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در اين مقاله يك مدل رياضي براي حل مساله برنامهريزي —چكيده 

) در Security) با محدوديت امنيت (TEPتوسعه خطوط انتقال (

يكمحيط تجديدساختاريافته ارائه شدهاست. اين مدل، طرح انتقال بهينه 

)Optimal) و مطمئن (Reliable با استفاده از مدل(DC براي سيستم 

 N-1قدرت را ارائه ميكند. براي درنظرگرفتن محدوديت امنيت از معيار 

استفاده شدهاست. همچنين در اين مقاله يك مدل برنامهريزي خطي 

) در يك بازار برق كامال رقابتي مبتني بر MILPآميخته با اعداد صحيح (

 پيشنهاد شدهاست. براي درنظرگرفتن TEPحوضچه براي حل مساله 

عدمقطعيتهاي مربوط به بار و پيشامدهاي حذف خط از سناريوهاي 

مختلف استفاده ميگردد. براي نشان دادن كارايي اين مدل ، روش 

 IEEE باس استاندارد 24 باس گارور و 6پيشنهادي برروي سيستمهاي 

 پيادهسازي شده است.

- برنامه؛ بازار برق؛N-1 معيار ؛ امنيت؛برنامهريزي توسعه انتقال—ه هاي كليدي واژ

 ريزي آميخته با اعداد صحيح

 مقدمه  .1

درگذشته، توليد ، انتقال و مصرف انرژي الكتريكي توسط يك نهاد 
واحد مديريت ميگرديد و با توجه به اين ساختار سنتي تصميمگيري  در 

زمينه بهرهبرداري و برنامهريزي سيستم قدرت نيزتوسط همان نهاد صورت 
ميپذيرفت.با تجديدساختار صنعت برق، مفاهيم جديدي چون شركت توليد 

P0Fبرق

�
P) GENCOشركت انتقال برق ،(P1F

�
P) TRANSCO شركت توزيع ،(

P2Fبرق

�
P) DISCOو ... معرفي شدند. . در اين ساختار هر كدام از شركت (-

كنندگان بازار بدنبال بيشينه كردن سود خويش ميباشند. دراين ميان شبكه 
انتقال بهعنوان گلوگاه سيستم قدرت نقش حياتي و تعيينكنندهاي دراين 

محيط اجرا ميكند و هرگونه اختالل و حذف خط بر تمامي شركتكنندگان 
P3Fبازار تاثير ميگذارد.دراين راستا بهرهبردار انتقال

�
P) TSO بهعنوان نهاد (

تصميمگيرنده در رابطه با خطوط انتقال بايد پاسخگو باشد. از اينرو مساله 
) براي تسهيل سازوكار بازار در مقابل حذف TEPبرنامهريزي سيستم انتقال(

.درهمين راستا مدل ارائه شده [1] ضرورت پيدا ميكندTSOخط از ديد 
دراين مقاله عالوه بر درنظرگرفتن شرايط بازار، درمقابل حذف تك خط نيز 

 از منظرهاي TEPمقاوم ميباشد.مطالعات انجام شده در زمينهي مسالهي 
، مدل [2,3]متنوع و مختلفي قابل بحث ميباشد از قبيل : افق برنامهريزي

، بازار [6,11,12]، قابليت اطمينان[10-7]، روشهاي حل[6-4]كردن
 وغيره كه در اينجا به محدوديت امنيت پرداخته مي شود. در [16-13]برق

 بايد آناليزهاي مربوط به امنيت و TEPهر برنامهريزي سيستم قدرتي مانند 
 قابليت اطمينان به صورتهاي TEPقابليت اطمينان انجام پذيرد.در مسالهي 

مختلفي بررسي ميگردد، گاهي ممكن است فقط بعنوان يك محدوديت بيان 
. در اكثر مقاالت [17]گردد و گاهي هم بخشي از تابع هدف قرار ميگيرد

 مورد بررسي قرارگرفتهاست.آناليز امنيت اين TEPمعيار امنيت براي مساله 

                                                           
�Generation Company 

�Transmission Company 
�Distribution Company 

�Transmission System Operator 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 عنوان مقاله
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 

2 
 

اطمينان را به برنامهريز و بهرهبردار سيستم قدرت ميدهد كه تحت يك 
 پيشامد از قبيل حذف خط عملكرد سيستم با مشكل روبرو نميگردد. .

 يك مدل بازار محور براساس برهمكنشهاي بين شركتكنندگان [18]در 
) ارائه شده است. جايي ISOبازار باهم و همچنين با اپراتور مستقل سيستم (

كه براي پيادهسازي مدل پيشنهادي از تجزيه بندرز استفاده گرديدهاست و در 
 درنظرگرفته ميشود و در زير TRANSCOمساله اصلي توسعه ظرفيت 

 TEP مسالهي [19]مسالهها به تسويه بازار وقيد امنيت پرداخته ميشود.. در 
پويا براي روبرويي با عدمقطعيت بار با كمك سناريوسازي با روش مونت 
كارلو حل گرديده است. در اين مقاله نيز براي حصول امنيت طرح بهينه از 

 يك روش حل [20] با كمك روش بندرز به كار رفتهاست. در N-1معيار 
همان α=1)كه براي N-αبراي انتخاب بهترين طرح توسعه بر مبناي معيار (

 ميباشد، ارائه گرديده است. در اين مقاله براي حل روش N-1معيار 
 مساله [21]پيشنهادي از روش شاخه و كرانه استفاده گرديده است. در

توسعه همزمان توليد وانتقال به صورت يك مسالهي برنامهريزي غيرخطي 
) معرفي شدهاست. دراين مدل نيز معيار MINLPبا آميخته با اعداد صحيح(

N-1 يك مدل رياضي و يك روش حل [22] در نظرگرفته شده است. در 
 امنيت محور در محيط سنتي ارائه گرديدهاست و TEPبراي حل مساله 

 روش مذكور با الگوريتم ژنتيك حل شدهاست.

در اين مقاله با استفاده از مدل برنامهريزي خطي آميخته با اعداد صحيح 
)MILP و درنظرگرفتن معيار [15]) ارائه شده در N-1 يك مدل براي 

بررسي امنيت از منظر سازوكار بازار در توسعه سيستم هاي قدرت ارائه 
 گرديدهاست.

  مدلسازي مساله توسعه خطوط انتقال .2

در اين بخش، مدل برنامهريزي توسعه خطوط انتقال با درنظر گرفتن 
معيار امنيت ارائه ميگردد. مدل پايه برنامهريزي توسعه خطوط انتقال بر 

- ميباشد كه در بازار مبتني بر حوضچه مي[15]پايهي مدل ارائه شده در

باشد، ارائه گرديدهاست. اين مدل شامل پيشنهادهاي توليد و سمت مصرف 
مي باشد و در تابع هدف خود عالوه بر درنظرگرفتن هزينه سرمايهگذاري 
انتقال، رفاه اجتماعي نيز درنظر گرفته شده است. عيب عمده اين مدل را 
ميتوان عدم درنظرگرفتن قابليت اطمينان يا امنيت دانست. دراين مقاله به 

 در TEP  اين نقيصه پوشش داده شدهاست. براي حل مسالهN-1كمك معيار 
  بايد مساله بهينهسازي زير حل گردد.N-1بازار با درنظر گرفتن معيار 

 

(1) 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 
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(2) � � 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎 − 𝑷𝑷𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌

∀𝑮𝑮𝒋𝒋𝚼𝚼𝑴𝑴
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(3) 𝑷𝑷𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 = � 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌
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𝝎𝝎,𝝌𝝌 + 𝟏𝟏
𝟐𝟐� 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌�
∀(𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝚿𝚿𝒔𝒔𝑳𝑳

 , 

∀𝒔𝒔𝒋𝒋𝜴𝜴𝑵𝑵,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 
 

(4) 𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 = −𝑩𝑩𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
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∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

 
(5) 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 = 𝟐𝟐𝑮𝑮𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
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(6) �𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
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(7) 𝟎𝟎 ≤ 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎  ,∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝜴𝜴𝑫𝑫,∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝚼𝚼𝑫𝑫𝑫𝑫,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 
 

(8) 𝟎𝟎 ≤ 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮
𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎  ,∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝜴𝜴𝑮𝑮,∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝚼𝚼𝑴𝑴𝑮𝑮,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

(9) 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝟏𝟏 ,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳/𝜴𝜴𝑳𝑳+ 

(10) 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒋𝒋{𝟎𝟎,𝟏𝟏},∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 
 

) آمدهاست. جايي كه جملهي 1تابع هدف اين مساله بهينهسازي در (
 و در جملهي دوم هزينه )Social Welfare(اول آن بيانگر رفاه اجتماعي
 ضريب وزني براي همسانسازي هزينههاي 𝝈𝝈سرمايهگذاري آمدهاست. 

بهرهبرداري و سرمايهگذاري ميباشد. بخش اول در رفاه اجتماعي ميزان 
هزينهاي كه مصرفكننده حاضر به پرداخت آن در بازار است، را مشخص 
ميكند.و بدين شكل محاسبه ميگردد كه ، ميزان قيمت پيشنهادي خريد هر 

) را در ميزان توان مصرفي برندهشده در بازار 𝝀𝝀𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎مصرفكننده(
𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎 ضرب ميكنيم.كه𝝀𝝀𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎و 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫

𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎بهترتيب 𝑫𝑫 امين بلوك 
 امين مصرفكننده وميزان توان خريداري 𝑫𝑫پيشنهادي قيمت خريد از طرف 

 امين مصرفكننده ميباشد. بخش 𝑫𝑫 امين بلوكپيشنهادي خريداز𝑫𝑫شده توسط 
دوم رفاه اجتماعي مربوط به حداقل درآمد توليدكننده است كه از ضرب 
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) در ميزان توان توليدي برنده شده 𝝀𝝀𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎ميزان قيمت فروش هرتوليدكننده(
𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮در بازار(

𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎 محاسبه ميگردد. كه (𝝀𝝀𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎و 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎بهترتيب 𝑮𝑮 امين 

 امين واحد توليدي و ميزان توان فروخته 𝑴𝑴بلوك پيشنهادي قيمت فروش از
 امين واحد توليدي ميباشد. 𝑴𝑴 امين بلوكپيشنهادي فروشاز𝑮𝑮شده توسط 

اختالف اين دو جمله رفاه اجتماعي را مشخص ميكند. بهعلت خطيسازي 
منحني تدوامي بار به صورت پلهاي، براي محاسبهي ميزان رفاه اجتماعي كل 

پلهها، بايد رفاه اجتماعي اين سطوح را با هم جمع كنيم.بنابرين نياز به 
-ضريبي است تا ميزان ساعاتي كه هر كدام از سطوح در سال را پوشش مي

) كه از 𝝎𝝎دهند را مشخص كند. در اينجا اين سطوح به صورت سناريو (
 وزن(تعداد ساعات) هر سناريو را 𝝅𝝅(𝝎𝝎) انتخاب ميگردد و 𝜴𝜴𝝎𝝎مجموعه 

، آمدهاست. در اين مدل پيشامد حذف تك خط يا همان مشخص مي كند
 از 𝝌𝝌  نيز در نظر گرفته شدهاست. پيشامدهاي حذف خط N-1معيار 

 فقط يك 𝜴𝜴𝝌𝝌 انتخاب ميگردد.در هر يك از اعضاي مجموعه 𝜴𝜴𝝌𝝌مجموعه 
خط با خطا روبرو گرديدهاست و بقيه خطوط شبكه دردسترس ميباشند. و 

𝝌𝝌𝟎𝟎 حالتي مي باشد كه تمام خطوط شبكه انتقال در دسترس ميباشند. ولذا 
- را بايد در نظر گرفت. باالنويس𝝌𝝌𝟎𝟎در تابع هدف براي تسويه بازار حالت 

 در معادالت باال نيز مربوط به سناريوهاي سطح بار و حذف 𝝌𝝌و 𝝎𝝎 هاي
 به ترتيب نشاندهنده مجموعه 𝚼𝚼𝑫𝑫𝑫𝑫 و𝜴𝜴𝑫𝑫تكخط مي باشد.مجموعههاي

 امين مصرفكننده 𝑫𝑫مصرفكنندگان و مجموعه بلوكهاي پيشنهادي خريد 
 به ترتيب نشاندهنده مجموعه واحدهاي 𝚼𝚼𝑴𝑴𝑮𝑮 و𝜴𝜴𝑮𝑮ميباشد.و مجموعههاي

- امين واحد توليدي مي𝑴𝑴توليدي و مجموعه بلوكهاي پيشنهادي فروش 

باشد. در جملهي دوم تابع هدف، هزينه سرمايهگذاري آمدهاست. جايي كه 
𝑪𝑪𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 هزينه نصب خط 𝒔𝒔)ام از كريدور 𝒔𝒔𝒔𝒔, (از باس𝒔𝒔به باس 𝒔𝒔 و 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 

-يك متغير باينري كه در صورت وجود خط يا نصب خط برابر با يك مي

 نشاندهندهي 𝜴𝜴𝑳𝑳باشد در غيراينصورت مقدار صفر را به خود ميگيرد.
 بيانگر +𝜴𝜴𝑳𝑳مجموعه كليه خطوط شبكه اعم از خطوط موجود و كانديدا و 

) قيد موازنه توان در هر باس را بيان 2خطوط كانديدا ميباشد. محدوديت (
𝚿𝚿𝒔𝒔 انتخاب ميگردد.  𝜴𝜴𝑵𝑵 از مجموعه باسها 𝒔𝒔ميكند. جايي كه باس 

𝑮𝑮و 𝚿𝚿𝒔𝒔
𝑫𝑫 

به ترتيب نشاندهندهي مجموعه واحدهاي توليدي و مجموع بارها واقع در 
𝝀𝝀𝒔𝒔) كه با 2 دوگان محدوديت ( ميباشند.𝒔𝒔باس 

𝝎𝝎,𝝌𝝌 مشخص شده است 
) در هر باس ميباشد. در اينجا نيز توليد LMPنشاندهندهي قيمت گرهاي (

و مصرف هر باس در حالت بدون پيشامد حذف خط در نظرگرفته شدهاند و 
با توجه به محيط بازار در پيشامدهاي حذف خط تغيير نميكنند تا به 

) توان تزريقي 3سازوكارهاي بازار از قبيل تسهيل رقابت كمك كند.  معادله (
𝑷𝑷𝒔𝒔در هر باس را مشخص مي كند. جايي كه

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ، 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 ، 𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 و 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 به 

)، ,𝒔𝒔𝒔𝒔( ام از كريدور 𝒔𝒔ترتيب توان تزريقي در هرباس، توان تزريقي به خط 
𝚿𝚿𝒔𝒔) را نشان ميدهد.,𝒔𝒔𝒔𝒔( ام از كريدور 𝒔𝒔توان عبوري  و تلفات خط 

𝑳𝑳 بيانگر
 به )5) و (4 متصل شدهاند. معادالت (𝒔𝒔مجموعه خطوطي است كه به باس 

-) مي,𝒔𝒔𝒔𝒔( ام از كريدور 𝒔𝒔ترتيب نشاندهندهيتوان عبوري  و تلفات خط 

𝜽𝜽𝒔𝒔 و متغير 𝑩𝑩𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔، 𝑮𝑮𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔باشد. 
𝝎𝝎,𝝌𝝌 به ترتيب نشاندهندهي سوسپتانس و 

ميباشد. ثابت 𝒔𝒔 ) و زاويه ولتاژ در باس,𝒔𝒔𝒔𝒔( ام از كريدور 𝒔𝒔رسانايي خط 
𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝌𝝌 در هر پيشامد حذف خط 𝝌𝝌فقط يكي  ، با گرفتن مقدار صفر به خود ،

𝚭𝚭𝒔𝒔𝟏𝟏𝒔𝒔𝟐𝟐𝒔𝒔𝟏𝟏از خطوط را از سيستم حذف ميكند. براي مثال
𝝌𝝌𝟏𝟏 خط 𝒔𝒔𝟏𝟏بين باس -

هاي يك و دو را حذف ميكند و بقيه خطوط دردسترس ميباشند. رابطه 
) محدوديت 8) و (7) بيانگر محدوديت توان عبوري شبكه است. و در (6(

هاي بلوكهاي مصرف و توليد اعمال شدهاست كه درنتيجه منجر به 
-محدوديت توان مصرفي بارها و توان توليدي واحدهاي توليدي مي

 ام از كريدور 𝒔𝒔خط  به ترتيب بيشينه ظرفيت 𝑷𝑷�𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎 و𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ،𝑷𝑷�𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎گردد.
)𝒔𝒔𝒔𝒔,) .بيانگر 10) و اندازهي بلوكهاي پيشنهادي بار و توليد ميباشد (

 يك بدون ) نشاندهندهي9 و معادله (𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔باينري بودن متغير تصميمگيري 
حل اين مسئله آن براي همه خطوط شبكه به جز خطوط كانديدا ميباشد.

 داراي حجم MINLP بصورت برنامهريزي غيرخطي آميخته با اعداد صحيح
كه با بزرگتر شدن شبكه، حل اين مسئله  محاسبات زياد و زمانبر ميباشد، 

بهينهسازي تقريبا غيرممكن ميگردد. اما مسئلهي توسعه خطوط انتقال ارائه 
) به آساني به يك مسئله بهينهسازي خطي آميخته با اعداد 10) تا (1شده در (
) تبديل ميشود. كه اين مسئله براحتي توسط نرمافزارهاي MILPصحيح (

 به تفصيل [8] در حل ميگردد. )…,GAMS , AMPLبهينهسازي موجود(
با توجه به شرايط نرمال سيستم يعني رعايت محدوديت اختالف فاز ولتاژ 

 و بخصوص خط سازي تلفات TEPبين باسها درمورد خط سازي مساله 
) توابع غيرخطي مثلثاتي موجود است 5) و (4بحث شدهاست. در فرمول (

) با توجه به كوچك بودن كمان تابع سينوس مي توان كمان را 4كه در(
) با استفاده 5 ميباشد و در فرمول(DCجايگزين آن كرد كه همان پخش بار 

𝟏𝟏از بسط سري تيلور مرتبه دوم  − 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐬𝐬�𝜽𝜽𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 − 𝜽𝜽𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌� به تابع درجه دوم 
(𝜽𝜽𝒔𝒔𝝎𝝎,𝝌𝝌 − 𝜽𝜽𝒔𝒔𝝎𝝎,𝝌𝝌)2) 16 تبديل ميشود و با تقريب خطي شامل معادالت-(

) به راحتي هر قسمت تابع درجه دو به يك بلوك خطي 29)-(27) و (18(
-MILP مسئله  رجوع گردد.[8]تبديل ميگردد كه براي اطالعات بيشتر به 

TEP به صورت كامل در  ادامه آمدهاست. جايي كه با توجه به خطي سازي 
تلفات داريم: 
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)11(  
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

𝝈𝝈

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

� 𝝅𝝅(𝝎𝝎)

⎝

⎜⎜
⎛

� � 𝝀𝝀𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎

∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝚼𝚼𝑫𝑫
𝑫𝑫∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝜴𝜴𝑫𝑫

𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎

− � � 𝝀𝝀𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎

∀𝑮𝑮𝒋𝒋𝚼𝚼𝑴𝑴
𝑮𝑮∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝜴𝜴𝑮𝑮

𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎

⎠

⎟⎟
⎞

∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
− � 𝑪𝑪𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

∀(𝒔𝒔,𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳+

𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 

)12(  
� � 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮

𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎 − � �𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 + 𝟏𝟏

𝟐𝟐� 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌�

∀(𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝚿𝚿𝒔𝒔𝑳𝑳∀𝑮𝑮𝒋𝒋𝚼𝚼𝑴𝑴
𝑮𝑮∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝚿𝚿𝒔𝒔𝑮𝑮

 

= � � 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫
𝝎𝝎,𝝌𝝌𝟎𝟎

∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝚼𝚼𝑫𝑫
𝑫𝑫∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝚿𝚿𝒔𝒔𝑮𝑮

 ,  

∀𝒔𝒔𝒋𝒋𝜴𝜴𝑵𝑵,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 ∶ 𝝀𝝀𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 

)13(  
−𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝌𝝌 𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ≤ 𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝌𝝌 𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 
,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)14(  −�𝟏𝟏 −𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝌𝝌 �𝑴𝑴 ≤

𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌

𝑩𝑩𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ � 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒑𝒑 − 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒏𝒏� 

≤ �𝟏𝟏 −𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝌𝝌 �𝑴𝑴 , 

∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)15(  
𝟎𝟎 ≤ 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝌𝝌 𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ,  

∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)16(  𝟎𝟎 ≤ −
𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌

𝑮𝑮𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ �𝜶𝜶𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒍𝒍)

𝑳𝑳

𝒍𝒍=𝟏𝟏

𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌(𝒍𝒍)

≤ �𝟏𝟏 −𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝌𝝌 �𝑴𝑴𝟐𝟐 , 

∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)17(  𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒑𝒑 + 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒏𝒏 = �𝜶𝜶𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒍𝒍)
𝑳𝑳

𝒍𝒍=𝟏𝟏

𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌(𝒍𝒍) , 

∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 
 

)18(  
𝜽𝜽𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 − 𝜽𝜽𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 = 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒑𝒑 − 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒏𝒏, 
∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)19(  
𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 + 𝟏𝟏

𝟐𝟐� 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔, 

∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 
 

)20(  
−𝒇𝒇𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 + 𝟏𝟏
𝟐𝟐� 𝒒𝒒𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 , 
∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)21(  
𝟎𝟎 ≤ 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝝎𝝎  ,  
∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝜴𝜴𝑫𝑫,∀𝑫𝑫𝒋𝒋𝚼𝚼𝑫𝑫𝑫𝑫,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)22(  
𝟎𝟎 ≤ 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮

𝝎𝝎,𝝌𝝌 ≤ 𝑷𝑷�𝑮𝑮𝑴𝑴𝑮𝑮𝝎𝝎  ,  
∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝜴𝜴𝑮𝑮,∀𝑴𝑴𝒋𝒋𝚼𝚼𝑴𝑴𝑮𝑮,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)23(  
 

𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝟏𝟏 ,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳/𝜴𝜴𝑳𝑳+ 

)24(  
 

𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒋𝒋{𝟎𝟎,𝟏𝟏},∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔,𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 

)25(  
 

𝜽𝜽𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌 = 𝟎𝟎 , 𝒔𝒔 = 𝒔𝒔𝑴𝑴𝒇𝒇𝒔𝒔𝑴𝑴𝒏𝒏𝒓𝒓𝑴𝑴 𝑮𝑮𝒃𝒃𝒔𝒔,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)27(  
𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒑𝒑 ≥ 𝟎𝟎 ,𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒏𝒏 ≥ 𝟎𝟎 ,  
∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)28(  
𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌(𝒍𝒍) ≥ 𝟎𝟎 ,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳, 

 𝒍𝒍 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐, … ,𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

)29(  
𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌(𝒍𝒍) ≤ ∆𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔 + �𝟏𝟏 −𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔

𝝌𝝌 �𝑴𝑴 ,∀(𝒔𝒔, 𝒔𝒔)𝒋𝒋𝜴𝜴𝑳𝑳, 
𝒍𝒍 = 𝟏𝟏,𝟐𝟐, … ,𝑳𝑳 ,∀𝝎𝝎𝒋𝒋𝜴𝜴𝝎𝝎,∀𝝌𝝌𝒋𝒋𝜴𝜴𝝌𝝌 

 

𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔دراينجا ضرب دو عدد باينري 
𝝌𝝌 را  به خود 1 يا 0 كه مقادير 

) 13ميگردد باعث تغيير در معادالت پخش بار ميگردد . معادالت خطي (
) ميشوند كه از 4)و(6) بترتيب جايگزين معادالت غيرخطي  (14و(

حاصلضرب يك متغير باينري (خط انتقال) در ساير متغيرهاي سيستمي 
) گرديده است 5) نيز جايگزين معادله (16)و(15تشكيل ميگردد. معادالت (

كه بيانگر فرمول تلفات ميباشد. در مورد ساير معادالت نيز توضيحات الزم 
) با يك 14قبال ارائه گرديده است.فقط الزم به اشاره مي باشد كه در معادله (

𝑾𝑾𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔شدن  مقدار  
𝝌𝝌 پخش بار  DC  بين دو باس با توجه به اختالف 

فاز آنها اعمال ميگردد و با صفر شدن آن فاز باسها هر مقدار دلخواه را 
ميتوانند اختيار كند و به اصطالح پخش بار با توجه به نبود خط اعمال 

براي خطي نميگردد و اين روال براي ساير معادالت نير صادق مي باشد.
𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔سازي تلفات به دو متغير كمكي پيوسته 

𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒏𝒏 و 𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔
𝝎𝝎,𝝌𝝌,𝒑𝒑 احتياج است كه 

𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔 ارائه شده است .[23]در 
𝝎𝝎,𝝌𝝌(𝒍𝒍) به ترتيب نشاندهندهي متغير استفادهشده 

 از 𝒍𝒍 ) ، جايي كه ,𝒔𝒔𝒔𝒔در خطيسازي تلفات توان در كريدور (
 (مجموعه تعداد بلوكهاي خطيسازي تلفات توان) انتخاب 𝜴𝜴𝑳𝑳زيرمجموعه

 امين بلوك اندازه زاويه ولتاژ بين دوباس ميباشد. 𝒍𝒍ميگردد و نشاندهنده 
∆𝜽𝜽𝒔𝒔𝒔𝒔 و 𝜶𝜶𝒔𝒔𝒔𝒔(𝒍𝒍) به ترتيب نشاندهندهي حد باالي بلوكهاي زاويه ولتاژ 

 امين بلوك خطسازي تلفات زاويه ولتاژ 𝒍𝒍) و شيب ,𝒔𝒔𝒔𝒔كريدور (
 يك عدد مثبت با اندازه كافي بزرگ ميباشد. M) ميباشد.ثابت ,𝒔𝒔𝒔𝒔كريدور(

اطالعات بيشتر در مورد فرمولبندي برنامهريزي خطي آميخته با اعداد 
 ] ميتوان يافت.25] و [24] ، [8صحيح را در [
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 مطالعات موردي .3

در اين قسمت، مدل پيشنهادي برروي دو سيستم شناخته شده گارور و 
 پيادهسازي شده است. در ساختار بازار مبتني بر IEEE[22] باس 24

حوضچه درنظرگرفتهشده، واحدهاي توليدي و بارها بهمنظور بيشينهكردن 
سود خود پيشنهادهاي فروش و خريد خود را ارائه ميكنند. پس سمت 

) خود را در بلوكهاي توليدي متفاوت و با Offerتوليد پيشنهادي فروش(
) خود را در Bidقيمتهاي افزايشي وسمت مصرف نيز پيشنهادي خريد (

بلوكهاي مصرفي مختلف و با قيمت كاهشي به بازار ارائه ميكند. همانطور 
كه قبال گفته شد براي توصيف رفتار بار از سناريوهاي مختلف كه برگرفته از 

 منحني تدوامي بار است استفاده شدهاست..

  باسه گارور6سيستم  .3.1

 اين شبكه شش باس دارد كه پنج تا از اين باسها با هم در ارتباط 
هستند و امكان جابجايي توان بين آنها وجود دارد. باس ششم از بقيه شبكه 
جدا است و درصورت نياز به كمك خطوط جديد امكان اتصال پيدا ميكند. 

) امكان اضافه شدن حداكثر سه خط با 29) تا (11با حل مساله بهينهسازي (
درنظرگرفتن خطوط موجود وجود دارد. ساختار بازار اين سيستم شامل ده 

. كه هر ژنراتور پيشنهاد فروش خود را به [15]ژنراتور و پنج بار ميباشد
صورت يك بلوك و در آن سمت هر بار پيشنهاد خريد خود را در پنج بلوك 

برابر با قيمتهاي متفاوت ارائه ميكند. اطالعات شبكه و بازار و همچنين 
آمده است.با پيادهسازي [15]سناريوهاي مربوط به منحني تدوامي بار در

) بروي سيستم گارور، هشت خط در چهار 29 (–) 11مساله بهينهسازي (
كريدور  براي ساخت پيشنهاد ميشوند كه عبارتند از: سه خط در كريدور 

) و يك خط در 5،6)، دو خط در كريدور (2،6) ، دو خط در كريدور (6و4(
). مجموع هزينه سرمايهگذاري انجام شده در اين راستا برابر با 3،5كريدور (

  ميليون دالر ميباشد. 298

 : خطوط پيشنهادي و هزينه سرمايهگذاري1جدول

TEPخطوط   مدل

 پيشنهادي

-هزينه سرمايه

گذاري(ميليون 

 دالر)

مجموع رفاه 

اجتماعي از دست 

 رفته (ميليون دالر) 

بدون در نظرگرفتن 
 قيد امنيت

)2،6= (2 ، 
)4،6=(1  

90 14.3 

با درنظرگرفتن قيد 
 امنيت

)2،6= (2 ، 
)4،6=(3 ، 
)5،6=(2 ، 
)3،5=(1 

298 2.2 

 

براي مقايسه نتايج حاصله از دو حالت برنامهريزي بدون و با 
 آمدهاست. براي عدم درنظرگرفتن 1درنظرگرفتن معيار امنيت، در جدول 

𝚭𝚭𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔معيار امنيت كافيست فقط
𝝌𝝌 را همواره مساوي با يك قرار دهيم به اين  

 به ترتيب 1معنا كه خطي هرگز حذف نگردد. ستون دوم و سوم جدول 
خطوط اضافهشده به سيستم و هزينه سرمايهگذاري را نشان ميدهد. و ستون 
چهارم مجموع رفاه اجتماعي از دست رفته كه از رفاه اجتماعياز دست رفته 

در صورت حذف تك تك  خطوط و جمع كردن آنها بدست ميآيد(با 
).در ستون آخر مي توان ديد كه با حذف خطوط با توجه N-1توجه به معيار 

 درصد رفاه 22.88 در مساله برنامهريزي انتقال عادي ميزان N-1به معيار 
اجتماعي كاهش مييابد كه اين مساله در برنامهريزي انتقال امنيت محور به 

  درصد بهبود پيدا ميكند.3.29مقدار 

 : توليد، مصرف و تلفات در دو نوع برنامهريزي2جدول

ميزان توليد  سناريو

 (مگاوات ساعت)

ميزان مصرف 

 (مگاوات ساعت)

 تلفات(مگاوات ساعت)

N-1 عادي N-1 عادي N-1 عادي 

1 355.8 362.6 342.2 342.2 13.6)3.6(%  20.4)5.6(%  

2 572.2 551.3 544.0 517.6 28.2)4.9(%  33.7)6.1(%  

3 752.4 637.6 711.9 600.1 40.5)5.4(%  37.5)5.9(%  

4 951.2 650.0 897.5 611.2 53.7)5.6(%  38.8)6.0(%  

 

 : قيمتهاي گرهاي در دو نوع برنامهريزي3جدول

-كمينه قيمت گره سناريو

اي (دالر بر 

 مگاوات ساعت)

-بيشينه قيمت گره

اي (دالر بر 

 مگاوات ساعت)

 ميانگين قيمت گرهاي

 (دالر بر مگاوات ساعت)
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N-1 عادي N-1 عادي N-1 عادي 

1 15 15 16.4 17.9 15.6 16.60 

2 19 17 20.8 22.1 20.8 20.14 

3 19 17 21.7 26.0 21.7 23.08 

4 21 17 25 30.0 25 25.33 

 

 ميزان توليد، مصرف و تلفات آمدهاست. همانطور كه در 2در جدول 
- توليد و مصرف بيشتري در بازار برندهN-1اين جدول آمدهاست. در مدل 

شدهاند. دليل اين امر، حذف گلوگاههاي انتقال كه درنتيجه اعمال مدل امنيت 
محور حاصل ميگردد و با باز شدن اين گلوگاهها عملكرد بازار بهبود پيدا 

كرده و مسيرهاي عبور توان نيز بهگونهاي فراهم ميگردد كه تلفات نيز 
- بيشينه، كمينه و ميانگين قيمتهاي گرهاي آمده3كاهش يابد. در جدول 

است . يكي از شاخصهاي بهيود عملكرد بازار نزديك بودن مقدار ميانگين 
قيمت گرهاي به مقادير بيشينه و كمينه قيمتهاي گرهاي ميباشد كه به 

P4Fاصطالح قيمت يكنواخت

�
P ميگويند. كه در اين جدول ميتوان برتري مدل 

بايد به اين اصل توجه كرد كه معيار امنيت امنيت محور را مشاهده كرد. 
محور فقط براي امنيت شبكه و جلوگيري از دست رفتن قراردادها توليد و 

مصرف ميباشد ولي با توجه به اضافه كردن خطوط سازوكار بازار بهبود پيدا 
P5Fدرنهايت شاخصهاي بازاري ديگري از قبيل مازاد توليدكنندهميكند.

�
P مازاد ،

P6Fمصرفكننده

�
Pمازاد تجاري ،P7F

�
P آمدهاست. مازاد 4 و رفاه اجتماعي در جدول 

توليدكننده و مصرفكننده از تفريق مجموع درآمدهاي آنها از هزينههاي 
آنها بدست ميآيد. مازاد تجاري از مجموع حاصلضرب توان عبوري هر 

خط در تفاضل قيمت گرهاي باسهاي متصل به آن بدست ميآيد. كه مازاد 
تجاري از محدوديت شبكه حاصل ميگردد.با توجه به اين اصل كه مدل 
برنامهريزي بدون معيار امنيت نگاه فقط اقتصادي دارد و با درنظرگرفتن 
معيار امنيت سرمايهگذاري زيادي بايد انجام گيرد تا قراردادهاي توليد و 

مصرف در حذف تك خط پايدار بماند. در عوض درمقابل حذف تكخط 
مقاوم بوده و همانطور كه بيان شد به ميزان خيلي كمتري نسبت به مدل 

                                                           
�Flat Price 

�Producer Surplus 
�Consumer Surplus 

�Merchandising Surplus 

- همانبدون امنيت رفاه اجتماعي در مجموع حذف تك خط كاهش مييابد.

 66.8 به مقدار 62.5 آمدهاست رفاه اجتماعي از مقدار 4طور كه در جدول 
 4.3ميليون دالر رسيدهاست. البته بايد اذعان داشت كه براي اين افزايش 

 ميليون دالر افزايش پيدا كردهاست 208ميليون دالري، هزينه سرمايه گذاري 
كه اين مقدار سرمايهگذاري بدليل درنظر گرفتن معيار امنيت كه يكي از 

ملزومات سيستم قدرت ميباشد، اين چنين افزايشي به همراه داشته است. 
- ميليون دالر مي2.3 به 9.1البته با توجه به كاهش فوقالعاده مازاد تجاري از 

P8Fتوان نتيجه گرفت كه سيستم به سمت دسترسي باز

�
P.رشد پيدا كردهاست  

 

 : مازادها و رفاه اجتماعي در دو نوع برنامهريزي4جدول

مازاد  سناريو

 توليدكننده

 (ميليون دالر)

-مازاد مصرف

 كننده

 (ميليون دالر)

 مازاد تجاري

 (ميليون دالر)

 رفاه اجتماعي

 (ميليون دالر)

N-1 عادي N-1 عادي N-1 عادي N-1 عادي 

1 15.4 16.8 33.5 29.3 0 1.8 48.9 47.9 

2 32.3 27.2 36.1 33.1 2.6 6.9 71.0 67.2 

3 36.4 35.2 44.2 23.0 4.4 18.4 85.0 76.6 

4 54.4 39.7 35.9 13.4 8.2 31.5 98.5 84.6 

 62.5 66.8 9.1 2.3 28.0 36.3 25.5 28.2 كل

 

 

 IEEE باسه استاندارد 24سيستم  .3.1

- خط انتقال مي41 باس و 24 شامل IEEE باسه استاندارد 24سيستم 

 آمدهاست. در اين شبكه نيز حداكثر [22]باشد. اطالعات اوليه و شبكه در 
سه خط بههمراه خطوط اوليه شبكه ميتوان اضافه نمود.اطالعات ساختار 

 بار مي باشد و همچنين پيشنهادات توليد 17 واحد توليدي و11بازار  شامل 
با برنامهريزي توسعه انتقال امنيت  آمده است.[15]وسمت مصرف كه در

 و 13-12، 13-11، 12-10، 7-6، 24-3، 9-3، 4-2، 5-1 خط 12محور 
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 اضافه مي گردد.رفاه اجتماعي طرح بهينه 8-7 و 10-6دوتا در كريدورهاي 
 ميليون دالر ميگردد و هزينه سرمايهگذاري اين تعداد 237.7برابر با مقدار

 ميليون دالر ميگردد. در صورتي كه با برنامهريزي انتقال 518خطوط برابر با 
 و دو خط در 17-16، 16-14بدون درنظرگرفتن امنيت چهار خط 

 ميليون دالر به سيستم اضافه مي گرددو رفاه 134 با هزينه 5-1كريدور
  ميليون دالر ميباشد. 226.1اجتماعي حاصله از اين طرح مقدار

 نتيجهگيري .4

در اين مقاله يك روش پيشنهادي براي حل مساله برنامهريزي انتقال 
 به صورت يك محدوديت N-1امنيت محور در بازار برق ارائه شد كه معيار 

 باسه گارور 6 پيشنهادي برروي سيستم MILPبه سيستم افزوده شد. مدل 
 به صورت مختصر بررسي IEEE باسه 24به تفصيل و برروي سيستم 

گرديد. هرچند با اضافه كردن خطوط پيشنهادي، حذف تك خط ديگر اثري 
برروي سازوكار بازار ندارد و قراردادهاي توليد و مصرف مستحكم باقي 
ميمانند ولي آنچه حائز اهميت است براي درنظرگرفتن معيار امنيت بايد 

 يك معيار قطعي براي N-1هزينه سرمايهگذاري زيادي انجام گيرد. معيار 
درنظرگرفتن خروج خطها و هيچ گونه احتمالي براي خروج خط يا ميزان 

اهميت خروج يك خط درنظر نميگيرد. در نتيجه اعمال معيار امنيت به 
-سيستم قدرت بدون درنظر گرفتن احتماالت موجب باال رفتن هزينه سرمايه

 گذاري ميگردد و بهتر است از مدلهاي احتماالتي استفاده گردد.
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