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 مقدمه ـ 1ـ1

صنعت برق در برخی از کشورهاي دنیا، دستخوش تغییرات زیادي شده است. اخیراً  ي اخیر،در دو دهه

-برداري هرچه مطلوب اند که ایجاد رقابت در صنعت برق، یکی از عوامل مهم در بهرهبه این نتیجه رسیده

ستم قدرت است. این امر، صنعت برق را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است به نحوي که تر از سی

  پردازند. شرکت هاي مختلفی در سطح تولید و فروش به رقابت با یکدیگر می

ها، دولت یا یک یا گذرد. از بدو تشکیل این سیستمهاي قدرت میبیش از یک قرن از تولد اولین شبکه

صنعت «اند. اصطالح لتی، وظیفۀ تولید، انتقال، توزیع و فروش برق را برعهده داشتهچند ارگان شبه دو

  شود. هایی بکار برده میبراي چنین سیستم» برق سنتی

-ي مدیریت و بهرهصنعت برق در جهان، به دالیل مختلف اقتصادي و فنی، دچار تغییراتی در نحوه

شود. تجدید ساختار در تحت عنوان تجدید ساختار یاد میبرداري شده است. از این تغییرات، در اصطالح، 

هاي اقتصادي داللت دارد که دولت در خصوص کنترل و صنعت برق بر تغییر در ساختار قوانین و فعالیت

  نماید.برداري هرچه بهتر از صنعت برق، وضع میبهره

باشد. ولی ساختار متنوع می ي انجام تجدیدبسته به اهداف، در صنعت برق تجدید ساختار یافته، نحوه

ماند و کنترل و در هر صورت، سیستم انتقال به صورت منحصر به فرد و اغلب در اختیار دولت باقی می

گیرد. اپراتور مستقل سیستم در قرار می» اپراتور مستقل سیستم« برداري سیستم انتقال در اختیار بهره

هاي جانبی گذاري سرویسملزم به فراهم نمودن و قیمت انجام وظایفی که در انتقال توان برعهده دارد،

ها، تأمین توان راکتیو در شبکۀ قدرت است. از طرفی تعیین ترین این سرویسباشد. از مهمانتقال می

اي برخوردار است. پروفیل، پایداري ولتاژ و قیمتی منصفانه، در یک بازار رقابتی انرژي از اهمیت ویژه

- تولید به محل مصرف در ارتباط مستقیم با چگونگی تأمین توان راکتیو در شبکه میانتقال توان از محل 

  باشد. 
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  بیان مسئلهـ 2ـ1

هاي قدرت و انتقال توان مطمئن عالوه بر تأمین توان راکتیو نیاز به تأمین براي حفظ پایداري شبکه

باشد که براي اکتیو میها، سرویس توان رباشد و یکی از مهمترین این سرویسهاي جانبی میسرویس

بردار سیستم قدرت بصورت بهینه تأمین گردد. در بازارهاي برق، بهبود ایمنی سیستم بایستی توسط بهره

شود تا امنیت قراردادهاي توان راکتیو را تأمین توان راکتیو توسط اپراتور مستقل سیستم مدیریت می

ساب بار، ترکیب بار و دسترسی منابع راکتیو صورت برآورده سازد. تأمین خدمات توان راکتیو باید با احت

کنندگان بزرگ مالک منابع راکتیو نظیر ژنراتورهاي گیرد. اغلب تولیدکنندگان مستقل و برخی از مصرف

هستند که  1FACTSهاي استاتیکی یا دیگر ادوات کنندههاي خازنی، راکتور و جبرانسنکرون، بانک

هاي توان راکتیو را به شود و هزینهها وارد قرارداد میراکتیو با آن توان اپراتور مستقل سیستم براي تأمین

  کند. آنان پرداخت می

مبلغ  این سوال اساسی این است که هزینه تولید توان راکتیو براي هر واحد چه مقدار است و آیا

ل به این سوا سخ به. پادهدپرداخت شده از طرف بازار به این واحد، هزینه تولید توان راکتیو را پوشش می

-صرف نمیموختی دلیل ماهیت توان راکتیو چندان ساده نیست چرا که ظاهراً براي تولید توان راکتیو، س

-نند قیمتنیز هما گذاري توان راکتیواي براي آن معین کرد. قیمتتوان به سادگی تابع هزینهشود و نمی

ه مدت گذاري کوتااري طوالنی مدت و قیمتگذبندي کلی به قیمتگذاري توان اکتیو در یک دسته

 ر مقایسهاکتیو دربرداري توان گذاري بلند مدت به دلیل ناچیز بودن هزینه بهرهشود. در قیمتتقسیم می

ي گذاریمتگذاري کوتاه مدت، از دو روش براي قشود. در قیمتنظر میبا توان حقیقی، از آن صرف

ازار و بمبناي  گذاري برشود. روش اول قیمتراکتیو استفاده می هاي جانبی از جمله سرویس توانسرویس

بر  ن راکتیوري تواگذاهاي عرضه و تقاضا است. روش دوم قیمتبه مانند بازار توان اکتیو بر مبناي منحنی

ي سألهمود، یک باشد. در این روش با تعریف یک تابع هدف و یک سري از قیهاي فراگیر میمبناي هزینه

زینه ست که هاي اشود که هدف آن بدست آوردن تولید مؤثر هر نیروگاه به گونهسازي تعریف میبهینه

  برداري براي تولید راکتیو حداقل گردد. بهره

  اهمیت و ضرورت تحقیقـ 3ـ1

باشد که در افزایش امنیت و قابلیت اطمینان هاي جانبی میترین سرویستأمین توان راکتیو از مهم

امنیت  يههاي قدرت پیشرفته، بررسی پایداري ولتاژ و ارزیابی حاشییی دارد. در سیستمشبکه نقش بسزا

ولتاژ براي اجتناب از بروز ناپایداري و پدیده فروپاشی ولتاژ بسیار ضروري است. این مسئله در محیط 

                                                
1 Flexible Alternating Current Transmission System 
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ار است. از تجدید ساختار یافته، از نظر امنیت و اثرات اقتصادي ناشی از آن، از اهمیت بیشتري برخورد

گذاري توان راکتیو در محیط رقابتی است که ضمن حفظ امنیت قیمت يهمسائل مهم در این زمینه نحو

  برداران سیستم فراهم نماید. گذاران و بهرهسیستم، عالمت اقتصادي مناسبی براي سرمایه

  سواالت تحقیق ـ 4ـ1

  ت زیر بیان نمود.توان به صورنامه را میمهمترین سواالت مطرح در این پایان

  آیا استفاده از الگوریتمVEPSO گذاري توان راکتیو سازي همزمان دو شاخص قیمتتوانایی بهینه

  و پایداري ولتاژ را دارد؟

  آیا دقت و سرعت الگوریتمVEPSO گذاري توان راکتیو و بهبود پایدار ولتاژ نسبت به در قیمت

 ها بهتر است؟سایر الگوریتم

  یق اهداف تحق ـ 5ـ1

نامه را که مورد در راستاي پاسخگویی به سواالت مطرح شده در باال، برخی اهداف مد نظر در این پایان

  توان به صورت زیر بیان کرد: بررسی و پژوهش قرار خواهد گرفت می

 هاي تولید توان راکتیوهاي موجود براي محاسبه هزینهبررسی روش 

 تاژ با کمترین هزینه دستیابی به بهترین پروفیل و پایداري ول 

  پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم VEPSO گذاري توان راکتیو و پروفیل به منظور بهبود قیمت

 ولتاژ

  سازيتحلیل و بررسی نتایج حاصل از شبیه 

  هاي تحقیق فرضیهـ 6ـ1

  - سازي پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم بهینهVEPSO و و شاخص گذاري توان راکتیقیمت

  بخشد.پایداري ولتاژ را بهبود می

  -  همگرایی الگوریتمVEPSO گذاري توان راکتیو سریعتر و با ها در قیمتنسبت به سایر الگوریتم

  دقت بیشتر است.

 ي نوآوري پژوهشجنبهـ 7ـ1

رین توان به عنوان مهمتگذاري توان راکتیو را میبه منظور قیمت VEPSOاستفاده از الگوریتم جدید 

  بیان کرد. نامهپایاني نوآوري در این جنبه
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  نامهطرح کلی پایان ـ8ـ1

فصل اول شامل ارائه کلیات، بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق است. در فصل دوم در خصوص اهمیت 

گذاري توان راکتیو هاي قدرت تجدید ساختار یافته و قیمتمدیریت توان راکتیو، مفاهیم مربوط به شبکه

شده در هاي انجام اي از پژوهشاست. در بخش بعدي از فصل دوم پیشینهین بازار مطالبی بیان شدهدر ا

هاي تولید ي هزینهگذاري توان راکتیو ارائه شده و فرمول بندي این مسأله به منظور محاسبهزمینۀ قیمت

- ست. در نهایت الگوریتم بهینهاسازي تشریح شدههاي بهینهتوان راکتیو به همراه بیان مبانی از الگوریتم

گذاري هاي هم خانواده الگوریتم اجتماع ذرات به منظور قیمتبه عنوان یکی از الگوریتم VEPSOسازي 

  است.هاي تجدید ساختار یافته پیشنهاد شدهبهینه توان راکتیو در بازار سیستم
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  فصل دوم

  )مبانی نظري پژوهش(
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 مقدمه ـ 1ـ2

ط غیر رقابتی در بازار برق معموًال بخشی از هزینه تأمین توان راکتیو در قیمت توان اکتیو در یک محی

که در محیط رقابتی جهت گردد. در حالیو بخشی به صورت جریمه در ضریب قدرت بار منظور می

 عملکرد مطلوب سیستم بایستی این بخش از خدمات جانبی، از طریق قرارداد یا بازار پیشنهاد قیمت،

کننده پرداخت شود. بنابراین در بازار خریداري شود. لذا هزینه آن بایستی به طور عادالنه توسط مصرف

  توان راکتیو، تخصیص هزینه به صورت منصفانه به مشترکین بسیار مورد توجه است. 

  اهمیت مدیریت توان راکتیوـ 2ـ2

حفظ » پراتور مستقل سیستم ا« در یک سیستم قدرت که تحت نظارت دولت نیست، مسئولیت اصلی 

هاي خدماتی مانند پشتیبانی توان اطمینان و امنیت سیستم است که از طریق فراهم کردن سرویس

هاي براي حفظ پایداري شبکه گیرد.راکتیو، رزروهاي چرخشی، تعادل انرژي و تنظیم فرکانس صورت می

باشد که براي نیز می توان راکتیومین أنیاز به ت توان اکتیومین أقدرت و انتقال توان مطمئن، افزون بر ت

  بردار سیستم قدرت بصورت بهینه تأمین گردد. سیستم بایستی توسط بهره امنیتبهبود 

است. با توجه به نوسانات قیمت افزون پیدا کردهي اهمیت روزمدیریت توان راکتیو به دالیل متعدد

است. یک اصل مهم این است که هاي قدرت افزایش پیدا کردهبرداري بهینه از سیستمسوخت نیاز به بهره

یابد. از براي توزیع یک مقدار معین توان با به حداقل رساندن پخش توان راکتیو کل، تلفات کاهش می

اً به دلیل میزان باالي نرخ سود و خصوصًا به خاطر مشکالت مربوط به حریم خطوط طرف دیگر، عموم

شود. صنایع جدید رو به افزایش است این امر هاي انتقال جلوگیري میانتقال، از توسعه و احداث شبکه

زات شود که بایستی توسط شبکه تأمین شود. در اینجا لزوم استفاده از تجهیموجب افزایش بار سیستم می

شود. نکته دیگر دوري منابع تولید انرژي الکتریکی از کنترل توان راکتیو و بهبود پایداري احساس می

در فواصل طوالنی، مسائل مربوط به پایداري و کنترل ولتاژ به توان  ACمراکز مصرف است. براي انتقال 

-ها و تلویزیوننظیر رایانه شود. به واسطه مصرف روز افزون وسایل الکترونیکی حساسراکتیو مربوط می
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هاي دیجیتالی و همچنین رشد صنایع با فرآیند پیوسته، نیاز به داشتن تغذیه با کیفیت باال افزایش یافته 

تواند پر هزینه است. کاهش ولتاژ یا فرکانس اثرات نامطلوبی بر روي چنین بارهایی دارد و قطع تغذیه می

  آور باشد. و زیان

شاشات ز اغتایک ابزار اساسی در حفظ کیفیت تغذیه است به ویژه براي جلوگیري کنترل توان راکتیو 

هاي له کورهباشد. انواع معینی از بارهاي صنعتی و از جمترین نوع اغتشاش میولتاژ که از عمومی

تغذیه،  ز سیستماهاي جوشکاري با دریافت توان اکتیو و راکتیو هاي حفاري و دستگاهالکتریکی، دستگاه

ه بیت کنندایل تثکند و اغلب الزم است با بکارگیري وسغییرات سریع و وسیع ولتاژ را بر آن تحمیل میت

  هاي توان راکتیو استاتیکی این تغییرات را کاهش داد. کنندهولتاژ، نظیر جبران

از روي . از آنجایی که انتقال توان راکتیو یکی از اهداف بازار توان راکتیو تثبیت ولتاژ در شبکه است

هاي مختلف از سیستم، وابسته به شرایط تقاضا، و عالوه شبکه مطلوب نیست، توان راکتیو باید در قسمت

، ها و کندانسورها، خازنFACTSکننده توان راکتیو همانند ادوات بر آن با توجه به بار و تجهیزات تولید

هاي مثال ژنراتورها تولید کننده فراهم شود. تجهیزات تولیدکننده مشخصات مختلفی دارند، به عنوان

هایی کند ها تولید کنندهسریع توان راکتیو هستند و قابلیت عملکرد باالیی دارند. در حالی که خازن

باشند. اگر هنوز اکثر بازارهاي مستقل به دنبال راهکاري براي جبران مالی خدمات توان راکتیو می هستند.

ژنراتوري مجبور به کاهش توان اکتیو خروجی » تور مستقل سیستم اپرا« بعد از پخش توان راکتیو توسط 

  کند. به خاطر کاهش تولید و فروش انرژي دریافت می 2اش شود، ژنراتور هزینۀ از دست دادن فرصت

هاي دهکننولیدخاب تاپراتور مستقل سیستم باید مقدار توان راکتیو مورد نیاز و معیارهاي مناسب براي انت

سئول کتیو مرا مشخص کند. به این خاطر که اپراتور مستقل سیستم براي تأمین توان راتوان راکتیو 

ند. این کنل میگردد که پرداخت نهایی را حداقهایی میپرداخت است، از این رو به دنبال تولیدکننده

. در ستیستم اشود که نتیجه آن افزایش تلفات انرژي در سمعیار باعث پخش توان راکتیو روي شبکه می

نده یجاد کناسازي تلفات را تهیه کند که هاي جبراننتیجه اپراتور مستقل سیستم مجبور است سرویس

هاي ژنراتور توان راکتیو از طریق يهشود که تهیهاي اضافی است. پیچیدگی، زمانی بیشتر میهزینه

  مستقل صورت بگیرد.

                                                
2 Lost Opportunity Cost  
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  هاي قدرتمفاهیم مربوط به تجدید ساختار شبکهـ 3ـ2

ختیار در ا شداخیر صنعت برق که شامل تولید، انتقال و توزیع می يهورهاي صنعتی تا دو دهدر کش

لی به دالی با توجه کرد. اما به تدریجهاي دولتی تأمین میکننده نیاز خود را از شرکتدولت بود و مصرف

  که در ادامه بیان خواهد شد نظریه تجدید ساختار مطرح شد. 

یافته را تجدید وانین قدیمی و تجدید بناي ساختار سنتی به ساختار نو و تحولدگرگونی و تغییر در ق

گر تبدیل یک صنعت انحصاري یا دولتی به حالت رقابتی یا ساختار گویند که در مفهوم کلی بیان

اند که براي به وجود آمدن یک ساختار برق جدید گذاران و محققان بیان داشتهخصوصی است. سیاست

سازي پیموده شود. نظارت و سازي و خصوصیجداسازي، تنظیم مقررات، رقابت  يهمرحلباید چهار 

تنظیم مقررات به این معنی است که دولت قوانین و مقرراتی را براي محدود کردن فعالیت و اینکه یک 

اري با بردشده،  بهرههاي تنظیمانحصاري بودن، تعهد تغذیه، نرخکند تنظیم نماید. شرکت چگونه عمل می

باشند. هاي ساختار سنتی برق میبرخی از شاخصحداقل هزینه، تضمین نرخ بازگشت، نظارت ناظر 

هاي ذکر شده مشغول به کار بودند و در حال حاضر هاي در بخش تولید، انتقال و توزیع با ویژگیشرکت

وجود برخی از عوامل محرك باشند. با این نیز در بسیاري از کشورهاي توسعه نیافته در حال ادامه کار می

توان شامل مواردي همچون پیشرفت در جهانی براي ایجاد روند تجدید ساختار در صنعت برق را می

فناوري تولید و افزایش بازده، جایگزینی صنعتی انحصاري با رقابت در تولید و انتقال مالکیت عمومی به 

  خصوص دانست.

  مفاهیم اولیه تجدید ساختار  ـ 1ـ3ـ2 

 نگاهی جدید به قوانین سابق و تنظیم قوانین جدید در  زدایی (تعدیل یا حذف قوانین نظارتی):راتمقر

باشد. البته اغلب از واژه تعدیل قوانین به جاي صنعت برق به منظور تشویق و براي ایجاد رقابت می

  شود.زدایی استفاده میمقررات

 :گردد فروشی) مطرح میفروشی) و خرد (خردهرقابت در مفهوم علم در دو سطح کالن (عمده رقابت

- که البته در تجدید ساختار برق منظور رقابت کالن است که پایه و اساس آن اجازه دادن به شرکت

  هاي مختلف براي تسلط بیشتر به تولید و رقابت با یکدیگر است.

 دولتی  هاي بخش خصوصی و واگذاري اموالسازي به مفهوم جذب سرمایهخصوصی سازي:خصوصی

- باشد. این مفهوم از مفاهیم اولیه تجدید ساختار در صنعت برق و بهرههاي خصوصی میبه شرکت

  برداري از این سیستم بصورت ساختار غیر صنعتی است. 

 :شود.انرژي برق در صنعت تجدید ساختار شده بصورت یک کاالي تجاري مبادله می تجارت برق  
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 :رقی که تمامی بازیگران این صنعت، به آن دسترسی داشته به مفهوم ایجاد شبکه ب دسترسی باز

-گذاران کشورها از این روش میباشد. ایجاد یک محیط رقابتی، عامل استقبال سیاستباشند، می

  باشد.

 :هاي مجزاي تولید، انتقال، هاي با ادغام عمومی به بخشبه جداسازي شرکت تفکیک یا جداسازي

شود که وظایف هر بخش به گویند که این امر موجب میمی توزیع و فروش تفکیک یا جداسازي

 طور مجزا و مشخص تعیین شوند.

  دالیل عمده براي تجدید ساختار صنعت برق

در اواخر قرن بیستم دیگر نیازي به ساختار سنتی نبود. چرا که  الف) نیاز به تغییر قوانین نظارتی و تنظیمی:

ود و دیگر نیازي به عملکردهاي مالی بدون ریسک احساس فناوري صنعت به قدر کافی توسعه یافته ب

  شد. نمی

رسیدن به صنعت برق خصوصی از دالیل تجدید ساختار بود. یکی از دالیل این عمل  سازي:ب) خصوصی

برداري بهتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است و توجه داشته باشید که تغییر ساختار صرفاً بهره

- سازي براي جذب سرمایهولی تغییر ساختار در بسیاري از کشورها با خصوصی باشد،سازي نمیخصوصی

  گذاري مصادف است.

-شود اما در مورد کاهش یا افزایش هزینهرقابت باعث ابداع و افزایش بازده می بینی کاهش هزینه:ج) پیش

  ند.کها تجربیات مختلف وجود دارد ولی آنچه که مسلم است ارزش مشتري افزایش پیدا می

چنانچه ارائه یک طرح جدید که منجر به  د) عدم وجود انگیزه براي نوآوري در محیط نظارتی و تنظیمی:

ها بهبود عملکرد شرکت شود نرخ بازگشت سرمایه شرکت را تغییر نخواهد داد، اما اگر باعث افزایش هزینه

  آید.وري به وجود نمیاي براي نوآشود شرکت مجبور به تقبل این هزینه است. بنابراین انگیزه

در سیستم تجدید ساختار شده به نیاز مشتري قبل از تقاضا  ه) افزایش توجه به مشتري با توسعه رقابت:

شود در حالی که در ساختار سنتی بنا بر تعهد تغذیه، شرکت در صورت درخواست مجدد پاسخ داده می

دهی به مشتري تار شده به بهبود سرویسکند. بنابراین صنعت تجدید ساخمشتري نیاز او را برطرف می

  منجر خواهد شد.

هاي تولید و اساس تجدید ساختار در صنعت برق ایجاد رقابت در بخش و) صنعت برق تجدید ساختار شده:

اند که گذاران این صنعت به این نتیجه رسیدهباشد اما سیاستفروش (عمده فروشی و خرده فروشی) می

انتقال و توزیع برق وجود داشته باشد، به این معنی که اوالً هر شرکت با بهتر است تنها یک سیستم 

هایی وجود دارند تواند برق تولیدي خود را در یک بازار با فضاي رقابتی بفروشند ثانیًا شرکتصالحیت می
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نتقال کنندگان بفروشند ثالثاً تنها یک نهاد مستقل براي اکه برق را بطور عمده خریداري کرده و به مصرف

    توانند به طور یکسان به آن دسترسی داشته باشند.کنندگان میو توزیع برق وجود دارد که همه مصرف

به طور کلی ایجاد رقابت در سیستم تجدید ساختار شده با وجود داشتن مکانی  ز) بازار عمده فروشی توان:

وز این فرآیند توسط سه نوع تشکّل کند. در دنیاي امربراي ارائه خدمات یک تولید کننده معنا پیدا می

  گیرد.بازار اشتراکی، تبادل دوطرفه و بازار تبادل توان صورت می

 :باشد. در یک آژانس دولتی یا شبه دولتی است که در آن تعداد خریداران تنها یکی می بازار اشتراکی

-قیمت یکسانی می شناسند و معموًال تمامی خریداراناین بازار خریدار و فروشنده یکدیگر را می

  پردازند، ضمناً پاسخگویی این سیستم در قبال خدمات خود نیز یکی از مزایاي این روش است.

 :در این روش تعداد خریداران بیش از یکی است. مشابه بازار اشتراکی خریدار و  تبادل دوطرفه

است که تمامی  هاي این بازار با بازار اشتراکی در اینشناسند. تفاوتفروشنده یکدیگر را می

  خریداران ملزم به پرداخت قیمت یکسانی نیستند و قیمت امري کامالً توافقی است.

 :باشد. باشد که در آن تعداد خریداران بسیار زیاد میاین بازار مشابه بازار بورس می بازار تبادالت توان

شناسند. در کدیگر را نمیتفاوت اصلی این بازار با دو بازار قبل در این است که خریدار و فروشنده ی

 باشند.این بازار نیز مشابه بازار اشتراکی، خریداران ملزم به پرداخت قیمت یکسانی می

  بخش انتقال در صنعت برق تجدید ساختار شده

هر رقابتی در بازار توان مستلزم اطمینان از دسترسی و استفاده از سیستم انتقال است. البته در ساختار 

شود. ولی در دو نوع مکانیزم بردار سیستم انتقال است مشکلی ایجاد نمیون این نهاد بهرهبازار اشتراکی چ

دیگر باید شبکه انتقال به طور یکسان براي خریداران و فروشندگان وجود داشته باشد. تقریباً در تمامی 

- رل و بهرههاي سیستم تجدید ساختار شده، یک مرکز کنترل وجود دارد که سیستم انتقال را کنتطرح

  کند.برداري می

  بردار سیستم از یک شبکه با دسترسی باز عبارتند از :وظایف عمده بهره

 برداري پیوسته، پایدار و اقتصادي باشد.ایمنی سیستم: یعنی بهره  

 انتقال توان: تهیه سیستم انتقال توان در بازار رقابتی عمده فروشی  

 ه از سیستم انتقالگذاري انتقال: تعیین قیمت براي استفادقیمت  

 .دسترسی باز عمومی: تمامی بازیگران، باید دسترسی باز و یکسانی به شبکه داشته باشند 
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  مفاهیم ثانویه در ساختار نوین سیستم قدرت ـ2ـ3ـ2

- هاي مختلفی شرکت میگذاريکنندگان با سیاستدر بازار نوظهور صنعت برق رقابت مدیریت ریسک:

افزاید. به تبع ایجاد رقابت در این عرصه، پویایی و رقابت در این بازار می کنند که این امر به توسعه

  اند. هاي مالی و فیزیکی جدید ظهور پیدا کردهریسک

 :هایی از شبکه به دالیل مختلفی چون ناهماهنگی تولید و مصرف، ممکن است بخش مدیریت تراکم

-ن مشکل به کمک مدیریت تراکم برطرف میانتقال با اضافه بار روبرو شوند. در صنعت برق جدید ای

 FACTSگذاري تراکم، ظرفیت رزرو، ایجاد حق انتقال و یا با ادوات شود و یا با ابزارهایی چون قیمت

  شود.) از مشکل روبرو شدن با اضافه بار جلوگیري میSVC ،UPFC( از قبیل 

 هاي جانبی سرویس(A/S): ن تحت عنوان یک سرویس اولیه بردار سیستم، انتقال توااز وظایف بهره

-هاي جانبی) ارائه می( سرویس A/Sهایی تحت عنوان باشد. به منظور تهیه و حفظ آن سرویسمی

هاي جانبی به ساختار سیستم بستگی دارد و به همین دلیل در شوند. قابل توجه است که سرویس

بردار سیستم تأمین و یا از رهها توسط بهکند. برخی از این سرویسکشورهاي مختلف با هم فرق می

هاي منتشر شده توسط شرکت انرژي فدرال شود. به عنوان مثال سرویسشرکت سوم خریداري می

  آمریکا عبارتند از:

 برداريکنترل بهره  

 کنترل ولتاژ و توان راکتیو  

  کنترل و تنظیم فرکانس  

 اندازي سیستمراه  

 عدم توازن انرژي  

 یبانرزروهاي چرخشی و غیرچرخشی پشت 

 یکی از مهمترین اصول رقابت در یک بازار در اختیار داشتن اطالعات  رسانی باز و همزمان:سیستم اطالع

باشد. هاي بازار خود نوعی عامل بروز رقابت میباشد. اصوالً توجه به نیازمنديصحیحی از آن بازار می

سازي رقابت مهمی براي سالمرسانی یکسان براي تمامی کاربران عامل بسیار وجود یک سیستم اطالع

  است.

  گذاري توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافتهقیمتـ 4ـ2

امروز در برخی از کشورها تهیه انرژي الکتریکی بصورت رقابتی و توسط بازارهاي انرژي الکتریکی 

بی است هاي جانهایی تحت عنوان سرویسي ایجاد چنین بازارهایی وجود سرویسگیرد. الزمهصورت می
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ها مسائل و نیازهاي فنی سیستم را برآورده سازد. توان راکتیو یکی بردار شبکه بتواند به کمک آنکه بهره

هاي انتقال توان باید باشد که براي کنترل ولتاژ و کاهش تلفات سیستمهاي میاز مهمترین این سرویس

هاي تهیه گذاري مناسب یکی از راهمتهاي قیها و الگوریتمتولید و به سیستم تزریق گردد. وجود روش

  باشد.هاي جانبی و از جمله توان راکتیو میسرویس

بردار شبکه اند و بهرههاي مختلف سیستم قدرت از هم مجزا شدهدر ساختار جدید صنعت برق بخش

هاي پشتیبان دارد که یکی از این براي حفظ پایداري و ایمنی شبکه قدرت نیاز به یک سري سرویس

-هایی وجود الگوریتمهاي مناسب براي تهیه چنین سرویسباشد یکی از روشها توان راکتیو میرویسس

هایی توسط گذاري توان راکتیو پژوهشباشد. در زمینه ي قیمتگذاري مناسب و کارآمد میهاي قیمت

 است.خته شدهها پردااي از آني پیشینهشماري از محققین انجام گرفته است که در ادامه به ارائه

  پیشینه پژوهش ـ 5ـ2

است. در این هاي متغیر تولید توان راکتیو در ژنراتور ارائه شدهروشی براي تعیین هزینه ]1[در مرجع 

هاي متعددي است، به اختصار تشریح و سعی شده با هاي تولید توان راکتیو که داراي بخشمقاله هزینه

هاي متغیر تولید این توان ارائه گردد. بدین ي محاسبه هزینهبررسی پارامترهاي تولید، روش مشخصی برا

هاي تولید توان راکتیو بسط و گسترش منظور یک روش بر پایه محاسبه توان اکتیو براي محاسبه هزینه

-داده شده است و در نهایت هزینه توان راکتیو براي واحدهاي تولیدي نیروگاه توس مشهد محاسبه شده

هاي فرصت گذاري و ثابت و هزینههاي سرمایههاي دیگر هزینه همچون هزینهبخش است. در این مطالعه

است. در این مقاله با ارائه یک سري از معادالت ریاضی، روشی براي تعیین از دست رفته محاسبه نشده

روز ها، براي نیروگاه توس مشهد، در یک است این هزینههاي متغیر تولید توان راکتیو ارائه شدههزینه

  است.کاري، با بارهاي متفاوت محاسبه شده

توانایی واحدهاي تولید پراکنده در باال بردن قیمت بازار فراتر از سطح رقابتی آن، قدرت بازار نامیده 

شود. قدرت بازار هم در بازار توان اکتیو و هم در بازار توان راکتیو محتمل است اما با توجه به ماهیت می

هاي مختلفی حتمال به وجود آمدن قدرت بازار در بازار توان راکتیو بیشتر است. روشمحلی توان راکتیو ا

بردن از شاخص ظرفیت با بهره ]2[است. در مرجع گیري میزان قدرت بازار ارائه شدهبراي تحلیل و اندازه

فهوم فروپاشی در مدار واحدهاي تولیدي، قدرت بازار مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از م - اجبارا 

است. در براي کاهش قدرت بازار راکتیو پیشنهادي ارائه شده FACTSي ادوات ولتاژ، براي جایابی بهینه

- است. نتیجه بدستمورد آزمایش قرار گرفته IEEEباس  57این مقاله روش پیشنهاد شده بر روي شبکه 
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یق توان راکتیو به منظور کاهش آمده از روش پیشنهادي حاکی از این است که بهترین مکان براي تزر

  ترین باس شبکه از دیدگاه فروپاشی ولتاژ است.قدرت بازار راکتیو، ضعیف

روشی جدید براي تخصیص هزینه به مشترکین در بازار راکتیو در فضاي رقابتی ارائه  ]3[در مرجع 

اي به شیوه است. از مهمترین مشخصات این روش، محاسبه سهم بارها در تلفات راکتیو خطوطشده

مبتنی بر تئوري سهم متناسب است، که در آن تلفات اکتیو و راکتیو خط ناشی از انتقال توان راکتیو به 

شود. به عبارت دیگر، در روش پیشنهادي آن بخش از تلفات خط که مربوط به خطوطی بارها منظور می

ز اتنقال توان راکتیو به بارها جدا نمایند از تلفات ناشی ااست که تمام توان راکتیو ورودي را جذب می

شود. همچنین در این روش سهم مشارکت سیستم در تأمین توان راکتیو از سهم منابع جدا شده می

  گیرد.است. لذا تخصیص هزینه بصورت عادالنه بین مشترکین صورت می

اهمیت توان هاي جانبی سیستم قدرت است. با توجه به سرویس توان راکتیو یکی از مهمترین سرویس

واقعی سرویس توان راکتیو با هدف - گذاري زمانبه قیمت ]4[راکتیو در پروفیل و پایداري ولتاژ، در مرجع 

دستیابی به بهترین پروفیل و پایداري ولتاژ در کمترین زمان ممکن به طور توأم، در شبکه ي قدرت با 

پخش بار بهینه توسعه یافته ي  است. در این خصوص یک مسأله يامکان دسترسی باز، پرداخته شده

به حل آن مبادرت ورزیده شده   Lexicoي روش گرافیکیاست که با استفاده از ایدهچند هدفی ارائه شده

واقعی سرویس توان راکتیو استفاده شده که با - گذاري زمانهاي حدي در قیمتاست. از مفهوم هزینه

 - اثر پروفیل و پایداري مطلوب ولتاژ بر قیمت زمان ي آزمون،توجه به نتایج محاسبات بر روي یک شبکه

  است.  واقعی توان راکتیو نشان داده شده

ها را برعهده دارد. توان راکتیو در بیشتر بازارهاي برق، اپراتور سیستم، تهیه توان راکتیو براي سیستم

سیستم اثر مهمی دارد هاي خدماتی است که بر روي پایداري و قابلیت اطمینان ترین سرویسیکی از مهم

- ها و در نتیجه ناپایداري ولتاژ می. به عنوان مثال کمبود توان راکتیو باعث افت ولتاژ در بعضی باس]5[

  اي برخوردار است.گذاري توان راکتیو در بازار برق از اهمیت ویژه. بنابراین بحث قیمت]6[شود 

به این نتیجه رسید که منابع ژنراتور  1996) در سال FERCکمیسیون تنظیم مقررات انرژي فدرال (

هاي انتقال کننده توان راکتیو و ولتاژ که یکی از شش سرویس خدماتی هستند باید در تعرفهتولید

سازي تلفات با . به طور مرسوم، ارسال توان راکتیو به عنوان یک مساله کمینه]7[دسترسی باز قرار گیرند

هاي ولتاژ و توان تولیدي مورد نظر محقیقن بوده و راکتیو، محدودیتقیود مختلف مانند تعادل توان اکتیو 

شد. دلیل این موضوع تحت کنترل و مالکیت است که هیچگاه به بحث هزینه توان راکتیو پرداخته نمی

گرفت. با این حال پس از بودن تمام ژنراتورها بود و پرداخت هزینه توان راکتیو با هزینه انرژي صورت می
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مورد  ISOهاي برق، توان راکتیو به عنوان یک سرویس جانبی به طور جداگانه توسط زي بازارساآزاد

گذاري . در نتیجه محقیقن شروع به کار بر روي درك مسائل مختلف در قیمت]7-8[خریداري قرار گرفت

و اقتصادي  هاي مختلف در بازار رقابتی پرداختند و موضوعات فنیتوان راکتیو و مدیریت در زمینه نمونه

  گذاري توان راکتیو مورد توجه قرار گرفت. مرتبط با قیمت

اي گذاري توان راکتیو و همچنین ایجاد زمینهبه موضوع قیمت ]14-10[و  ]9[محققین در مقاالت 

توان مجموعه اند که میبراي مدیریت توان راکتیو در سیستم قدرت تجدید ساختاریافته پرداخته

بندي نمود. در دسته اول منابع تولید توان راکتیو به ققین را به سه دسته تقسیمهاي این محدستاورد

کند که توان راکتیو را در حداقل قیمت به فروش رساند تالش می ISOاندازه کافی در دسترس است و 

اي شود و هیچ تغییري بر روي قرارداده. در این حالت توان اکتیو معموًال ثابت در نظرگرفته می]11-10[

توان اکتیو قابل قبول نیست. در دسته دوم هم توان اکتیو و هم راکتیو با توجه به توابع هدف از جمله 

، به طور ]13[و  ]9[سازي هزینه نهایی تهیه توان اکتیو و راکتیو ،کمینه]12[هزینه نهایی تولید برق 

زار کامل با قراردادهاي دوطرفه شوند. در دسته سوم بازار توان راکتیو به صورت یک باهمزمان توزیع می

هاي تولید توان . در این مدل توزیع توان راکتیو با هدف حداقل کردن تلفات، هزینه]14[شود ارائه می

گیرد. که ایجاد بازار کامل با قراردادهاي دو طرفه پایه و اساس تحقیقات راکتیو و موارد دیگر صورت می

  محققین قرار گرفت. 

ران ایشان هزینه توان راکتیو را طبق توابع هدف و هزینه جدید مطرح شده در دکتر کتابی و همکا

اند که مساله پخش بار بهینه را روي صنعت برق با استفاده از الگوریتم مورچگان مورد بررسی قرار داده

  .]15[اند سازي نمودهشینه شبیه 5شبکه 

شود، ید توان راکتیو در نظر گرفته نمیهاي هزینه تولبا توجه به اینکه در پخش بارهاي سنتی مدل

توان قیمت توان راکتیو را بدست آورد بنابراین تهرانی و همکاران ایشان با استفاده از پخش بار بهینه نمی

OPF  افزار ریزي خطی متوالی توسط نرمشینه با استفاده از روش برنامه 9بر روي یک سیستم آزمون

  .]16[اند راکتیو پرداخته گذاري توان اکتیو ومتلب به قیمت

هاي توان راکتیو است. که به با استفاده از پخش بار بهینه به دنبال حداقل کردن هزینه ]17[مرجع 

هاي عصبی استفاده نموده است. روش پیشنهادي بر منظور سرعت بخشی به الگوریتم مورد نظر از شبکه

  است. اعمال شده IEEEباس  24روي سیستم 

) توان استفاده شده است Tracingسازي توان راکتیو از روش ردیابی (ت به منظور بهینهدر بعضی مقاال

با استفاده از روش ماتریس  ]19[از این روش با استفاده از ماتریس توزیع و در مرجع  ]18[که در مرجع 
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Y-bus اسبه شده، قیمت گذاري توان راکتیو صورت گرفته است که البته این روش قادر به محاصالح

  باشد. ضریب مشارکت منابع در توان راکتیو جذب شده توسط خطوط نمی

به اهمیت مدیریت بهینه توان راکتیو در حفظ سطح ولتاژ و امنیت سیستم قدرت اشاره  ]19[در مرجع 

گذاري توان راکتیو در بازار برق امروز بسیار مهم سازي براي قیمتشده است. روش دقیق و قابل پیاده

هاي شنت گذاري توان راکتیو تولید ژنراتورهاي سنکرون و خازناین مرجع روش براي قیمت است. در

ها در این مقاله مطرح سازي هزینه تولید توان راکتیو ناشی از ژنراتورها و خازناست. کمینهارائه شده

 30ي سیستم گذاري بر اساس هزینه محل قرارگیري ارائه و روش پیشنهادي بر رواست. هزینه خازنشده

 تست شده است. IEEEباس 

گذاري هاي جانبی سیستم تجدیدساختار یافته، اهمیت قیمتنیز با اشاره به سرویس ]20[در مرجع 

گذاري توان راکتیو ناشی توان راکتیو را در حفظ پایداري ولتاژ برشمرده است. در این مقاله فقط به قیمت

انجام و روش  MATLABافزار بار بهینه در محیط نرماست. پخش از ژنراتور سنکرون پرداخته شده

  است.تست شده IEEEباس  30و  9هاي استاندارد پیشنهادي بر روي سیستم

  بنـدي فصــلجمع ـ6ـ2

است. مفاهیم مربوط به تجدید ساختار در این فصل ابتدا اهمیت و ضرورت مدیریت توان راکتیو بیان شده

اي است. سپس پیشینهگذاري توان راکتیو در این محیط ارائه شدههاي قدرت و همچنین قیمتدر شبکه

گذاري توان راکتیو در بازار برق ارائه شده در فصل بعدي به هاي انجام شده در خصوص قیمتاز پژوهش

  است. بندي کلی از مسئله به همراه قیدهاي مطرح براي آن آورده شدهفرمول

  



 

  

  
  

  فصل سوم

  )مواد و روش پژوهش(
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  مقدمه ـ 1ـ3

ل قبل، در این فصل مباحثی در وگذاري توان در فصپس از ارائه مفاهیم اولیه از بازار برق و قیمت

هاي پخش بار و استفاده از خصوص منابع تولید توان راکتیو، مسائل مهم در مدیریت توان راکتیو، روش

سازي اجتماع ذرات بیان و در لگوریتم بهینههاي هوشمند براي این منظور تشریح شده است. االگوریتم

نامه گذاري توان راکتیو در این پایانسازي ارزیابی برداري اجتماع ذرات براي قیمتنهایت الگوریتم بهینه

  پیشنهاد شده است.

  ظرفیت تولید توان راکتیو ژنراتورهاـ 2ـ3

-مگا ولت آمپر محدود می توان خروجی ژنراتور توسط ظرفیت عامل محرکش به مقداري در محدوده

پیچی میدان و آرمیچر است شود. زمانی که مقدار توان اکتیو و ولتاژ ترمینال ثابت فرض شود، گرماي سیم

ي توان راکتیو تولیدي ژنراتور است. محدودیت گرماي آرمیچر یک دایره است با که محدودکننده

/1شعاع 2
1 ( ) t aR V I   1، و با مرکزیتC آید:با رابطه زیر بدست می ، که  

)3-1(  2 2 2( )  t aP Q V I  

  

,0)2اي به مرکزیتو محدودیت گرماي تولیدي میدان نیز دایره  / )t sV X  و به شعاع

2  / t a f sR V E X ) نشان داده شده است.3-1شود که در شکل () بیان می3-2است که با رابطه (  
  

)3-2(  
2

2 2 2 ( ) ( )       t t a f

s s

V V E
P Q

X X
    

  

  

  ): منحنی ظرفیت تولیدي ژنراتور1- 3شکل (
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 sXولتاژ تحریک و  afEجریان آرمیچر در حالت پایدار،  aIولتاژ ترمینال باس ژنراتور،  tVدر روابط فوق 

به ترتیب توان راکتیو و اکتیو تولیدي ماشین هستند. توان نامی  Pو  Qباشند.  راکتانس سنکرون می

 است. زمانی کهشده ) نشان داده3-1در شکل ( Rماشین نقطه برخورد این دو منحنی است که با 

 RP P شود و زمانی که محدودیت روي توان راکتیو، توسط محدوده گرماي میدان ژنراتور تحمیل می

 RP P سازد. در ضمن محدوده زیر تحریک حدود میمحدوده گرماي آرمیچر توان راکتیو را مminQ ،

براي محدود کردن عملیات واحد در مد زیر تحریک به خاطر قرار دادن گرما در ناحیه انتهاي آرمیچر 

) را در نظر بگیرید. اگر توان راکتیو 3-2روي محدوده منحنی شکل ( )A ،)A,QAPباشد. نقطه عملیاتی می

رویم که نیازمند انتقال به عقب است و به همین خاطر واحد می )B، )B,QBPبیشتري نیاز باشد، به نقطه 

مجبور به کاهش توان اکتیو تولیدي است تا محدوده گرماي میدان را جبران کند. از این رو موجب تلفات 

به 3شود که براي جبرانسازي این هزینه باید تولید کاهش یابد. هزینه درآمد از دست رفتهدر شبکه می

  ]22[شود: زیر تعریف میصورت 

)3 -3(  ( ) [ ( ) ( )]    A B A BRL P P C P C P     

  

  

  ): امید ریاضی تابع مالی ژنراتور2- 3شکل (

  

که به عنوان یک تابع تولیدي است. اگر نقطه عملیاتی  4هزینه تولید C(P)قیمت توان اکتیو است و  µکه 

بدون متحمل شدن  AQو آن را تا تواند توان راکتی، واحد می)Base,QAP( داخل محدوده منحنی باشد

  هرگونه هزینه اضافی یا از دست دادن درآمد جابجا کند.

                                                
3 Revenue Loss 
4 Generation Cost 
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  ساختار پیشنهادي توان راکتیو ـ 1ـ2ـ3

گیري در دستیابی به اطالعات ژنراتور داراي محدودیت است. از این رو، اندازه 5ISOدر بازارهاي مستقل، 

یست، به این خاطر که نیازمند قیمت توان اکتیو و تابع پذیر نسهم درآمد از دست رفته ژنراتورها امکان

 ISOکند و از روي آن را تعریف می 6امید ریاضی تابع پرداخت ISOهزینه ژنراتور است. بنابراین، 

  کند.پیشنهادات راکتیو را بررسی می

I )minناحیه  1 baseQ Q Q Q  (نیازهاي خود  : توان راکتیو خروجی در این محدوده تنها جوابگوي

  گونه پرداختی نیست.ژنراتور است. ژنراتور در این محدوده کاري مستحق دریافت هیچ

II )2base ناحیه AQ Q Q Q  تواند توان راکتیوي ریزي مجدد می): در این ناحیه ژنراتور بدون برنامه

د ندارد. ژنراتور وجو Qه ازاي افزایش اي بگونه افزایش هزینهکند. از این رو هیچتولید  baseQبیشتر از 

  ر دارد.کرده است، انتظا دهی آمادهاي را به خاطر اینکه خودش را براي سرویسدریافت هزینه

III )3Aناحیه  BQ Q Q Q  شود. بنابراین ): تولید توان راکتیو باعث کاهش تولید توان اکتیو می

ات که دار سهم تلفدارد برابر است با مقدار تولید توان راکتیو، و مقانتظارش را  ISOهزینه دریافتی که 

شود، جبران مالی و پیشنهادات ) دیده می2- 3طور که از شکل (مانآید. ه) بدست می3-3توسط رابطه (

زء ثابت، و جشوند، که نیازمند دو قسمت است: یک فراخوانی می ISOتوان راکتیو در مقابل هم، توسط 

  شود:ی که متناسب با توان راکتیو است. که به صورت ریاضی به شکل زیر توصیف میدیگري قسمت

)3 -4(  
, base

, , ,

                                      Q

( )            

i o i A

i o i o i i A i A B

BP b Q Q

BP b m Q Q Q Q Q

   


     
  

  

 BP قیمت پیشنهادي ژنراتور :i ام  

ob جز ثابت از هزینه پیشنهادي در :MVR$/ 

omي متغیر متناسب با راکتیو تولید شده در : هزینهMVR/MVR$/  

  راکتیو توان بازار در مشارکت جهت تیوراک توان تولید هايهزینه تحلیل 3-2-2

 راکتیو توان تولید هايهزینه يمحاسبه 3-2-2-1

 رفته دست از فرصت هزینه و متغیر و هزینه ثابت هزینه بخش سه به معموالً راکتیو توان تولید يهزینه

  پردازیم:که در ادامه به شرح آنها می ]22[شود تقسیم می

                                                
5 Independent System Operator (ISO) 
6 Expectation of payment function 
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 و گذاريسرمایه هايها هزینهآن در و هستند مستقل تولید مقدار از ثابت هايهزینهثابت:  هايهزینه 

هاي سرمایهبخش به هانیروگاه در راکتیو توان تولید ثابت هايهزینه .شودمی گرفته درنظر تعمیرات

 گذاريسرمایه يهاهزینه عمالً  شود.می تقسیم هاي جایگزینهزینه و متغیر و ثابت هايهزینه گذاري،

 از بخشی صورت به هاهزینه و این گرددنمی جدا اکتیو توان گذاريسرمایه هايهزینه از توان راکتیو

  .]23[شود باشد، دیده میمی نیز راکتیو توان شامل که جانبی و خدمات اکتیو توان هايهزینه

 از تولید باید واحدي یک دهد تشخیص سیستم اپراتور که هنگامیرفته:  دست از فرصت هايهزینه 

 شده جایگزین منابع هزینه پوشش به کند. موظف اقدام راکتیو توان تولید به و بکاهد خود اکتیو توان

  .]24[است  ژنراتور درآمد براي دادن دست از معنی به اکتیو توان تولید مقدار کاهش .بود خواهد

 تولید عمل اما در شود نمی مصرف سوخت اهراظ راکتیو توان تولید براي :راکتیو توان متغیر هايهزینه 

تولید  از ناشی تلفات مقدار يمحاسبه اینجا به در گردد بنابراین،می تلفات افزایش باعث راکتیو توان

 افزاینده ترانسفورماتورهاي و ژنراتور اکتیو در تلفات شامل تلفات این .است شده پرداخته راکتیو توان

  .]25[ شود می ایجاد راکتیو انتو ي تولیدبه واسطه که است

 عبارتند که استشده انتخاب توان راکتیو متغیر هايهزینه تخمین براي زیر يمرحله سه نامهاین پایان در

  از:

 اکتیو توان تولید از ناشی تلفات الف) محاسبه

 شود.می گرفته نظر در مرجع به عنوان که اينقطه هر در یا کار ينقطه در تلفات يب) محاسبه

استاتور،  شامل تولید روند از بخش سه در اساس تلفات این مقدار، بر دو این بین اختالف يج) محاسبه

 .استقرارگرفته مطالعه مورد افزاینده ترانسفورماتور و روتور

 هايراکتیو (هزینه توان تولید متغیر هاياز هزینه بخشی بررسی به صرفاً اینجا، در که است ذکر به الزم

 قرار اي بازه در راکتیو، توان تولید هاي هزینه از بخشی .استشده پرداخته افزاینده) و ترانسفورماتور راتورژن

  گیرد.نمی صورت پرداختی آن، به نسبت گیردکه می

 کرد: بنديدسته کلی بخش سه در توانمی را استاتور تلفات :استاتور تلفات  

 است جریان مجذور با متناسب که مسی، تلفات -1

 .است هوایی میدان فاصله مجذور با متناسب که هیسترزیس، و فوکو تلفات -2

 .شودشامل می را مسی تلفات از %10 که پراکندگی، تلفات -3

  .هستند ثابت تقریباً هستند، داخلی مقدار ولتاژ به وابسته که جهت آن از فوکو و هیسترزیس تلفات

 شود:می بنديدسته کلی بخش سه در نیز روتور تلفات روتور:  تلفات 
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 تحریک است جریان مجذور با متناسب که مسی، الف) تلفات

اکسایتر قابل  بازدهی منحنی روي از که شودمی اکسایتر ایجاد آلایده کارآیی عدم موجب به که ب) تلفاتی

 .% تلفات مسی روتور است10محاسبه است. این تلفات به تقریب برابر 

 اصطکاك و باد ج) تلفات

  .گرددمی دائمی استفاده حالت در ماشین مدل از تلفات این محاسبه براي

  و شود انجام ولتاژ تحریک توسط صرفا راکتیو توان کنترل که صورتی در :افزاینده ترانسفورماتور تلفات 

 در توان استاتور، می تلفات مشابه طریق به را ترانسفورماتور شود، تلفات داشتهنگه ثابت ترانسفورماتور تپ

 :کرد بندي دسته کلی بخش سه

 است جریان مجذور با متناسب که مسی، تلفاتالف) 

 .است القایی میدان هوایی فاصله Bمجذور  با متناسب که هیسترزیس، و فوکو ب) تلفات

 .شودشامل می را مسی تلفات از %10 که پراکندگی، ج) تلفات

 همچنین، و استاتور در منابع همین با آن و مقایسه ترانسفورماتور در تلفات ایجاد منابع به کلی نگاهی با

 ترانسفورماتور تلفات تغییرات یافت که دست شهودي نتیجه این به توانمی ترانسفورماتور کردن ساده مدل

 در بودن مقاومت متفاوت از که متفاوت ضرایب با اما بود خواهد در ژنراتور تلفات تغییرات مشابه

  شود. می نتیجه ترانسفورماتور

  روتور استاتور، در آمده تلفات بوجود مجموع مسی، تلفات کل شد گفته که همانگونه :کل متغیر تتلفا 

  .بود افزاینده خواهد ترانسفورماتور و

 تلفات مقدار تقریبی محاسبه با شود، ثابت فرض هسته، تلفات چنین هم و مکانیکی سرگردان تلفات اگر

 شکل به راکتیو تولید توان متغیر هزینه مقدار نهایت در ،مسی تلفات از درصد 10با  برابر (L)پراکندگی 

  :شودمی بیان زیر

)3 -5(  1.1 pC L C    

 قیمت از یا شده محاسبه است ممکن است، که اکتیو توان قیمت یا اکتیو توان تولید هزینه PC آن در که

  گردد. تعیین بازار

  تابع هدف و قیود مسئله  ـ 3ـ3

  ولتاژ بهینۀ پایداري و پروفیل به با توجه راکتیو توان سرویس واقعی-زمان نرخ نتعیی ـ1ـ3ـ3

 گذاريقیمت نامه بهاین مرحله از پایان در ولتاژ، پایداري و پروفیل در راکتیو، با توجه به اهمیت توان 

   يههزین مترینک در ولتاژ پایداري پروفیل و بهترین به دستیابی هدف با راکتیو توان سرویس واقعی - زمان
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In the modern power systems, voltage stability analysis and evaluation of security margin 

is necessary for avoid of instability and voltage collapse phenomenon. This issue in the 

restructured network, in terms of security and economic effects caused by it, is more 

important. Reactive power pricing in the competitive environment is important problem 
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exploitation system. In this thesis, the VEPSO algorithm is used to optimal pricing of 
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