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کاربرد روش جدید برای حل مسئله پخش بار در سیستمهای قدرت با
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 دانشکده فنی مهندسی-1

 عمومًا بیشتر از مقدار مقاومت ختط میباشتد و درنتیجته روشهتایی هموتون روش نیتوت، در یک سیستم قدرت مقدار راکتانس خط:چکیده
 امتا در حالت استتهاده از جبرانستازی ستری. بهراحتی در ای سیستمها همگرا میشتوند،رافسون استاندارد و روشهای مبتنی بر نیوت رافسون
 خط انتقال افزایش مییابد که در ای حال شترایطR/X  میزان راکتانس خط کاهش پیدا میکند و درنتیجه نسب،همانند استهاده از خازن سری
. یا دارای همگرایی با سرع کم (تعداد تکرار باال) و یتا بتهکلی واگترا میشتوند،سیستم تغییر کرده و روشهای مبتنی بر نیوتون رافسون استاندارد
اصطالحًا عدد شرایط سیستم (نسب بیشتری مقدار ویژه به کمتری مقدار ویژه ماتریس ژاکوبی ) افزایش،درواقع با کم شدن مقدار راکتانس خط
 در ایت مقالته از کتاربرد یتک روش جدیتد مبتنتی بتر تکترار بترای حت.یافته و روش نیوتون رافسون استاندارد در ای سیستم همگرا نمیشتود
، در کلیه سیستمها با تعداد تکرار کم،R/X  مزی ای روش ارائه شده ای اس که مستق از نسب.  باال ارائه شده اسR/X سیستمهای با نسب
 نتایج.  باس شبیهسازی و تحلی شده اس2383  و11  همونیIEEE  باس118  و30 ،9  روش پیشنهادی روی شبکههای تس.همگرا میشود
.بهدس آمده نشان از دق باال و کارایی روش ارائه شده در ح مسائ پخش بار سیستمهای قدرت میباشد
 ماتریس ژاکوبی، خطR/X  نسب, عدد شرایط سیستم، پخش بار نیوت رافسون:واژههای کلیدی

Application of new Method to Solve Load Flow Problem in
Power Systems with High Ratio of 𝐑/𝐗
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Abstract: In the power system, usually the reactance of transmission line is greater than its resistance and thereby power flow
algorithms such as Newton Raphson methods and newton based methods can easily converged. However, in the case of series
compensation such as series capacitor, the reactance of transmission line is decreased and accordingly the ratio of R/X is increased.
In such case system condition is changed and therefore Newton based power flow methods will converged hardly or even diverged.
In fact, with increase of R/X ratio, conventionally the system condition number (the ratio of maximum to minimum eigenvalue of
Jacobian matrix) is increased and Newton Raphson method is not converged. In this paper, a new iterative based method is present to
solve power flow of system with high ratio of R/X. The main advantage of the proposed method is its independence to R/X ratio and
will converged even for system with high ratio of R/X. The suggested method is studied based on IEEE 9-bus, 30-bus and 118-bus
also 11-bus and 2383-bus test systems. The obtained results show the effectiveness and accuracy of the proposed method in solving
power flow problem of power systems, independent to R/X ratio.
Keywords: Newton Raphson load flow, Condition number of system, R/X ratio of line, Jacobian matrix.

1395/11/03 :تاریخ ارسال مقاله
1395/12/23 :تاریخ اصالح مقاله
1396/05/01 :تاریخ پذیرش مقاله
 عبدالرضا ربیعی:نام نویسنده مسئول
.  دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهرکرد-  بلوار رهبر-  شهرکرد-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

Serial no. 86

 /1542مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

 -1مقدمه
پخشبار در سیستمهای قدرت یک ابزار بسیار مهم و کارا برای
بهدس آوردن کلیه متغیرهای سیستم قدرت مث ولتاژ تمامی باسها،
توان اکتیو و توان راکتیو و جریان بی باسها در حال ماندگار
میباشد .تاکنون روشهای متعددی برای ح مسئله پخش بار در
سیستمهای قدرت توسط مقاالت مختلف پیشنهاد شده اس که عمومًا
ای روشها به دو دسته کلی روشهای تحلیلی و روشهای غیرتحلیلی
تقسیمبندی میشوند .یکی از روشهای تحلیلی برای ح معادالت
جبری غیرخطی ،روش گوس سایدل اس که یک الگوریتم مبتنی بر
تکرار میباشد .در ای روش ابتدا باید معادله هر متغیر را بر حسب
دیگر متغیرها بهدس آورد .همونی در ای روش حصول همگرایی و
سرع ای روش به تخمی اولیه بستگی زیادی دارد ] .[1روش نیوت
رافسون ] [2که یک روش بسیار کارا و مهید و همونی دارای سرع و
دق بسیار باال در سیستمهای قدرت اس  .عیب اصلی ای روش،
حجم محاسبات باال به خاطر محاسبات مربوط به ماتریس ژاکوبی و
عدم همگرایی در سیستمهای با نسب  R/Xباال میباشد] .[3-6برای
افزایش سرع همگرایی در سیستمهای قدرت عمومًا از روشهای
مشتق شده از روش نیوت رافسون استهاده میشود که ای روشها
شام روشهای مجزا ] [7و مجزای سریع ] [8میباشند .دق
محاسبات در روشهای مجزا و مجزای سریع پخش بار ،در مقایسه با
حال روش نیوتون رافسون استاندارد کمتر اس ؛ اما ،تعیی پاسخ
شرایط اضطراری در چند ثانیه با خطای حدود  5درصد به پاسخ دقیق
در زمان یک یا دو دقیقه ،ارجحی دارد .کارایی ای معادالت زمانی
خودش را نشان میدهد که نسب  R/Xخطوط زیاد باشد .در روش
مجزای سریع عالوه بر آنچه در روش مجزا معتبر اس  ،با افزایش
تقریب محاسبات در هر تکرار ،سرع محاسبات را میتوان افزایش داد.
اگر هدف از انجام پخش بار ،تعیی مقدار تقریبی توان اکتیو خطوط
باشد ،خصوصًا هنگامیکه الزم باشد ای مقادیر بسیار سریع تعیی
شوند ،از روش  DCاستهاده میشود ] .[9یکی دیگر از روشهای ح
مسئله پخش بار در سیستمهای قدرت ،روش گرادیان اس که از نظر
محاسبات ،کامالً شبیه روش نیوت رافسون میباشد ،با ای تهاوت که
در هر مرحله ،برخی اجزاء باید محاسبه شوند .در ای روش ماتریسی
شبیه ماتریس ژاکوبی وجود دارد ،ولی عناصر ان با عناصر ماتریس
ژاکوبی کامالً متهاوت میباشند .ای روش یکی از قدیمیتری
روشهای پخش بار میباشد و به دلی حجم محاسبات باال ،بهطورکلی
ای روش منسوخ شده و استهاده نمیگردد ].[10
زمانی که بار سیستم زیاد باشد و یا نسب  R/Xخط زیاد باشد،
استهاده از روش نیوت رافسون استاندارد ،مشکالتی ازجمله عدم
همگرایی را به دنبال دارد .پس باید به دنبال روشهایی بود که
محدودی های کمتری داشتهباشد .یکی از ای روشها ،الگوریتم ژنتیک
اس  .در ای روش نیازی به محاسبات ژاکوبی نیس  .همونی ای
الگوریتم برای شرایط چندحالته نیز جوابگو اس  .برای مدل کردن
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ولتاژ هر شی از مدل کروموزوم استهاده میشود ] .[11در سال 2012
یک روشی تح عنوان روش مرکب پیشنهاد شد که در ای روش هم
از پخش توان  ACوهم از پخش توان  DCاستهاده میشود .دلی
استهاده همزمان از هر دو روش به دو دلی عمده میباشد :از پخش بار
 ACبهمنظور رسیدن بهدق مورد نیاز و از پخش بار  DCبرای
سرع باال استهاده میشود .در ای روش سیستم به سه زیر بخش
تقسیم میشود .از مزایای ای روش نسب به روش نیوت رافسون
میتوان به دو مورد زیر اشاره کرد:
 سرع باال به دلی استهاده از پخش توان DC دق باال به دلی استهاده از پخش توان . [12] ACیکی دیگر از روشهای غیرتحلیلی برای مدلسازی عدم قطعی
برخی پارامترهای معادالت پخش بار در سیستمهای قدرت ،روش
منطق فازی میباشد که برای رسیدن به نتیجه قاب اطمینان در زمان
کم مورد استهاده قرار میگیرد .عیب اصلی همه روشهای پیشرفته
پخش توان ،زمان بسیار زیاد مورد استهاده برای محاسبات میباشد .ای
روشها هنگامیکه شبکههایی با ابعاد وسیع وجود دارد عمدتًا ناکارآمد
میباشند زیرا نیازمند محاسبات زیاد و نیز حافظه زیادی میشوند.
اساسًا منطق فازی در مسئله پخش بار دکوپله  FDLFانجام میشود.
در روش پخش بار با منطق فازی  FLFنیاز به پاسخ تکراری مجموعه
معادالت پخش بار از طریق کنترل منطق فازی ،بهجای بهکاربردن
روش نیوت رافسون کالسیک ،میباشد ].[13
در سال  2014یک روش تحلیلی تح عنوان روش هموتوپی برای
ح پخش بار در سیستمهای قدرت ارائه شد که ای روش اساس
کارش یک روش ترسیمی برای نمایش همگرایی میباشد] .[15,14
روش هموتوپی یک روش مبتنی بر الگوریتمهای پیوستگی میباشد
و درواقع یک روش ترسیمی با یک نقطه شروع میباشد و در ای روش
بههیچوجه از ماتریس ژاکوبی استهاده نمیشود .همونی ای روش
مبتنی بر تکرار نیس  .اما در روش نیوت رافسون از ماتریس ژاکوبی
استهاده میشود و مبتنی بر تکرار میباشد.
در سال  2015یک روش جدید مبتنی بر تقریب معادالت با عنوان
روش هولومورفیک برای ح معادالت پخش بار ارائه شده اس ].[16
مقاله ارائه شده در مرجع ] ،[17یک مقاله در مورد ح سیستمهای
قدرت در شبکههای با شرایط بد 1میباشد .شرایط بد حالتی اس که
در آن عدد شرایط سیستم بسیار بزرگ اس (حدود ده هزار) و درواقع
مقادیر ویژه نزدیک به صهر دارد و به همی دو سطر یا دو ستون کامالً
شبیه هم در ماتریس ژاکوبی به وجود میآید که مرتبه سیستم ناکام
و دترمینان ماتریس ژاکوبی نزدیک صهر خواهد شد و وارونپذیری
ماتریس بسیار سخ و برخی مواقع غیرممک خواهد بود که ای
موضوع باعث مشک همگرایی روش نیوتون رافسون خواهد شد .در
مقاله ] [17از عدد شرایط سیستم برای تشخصی نوع سیستم استهاده
شده اس  .شایان ذکر اس که در ای مقاله نیز از عدد شرایط سیستم
استهاده خواهد شد.
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روشهایی هموون نیوت رافسون ،گوس سایدل ،گرادیان ،هموتوپی
و روش هولومورفیک ،دارای مبنای ریاضی بوده ،اما در سیستمهای
قدرت استهاده میگردد .در ای مقاله ،از کاربرد روش ریاضی ارائه شده
در ] ،[18برای ح مسئله پخشتوان در سیستم قدرت ،بهعنوان روشی
جدید ،استهاده شده اس .
مقاله کارایی روش پخش بار همواره زمانی خود را نشان میدهد که
ای روش برای تمامی حاالت سیستم قدرت چه در شرایط نرمال و چه
در شرایط غیر نرمال جوابگو باشد .ازجمله حاالتی که شرایط یک
سیستم را غیرنرمال میکند ،کاهش راکتانس خطوط میباشد .راکتانس
خطوط انتقال همواره با جبرانسازی سری با خازن،کاهش مییابد .با
کم شدن مقدار راکتانس خط،نسب  R/Xخطوط زیادشده و اکثر
روشهای جبری مث نیوت رافسون استاندارد ،دچار عدم همگرایی
میشوند .در ای مقاله یک روش تحلیلی مبتنی بر تکرار ،ارائه شده
اس  .در ای روش از یک فاکتور مهم به نام فاکتور همگرایی 𝑘𝜆
استهاده میشود .استهاده از ای فاکتور باعث شده اس که در هر تکرار
عالوه بر ماتریس ژاکوبی  ،از یک ماتریس دیگر نیز استهاده شده که
ای کار باعث بهبود در وارونپذیری ماتریس ژاکوبی و درنتیجه بهبود
همگرایی پخش بار شده اس .
1
انتخاب فاکتور همگرایی (  )λkبر اساس نرم ماتریس باقیمانده توان
عم میکند .مزی دیگر روش پیشنهادی ای اس که عالوه بر
همگرایی در تمامی حاالت سیستم ،نسب به روش نیوت رافسون
استاندارد که در حال  R/Xباال ،واگرا شده و یا دارای همگرایی ضعیهی
میباشد ،دارای مدت زمان همگرایی کمتر و نیز تعداد تکرار کمتر برای
رسیدن به همگرایی میباشد .در روش نیوت رافسون استاندارد ،به
دلی عدم همگرایی یا همگرایی ضعیف ،مدت زمان محاسبات بسیار
زیاد میباشد .عمومًا در روش جدید مستق از نسب میزان  R/Xدارای
تکرار کم برای رسیدن به همگرایی بوده که درنتیجه زمان رسیدن به
همگرایی پایی میباشد.
در بخش دوم مقاله به بررسی مهاهیم اولیه پخش بار در سیستمهای
قدرت و معادالت اصلی ح مسئله پخش بار با روش نیوت رافسون
پرداخته شده اس  .در بخش سوم ای مقاله عدد شرایط سیستم که
بهعنوان یک معیاری برای تشخیص نوع سیستم میباشد ،بیان شده
اس  .همونی محدوده مورد نیاز برای اینکه سیستم با روش نیوت
رافسون همگرایی داشته باشد بهصورت یک رابطه جامع بیان شده
اس  .بخش چهارم مقاله به بیان ریاضی روش پیشنهادی میپردازد.
روش پیشنهادی روی سه سیستم  30 ،9و  118گرهای استاندارد
 IEEEو همونی  11و  2383باس پیادهسازی و نتایج تحلی شده
اس .

در مسئله پخش توان معادالت ( )14و ( )15در حی ح مسئله
در نظر گرفته خواهد شد.
𝑥𝑎𝑚𝑄𝑘,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑘 ≤ 𝑄𝑘,
()14
𝑥𝑎𝑚𝑉𝑘,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑘 ≤ 𝑉𝑘,
()15
عدد شرایط سیستم قدرت در یک سیستم قدرت برای ای که
مشخص شود یک سیستم از نظر همگرایی دارای شرایط نرمال یا
شرایط غیرنرمال میباشد .یکی از معیارهای اساسی برای تشخیص
شرایط سیستم ،معیار عدد شرایط سیستم میباشد که بهصورت ()16
خواهد بود ].[19
𝑥𝑎𝑚𝜂
= 𝑆𝑃𝐶
)(16
𝜂

یکی از روشهای مبتنی بر تکرار برای ح مسئله پخش توان ،روش
نیوت رافسون میباشد .اگر تعداد ک شی ها برابر  nو تعداد ک

در ( )16منظور از 𝑥𝑎𝑚𝜂 و 𝑛𝑖𝑚𝜂 ماکزیمم و مینیمم مقدار مقادیر
ویژه ماتریس ژاکوبی میباشد.در یک سیستم قدرت با تقریتب ختوبی
میتوان تقسیمبندی زیر را طبق رابطه ( )17انجام داد ].[19

 -2مفاهیم پخش بار در سیستم قدرت

Serial no. 86

شی های کنترلشده ( )PVبرابر  mباشد و قدرت اکتیو برنامهریزی
𝒉𝒄𝒔𝑷 و قدرت راکتیو برنامهریزیشده
شده در هر شی ( )PQبرابر مقدار 𝒌
𝒉𝒄𝒔𝑸 باشد و اگر شی مرجع کنار گذاشته شود
در هر شی ( )PQبرابر 𝒌
تعداد مجهوالت ک برابر ( )2n-m-1میباشد .معادالت اصلی برای ح
بهصورت ( )1و ( )2میباشند]1و. [19
()1
()2

) 𝑗𝑘𝜑 𝑃𝑘 = │𝑉𝑘 │ ∑𝑛𝑗=1 │𝑌𝑘𝑗 ││𝑉𝑗 │ cos(𝛿𝑘 − 𝛿𝑗 −
) 𝑗𝑘𝜑 − 𝛿𝑗 −

𝑘𝛿(𝑛𝑖 │𝑉𝑘 │ ∑𝑛𝑗=1 │𝑌𝑘𝑗 ││𝑉𝑗 │ s

= 𝑘𝑄

در هر تکرار بر حسب مقادیر حدسهای اولیه و یا آخری مقادیر
موجود ،اندازه ولتاژها و زاویه ولتاژها ،قدرتهای اکتیو و راکتیو را از
معادالت ( )1و ( )2بهدس میآید .در صورتی همگرائی حاص میشود
که ای مقادیر محاسبه شده با مقادیر برنامهریزیشده  𝑃𝑘𝑠𝑐ℎو 𝑄𝑘𝑠𝑐ℎ
برای هر شی برابر باشد.
∆𝑃𝑘 = 𝑃𝑘𝑠𝑐ℎ − 𝑃𝑘 = 0
()3
𝑠𝑐ℎ
∆𝑄𝑘 = 𝑄𝑘 − 𝑄𝑘 = 0
()4
با توجه به اینکه در ای روش از مشتقات جزئی استهاده میشود،
شک فشرده معادالت پخش توان بهصورت معادله ( )5میباشد.
()5

𝛿∆ 𝑁
𝑃∆
] [ = ] 𝑉∆ [ ]
𝑉 𝐿
𝑄∆

𝐻
[
𝐽

برای تعیی عناصر ماتریس ژاکوبی از روابط ( )6(-)9استهاده میشود.
𝑘𝑃𝜕

() 6
()7

| 𝑗𝑉|

()8
()9

| 𝑗𝑉|

𝑗𝛿𝜕
𝑘𝑃𝜕

= 𝑗𝑘𝐻
= 𝑗𝑘𝑁

| 𝑗𝑉|𝜕
𝑘𝑄𝜕
𝑗𝛿𝜕
𝑘𝑄𝜕
| 𝑗𝑉|𝜕

= 𝑗𝑘𝐽
= 𝑗𝑘𝐿

با انجام محاسبات روی عناصر ماتریس ژاکوبی
()10
()11
()12
()13

𝑘𝐵 𝐻𝑘𝑘 = −𝑄𝑘 − |𝑉𝑘 |2
𝑘𝐺 |𝑉𝑘 |2

𝑁𝑘𝑘 = 𝑃𝑘 +

𝑘𝐺 𝐽𝑘𝑘 = 𝑃𝑘 − |𝑉𝑘 |2
𝑘𝐵 𝐿𝑘𝑘 = 𝑄𝑘 − |𝑉𝑘 |2

𝑛𝑖𝑚
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()17

𝐶𝑃𝑆 ≥ 400
𝐶𝑃𝑆 < 400

R

𝑖𝑓 ~ 1
X

<1

R
X

𝑓𝑖

{

بهطور معمول در سیستتمهای انتقتال مقتدار  RX < 1میباشتد.
وقتی مقدار راکتانس خط به دالیلی کاهش پیدا کند مقتدار  RXخطتوط
نزدیک عدد  1میشود .مقتدار راکتتانس خطتوط انتقتال تحت تتثثیر
جبرانساز سری مث خازن سری کم میشود و درنتیجه مقدار  RXختط
زیاد شده و عدد شرایط سیستم از رابطه 𝐶𝑃𝑆 ≥ 400پیروی میکند.
زمانی که عدد شرایط سیستم به حال  𝐶𝑃𝑆 ≥ 400تبدی شتود،
روش نیوت رافسون استاندارد و روشهای مبتنی بر آن در ح مستئله
پخش بار واگرا خواهند شد ].[19

 -3مبحث ریاضی روش تعمیمی تکمرحلهای

گام سوم
با توجه به رابطه ( )19و بردار مقادیر اولیه ،مقدار بردار اختالف
جوابها (𝜓𝑘𝐿𝑀 )،بهصورت زیر محاسبه میشود:
−1

) 𝑘𝑥(𝐹 𝑇𝑘𝒥 )𝐼 𝑘𝜆 𝜓𝑘𝐿𝑀 = −(𝒥𝑘𝑇 𝒥𝑘 +

)(20
در کلیه روابط منظور از 𝐼 ماتریس واحد میباشد .در رابطه ( ،)20از
پارامتر همگرایی 𝑘𝜆 جه رفع مشک عدم همگرایی روش نیوتون
رافسون استهاده شده اس  .در ای رابطه چنانوه مقدار 𝑘𝜆 برابر صهر
باشد ،آنگاه رابطه ( )20به رابطه ( )21و ( )22نهایتًا ( )23تبدی
میشود
−1

معادالت قاب ح
]F(𝑋) = 0 X = [x1, x2, … , Xn
)(18
در معادله ( )18که درواقع یک دستگاه معادالت غیرخطی
میباشد ،شرایط سیستم بهگونهای اس که دترمینان ماتریس ژاکوبی
عددی نزدیک به صهر میباشد .نزدیک بودن عدد دترمینان ژاکوبی
درواقع یعنی زیاد بودن شاخص شرایط سیستم و بزرگ بودن شاخص
شرایط سیستم به معنای عدم همگرایی ای معادالت در روش نیوت
رافسون استاندارد اس  .ای روش برای ای تکمرحلهای نام دارد که
در هر تکرار فقط یکبار از پارامتر همگرایی استهاده شده اس  .منظور
از روش تعمیمی و تکمرحلهای بودن ،درواقع تعمیمی بر روش نیوت
رافسون میباشد ،بدی معنا که روش نیوت رافسون فقط برای
سیستمهای با عدد شرایط سیستم کم (زیر چهارصد) جواب
میدهد ،اما ای روش ازآنجه روش تعمیمی میباشد که برای
سیستمهای با عدد شرایط سیستم باال (بزرگتر از چهارصد) هم
پاسخگو میباشد .منظور از تکمرحلهای بودن ای اس که فقط یکبار
در هر تکرار از پارامتر همگرایی استهاده میشود.
برای ح معادالت یک سیستم با عدد 𝑆𝑃𝐶 بزرگ مراح زیر
برای روش جدید طی میگردد].[19

گام اول
انتخاب بردار مقادیر اولیه )  (𝑋0و تشکی ماتریس ژاکوبی
گام دوم
انتخاب مقدار اولیه ) 𝑘𝜆( با توجه به رابطه (.)19

)(21
𝑇 −1 𝑇 −1
𝑀𝐿
) 𝑘𝑥(𝐹 𝑘𝒥 𝑘𝒥 𝑘𝒥𝜓𝑘 = −
)(22
−1
𝑀𝐿
) 𝑘𝑥(𝐹 𝑘𝒥𝜓𝑘 = −
)(23
همانطور در رابطه ( )23مشاهده میشود،زمانی که پارامتر
همگرایی 𝑘𝜆 برابر صهر باشد ،آنگاه روش جدید به همان روش نیوتون
رافسون استاندارد تبدی میشود .بهعبارتدیگر روش پیشنهادی در
ای مقاله ،تعمیم روش نیوتون رافسون استاندارد میباشد.

گام چهارم
با توجه به مقدار ) 𝑀𝐿𝑘𝜓( و مقادیر به دس در مرحله قب ، (𝑋𝑘 ) ،
جواب مرحله بعدی ،به فرم معادله ( )24قاب محاسبه اس .
𝑀𝐿𝑘𝜓 𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 +
()24

گام پنجم
شرط توقف در ای روش را طبق رابطه زیر بررسی میشود.
𝜖 ≤ }) 𝑀𝑎𝑥{𝐹(𝑥𝑘+1
)(25
در رابطه ( )25منظور از  ϵمقدار تعیی کننده برای توقف روش
میباشد.

 -4الگوریتم پیشنهادی برای پخش بار در سیستمهای با
 R/Xباال

)𝒥(

𝜇‖)𝑥(𝜆𝑘 = ‖F

)(19
در ای رابطه مقدار پارامتر ) (μبا توجه به نوع سیستم و ابعاد سیستم
انتخاب میشود بهطوریکه اگر ابعاد سیستم کوچک باشد ،مقدار ای
پارامتر را برابر ) ،(μ = 1اگر ابعاد سیستم خیلی بزرگ باشد ،مقدار ای
پارامتر برابر ) (μ = 2و برای سیستمهای متوسط مقدار ای پارامتر
عددی بی  1تا  2در نظر گرفته میشود.

Serial no. 86

در ای رابطه منظور از ‖)𝑥( ‖Fنُرم ماتریس )𝑥( Fمیباشد که
عبارت اس از مجذور حاص جمع توان دوم تمامی درایههای ماتریس.

) 𝑘𝑥(𝐹 𝑇𝑘𝒥 ) 𝑘𝒥 𝑇𝑘𝒥(𝜓𝑘𝐿𝑀 = −

به فرم ماتریسی بهصورت ( )18میباشد.

]2و𝜇 ∈ [1

کاربرد روش جدید برای . . .

برای فرمولبندی این روش،با توجه به روابط ( )1تا ( ،)15برای حل
مسئله پخشبار باید به این نکته توجه کرد که در پخش بار ،منظور از
مقدار اولیه درواقع همان بردار اندازه و زوایای ولتاژ میباشد که تحت
عنوان بردار ولتاژ که در معادله ( )26آمده مشخص میشود.
()26

𝑘𝛿
]𝑋𝑘 = θ𝑘 = [− − −
𝑘|𝑉|

همچنین منظور از مقدار ) 𝑘 ، 𝑅(θمقدار باقیمانده توان مرحله
kام میباشد (رابطه ( .))27منظور از باقیمانده توان ،درواقع همان
اختالف توان محاسباتی و توان برنامهریزی شده خواهد بود.
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𝑘𝑃∆
]𝐹(𝑥𝑘 ) = 𝑅(θ𝑘 ) = [− − −
𝑘∆Q

()27

درنتیجه این الگوریتم برای مسئله پخش بار به فرم زیر میباشد.
گام اول
ابتدا مقدار ماتریس ژاکوبین و همچنین مقدار 𝑘𝜆 طبق باقیمانده توان
از طریق رابطه ( )28محاسبه میشود.
𝜇
‖) 𝑘𝜆𝑘 = ‖𝑅(θ
]𝜇 ∈ [1,2
()28
گام دوم
با محاسبه مقدار 𝑘𝜆 از گام اول ،مقدار 𝑘 Δθاز رابطه ( )29محاسبه
میشود.

کاربرد روش جدید برای . . .

 -5شبیهسازی
روش جدید برر روی سره شربکه تسرت اسرتاندارد  118 ،30 ،9و
 2383گرررهایIEEEو همچنررین سیسررتم توزیررع  11گرررهای ]،[18
شبیهسازی شده است که در شکلهای  2تا  4نشان داده شده است.

−1

) 𝑘𝜓𝑘𝐿𝑀 = Δθ𝑘 = −(𝒥𝑘𝑇 𝒥𝑘 + 𝜆𝑘 𝐼) 𝒥𝑘𝑇 𝑅(θ

()29
گام سوم
با توجه به مقدار بهدستآمده 𝑘 ،Δθمقدار بردار ولتاژ را از رابطه ()03
محاسبه میشود.
()30

شکل  :2سیستم  9گرهای IEEE

𝑘𝛿
]θ𝑘+1 = Δθ𝑘 + θ𝑘 = Δθ𝑘 + [− − −
𝑘|𝑉|

گام چهارم
در این روش شرط خارج شدن برنامه از تکرار برابر است با:
𝑀𝑎𝑥|𝑅(θ𝑘+1 )| ≤( ϵ
()31

فلوچارت این روش در شکل  1آمده است.

شکل  :3سیستم  30گرهای IEEE

شکل  :4سیستم  118گرهای IEEE

شکل  :1فلوچارت روش جدید

Serial no. 86

برررای شبیهسررازی در صررد جبرانسررازی Kبهصررورت زیررر تعریر
میگردد ]21و.[22
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R

به سم اعداد بزرگ می میکند ،درنتیجه تعداد تکرار بترای رستیدن
به همگرایی به عدد  8میرسد.
جدول  :2نتایج شبیهسازی در شبکه30گرهای

روش پیشنهادی

IEEE

نیوتون رافسون استاندارد

تعداد تکرار زمان (ثانیه) تعداد تکرار زمان (ثانیه)
6

0/223

9

0/311

20%

6

0/248

10

0/317

30%

6

0/206

12

0/335

40%

6

0/209

واگرا

---

50%

6

0/231

واگرا

---

60%

6

0/209

واگرا

---

70%

6

0/188

واگرا

---

80%

در نهایتت روش پیشتتنهادی روی شتتبکه بتتزرگ  118گتترهای،
شبیهسازی شده اس کته نتتایج آن در جتدول شتماره  3آورده شتده
اس .
روش نیوتن رافسون

روش پیشنهادی

100
1
0.01
0.0001
0.000001
1E-08
1E-10
1E-12
1E-14

جدول  :1نتایج شبیهسازی در شبکه  9گرهای IEEE

روش پیشنهادی

نیوتون رافسون استاندارد

𝑅
X

=𝐾

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

5

0/110

7

0/254

20%

5

0/098

7

0/257

30%

5

0/101

11

0/335

40%

4

0/105

واگرا

---

50%

4

0/097

واگرا

---

60%

4

0/102

واگرا

---

70%

4

0/091

واگرا

---

80%

یکی دیگر از سیستمهای موردمطالعه برای نشان دادن کارایی این
روش ،سیستم  30گرهای  IEEEمیباشد .مطابق جدول شماره  2در
کلیه مقادیر  ،Kتعداد تکرار برای همگرایی برابر  6تکرار میباشد .در
این سیستم نیز به دلیل کاهش راکتانس خط شبیهسازی با روش
نیوتن رافسون جوابگو نمیباشد .در این سیستم در بهترین شرایط زمان
رسیدن به همگرایی برابر  0/188ثانیه میباشد.
نمودار همگرایی در شکل شماره  ،5مقایسرهای برین روش جدیرد
ارائه شده و روش نیروتن رافسرون ،بررای مقردار  Kبرابرر  ،%80نشران
دادهشده است که در آن با افزایش تکرار تا تکررار 8ام ،روش پخشبرار
پیشنهادی با دقت 10-12به همگرایی میرسد؛ درصرورتیکه ،برا همرین
تعداد  8تکرار ،روش نیوتن رافسون بهصورت نوسرانی عمرل میکنرد و
درواقع واگرا میشود .به ازای  Kبرابر  ،%80چون عدد شررایط سیسرتم

Serial no. 86

𝑅
X

=𝐾

8

7

6

5

4

3

2

1

باقیماندهی توان

()32
در هر یک از سیستمهای شبیهسازی شده ،مقدار  Kبهصورت پلهای
از  %20تا  %80افزایش داده شده و تعداد تکرارها و زمان رسیدن به
همگرایی ،برای هر یک از شبکهها گزارش شده که در جداول  1تا 3
آورده شده اس  .با کاهش میزان راکتانس خط (مثالً توسط جبرانساز
خازن سری) عدد شرایط سیستم ( )CPSبزرگ شده و درنتیجه
همگرایی روش نیوت رافسون را دچار مشک مینماید.
برای تحلی نتایج از نرمافزار متلب برای شبیهسازی استهاده شده
اس و سیستم مورد استهاده برای شبیهسازی نیز دارای ویژگیهای
 CPU Intel core i5-4200u, 1.6GHz, 4GB RAMمیباشد.
برای شبکه  9گرهای ،با توجه به جدول شماره  ،1همتواره  4یتا 5
تکرار برای رسیدن به همگرایی در ای روش نیاز میباشد .درصورتیکه
در روش نیوت رافسون سیستتم حتتی بتا بتیش از  50تکترار نیتز بته
همگرایی نمیرسد .همونی نتایج جدول  1نشان میدهتد کته زمتان
رسیدن به همگرایی با افزایش  ،Kافزایش نیافته اس  .به ازای مقدار K
برابر  ، %80زمان مورد نیاز برای رسیدن به همگرایی برابر 0/091ثانیته
میباشد.
با افزایش میزان جبرانستازی در خطتوط در ایت سیستتم تعتداد
تکرارها از  5تکرار به  4تکرار میرسد .درواقتع تتا میتزان جبرانستازی
 40%تعداد تکرار برابر  5و با جبرانسازی  %50به باال ای تعداد تکترار
به  4میرسد.
X

=𝐾

کاربرد روش جدید برای . . .

0

تکرار

شکل  :5نمودار مقایسه همگرایی روش جدید و روش نیوتن
رافسون در سیستم  30گرهای

با توجه به نتایج جدول 3میزان تعداد تکترار بترای رستیدن بته
همگرایی در حاالتی که  Kبی  %30تا میتزان  %70میباشتد ،برابتر 9
تکرار اس ولی با افزایش میزان  Kبه میتزان  ،%80تعتداد تکرارهتا بته
میزان  2واحد افزایش یافته و از  9تکرار به  11تکرار میرسد .همونی
با افتزایش  Kدر سیستتم  118گترهای ،تتا  %80باعتث افتزایش زمتان
همگرایی از مقدار  1/5ثانیه به  1/8ثانیه میشود.
جدول  :3نتایج شبیهسازی در شبکه118گرهای IEEE

روش پیشنهادی

نیوتون رافسون استاندارد

𝑅
X

=𝐾

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

10

1/649

15

2/03

20%

9

1/387

15

2/42

30%

9

1/456

واگرا

---

40%

9

1/476

واگرا

---

50%

9

1/479

واگرا

---

60%

9

1/512

واگرا

---

70%

11

1/847

واگرا

---

80%
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کاربرد روش جدید برای . . .

همانگونه که از جداول مشتخص است بتا افتزایش میتزان
خطوط سیستم به سم واگرا شدن پتیش متیرود  .بترای سیستتم 9
باسه سیستم فقط قابلی همگرا شدن برای افزایش  R/Xتا میزان %40
را دارا میباشد .ای میزان افزایش  R/Xخطتوط در سیستتم 30باسته
 40%اس ولی با افزایش تعداد باسهای سیستم قدرت مثالً  118باس
میزان افتزایش  R/Xخطتوط برایهمگرایتی بتا روش نیتوت رافستون
استاندارد به  %30کاهش پیدا میکند .همونی در کلیته سیستتمهای
مورد بحث با افتزایش میتزان  R/Xتعتداد تکرارهتا نیتز رو بته افتزایش
میرود.

در شبکه  2383باسه با ابعاد بزرگ نیز ای روش شبیهسازی شده
و نتایج آن بهصورت جدول  4آورده شده اس .

R/X

روش پیشنهادی

روش نیوتن رافسون

100
1

جدول  :4نتایج شبیهسازی در شبکه  2383گرهای
نیوتون رافسون استاندارد

روش پیشنهادی

𝑅
X

=𝐾

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

تعداد تکرار

زمان (ثانیه)

15

132

23

335

20%

17

156

25

367

30%

17

161

25

373

40%

18

182

واگرا

---

50%

18

180

واگرا

---

60%

18

176

واگرا

---

70%

20

212

واگرا

---

80%

0.01

1E-08
1E-10

باقیماندهی توان

0.0001
0.000001

1E-12
1E-14

9

10

8

6

7

5

4

2

3

1

تکرار

شکل :6نمودار مقایسه همگرایی روش جدید و روش نیوتن
رافسون در شبکه  118گرهای

در سیستم  11باسه که یک سیستم توزیع میباشد نتایج
شبیهسازی گویای ای حقیق اس که ای روش برای سیستمهای
توزیع نیز یک روش مناسب برای ح مسئله پخش توان میباشد.
نتایج شبیهسازی بر روی سیستم  11باسه در جدول  4آورده
شده اس  .روش ارائهشده در ای مقاله برای تمامی محدودههای R/X
جوابگو میباشد .نمودار همگرایی شک  ،6مقایسهای بی روش جدید
ارائه شده و روش نیوت رافسون ،برای مقدار  Kبرابر  ،%40نشان داده
شده اس که در آن با افزایش تکرار تا تکرار 10ام ،روش پخشبار
پیشنهادی با دق 10-14به همگرایی میرسد؛ در حالیکه روش نیوتون
رافسون واگرا میشود .همونی در سیستم توزیع  11باسه نیز ای
روش کامالً جوابگو میباشد (شک .)7
روش پیشنهادی

روش نیوتن رافسون

جدول  :5عالئم
توضیحات

عالئم
اختصاری

شاخص برای نمایش گره شبکه

k,j

عالمت نُرم ماتریس x

‖𝑥‖

توان اکتیو برنامهریزی شده

𝒉𝒄𝒔𝑷
𝒌

توان راکتیو برنامهریزی شده

𝒉𝒄𝒔𝑸
𝑘

توان اکتیو گره kام

𝑘𝑃

توان راکتیو گره kام

𝑘𝑄

اندازه ولتاژ گره kام

│ 𝑘𝑉│

زاویه ولتاژ گره kام

𝑘𝛿

اندازه ادمیتانس متصل بین گره kام و jام

│ 𝑗𝑘𝑌│

زاویه ادمیتانس متصل بین گره kام و jام

𝑗𝑘𝜑

باقیمانده توان اکتیو گره kام

𝑘𝑃∆

باقیمانده توان راکتیو گره kام

𝑘𝑄∆

ماتریس ژاکوبین

𝒥

پارامتر همگرایی

𝑘𝜆

عدد همگرایی نُرم

𝜇

ماتریس همانی

𝐼

بردار ولتاژ
بردار باقیمانده توان

𝑘θ
) 𝑘𝑅(θ

نسبت مقاومت خط به راکتانس خط

𝐾

عدد کوچک

ε

100
10

0.1

باقیماندهی توان

1

0.01

0.001
0.0001
0.00001
7

6

5

4
تکرار

3

2

1

شکل :7نمودار مقایسه همگرایی روش جدید و روش نیوتن
رافسون در شبکه 11گرهای توزیع
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 -6نتیجهگیری
در ای مقاله ،یک روش مبتنی بر تکرار برای ح مسئله پخش توان در
سیستمهای قدرت با مقادیر متهاوت نسب  ،R/Xارائه شتده است  .در
یک سیستم قدرت با نسب باالی  ،R/Xرفتار سیستم بته ستم یتک
سیستم با مقدار عدد شرایط باال سوق پیتدا میکنتد .بتا افتزایش عتدد
شتترایط سیستتتم ( ،)CPSروشهتتایی مثتت روش نیتتوت رافستتون و
روشهای مبتنی بر نیوت قادر به همگرایتی نیستتند .در روش جدیتد
ارائه شده سیستم حتی با مقدار عدد شرایط باال نیز همگرا میشود.
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