استفاده از ترجبران

 اگر کار گرفته شده است.ه حفاظتی و سرریزی بار به عنوان آخرین چاره ب

اما  شوند،ه صورت اتوماتیک کنترل میچه بیشتر این تجهیزات جبرانسازی ب

تواند به حوادث غیرطبیعی که توسط هایی وجود دارد که سیستم نمیزمان

به همین دلیل در هر لحظه تخمین  العمل نشان دهد.برنامه دیده نشده عکس

بایست صورت پذیرد تا اپراتورها بتوانند به وضعیت پایداری ولتاژ می

های حفاظتی به صورت دستی پاسخ حوادث طبیعی یا عدم عملکرد سیستم

رفته کار گه های مختلفی بفروپاشی ولتاژ روش جهت تخمین نقطۀ دهند.

، شاخص مقدار [6] ، آنالیز مدال[5] روش ژاکوبیناند که عبارتند از شده

های سنتی،محاسبات در این روشاما  .[8] و شاخص امپدانسی [7] ویژه

که  حالیدر بار زیاد و مدت زمان الزم جهت محاسبات طوالنی است.پخش 

ورها مدت زمان بسیار مهم است و اپرات در آنالیز دینامیکی سیستم قدرت،

ا قبل از فروپاشی ولتاژ تشخیص دهند که چه اتفاقی وقت دارند ت زمام کمی

  رخ داده است.
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به منظور انجام محاسبات سریع وضعیت پایداری ولتاژ یک سیستم 

های پایداری ولتاژ مختلفی توسط محققان پیشنهاد شده شاخص قدرت،

روند تا آنالیز استاتیک را مثل آنالیز هایی بکار میاین چنین شاخص است.

 پایداری ولتاژ انجام دهند.دینامیکی 

 IEEE هشین_14ی پایداری ولتاژ را برای شبکه هادر این مقاله شاخص

کنیم تا تأثیرات بارهای اکتیو و راکتیو را بر روی اطمینان از استفاده می

ام سازی در متلب انجهای پایداری ولتاژ  بررسی کنیم.شبیهعملکرد شاخص

 د شد.نداده خواه نشان شده و نتایج آن در ادامه بحث

های پایداری بندی شاخصولمو فر یتئور  .2

 ولتاژ

یک  ولتاژ تشخیص وضعیت پایداری ولتاژهای پایداری وظیفه شاخص

ها در این این شاخص باشد.شبکه می شینترین شبکه قدرت و تعیین ضعیف

 بخش به طور خالصه شرح داده خواهند شد.

 mnLشاخص پایداری خط .2.4

و همکارانش  M.Moghavemiکه توسط  mnLشاخص پایداری خط

با  باشد.می شینبر مبنای یک خط انتقال متصل به دو  ،[1]ه شده است ارائ

 «1شکل »شاخص مذکور با توجه به  بار،خط در پخش  استفاده از مدل 

شوند به این شاخص بررسی میهای مربوط دامه فرمولدر ا شود.فرموله می

 شود.بدست آوردن آن نمایش داده می و نحوۀ

 

 

 

 

 شین: خط انتقال متصل به دو 4شکل 

 که

21,V V : ارسال و دریافت شینولتاژ  

21,P P : های ارسال و دریافتشینتوان اکتیو سمت 

21Q ,Q :های ارسال و دریافتشینکتیو سمت توان را 

21,S S :های ارسال و دریافتشیناهری سمت توان ظ 

21,  :های ارسال و دریافتشین زاویه ولتاز 

Z امپدانس خط : 

R :مقاومت خط 

Xراکتانس خط : 

Iجریان خطوط انتقال : 

 گردد:سمت دریافت به صورت زیر تعریف می شینتوان 

 2 2

*

2 2S P jQ V I    (1)  

 2 21 1( ) ( )V V
I

Z 

   



 (2)  

 

2

1 2 21 2
2

( ) 0

( )

VV V
S

Z

 



    


 
 (3)  

 بنابراین

 1

2

1 2 2
2 2( ) ( )

VV V
S

Z Z
         (4)  

1 اگر 2   ، :توان اکتیو و راکتیو به صورت زیر است 

 

2

1 2 2
2 cos( ) cos( )

VV V
P

Z Z
        (5)  

 

2

1 2 2
2Q sin( ) sin( )

VV V

Z Z
        (6)  

 داریم: 2Vسپس با حل 

2

1 1 2

2

sin( ) ( sin( )) 4 sin Q

2sin

V V Z
P

    



   
  

    (7)  

-سمت دریافت که عدد حقیقی می شینبدست آوردن اندازه ولتاژ برای 

حقیقی داشته  دریافت،معادله باید ریشه شینباشد،بر حسب توان راکتیو 

 ،بنابراین باشد.

 2

1 2( sin( )) 4 0,ZsinQ XV X       (8)  
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4 Q

( sin( ))

j
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X
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1mnLشرط اینکه خط انتقال پایدار باشد این است که، ، .باشد 

باشد که بنابراین اگر این شاخص کوچکتر از یک نباشد، به معنای این می

  سیستم ناپایدار است.

 FVSIشاخص  .2.2

FVSI(Fast Voltage Stability Index)  شاخص پایداری خط است

تا وضعیت پایداری ولتاژ  ،[1] ه شدو همکارانش ارائ I.Musirinکه توسط 

خط  مدل بر مبنای  mnLی این شاخص هم مشابه مبنا مشخص شود.

مرجع  1 شینفرض اینکه  و «1شکل »با توجه به  بار است.انتقال پخش 

1باشد و  0   2و   ،شود:جریان به صورت زیر تعریف می 

 21 )0 (V V
I

R jX

   



 (11)  

 
*

2 2 2

2 2

QS P j
I

V V 

  
  

 
 (11)  

 2

1 2 2 2 2( )(R jX)VV V P jQ      (12)  

  شود:به صورت زیر تعریف می  2Vبنابراین معادلۀ درجه دوم بر حسب 

2 2
2

2 1 2 2

sin
cos Q 0

R R X
V VV

X X




  
     

   
 

 (13)  

 ،حقیقی باشند شرط زیر باید باشد 2Vبرای اینکه مقادیر 

2 2 2
2

1 2 0
sin cos

4Q
R X R X

V
X X

     
   

  



 

 (14)  

ارسال بوسیله حرف  شینبنابراین برای اینکه خط پایدار باشد با نمایش 

i  دریافت با  شینوj :داریم 

 

2

2 2

4 Q
1

(V ) ( sin )cos

j

ij

i

Z X
FVSI

R X 
   (15)  

sinچون  0   وc o s 1 ، فرض کرد کهتوان پس می 

sin 0R    وcosX X ، شاخص  بنابراینFVSI  به صورت

 شود:زیر ساده می

 

2

2

4 Q

(V )

j

ij

i

Z
FVSI

X
  (16)  

 LQPشاخص پایداری خط  .2.2
 و باز [11]ه نمودند و همکارانش ارائ  A.Mohamedاین شاخص را 

توسط  شینها بر مبنای ارتباط بین دو مثل سایر شاخص هم این شاخص

 باشد.خط انتقال می

بدست دریافتی  شینتوان راکتیو توان اکتیو و  (12)تا  (11) با توجه به

 :آیدمی

 

2

2 1 2 2
2

cos QV V V X
P

R

  
  (17)  

 2 1 2
2

sin
Q

P X VV

R


  (18)  

ای خط با تلفات بر (18) در (17)س و سپ (17)در  (18)با جاگذاری 

) خیلی کم 1)
R

X
، :داریم 

 1 2 2
2

1 2

sin
,sin

VV XP
P

X VV


   (11)  

 

2 2

1 2 2 2 2
2

1 2

cos Q
Q ,cos

VV V X V

X VV




 
   (21)  

2چون  2sin cos 1  ، :بنابراین 

 

2
2 22 2 2

1 2 1 2

Q
( ) ( ) 1

XP X V

VV VV


   (21)  

4 2 2 2 2 2 2 22
2 2 1 2 2 2

1 2

(2 Q ) Q ( ) 0
XP

V X V V X X P
VV

    

(22)  

2به عنوان معادله درجه دوم برحسب متغیر  (22)گرفتن  با در نظر

2V  وحل

 آن داریم:

 
2

1
22 2

1 1

4 Q 1
XPX

V V

  
   

  
 (23)  

 های ارسالی و دریافتی:شینترتیب  به عنوان به jو  iبا فرض 
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2

2 2
4 Qi

ij j

i i

XPX
LQP

V V

  
   

  
 (24)  

  شد.ایدار باپاین شاخص نباید بزرگتر از یک شود تا سیستم 

  LPشاخص پایداری خط  .2.1
را  LPو همکارانش شاخص پایداری خط  M.Moghavvemiهمچنین 

شده بر مبنای خط  که این شاخص هم مثل سایر خطوط ذکر [11] یافتند

حل  (17)در  (18)با جاگذاری  بدست آمده است. شینانتقال متصل به دو 

 داریم: 2Vمعادله درجه دوم برای متغیر 

 2 2

1 1 2cos sin 4 (R X ) 0V R V X RP       (25)  

 م:شرط پایداری را ارضاء کند داری های حقیقی کهریشهبدست آوردن برای 

 
2 2

2

2

1

4 (R X )
1

( cos sin )

PR

V R X 





 (26)  

 های ارسالی و دریافتی:شینترتیب  به عنوان به jو  iبا فرض 

 
2

4

( cos( ))

j

ij

i

RP
LP

V  



 (27)  

 NLSIشاخص پایداری خط  .2.2
و همکارانش  Y.Yazdanpanah-goharriziتوسط  NLSIشاخص 

شود.با فرموله می شینبراساس مدل خط انتقال متصل به دو  .[14] ه شدارائ

 آوریم:روابط زیر را بدست می (17)مرتب کردن مجدد 

 
2

2 1 2 2 2cos Q 0V VV P R X     (28)  

 با حل این معادله درجه دوم داریم:

 
 2 2

1 1 2 2

2

cos cos 4 Q

2

V V P R X
V

   
  (21)  

 خیلی کوچک است پس داریم: چون 

 
 

2

4 Qj j

ij

i

P R X
NLSI

V


  (31)  

 سازی شدهسیستم شبیه  .2

تشکیل شده است که از  IEEE هشین-14سازی بر روی یک شبکه شبیه

سازی با استفاده از خط انتقال تشکیل شده است. شبیه 21بار و  1ژنراتور،  5

از های مختلف بار در متلب انجام شده است. بارگذاریدادن پخش توسعه

تنها، بارگذاری راکتیو تنها و ترکیبی از هر دو  جمله بارگذاری توان اکتیو

باردار  شینتا  3اند. در هر نوع بارگذاری بارگذاری به کار گرفته شده

ای بقیه را بارگذاری کرده درحالی که باره شین 3انتخاب و فقط یکی از این 

 داریم. نگه می ها را ثابتشین

 بارهای راکتیو .2.4
ها شینهای قدرت، بارهای راکتیو تأثیرات زیادی بر ولتاژ در سیستم

با استفاده از پخش بار را  شینابتدا ماکزیمم بار راکتیو برای هر  دارند.

آید که برنامه پخش بار ارزیابی کرده.این حد ماکزیمم بار زمانی بدست می

انجام داده  شینرای هر این عمل را جداگانه ب ف شود و همگرا نشود.متوق

گردد ثبت می شینتمامی این مقادیر حد بارگذاری راکتیو برای هر شود. می

 ،4 هایشین در این مورد، شوند.ها انتخاب و بررسی میاما تعدادی از این

مختلف را  های پایداری ولتاژاند تا تاثیرات شاخصانتخاب شده 11 و 14

 اند. نشان داده شده «1جدول »ها در این شاخص ارزیابی کنند.

 برای بارگذاری راکتیو شینه_41ژ سیستم های پایداری ولتا:شاخص4جدول 

خط  شاخص پایداری ولتاژ

متصل 

به دو 

 شین

              

شین /   

 ماکزیمم

بار راکتیو   
 )پریونیت(

 
 

NLSI 

 
 

LP 

 
 

LQP 

 
 

Lmn 
 

 
 

FVSI 

151352 155283 151183 151771 151817 14-1   

1522/14  151517 155762 151371 151116 151112 14-13  

       

151131 151177 151656 151124 151811 4-2   

 

5517/4  
151116 251174 151812 151161 151224 4-3  

156171 156171 156515 157161 157127 5-4  

158515 1 158617 158513 158515 7-4  

158313 1 158672 158473 158313 1-4  

       

157144 151485 157131 157676 158116 11-1  1585/11  

 158172 153825 157121 158638 151225 11-11  
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ثر بار راکتیو که همان ، حداکگرددهمانطور که در جدول باال مشاهده می

 های مذکور درج شده است.باشد برای شینیمم حد بارپذیری راکتیو میماکز

 بارهای اکتیو .2.2
آن وجود دارد را به  یکه بار بر رو شینهر  ویاکت توان ،یمورد بعد یبرا

بار همگرا  برنامه پخش گریبرسد که د یاتا به تقطه میکنیم ادیز جیتدر

ار  یکیکه  شودیانتخاب م شینهم مثل قبل سه  باز نشود و متوقف شود.

 11و  14، 4های شیندر این قسمت  را داشته باشد. یریها حداقل بارپذآن

جدول »ها در این شاخص اند.های ولتاژ انتخاب گشتهجهت بررسی شاخص
 اند.بررسی گشته «2

 ویاکت یبارگذار یبرا شینه_41 ستمیولتاژ س یداریپا یها:شاخص2جدول 

خط  شاخص پایداری ولتاژ

متصل 

به دو 

 شین

              

شین /   

 ماکزیمم

بار اکتیو   
 )پریونیت(

 
 

NLSI 

 
 

LP 

 
 

LQP 

 
 

Lmn 
 

 
 

FVSI 

155616 151788 155312 151433 151237 14-1   

1563/14  156114 151115 155126 152156 151231 14-13  

       

151157 157231 151314 155461 154111 4-2   

 

7511/4  
157157 151876 157227 157176 155571 4-3  

156154 15111 157116 155417 153146 5-4  

156867 1 156874 156861 156867 7-4  

156528 1 156543 156532 156528 1-4  

       

153641 151185 152811 151256 151118 11-1  256/11  

 154766 151171 153548 151561 151142 11-11  

 

 ترکیبی از بارهای اکتیو و راکتیو .2.2

به عنوان . 351 بخشدر این قسمت، نصف حد ماکزیمم بارهای راکتیو 

سپس بار اکتیو به تدریج  .اندشده گرفته نظر بارهای راکتیو این قسمت در

بار همگرا نشود و دیگر برنامه پخشای برسد که گردد تا به تقطهاضافه می

در واقع این کار ترکیبی از بارگذاری راکتیو و بارگذاری اکتیو  متوقف شود.

 اند.نشان داده شده 3نتایج در جدول  باشد.می

 یبیترک یبارگذار یبرا شینه-41 ستمیولتاژ س یداریپا های:شاخص2جدول 

خط  شاخص پایداری ولتاژ

متصل 

به دو 

 شین

              

شین/    

 ماکزیمم

بار اکتیو   
 )پریونیت(

 
 

NLSI 

 
 

LP 

 
 

LQP 

 
 

Lmn 
 

 
 

FVSI 

157851 151141 156681 156475 154765 14-1  /14  

1517+j1561 158318 151168 156163 157211 155656 14-13  

       

156515 157162 151511 155733 152618 4-2   

/4  

5515+j2518 
151626 151134 151163 151543 158661 4-3  

154417 151186 153152 152261 151816 5-4  

158447 1 158473 158451 158447 7-4  

158266 1 158316 158287 158266 1-4  

       

155712 151815 154616 154322 153632 11-1  /11  

1587+j1512 

 
156111 151122 155586 155614 154656 11-11  

 

 بار پایه .2.1
ولتاژ برای بارهای پایه  های پایداریدر این قسمت به ارزیابی شاخص

 . پردازیممی شینه_14شبکه 

 آنالیز جداول بدست آمده .2.2
شماره  شینشود که مشخص می هشین_14با توجه به نتایج در سیستم 

باشد. اگرچه )بارگذاری راکتیو( می شبکه برای مورد اول شینضعیفترین  14

نزدیک هستند  1های پایداری ولتاژ به سیاری از شاخصب 4شماره  شیندر 

کمترین حد  14 شینکه حالی  در .بیشترین حد بارپذیری را دارد 4 شیناما 

گر سیستم دچار فروپاشی شود زمانی بنابراین ا بارپذیری را در شبکه دارد.

در این صورت حد  ترتیب ماکزیمم شوند،به  4و  14شماره  شینکه بارهای 

شود. گرچه سیستم هنوز دچار فروپاشی نشده کننده میی نگرانبارپذیر

دهد که به این را نشان می 1مقادیری بزرگتر از  FVSIاما شاخص  است،

است. بنابراین در این مورد معنی است که سیستم دچار شکست شده

برای  NLSIباشد. مقدار تر میها دقیقدر بین سایر شاخص Lmnشاخص 

-دقیقتر است و شاخص  Lmnباشد اما هنوز بی میشاخص مناس 14 شین
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 ها در نقطۀتری نسبت به سایر شاخصمقادیر دور LPو  LQPهای 

 فروپاشی دارند.

 هیبار پا یبرا شین-41 ستمیولتاژ س یداریپا یهاشاخص :1جدول 

خط  شاخص پایداری ولتاژ

متصل 

به دو 

 شین

              

شین/    

 ماکزیمم

بار اکتیو   
ت()پریونی  

 
 

NLSI 

 
 

LP 

 
 

LQP 

 
 

Lmn 
 

 
 

FVSI 

157851 151141 156681 156475 154765 14-1  /14  

1517+j1561 158318 151168 156163 157211 155656 14-13  

       

156515 157162 151511 155733 152618 4-2   

/4  

5515+j2518 
151626 151134 151163 151543 158661 4-3  

154417 151186 153152 152261 151816 5-4  

158447 1 158473 158451 158447 7-4  

158266 1 158316 158287 158266 1-4  

       

155712 151815 154616 154322 153632 11-1  /11  

1587+j1512 

 
156111 151122 155586 155614 154656 11-11  

 

پایداری های )بارگذاری اکتیو( مقادیر بیشتر شاخص برای مورد دوم

 .نزدیکند 1به سختی به  14 شیندر  NLSIو  LPهای جز شاخص ولتاژ به

بر اساس توان راکتیو هستند و بنابراین  Lmnو  FVSIهای شاخص

نتایج  LPو  LQP های مناسبی برای مورد بارگذاری راکتیو نیستند.شاخص

ری نزدیک به مقادی LPاگرچه  بهتری دارند زیرا مرتبط با توان اکتیو هستند.

و  4-7دارند،)خطوط ناچیزی اما در خطوط انتقالی که مقاومت  دهد،می 1

علت این است که در ترانسفورماتورهای  ( این شاخص جوابی ندارد.1-4

و  NLSI قدرت بزرگ نسبت مقاومت به اندوکتانس خیلی کوچک است.

LQP یباً توان تصور کرد زیرا تقرهای مناسبی در این مورد میرا شاخص

-شبکه است می شینکه ضعیفترین  14 شینشاخص بهتری برای ناپایداری 

 14 شینهستند،اما  1نزدیک به  4 شینهای مذکور برای باشد.اگرچه شاخص

علت این است که وقتی  .شده استمشخص  شینپذیرترین به عنوان آسیب

ش شود که پخفزایش در بار باعث میکمی ا باشد، 14 شینماکزیمم بار روی 

و به نقطه  دتواند افرایش یابهنوز می 4 شینبار متوقف شود اما بار برای 

کمی  14 شیناگر به  به ماکزیمم حد رسد، 4 شیناما وقتی  فروپاشی نرسد.

مشاهده  «2جدول »در  شود.بار همگرا نمیبرنامه پخش  بار افزوده شود،

این  (.2-4) تبه طور استثنا مقدار زیادی را منجر شده اس Lmnشود که می

 دهد.ضعف شاخص را در مواجهه با بارگذاری اکتیو شدید نشان می

 

دهد که بهترین شاخص نشان می LP )بارگذاری ترکیبی(، در مورد سوم

است اما برای خطوط انتقال با توان اکتیو کم مناسب نیست زیرا بسیار وابسته 

در  NLSIاخص شدر کل،  توان اکتیو مثل توان اکتیو اتالفی خط است.به 

هم  باز 14 شیننزدیکتر است.  1ها نتایج بهتری دارد که به بین سایر شاخص

 شبکه است. شینترین ضعیف

ها در هر سه نوع در میان سایر شاخص NLSI ،هشین_14در سیستم 

ی که مستعد ناپایداری شینبه عنوان  14 شینبارگذاری جهت مشخص کردن 

اول اینکه  ش شده ایراد زیادی دارد.در سیستم آزمای LP است،ثابت است.

مقدار بزرگی دارد و دیگر اینکه در خطوط انتقالی که  LPشاخص  ،گاهی

دهد و شاخص مناسبی مقاومت بسیار ناچیزی دارند مقداری را نشان نمی

 باشد.جهت ازریابی پایداری شبکه نمی

 گیرینتیجه .1

ار گرفته شد تا های پایداری ولتاژ بکدر نتیجه،انواع مختلفی از شاخص

حاشیه بارگذاری  را مشخص کند. IEEE هشین_14شبکه  شینترین ضعیف

شبکه را در یک سیستم بزرگ  شینپذیرترین تواند آسیبتنهایی نمیبه 

اما به کمک  ناپایداری در شرایط مختلف یکسان نیست. زیرا نقطۀ تعیین کند،

اپایداری ولتاژ توانیم مراقب خطر ن( میVSIهای پایداری ولتاژ)شاخص

برای ناپایداری  تریشاخص باثبات IEEE، NLSI هشین_14در شبکه  باشیم.

 ضعیف را در سیستم پیدا کنیم، شینبرای اینکه بطور دقیق  ولتاژ بوده است.

های مختلف باید بکار گرفته شود تا ضعف یکدیگر را ترکیبی از شاخص

 باهات کمتری داشته باشد.بپوشانند یا یک شاخص بهتر باید بکار رود تا اشت
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