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 چكيده
يكي از نياز هاي اساسي بازار برق داشتن اطالعات قابليت 

قابليت انتقال . انتقال توان در دسترس در هر لحظه مي باشد
 كه داراي دقت و توان در دسترس بايد به روشي تعيين گردد

سرعت مناسب بوده و مالحظات پايداري ولتاژ نيز مورد توجه 
در اين مقاله يك روش براي محاسبه ظرفيت قابل . قرار گيرد

انتقال در دسترس ارائه شده كه عالوه بر قيود امنيتي قيد 
 .پايداري ولتاژ را در نظر مي گيرد

قيود امنيتي براي اين منظور ابتدا به روش پخش بار بهينه با 
براي آنكه تعيين . حداكثر بار منطقه مصرف تعيين مي گردد

 قيد پايداري ولتاژ رعايت شده است ،كنيم آيا در اين نقطه كار
يا خير، با آزاد سازي قيود حد ولتاژ باسها و حد توان خطوط 

 بار منطقه مصرف گام به گام افزايش مي يابد و در هر ،انتقال
سبت به ولتاژ تعيين مي شود تا به نقطه مصرفي ن گام مشتق بار
براي لحاظ نمودن حاشيه پايداري ولتاژ بار . بحراني برسيم

حداكثر .  درصد بار نقطه بحراني باشد85منطقه مصرف بايد 
 85بار بدست آمده از روش پخش بار بهينه با قيود امنيتي با 
هر . درصد بار منطقه مصرف در نقطه بحراني مقايسه مي شود

م كه كمتر باشد حداكثر مقدار بار منطقه مصرف است كه كدا
هم قيد پايداري ولتاژ و هم قيود امنيتي را رعايت مي كند و 

 -مي لذا مبناي محاسبه ظرفيت قابل انتقال در دسترس قرار
با كم نمودن حاشيه اطمينان انتقال و حاشيه مفيد . گيرد

 ،ار اوليهظرفيت از افزايش بار منطقه مصرف نسبت به نقطه ك
اين روش . ظرفيت قابل انتقال در دسترس محاسبه مي گردد

  خراسان- و در انتها به شبكه مازندران PJM باسه 8به شبكه 
 . شده استياعمال و نتايج بررس

 

  مقدمه-1
استفاده از روش مناسب جهت تعيين ظرفيت قابل انتقال در 

ده روش مورد استفا. دسترس از اهميت خاصي برخوردار است
بايد داراي سرعت و دقت كافي در محاسبات بوده و از لحاظ 

در عمل براي شبكه هاي . ]1-6[پايداري نيز مطمئن عمل كند
، RPF(1(واقعي و بزرگ از سه روش پخش بار تكراري 

 ، و پخش بار بهينه با قيود امنيتيCPF(2(پخش بار پيوسته 

                                                           
1- Repeat Power Flow 
2- Continuation Power Flow 

 98-F-SEA-0885 
 



 
  با در نظر گرفتن قيود امنيتي و پايداري ولتاژ بين مناطق مازندران و خراسانمحاسبه قابليت انتقال توان در دسترس

 

 المللي برق مين كنفرانس بين و سوبيست
 

 
 

2 

)TSCOPF(1س  براي محاسبه ظرفيت قابل انتقال در دستر
 اطالعات دقيقي در مورد RPFروش . ]2[استفاده مي شود

 مي دهد ولي به دليل پخش بارهاي  QV , PV منحني هاي
متوالي و حل معادالت پخش بار در هر مرحله، بسيار زمانبر 

. بنابر اين از اين روش به ندرت استفاده مي شود. مي باشد
ه  بار را به صورت پله اي افزايش مي دهد تا بCPFروش 

نقطه ناپايداري برسد و در هر مرحله به جاي معادالت پخش 
بنابراين از . بار، پاره اي از معادالت ساده شده را حل مي كند

لحاظ پايداري مطمئن عمل كرده و داراي سرعت مناسبي است 
ولي اين روش نيز داراي مشكالتي از قبيل پيچيدگي روندهاي 

 ].3[ زه گام مي باشدو روش هاي تعيين اندا تصحيح بيني، پيش
 در محيط هاي متمركز كه داراي 2OPFروش هاي مبتني بر 

ديسپاچينگ مركزي است كاربرد دارد و براي محيط هاي غير 
 كه در TSCOPFبنابراين از روش . متمركز مناسب نيست

 ].2[محيط هاي غيرمتمركز مناسب است استفاده مي شود
 كه RPF, CPF بر خالف روش هاي TSCOPFدر روش 

به صورت افزايش پله اي به جواب مي رسند، جواب با حل 
و داراي دقت و سرعت . بدست مي آيد) 1(مسئله بهينه سازي 

كافي مي باشد ولي اطالعات درستي در مورد پايداري ولتاژ 
روش پيشنهادي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار . نمي دهد

پايداري  بوده كه قيد TSCOPFمي گيرد مبتني بر روش 
بدين ترتيب در روش . ولتاژ نيز به آن اضافه شده است

 -پيشنهادي عالوه بر سرعت و دقت، با بدست آوردن منحني
 توان و شيب آنها حاشيه پايداري ولتاژ نيز در نظر -هاي ولتاژ

 ].8[گرفته مي شود 
 

  به روش پخش بار بهينه ATC محاسبه -2
ي است كه براي  يك مسئله بهينه سازATCمسئله محاسبه 

. تعيين حداكثر ظرفيت انتقال در دسترس به كار برده مي شود
قيود مسئله . تابع هدف اين مسئله توان انتقالي مي باشد

 انتقال توان، محدوديت معادالت پخش بار، محدوديت هاي
                                                           
1 -Transfer Security Constraint Optimal Power            
 Flow  
2- Optimal Power Flow   

توليد توان، محدوديت هاي بار و محدوديت هاي ولتاژ  هاي
يين ظرفيت قابل انتقال  مدلسازي مسئله تع].7، 1،2[دمي باش

 در دسترس با در نظر گرفتن قيود امنيتي به صورت زير 
  .مي باشد

Maximize 
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 .اند متغيرها به صورت زير تعريف شده) 1(در رابطه
 : PGiباس توان اكتيو توليدي i 

PGi
o :  باس حالت پايه توان اكتيو توليديi 

 PDi :توان اكتيو مصرفي باس   i  
PDi

o   : باسحالت پايه توان اكتيو مصرفي                     i 

  QGi :  توان راكتيو توليدي باس                               i  
QDi  : توان راكتيو مصرفي باس                 i  

 QDi
o

 i    باس حالت پايه توان راكتيو مصرفي: 
Ui  :  ولتاژ باسi 

Sij  : توان ظاهري خطij 



 
  با در نظر گرفتن قيود امنيتي و پايداري ولتاژ بين مناطق مازندران و خراسانمحاسبه قابليت انتقال توان در دسترس

 

 المللي برق مين كنفرانس بين و سوبيست
 

 
 

3 

  به روش الگوريتم پيشنهاديATCمحاسبه  -3
 بر اساس روش پخش بار بهينه بوده كه TSCOPFروش 

حدود اندازه ولتاژ، . قيود امنيتي نيز در آن لحاظ شده است
تي خطوط و حدود حدود زاويه ولتاژ، حدود ظرفيت حرار

اين روش .  لحاظ مي گرددTSCOPFتوان توليدي در  
الگوريتم . اطالعات دقيقي در مورد پايداري ولتاژ نمي دهد

 است كه قيد TSCOPFپيشنهادي در واقع همان روش 
) 1( شكل PVمنحني . پايداري ولتاژ به آن اضافه شده است

قطه بحراني اين منحني نشان مي دهد كه در ن. رادر نظر بگيريد
  است و قبل از نقطه بحراني شيب منحني 

 .منفي مي باشد

 
  توان-منحني ولتاژ) 1(شكل  

 

بنابراين براي در نظر گرفتن قيد پايداري ولتاژ در محاسبه 
 يك عدد hكه   ظرفيت قابل انتقال بايد قيد  

حاشيه  ي ونقطه بحران) 2(در شكل . منفي است لحاظ شود
 .پايداري نشان داده شده است

 
 حاشيه نقطه توان با حاشيه پايداري -منحني ولتاژ) 2(شكل

 
 به صورت پارامتري و لحاظ آن به صورت dP/dVمحاسبه 

را به  dP/dVلذا بايد . يك قيد در بهينه سازي مشكل است
براي اين منظور ابتدا با اجراي . صورت عددي تخمين بزنيم

با در نظر گرفتن حداكثر بار منطقه مصرف ) 1(بهينه سازي 

اين . قيود حد توان خطوط و حد ولتاژ باسها تعيين مي شود
Pdبار را با 

TSCسپس بار منطقه مصرف در . دهيم  نمايش مي
بار نقطه بحراني . شود نقطه بحراني پايداري ولتاژ محاسبه مي

Pdبا 
C ه ما بدنبال حداكثر بار منطق. شود نمايش داده مي

مصرف كه هم حاشيه پايداري ولتاژ و هم قيود امنيتي را 
براي رعايت حد پايداري ولتاژ بار . كند هستيم رعايت مي

 بار نقطه 85/0منطقه مصرف بايد كوچكتر يا مساوي با 
براي رعايت قيود امنيتي بار منطقه مصرف بايد . بحراني باشد

Pdكوچكتر يا مساوي 
TSCقه مصرف حداكثر بار منطلذا .  باشد

كه هم حاشيه پايداري ولتاژ و هم قيود امنيتي را رعايت ميكند 
)Pd

TSVS (برابر است با: 
)2(                     Pd

TSVS = min {Pd
TSC, 0.85 Pd

C} 
Pdلذا 

TSVS مالك محاسبه حداكثر ظرفيت قابل انتقال در 
 حالتي را نشان مي) الف-3(شكل . گيرد دسترس قرار مي

Pdدهد كه 
TSC≤ 0.85 Pd

C بوده و لذا Pd
TSVS = PdTSC  

دهد كه  حالتي را نشان مي) ب-3(شكل . باشد مي
Pd

TSC≥0.85 Pd
C بوده و لذا Pd

TSVS = 0.85 Pd
C  

 .باشد مي

 

 
 

  توان-منحني هاي ولتاژ) 3(شكل 
Pd الگوريتم روش پيشنهادي براي تعيين 

TSVSبه صورت زير است . 
Pd )1( با اجراي بهينه سازي) لفا.

TSC  تعيين مي شود 
Pdمقدار ) ب

Cبه روش زير تعيين مي شود  
 مي شودبرابر با يك قرار داده ) k(مقدار شمارنده گام حركت ) 1-ب

 )الف

ب
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قرار داده مي شود      برابر باحد باالي ) 2-ب
 گام حركت . د توان خطوط آزاد مي شودو قيود ولتاژ وح

 .بوده و يك مقدار كوچك مي باشد
 افزايش مي يابد kاجرا شده و ) 1(بهينه سازي ) 3-ب

 
به صورت تقريبي   براي  مشتق) 4-ب

 .سبه مي شودبه صورت زير محا k-1 وkبين دو مرحله 

 
 - است الگوريتم متوقف مياگر ) 5-ب

 .برويد) 2-ب(شود در غير اينصورت به مرحله 
 آخرين مقدار بدست آمده از بهينه سازي براي ) 6-ب

 .مي باشد)  (برابر با مقدار بحراني 
مقدار بار منطقه مصرف كه حداكثر ) 2 (رابطهبا استفاده از ) ج

هم حاشيه پايداري ولتاژ و هم قيود امنيتي را رعايت ميكند 
)Pd

TSVS (را محاسبه كنيد. 
ظرفيت قابل انتقال در دسترس به صورت زير محاسبه ) د

  :ميشود
  )3(        ATC= (Pd

TSVS- Pd
0)-TRM-CBM 

TRM  :حاشيه اطمينان انتقال- CBM : حاشيه مفيد ظرفيت 

 بـه روش    PJM شـبكه هشـت باسـه        ATCمحاسبه   -4
 الگوريتم پيشنهادي

 كه  )PJM( مريلند - نيو جرسي- باسه پنسيلوانيا8سيستم 
دياگرام تك .  بار است را در نظر بگيريد5 ژنراتور و 7داراي 

آورده شده ) 4( باسه مورد مطالعه در شكل 8خطي شبكه 
درج ) 1 (پارامترهاي خطوط انتقال اين شبكه در جدول. است

داده ) 2(سيستم در جدول ) پايه(نقطه كار اوليه . شده است
 .شده است

 
 8پارامترهاي خطوط انتقال شبكه ) 1(جدول      
Limit 
(MW) 

Reactance 
(ohm) 

To    
Bus 
No. 

From 
Bus No. 

Line 
No. 

280 0.03 2 1 1 
140 0.03 4 1 2 
380 0.0065 5 1 3 
120 0.01 3 2 4 
230 0.03 4 3 5 
200 0.03 5 4 6 
300 0.02 6 5 7 
250 0.025 1 6 8 
250 0.015 4 7 9 
340 0.022 8 7 10 
240 0.018 3 8 11 

 
 

 
 

  باسه مورد آزمايش8شبكه  )4(شكل
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  باسه8مقادير حالت پايه شبكه ) 2(جدول 

  باس    

0 0 0 1.08 1 

0.4 0 1.5 0 2 

0.4 1.17 1.5 3.92 3 

0.4 0 1.5 0 4 

0 0 0 0 5 

0.4 0.65 1.25 0 6 

0 0 0 2 7 

0.4 0.4 1.25 0 8 
 

، 1منطقه اول شامل باسهاي .  منطقه مي باشد2اين شبكه شامل 
.  مي باشد8 و 7، 4، 3، 2 و منطقه دوم شامل باسهاي 6، 5

 به 1هدف محاسبه ظرفيت قابل انتقال در دسترس از منطقه 
جهت محاسبه حداكثر . باشد  مي2 در منطقه 8 و 4، 3باسهاي 

قابل انتقال از منطقه اول به منطقه دوم، بار منطقه اول و توان 
با ماكزيمم سازي . توليد منطقه دوم ثابت نگه داشته مي شود

افزايش . بار در منطقه دوم، توليد در منطقه اول افزايش مي يابد
توليد در منطقه اول تا جايي كه محدوديت ها اجازه دهند ادامه 

شود كه  منطقه دوم فرض ميدر حداكثر سازي بار . مي يابد
 از منطقه دوم به نسبت مقادير اوليه 8 و 4، 3بار باس هاي 

  خطوط بين 5-4 و 1-4 ، 1-2خطوط . خود افزايش مي يابند
 باسه مي باشند كه در حقيقت محاسبه 8منطقه اي سيستم 

ATCظرفيت حرارتي .  روي اين سه خط انجام مي شود
 .مشخص شده اند) 1(خطوط در جدول 

معادالت پخش بار و شروط افزايش بار به نسبت مقادير اوليه 
محدوديت هاي . شوند به عنوان قيد مساوي در نظر گرفته مي

 -انتقال توان خطوط، محدوديت هاي توليد توان، محدوديت
  قيد  به عنوانولتاژزاويه  هاي بار، و محدوديت هاي اندازه و

 حداكثر TSCOPFبا اجراي . مساوي تعريف مي شوندنا 
 - با در نظر گرفتن قيود امنيتي محاسبه مي2مقدار بار منطقه 

 دوم در ستون TSCOPFنقطه كار بهينه بدست آمده از . گردد
 -با توجه به نقطه كار پايه جدول. درج شده است) 3(جدول 

 1 به ناحيه 2 مگاوات در حالت پايه از ناحيه 17توان  )2(
كار بدست آمده از با توجه به نقطه . ارسال مي شود

TSCOPF 8و4، 3مجموع بار باسهاي ) 3(وم جدولد ستون 
 مگاوات و ظرفيت قابل انتقال در دسترس از 2/934برابر با 

  در منطقه دوم برابر است با8 و 4، 3ناحيه به باسهاي 

 
 
 
  

 برابر با چهار درصد حداكثر توان TRMدر معادله فوق 
 در نظر 2 در منطقه 8 و 4، 3 به باسهاي 1 انتقالي از منطقه

با دقت در .  صرفنظر شده استCBMگرفته شده است و از 
 4-1مشاهده مي شود كه حد توان خط ) 3(وم جدول دستون 

 به 1محدود كننده ظرفيت قابل انتقال در دسترس از ناحيه 
براي بدست آوردن نقطه بحراني قيود حد .  مي باشد2ناحيه 

خطوط انتقال آزاد شده و حد توان مصرفي باسهاي ولتاژ و حد 
 گام به گام افزايش مي يابد و در هر گام پس از 8 و 4، 3

اجراي بهينه سازي مشتق و توان مصرفي حساس ترين باس 
 - نسبت به ولتاژ آن محاسبه مي8 يعني باس شماره 2منطقه 
  به حد كافي به صفر نزديك شد درهرگاه كه. گردد

 در 8 باس شماره PVمنحني . نزديكي نقطه بحراني مي باشيم
رسم ) 6( در شكل 8 باس شماره  ومنحني) 5(شكل 

 .شده است

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

X: 8.85
Y: 0.5567

Pd8-V8

Pd8

V8

 
 8باس در  توان -منحني ولتاژ) 5(شكل 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
X: 8.85
Y: -0.1619

Pd8 - dp/dv, Numerical

Pd8

dp/dv

 
 8منحني مشتق توان نسبت به ولتاژ در باس ) 6(شكل 
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با . درج شده است) 3( جدول سومنقطه كار بحراني در ستون 
 8 و 4، 3مجموع بار باسهاي ) 3( جدول سومتوجه به ستون 

براي در .  مگاوات مي باشد8/3005 در حالت بحراني برابر با
 بايد 8 و 4، 3نظر گرفتن حاشيه پايداري مجموع بار باسهاي 

بار نقطه بحراني يعني كوچكتر يا   درصد85كوچكتر يا مساوي 
متناظر با حداكثر بار نقطه كار .  مگا وات باشد9/2554مساوي 
 با در نظر گرفتن حاشيه پايداري ولتاژ در 8 و 4، 3باسهاي 

 .درج شده است) 3( جدول چهارمستون 
 8 و 4، 3براي در نظر گرفتن قيود امنيتي مجموع بار باسهاي 

نقطه كار بهينه ( مگاوات باشد2/934بايد كوچكتر يا مساوي 
گرفتن حاشيه  لذا براي در نظر )TSCOPF بدست آمده از

پايداري ولتاژ و قيود امنيتي مجموع بار اين سه باس بايد 
لذا ظرفيت قابل انتقال در .  باشد2/934كوچكتر يا مساوي 

 برابر با 2 در ناحيه 8 و 4، 3 به باسهاي 1دسترس از ناحيه 
 سيستم و در اين نقطه كار،در اين .  مگا وات مي باشد8/471

و لذا .  از قيد پايداري ولتاژ استقيود امنيتي محدود كننده تر
 به TSCOPFظرفيت قابل انتقال در دسترس بدست آمده از 

در . عنوان ظرفيت قابل انتقال در دسترس استفاده مي شود
همه سيستمها چنين نيست و ممكن است قيد پايداري ولتاژ 

 باس SV , QVمنحني . محدودكننده تر از قيود امنيتي باشد
نكه  همچنا. درج شده است) 8(و ) 7(ي  در شكل ها8شماره 
 از 8نكه ولتاژ باس  دهند چنا نشان مي) 8(الي ) 5(هاي  شكل

 .كمتر شود فروپاشي ولتاژ رخ خواهد دادپريونيت  56/0
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 8 توان راكتيو در باس -منحني ولتاژ) 7(شكل 
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 8 توان ظاهري در باس -منحني ولتاژ) 8(شكل 

 
 .  در سه حالت زير نشان ميدهدمقادير متغيرها را) 3(جدول 

حداكثر با منطقه مصرف با در نظـر گـرفتن قيـود            : حالت اول   
قيود در ايـن    (حالت بحراني   : حالت دوم   ). TSCOPF(امنيتي  

منظـور نمـودن حاشـيه      : حالت سـوم    ). حالت آزاد شده است   
 درصـد بـار نقطـه بحرانـي         85/0بار منطقه مصـرف     (پايداري  

 محاسبه قابليت انتقال توان در دسترس بين شركت         -5). تاس
 هاي برق منطقه اي مازندران و خراسان

در اين بخش ظرفيت قابل انتقال در دسترس بين شركت هاي 
برق منطقه اي مازندران و خراسان با استفاده از الگوريتم 

 باال بردن سرعت براي.  محاسبه مي شود3پيشنهادي بخش
 - خراسان كاهش مرتبه داده مي–محاسبات، شبكه مازندران 

كاهش باسهاي شبكه به روش معمول سبب گم شدن . شود
خطوط بين منطقه اي شده و محاسبه ظرفيت قابل انتقال بين 

بنابر اين يك روش براي . نواحي را با مشكل مواجه مي سازد
طقه اي ارائه شده كاهش باسهاي شبكه با حفظ خطوط بين من

 -براي اين منظور ابتدا خطوط بين منطقه اي حذف مي. است
ماتريس ادميتانس هر يك از مناطق بطور جداگانه . گردد

در هر يك از مناطق باسهاي ژنراتوردار و . محاسبه مي شود
باسهاي مرزي حفظ و باسهاي ديگر حذف شده و ماتريس 

 - كرون محاسبه ميادميتانس كاهش يافته با استفاده از روش
 سپس خطوط  بين  منطقه اي  اضافه شده   و ماتريس . گردد

بدين ترتيب . شود مي ادميتانس كاهش يافته كل شبكه محاسبه
ضمن حفظ خطوط بين منطقه اي باسهاي غير ضروري حذف 

دياگرام تك خطي شبكه هاي مازندران و خراسان .  مي شوند
روش گفته شده ابتدا طبق .نشان داده شده است) 9(در شكل 
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خط انتقال بين مناطق مازندران و خراسان حذف گرديده و 
ماتريس ادميتانس كاهش يافته مناطق مازندران و خراسان 

سپس ماتريس ادميتانس كاهش يافته شبكه .. محاسبه مي شود
مازندران با خراسان تركيب شده و ماتريس ادميتانس كاهش 

اين .  خراسان بدست مي آيديافته تركيب دو منطقه مازندران و
درايه هايي كه با . درج شده است)  4(ماتريس در جدول 

اضافه كردن خط بين منطقه اي تغيير مي كند يعني درايه 
 در جدول مشخص    ،  هاي

شماره گذاري باس هاي شركت هاي برق منطقه اي . شده اند
)  4(دران و خراسان پس از كاهش مرتبه مطابق جدول مازن

 .مي باشد

 
 

 PJM باسه 8 محاسبه ظرفيت قابل انتقال براي شبكه نتايج) 3(جدول 

 حد باالي متغيرها
حد پايين 
 متغيرها

مقادير متغيرها هنگامي كه بار 
 بار 85/0منطقه مصرف برابر با 

 نقطه بحراني است

مقادير متغيرها در نقطه 
 بحراني است

مقادير متغيرها پس از حداكثر 
نمودن بار منطقه مصرف با در 

 ود امنيتينظر گرفتن قي
 هامتغير

10 1.08 8.822114 14.62949 1.08 Pg1 
3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 Pg3 

0 0 0 0 0 Pg4 
10 0 9.527585 9.606632 5.135084 Pg5 
10 0 5.01903 4.987474 0 Pg6 
2 2 2 2 2 Pg7 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Pd2 
10.8 1.5 9.024 10.6088 3.2970567 Pd3 
10.8 1.5 9.024 10.6088 3.2970567 Pd4 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 Pd6 

9 1.25 7.52 8.840669 2.7475472 Pd8 
10 -10 11.11015 21.19273 1.453345 Qg1 

1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 Qg3 
0 0 0 0 0 Qg4 

10 -10 4.937112 9.770328 0.3122641 Qg5 
10 -10 0.109231 0.107161 0.5362707 Qg6 
0 0 0 0 0 Qg7 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Qd2 
10 -10 2.4064 2.829014 0.8792151 Qd3 
10 -10 2.4064 2.829014 0.8792151 Qd4 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 Qd6 
10 -10 2.4064 2.829014 0.8792151 Qd8 
1 1 1 1 1 V1 

1.05 0.95 0.840281 0.688952 0.9781552 V2 
1.05 0.95 0.807031 0.625732 0.9769115 V3 
1.05 0.95 0.852123 0.723984 0.9775596 V4 

1 1 1 1 1 V5 
1 1 1 1 1 V6 

1.05 0.95 0.817071 0.646446 0.9752357 V7 
1.05 0.95 0.770264 0.556335 0.9680224 V8 
2.8 -2.8 7.588144 9.654802 1.683745 P12 
1.4 -1.4 7.588144 8.991917 1.4 P14 
2 -2 7.576514 9.308045 1.875818 P54 

 
 



 
  با در نظر گرفتن قيود امنيتي و پايداري ولتاژ بين مناطق مازندران و خراسانمحاسبه قابليت انتقال توان در دسترس

 

 المللي برق مين كنفرانس بين و سوبيست
 

 
 

8 

 ماتريس ادميتانس كاهش يافته تركيب دو منطقه خراسان و مازندران)  4(دولج

  دانيال اسفراين قائن شيروان طوس نيشابور
 علي  

 4آباد
 گنبد

 علي
 2آباد 

هرقائم ش
  حسن 
 كيف

 2 نكاء 4 نكاء-  ناريوران

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -1/216 + 
6/664i 

-
12/886 

+ 
72/211i

0 + 0i 0 + 0i -3/488 + 
69/756i 

19/713 - 
149/394i

 2نكاء-1

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -5/432 + 
59/931i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -5/033 + 

54/177i 
13/952 - 
182/752i

-3/488 + 
69/756i 

 4 نكاء-2

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 
-0/135 

+ 
1/753i 

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 
-1/255 

+ 
18/182i

-3/301 
+ 

36/773i

11/21 - 
111/046i

-5/033 + 
54/177i 0 + 0i 3-ناريوران  

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -1/42 + 
15/782i0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 

-0/183 
+ 

1/869i 

5/257 - 
54/176i

-3/301 + 
36/773i 0 + 0i 0 + 0i 4-حسن كيف  

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 
-0/369 

+ 
1/844i 

0 + 0i 0 + 0i -0/469 + 
2/199i 

18/309 
- 

97/424i

-0/183 
+ 

1/869i 

-1/255 + 
18/182i 0 + 0i 

-12/886 
+ 

72/211i 
  قائم شهر-5

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -1/956 + 
39/507i 

-
10/246 

+ 
60/175i

15/695 - 
109/151i

-0/469 
+ 

2/199i 
0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -1/216 + 

6/664i 

  علي-6
 2آباد 

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 
10/246 

- 
60/114i

-10/246 
+ 

60/175i 
0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 7-گنبد  

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -1/619 + 
17/741i 0 + 0i 9/006 - 

115/588i0 + 0i -1/956 + 
39/507i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i -5/432 + 

59/931i 0 + 0i 8-4 علي  آباد 

0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 2/29 - 
19/457i0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 

-0/369 
+ 

1/844i 

-1/42 + 
15/782i

-0/135 + 
1/753i 0 + 0i 0 + 0i 9-دانيال  

-3/425 
+ 

36/856i
0 + 0i 

-5/262 
+ 

60/22i 
0 + 0i 10/306 - 

113/521i0 + 0i -1/619 + 
17/741i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 10-اسفراين  

-1/288 
+ 

22/108i

-0/114 
+ 

3/325i 
0 + 0i 3/105 - 

24/156i0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 11-قائن  

0 + 0i 0 + 0i 5/262 - 
60/002i0 + 0i -5/262 + 

60/22i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 12-شيروان  

-1/177 
+ 

20/353i

1/481 - 
23/367i0 + 0i 

-0/114 
+ 

3/325i 
0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 13-طوس  

8/786 - 
78/506i

-1/177 
+ 

20/353i
0 + 0i 

-1/288 
+ 

22/108i

-3/425 + 
36/856i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 0 + 0i 14-نيشابور 
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  خراسان-دياگرام تك خطي شبكه مازندران) 9(شكل 

 
 باس مي باشد پس از كاهش مرتبه 17 شبكه مازندران داراي  

 باس تقليل مي يابد كه دو باس آن 9تعداد باس هاي آن به 
همچنين شبكه .  باس مرزي مي باشند7داراي ژنراتور و 

اد  باس مي باشد پس از كاهش مرتبه تعد9خراسان داراي 
 تقليل مي يابد كه چهار باس آن داراي 5باس هاي آن به 

خط انتقال بين باس .  باشد-ژنراتور و يك باس آن مرزي مي
علي آباد در مازندران و اسفراين در خراسان به عنوان خط بين 
منطقه اي براي محاسبات ظرفيت قابل انتقال در دسترس مورد 

 700ط انتقال ظرفيت حرارتي اين خ. بررسي قرار مي گيرد
به (خطوط بين منطقه اي شبكه مازندران . مگاوات مي باشد

با بار يا توليد مدل شده ) جز خط بين مازندران و خراسان
در صورتي كه توان از مازندران به مناطق ديگر انتقال . است

داده شود مقدار توان انتقالي از اين باس ها به مناطق ديگر به 
هاي مرزي لحاظ مي شود اگر عنوان توان مصرفي در باس 

مازندران توان الكتريكي از مناطق ديگر دريافت كند مقدار اين 
توان دريافتي به عنوان توان توليدي در اين باس ها لحاظ مي 

هدف محاسبه قابليت انتقال توان در دسترس از منطقه . شود

به منطقه ) 2 و 1نيروگاه نكاء در باس هاي نكاء (مازندران 
) اس هاي نيشابور، اسفراين، قائن، شيروان و طوسب(خراسان 

باس  (1-5 منطقه خراسان شكل 5 تا 1مي باشد بار باس هاي 
با )  شبكه كاهش يافته مازندران و خراسان14تا 10هاي 

ضريب يكسان نسبت به مقادير اوليه آنها افزايش مي يابد به 
ابد  نكاء نيز افزايش مي ي2 و 1تبع آن توان توليدي باس هاي 

 در 3نتايج حاصل از محاسبات طبق الگوريتم پيشنهادي بخش
چنانچه بار منطقه خراسان . نشان داده شده است) 5(جدول 

 با منظور نمودن قيود ولتاژ و حد TSCOPFتوسط روش 
توان خطوط انتقال حداكثر شود نتايج مندرج در ستون سوم 

ال حاصل خواهد شد مطابق اين جدول قابليت انتق) 5(جدول 
توان در دسترس از منطقه مازندران به منطقه خراسان فقط با 

 :در نظرگرفتن قيود امنيتي برابر است با 
ATC=(Pd10+Pd11+ Pd12+Pd13+ Pd14) - 

(Po
d10+Po

d11+ Po
d12+Po

d13+ Po
d14)-TRM-

CBM=23.1013-21.51-

(0.04×23.1013)=0.66723 pu=66.723 MW 
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 .بد تا به نقطه بحراني برسيمقيود آزاد شده و بار افزايش مي يا
مي ) 5(توان و بار در نقطه بحراني مطابق ستون چهارم جدول

 در مقايسه با ولتاژ 13با توجه به اين كه ولتاژ باس  .باشد
باسهاي ديگر نسبت به تغيير بار منطقه خراسان حساس تر 

اين است كه  ) رسيدن به نقطه بحراني(است، معيار توقف 
 منحني ولتاژ توان .ه صفر نزديك شود  ب

 .درج شده است) 10( منطقه خراسان در شكل 13باس 
درج شده ) 11( در شكل 13  براي باس منحني
 .است

13.5 14 14.5 15 15.5 16

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4
Pd13-V13

Pd13

V13

 
 )باس طوس (13باس در  توان -منحني ولتاژ) 10(شكل

 

14 14.5 15 15.5 16
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
Pd13 - dpdv ,  Numerical

Pd13

dp/dv

 
 13 باس  در توان-منحني مشتق ولتاژ)  11(شكل

 
بار اين باس در نقطه ) 5(و جدول ) 10(با توجه به شكل 

 براي رعايت حاشيه . مگا وات مي باشد21/1551بحراني 
بار نقطه % 85پايداري بار اين باس بايد كمتر يا مساوي 

در .  مگاوات باشد53/1318بحراني يعني كمتر يا مساوي 
 مگاوات است كه حاشيه 1375حالت پايه بار اين باس 

  بار .بايد كاهش يابد و .پايداري ولتاژ را رعايت نمي كند

 منطقه خراسان در نقطه كار بحراني برابر 14 تا 10باس هاي 
 براي در نظر گرفتن حاشيه . مگا وات مي باشد2419 /62با 

 درصد بار 85پايداري بار اين باس ها بايد كوچكتر يا مساوي 
مگا وات  68/2056نقطه بحراني يعني كوچكتر يا مساوي 

 دسترس با در نظر گرفتن حاشيه  قابليت انتقال در.باشد
 :پايداري برابر است با

 
ATC=(Pd10+Pd11+ Pd12+Pd13+ Pd14) - 
(Po

d10+Po
d11+ Po

d12+Po
d13+ Po

d14)-TRM-
CBM=20.5668-21.51-(0.04×20.5668)=-

1.7659 pu= -176.59 MW 
 
مشاهده مي شود كه ظرفيت قابل انتقال توان در دسترس با  

 مگاوات و ظرفيت 723/66در نظر گرفتن قيود امنيتي برابر 
قابل انتقال با در نظر گرفتن حاشيه پايداري ولتاژ برابربا 

 مگاوات مي باشد لذا ظرفيت قابل انتقال در -59/176
 دسترس با در نظر گرفتن قيود امنيتي و حاشيه پايداري ولتاژ

 پايه توان  يعني در نقطه كار.  مگا وات مي باشد-59/176 
عبوري از خط بين ناحيه اي حاشيه پايداري ولتاژ را رعايت 

 در نقطه كار پايه توليد خراسان  .نمي كند و بايد كاهش يابد
بار با ( مگاوات مي باشد 2733 مگاوات و بار خراسان 2308

احتساب بارهاي منظور شده در ماتريس ادميتانس حساب 
 مگا وات از 425ان  لذا در نقطه كار پايه تو.)شده است

 شود براي رعايت حد پايداري -مازندران به خراسان وارد مي
 مگاوات كاهش يابد يعني 59/176ولتاژ اين توان بايد به ميزان 

 41/248 مگاوات به 425توان ورودي به خراسان بايد از 
 تمامي مقادير ولتاژها و توانهاي باسها        .مگاوات كاهش يابد

 .توان بر حسب پريونيت هستند-لتاژدر نمودارهاي و
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 نتايج محاسبات قابليت انتقال توان در دسترس) 5(جدول
 از شبكه مازندران به شبكه خراسان

UB LB متغيرها حالت اول حالت  دوم حالت سوم 

2.42 1.  
2 1.931734 1.2 2.42  

22.2 8.8 19.58792 21.79291 17.2  
2.6 2.2 2.474737 2.362753 2.2  

2.150909 1.82 2.047283 1.954641 1.82  
1.3 1.1 1.237369 1.181377 1.1  

16.29727 13.79 15.5121 14.81017 13.79  
3.072727 2.6 2.924689 2.792345 2.6  

40 -40 4.190456 4.010379 0  
10 -10 2.735797 0.577346 0  
100 1 1.12488 1.073979 1  
100 0.91 1.023641 0.977321 0.91  
100 0.55 0.618684 0.590688 0.55  
100 6.2 6.974259 6.658668 6.2  
100 1.3 1.462345 1.396172 1.3  

1.570796 -1.5708 1.077311 1.423906   
1.570796 -1.5708 1.139226 1.495439   
1.570796 -1.5708 0.718385 1.026137   
1.570796 -1.5708 0.495462 0.832066   
1.570796 -1.5708 0.714261 1.024202   
1.570796 -1.5708 0.393796 0.835535   
1.570796 -1.5708 0.665765 0.951326   

1 1 1 1   
1 1 1 1   

1.1 0.9 0.819615 1.017625   
1.1 0.9 0.773672 1.071406   
1.1 0.9 0.821909 1.021298   
1.1 0.9 0.677882 1.011502   
1.1 0.9 0.763544 1.032097   

 ، TSCOPF)(حداكثر بار با در نظر گرفتن قيود امنيتي : حالت پايه سيستم، حالت دوم:     حالت اول                                               
 حد پايين: LBحد باال، :  UBحالت بحراني،:      حالت سوم                                              

 
  نتيجه گيري -5

 براي محاسبه ظرفيت قابل انتقال در در اين مقاله يك روش
دسترس با در نظر گرفتن قيود امنيتي و حاشيه پايداري ولتاژ 

در اين روش ابتدا حداكثر توان قابل انتقال با . ارائه شده است
و سپس چك مي شود . توجه به قيود امنيتي محاسبه مي گردد

 كه آيا اين مقدار حاشيه پايداري ولتاژ را رعايت مي كند يا
براي تعيين نقطه بحراني با آزادسازي قيود، بار منطقه . خير

مصرف از حداكثر بار بدست آمده با رعايت قيود امنيتي گام 
با توجه به . به گام افزايش مي يابد تا به نقطه بحراني برسيم

اينكه فاصله بين حداكثر بار با رعايت قيود امنيتي با نقطه كار 

في مي توان نقطه كار بحراني بحراني زياد نيست با سرعت كا
براي رعايت حاشيه پايداري ولتاژ، بار منطقه . را محاسبه نمود

  بار نقطه بحراني در نظر 0 /85مصرف كوچكتر يا مساوي 
اين بار با حداكثر بار با رعايت قيود امنيتي . گرفته مي شود

مقايسه و كوچكترين آن مالك محاسبه ظرفيت قابل انتقال در 
 باسه و 8روش پيشنهادي به شبكه . ر مي گيرددسترس قرا

قيود .  خراسان اعمال و نتايج بررسي شد-شبكه مازندران
 باسه و 8امنيتي عامل محدود كننده قابليت انتقال توان شبكه 

قيد پايداري ولتاژ عامل محدود كننده قابليت انتقال  مازندران  
 . به خراسان بدست آمد
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