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  :چكیده    

یک مسالھ مھم در مطالعات  ،)TEP( برنامھ ریزی توسعھ انتقال

ط سیستم قدرت است کھ شامل تصمیم گیری در مکان و تعداد خطو

قیمت  ،جدید انتقال است. در سیستم قدرت تجدید ساختار یافتھ

در طرح مدیریت تراکم و ھزینھ مازاد تجاری و ... نیز  ،گرھی

در نظر گرفتھ می شود. مسالھ برنامھ ریزی توان راکتیو توسعھ 

)RPP( ھدف کھ  یکی از مسایل پیچیده سیستم ھای قدرت است ،نیز

ھداری منابع توان راکتیو افزوده کمینھ سازی ھزینھ نصب و نگ آن

یک مسالھ  ،شده بھ سیستم قدرت است. برنامھ ریزی توان راکتیو

 بھینھ سازی غیر خطی برای سیستم ھای قدرت در ابعاد بزرگ است.

معموال مسالھ برنامھ ریزی توسعھ انتقال وتوان راکتیو  ،از طرفی

این بھ صورت دو مسالھ جداگانھ در نظر گرفتھ شده اند. در 

 .خواھد شدپایان نامھ بھ این دو مسالھ بھ طور ھمزمان پرداختھ 

رفیت خط میان ظاین دو مسالھ می توانند با ھم ترکیب شوند زیرا 

انتقال و منابع توان راکتیو وابستگی وجود دارد. در سیستم ھای 

ظرفیت خط را اشغال کرده و سیستم  ،جاری شدن توان راکتیو ،قدرت

خطوط جدید می سازد. در حالی کھ با جایابی قدرت را نیازمند 

توان از نصب خطوط  منابع توان راکتیو در نزدیکی مراکز بار می

جلو گیری کرد. از طرف دیگر اگر منابع توان  جدید بھ سیستم

راکتیو در نظر گرفتھ نشوند تلفات توان حقیقی بھ طور قابل 

ط انتقال توجھی افزایش یافتھ و درنتیجھ باعث کاھش ظرفیت خطو

برای برنامھ ریزی  ACیک مدل  ،در این پایان نامھ می شود.

توسعھ انتقال بھ ھمراه برنامھ ریزی توان راکتیو در نظر گرفتھ 

کاھش ھزینھ توسعھ  ،شده است. ھدف طرح توسعھ در نظر گرفتھ شده

فناوری از آنجایی کھ ھمچنین  و افزایش رفاه اجتماعی می باشد.

رھای جدیدی را برای کنترل پخش توان و راھکا ،FACTSادوات 



 
 

در این پایان  ،دنافزایش ظرفیت خطوط در اختیار ما قرار می دھ

 دتعدا ،این ادواتبا استفاده از  نامھ سعی برآن گردیده است تا

. ادرا کاھش داضافھ شده بھ سیستم قدرت و ھزینھ کل توسعھ  خطوط

این  بھینھ ای حلاز الگوریتم جستجوی گرانشی بر الزم بھ ذکر است

استفاده شده است. نتایج شبیھ سازی بر  ترکیبیمسالھ غیر خطی 

 و مقایسھ IEEEباسھ  57و سیستم  IEEEباسھ  30روی دوسیستم تست 

 درنشان دھنده کارایی طرح توسعھ پیشنھادی  نتایج بدست آمده

  کاھش ھزینھ کل توسعھ و ھم چنین افزایش رفاه اجتماعی است.

برنامــھ ریــزی تــوان  ،: برنامھ ریزی توسعھ انتقــالھاواژه كلید

 FACTS.ادوات  ،جستجوی گرانشیالگوریتم  ،راکتیو
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 مقدمھ - 1- 1

مسالھ مھم  کی )TEP( انتقال توسعھی زیربرنامھ  

ن ادرمکی ریگ میتصمل ھ شامک است قدرت ستمیدرمطالعات س

 ریزی توسعھ انتقالبرنامھ .است دیانتقال جد خطوط وتعداد

در  دیبا دیخطوط جد ،ینااست کھ کجا و چھ زم یمعن نیھ اب

حاصل شود کھ سطح  نانیتا اطم دنریقدرت قرار گ ستمیس

تجدید از  پیششود. یعرضھ م نیابھ مشتر ینرژااز  یکاف

، بھ برنامھ ریزی توسعھ انتقالھدف  قدرت، تمسیس ساختار

انتقال  خطوط یگذار ھیسرما یھا نھیندن ھزاحداقل رس

 ستمی. اما در سبود یاتیعمل یھاتیمنوط بھ محدود د،یجد

 یطیارائھ مح TEP یھدف اصلیافتھ ساختار  دیقدرت تجد

بھ  وجھت قیطر از ن،انفع یھمھ ذ یبرا ینھ و رقابتعادال

 ،(دالتوره و ھمکاران قدرت است ستمیس نانیاطم تیقابل

بوده  یسلف سیستم انتقال یبارھا شتریب از طرفی .)2008

پخش  دیبا جھیدر نت کنند. یم دیپس فاز تول وین راکتاوتو

 نیند مسالھ تاماکھ بتو شود نجاماانتقال  در خطوط یبار

 یورده سازدکھ باعث مآبر ستمیرا در س یمحل وین راکتاتو

تلفات کم شده ومسالھ افت  ،یافتھط کاھش شود بار خطو

انتقال  ستمیسدردر واقع تلفات  خط حل شود. رولتاژ د

 .ابدیند کاھش اتو یم وین راکتانساز تواتوسط ادوات جبر

باعث رفاه  )RPP( وین راکتاتو یزیبرنامھ ر نیبنابرا

ندگار احالت م ھبودب کاھش تلفات،از طریق  نیامشتر

 شود.یولتاژ م لیوبھبود پروفا یکینامید یداریپا ،ستمیس

 یساز نھیمسالھ بھ کی VAR ای وین راکتاتو یزیربرنامھ

برنامھ  نیتریاقتصاد افتنیآن  یاست ومسالھ اصل یخطریغ

 یدر باس بارھا دیجد ویمنابع راکت یبرا یگذارھیسرما

ولتاژ موردنظر  لیند پروفاابتو کھیبطور ،نظر استمورد

د. درمحیط یک سیستم کن نیرا تضم عملکرد یھاتیومحدود

قدرت تجدید ساختار یافتھ دسترسی زیاد بھ سیستم انتقال 



 
 

باعث بروز چالش جدیدی برای بازار می شود. ھمانطور کھ 

تعداد خطوط انتقال بیشتری  ،تقاضای برق افزایش می یابد

نیاز است تا بتواند انتقال انرژی را از ژنراتور بھ باس 

ھ فراھم کند. در واقع منابع توان بارھا بصورت پیوست

راکتیو برای پشتیبانی ظرفیت انتقال قابل دسترس وتصحیح 

 شوند.ضریب توان وکاھش تلفات و... در نظرگرفتھ می

 

  

 ضرورت تحقیق - 2- 1

 میتصم ،با توجھ بھ توسعھ روزافزون سیستم قدرت  

 تیریمد ید وانتقال جد ن و تعداد خطوطادر مک یریگ

از جملھ مسائل مھم می باشد. در نتیجھ  هریو غپرشدگی 

ھا وبھینھ سازی توسعھ سیستم قدرت سعی در کاھش ھزینھ

 افتھیساختار دیقدرت تجد ستمیس کی طیدرمح ضروری است.

 یدیانتقال باعث بروز چالش جد ستمیبھ س ادیز یدسترس

 یم شیبرق افزا ینطور کھ تقاضااھم شود.یبازار م یبرا

 ندااست تا بتو ازین یشتریانتقال ب تعداد خطوط ،ابدی

 وستھیرا از ژنراتور بھ باس بارھا بصورت پ ینرژاانتقال 

 ینابیپشت یبرا وین راکتاتو منابع از طرفی فراھم کند.

در سیستم ن اتو بیضر حیانتقال قابل دسترس وتصح تیظرف

قدرت استفاده می شوند. از آنجایی کھ برای برنامھ ریزان 

می توان با  ،احداث خطوط جدید استحالت بھینھ کاھش 

بھ این  ،افزایش ظرفیت خط از طریق تزریق توان راکتیو

امر تحقق بخشید. بنابراین می توان با جایابی بھینھ 

منابع راکتیو ضمن برنامھ ریزی توسعھ انتقال طرح توسعھ 

 بھینھ تری داشتھ باشیم.

 

  نوآوری اھداف و - 3- 1



 
 

لی رغم وابستگی داخلی دو ع ،ھمانطور کھ اشاره شد       

ایــن دو  ،مسالھ برنامھ ریزی توسعھ انتقال وتوان راکتیو

 مسالھ ھرکدام پیش تر بھ صورت جداگانھ بررسی شــده انــد.

تــوان  یزیــبرنامــھ رف ھم زمان مسالھ توسعھ انتقال و ھد

چطــور' نصــب ' و 'کجــا' نیــی، تعTEPRPPبھ عنوان  و،یراکت

در  ویــو منابع توان راکتمانند خطوط انتقال  دیادوات جد

افــق  کیــ یشبکھ موجود بھ منظورعملکرد قابل دوام برا کی

 .کل اســت نھیشده با حداقل ھز فیتعر شیاز پ یزیبرنامھ ر

تا بــا اجــرای  ،سعی برآن خواھد بود ،در این پایان نامھ

ھمزمان دو مســالھ برنامــھ ریــزی توســعھ انتقــال وتــوان 

رت اضــافھ نمــوده خطوط کمتــری رابــھ سیســتم قــد ،راکتیو

بــا  FACTSاز طرفــی فــن آوری وھزینھ کل را کاھش دھــیم. 

ھا بــھ بھــره گیــری حــداکثراز امکانــات  قادر کردن شرکت

انتقال خودو با افزایش قابلیت اطمینــان شــبکھ قــدرت از 

عوامل اساسی افزایش ظرفیت شبکھ قدرت بھ حساب می آینــد. 

اث خطــوط در نتیجھ می توان با بکارگیری ایــن ادوات احــد

جدید را کاھش داد. آنچھ کھ برای برنامــھ ریــزان سیســتم 

فرصــت  FACTSانتقال قدرت جالب است آن است کــھ فــن آوری 

ھای جدیدی را برای کنترل و افــزایش ظرفیــت قابــل بھــره 

 ھمچنین خطوط جدید و ارتقــا یافتــھ برداری خطوط موجود و

تقال فراھم می کند. امکان کنترل جریان در داخل یک خط ان

با ھزینھ منطقی افزایش ظرفیت خطــوط موجــود را بــھ شــکل 

خطوطی با ھادی بزرگتر و استفاده از یکی از ادوات کنترل 

ســیالن تــوان را در درون چنــین خطــوطی تحــت  FACTSکننده 

ادی و پیش بینی نشــده ممکــن مــی ســازد (گــارس و شرایط ع

رویکرد جدید در ایــن پایــان . بنا براین )2009 ،ھمکاران

بررسی و تحقیق نتایج برنامھ ریزی ھمزمــان توســعھ  ،امھن

با استفاده از الگوریتم ھای بھینھ انتقال وتوان راکتیو 



 
 

بــھ  FACTSوارد کــردن ادوات تــاثیر وھمچنین سازی مناسب 

 وتاثیر آن در ھزینھ کل می باشد.طرح توسعھ 

 

  کلیات پایان نامھ - 4- 1
ه کھ پس از کلیات در فصل بود پنجاین نوشتھ مشتمل بر          

- مسألھ مطالعات برنامھ مبانی نظریفصل اول، در فصل دوم بھ بیان 

- بھ مطالعات برنامھو  وبرنامھ ریزی توان راکتیو ریزي سیستم قدرت

بھ عنوان بخشي از مطالعات و توان راکتیو شبکھ انتقال ریزي توسعھ 

ھا و  مدلریزي سیستم قدرت پرداختھ شده و بھ مرور و بررسي برنامھ

 توسعھ شبکھ انتقالریزي ھاي ارائھ شده براي مطالعات برنامھ روش

- شود تا بتوان با توجھ بھ آنچھ کھ در این بخش بیان ميپرداختھ مي

و برنامھ قال انتریزي توسعھ شبکھ شود، بھ جایگاه مطالعات برنامھ

تشریح مدل و پارامترھاي بھ  سوم در فصلپي برد. ریزی توان راکتیو 

و  ریزی توسعھ شبکھ انتقالبرنامھ بکارگرفتھ شده براي حل مسألھ

جستجوی ذرات و بھبود یافتھ و الگوریتم  پرداختھ شده توان راکتیو

نین در این فصل مدل ھمچ گرددجھت حل مسألھ معرفي مي جستجوی گرانشی

سیستم قدرت بیان می  برای وارد نمودن بھ UPFC تزریقی مناسب

ریزی توسعھ شبکھ سازی مسالھ برنامھبھ شبیھ چھارمفصل گردد. 

مطالعھ موردی و سھ سھ گرفتن  با در نظر و توان راکتیو انتقال

- در نھایت بھ نتیجھ شود وپرداختھ می ،سناریو در نظر گرفتھ شده

 ، نامھ پایانگیري و بیان پیشنھادھایي براي ادامھ این 
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Abstract: 

Transmission Expansion Planning (TEP) is an important issue in power system studies. It 

involves decisions on location and number of new transmission lines. Before deregulation 

of the power system, the goal of TEP problem was investment cost minimization. But in 

the restructured power system, nodal prices, congestion management, congestion surplus 

and so on, have been considered too.  

The reactive power planning (RPP) is one of the most complex problems of power systems 

as it requires the simultaneous minimization of two objective functions. that first objective 

deals with the minimization of operation cost and the second objective minimizes the 

allocation cost of additional reactive power sources. RPP is a nonlinear optimization 

problem for a large scale system. During the last decade there has been a growing concern 

in the RPP problems for economy of power systems. 

Usually transmission expansion planning and reactive power planning are considered as 

two distinct problems, but in this research both problems are investigated concurrently. 

These two problems can be integrated because there is an inherent interaction between 

transmission line capacity and reactive power sources. In power systems, transferring 

reactive power may engage line capacity which requires more new transmission lines, 

while allocating reactive power sources close to the load centers may prevent the addition 

of new transmission lines. On the other hand, if reactive power sources are not included, 

real power losses will increase considerably and thereby reduce transmission line 

capacities. 
In this research, an AC model of TEP problem (AC-TEP) associated with Reactive Power 

Planning (RPP) is presented. The goals of the proposed planning problem are to minimize 

investment cost and maximize social benefit at the same time.  

From other hand, Flexible AC transmission systems (FACTS) technology has presented 

new opportunities for controlling power flow and enhancing the capacity of present lines. 

Therefore, it can help the planners to use less new line and var sources. 

Gravitational Search Algorithm (GSA) method is used to solve the proposed planning 

problem which is a nonlinear mixed integer optimization problem. Simulation results on 

30-buses IEEE and 57-Buses IEEE systems verify the effectiveness of the proposed 

planning problem for reduction of the total investment cost, and also increasing social 

welfare of the system. 

Keywords: Transmission Expansion Planning, Reactive Power Planning, Gravitational Search Algorithm, 

FACTS Devices.  



 
 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 

 

Thesis is approved for the degree of M. Sc. 

           in Power - Electrical Engineering  

 

  

                                                      Title: 

     Multi-Objective Optimization of Transmission Expansion Planning and 

Reactive Power Planning in the Restructured Power System 

 

                                                  Supervisor: 

                                                     Prof. H. Shayeghi 

 

                                                                    Advisor: 

      Dr. S.J. Seied Shenav 

 

By:  

Saeedeh Ghaderi  

 

 

August 2015  

 


