


 

  با استفاده از  دربازارهاي تجدید ساختاریافته  ي خازن واندازه  مکان  سازي  بهینه
  هاي حدي محلی قیمت
 3،سعید بهرامی  2علی اصغر قدیمی،  1وحید حیدري

 heidarivahid37@yahoo.com ،اراك ومهندسی،دانشگاه فنی ،دانشکده برق د،مهندسیکارشناسی ارش دانشجوي.1
 a-ghadimi@araku.ac.ir، اراك دانشگاه  مهندسی، و  فنی ،دانشکده برق  علمی،مهندسی هیئت   عضو .2

  saeedbahrami@stud.pwut.ac.ir عباسپور شهید ،دانشگاه ومهندسی فنی برق،دانشکده ارشد،مهندسی کارشناسی دانشجوي .3
راکتیو و  توان اکتیو هاي تولید هزینه  وهمچنین  واکتیو راکتیو توان  محلی اي حاشیه هاي هزینه منظورکاهش به خازن ي بهینه ظرفیت تعیینو  یابی مکان  مقاله ایناز هدف  - چکیده

و پس از تعیین مکان مناسب براي  مشخص می گردد  (LMP)محلی  مکان مناسب براي خازن براساس مقادیر هزینه هاي حاشیه اي.است درشبکهژنراتورها  
حاصل  و هزینه تولید توان راکتیوخازن در شبکه،راکتیو ژنراتورها خازن از طریق مینمم کردن تابع هزینه هاي  تولید توان اکتیو   مناسب  ،ظرفیت خازن

تست کرده و نتایج   matpowerافزار   به کمک نرم IEEE باسه 30استاندارد  که ي براي اثبات درستی الگوریتم ارائه شده ،آن را برروي یک شب.گردد می
  .دنبررسی قرار می گیر مورد
  محلی حاشیه هاي هزینه ، اکتیو و راکتیو توان گذاري هزینه رقابتی، برق بازارهاي: واژه کلید

 
 مقدمه - 1
برق  حالت انحصاري به بازارهاياز برق به تغییرساختارصنعت باتوجه
رقابـت بـا    بـه یدکنندگان براي فـروش محصـوالت خود  تول( رقابتی

ازواحـدها   بـرداري  بهرهو در طراحی که است الزم.)پردازند یکدیگر می
ــاظ  ــادي تجدیدنظرازلحـ ــوداقتصـ ــه.شـ ــا تابـ ــده ي  لحـ عمـ

تولیـد تـوان   هاي  کاهش هزینه براساس،ها کاهش هزینهدرها تالش
کـم   دلیـل  یوبـه راکت  وانتولیـدت  هاي هزینهو است بودهکتیو ژنراتورهاا

کمتر مـورد توجـه   ،اکتیـو   نتواتولیـد  هـاي  باهزینه مقایسهدر بودن
  . ]1[اند گرفته شدهقرار

 تـوان  ي تواننـدتامین کننـده   ژنراتورهـامی   در یک بازاربرق رقـابتی 
  سود جهنتیاکتیوودر تولیدتوان فرصتباشنداما موردنیازشبکه راکتیو

افـزایش   منجربـه  وهمچنیننـد ده مـی  را ازدسـت  تولید نای از صلحا
  .]2[شوند اي محلی در شبکه می حاشیه هاي هزینه
تـوان   ابداع روش هاي مختلف در قیمـت گـذاري    با که قانیاز محق

،می اي کـرده باشـند   به اهمیت این موضوع اشـاره  راکتیو خواستند
در نظر گرفتن  یک تعرفه ثابت براي  :کرد توان به مراجع زیراشاره

و همکارانش با اشاره بـه محـدودیت    berg،]2[تیو تولیدتوان راک
 2هاي  هزینه گذاري توان راکتیو بر اساس ضریب جریمه قدرت 

توان راکتیو را بر اساس تئـوري   مدل جدیدي از هزینه گذاري  ]3[
 ]13-5[،و چندین مدل دیگر که در مراجـع  ]4[ه دادندحاشیه ارائ

 .است اشاره شده  به آن
می تواننـد بـا تـامین    ) سلف و خازن(راکتیو توان هاي کننده جبران

ــت     ــود آوري ازدس ــدو س ــت تولی ــبکه فرص ــو  در ش ــوان راکتی ت
امـا  انتخـاب    ] 8[تولید توان اکتیو  ژنراتور را به او بازگردانند رفته

صحیح مکان و ظرفیت خـازن کـه بتوانـد بیشـترین  تـاثیر را در      

شده ي توان راکتیـو ژنراتورهـا بگـذارد    کاهش هزینه هاي  تولید 
  .    همواره از چالش هاي  پیشروي بهره بردار سیستم بوده است 

برخالف کارهاي صورت گرفته توسط دیگر نویسندگان که سـعی  
برتعیین مکان خازن براساس پارامترهاي پایداري شبکه همچـون  

ره ولتاژ نموده اند در این مقاله  سعی برآن شده است کـه بـا بهـ   
،  شـینی  را در   تـوان راکتیـو    گیري از مفـاهیم قیمـت گـذاري    

که بیشترین  هزینه را  در قبال  دریافـت تـوان    کنیمشبکه پیدا 
از این رو با نصب خازن  در این محل  راکتیو در شبکه می پردازد

و وارد کردن  تابع هزینه ي تولید توان راکتیو توسـط خـازن بـه     
، و تکرار روند فوق  نظور تعیین ظرفیتبه م مسئله ي بهینه سازي

  .  مکان مناسب و ظرفیت خازن هاي موجود در شبکه را بیابیم 
در تعیـین    براي نشان دادن دادن درسـتی الگـوریتم ارائـه شـده     

هزینه  ماکزیمم  برمبناي جستجو يمکان و ظرفیت خازن که بر 
هاي حاشیه اي محلـی تـوان راکتیـو و حـل تـابع بهینـه سـازي         

اسـت آن  را  خـازن  ادرنظرگرفتن هزینه هاي تولید توان راکتیو ب
و  کـرده اسـتاندارد آزمـایش    IEEEباسـه   30برروي یک شبکه 

  .نتایج را بررسی می کنیم 
  قیمت گذاري در بازار هاي  برق و تسویه ي بازار - 2

روش زیـر بـراي قیمـت گـذاري      دویکـی از  رقابتی  بازارهاي برق
قیمــت حـــدي  : ی کننـــداســتفاده مــ  شــین هــا در شـــبکه   

یا ) LMP(مجموعه از قیمت هاي حدي محلی  و)MCP(یکسان
پـول   ISOشین خود به قیمت  بر مبناي) بار(خریداران . نقطه اي

بر مبناي ) ژنراتورها(نیز به فروشندگان  ISOکنند و  پرداخت می
  .پرداخت می کندپول خود قیمت شین مربوط به 

1:Locational   marginal  pricing  
2:power factor penalties  
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 MCPمفهوم  2-1
به طور کلی زمانی که ازساختار شبکه ، تراکم در سیستم انتقال  

، هزینه ها در کل شبکه یکسـان اسـت   کنیمواز تلفات صرف نظر 
معرفـی مـی    Market clearing pricing(MCP)عنـوان   بهو

پـس از دریافـت   : به صورت زیر است MCPفرآیند تعیین . شود
قیمت هاي پیشنهادي فروش  ISOهادهاي خرید و فروش ، پیشن

ــام   و قیمــت هــاي  Sژنراتورهــا را در یــک منحنــی عرضــه بــه ن
جمع مـی   Dپیشنهادي خرید بار را در یک منحنی تقاضا به نام  

  . ]16[است MCPهمان  Dو  Sمحل تقاطع منحنی هاي . کند

 
 ]MCP ]16محاسبه ي قیمت تسویه ي بازار :  1شکل

 LMPمفهوم  2- 2
ــف    ــق تعری ــرژي  طب ــیه اي ان ــاي حاش ــه ه  theory of(هزین

marginal cost  ( به صورت کمترین  بهاي پرداخت شده براي
با توجه به به ساختار  تامین تقاضاي افزایش یافته در هر باس بار

  . ]15[و محدودیت هاي شبکه تعریف می گردد
  : ]15[ونداشیه اي به دو دسته تقسیم می شهزینه هاي  ح

  active power marginalهزینه حاشیه اي  تـوان اکتیـو   . 1
cost  :  وات تـوان مصـرف  هزینه هاي پرداختی به ازاي  هر مگـا 
را هزینه هاي حاشـیه اي تـوان اکتیـو  در    در هر باس بار  اضافی 

  آن باس بار می گویند
ــو   . 2 ــوان راکتیـ ــیه اي تـ ــه حاشـ   reactive powerهزینـ

marginal cost : وار توان هزینه هاي پرداختی به ازاي  هر مگا
را هزینـه هـاي حاشـیه اي تـوان     در هر باس بـار   اضافی  مصرف

  راکتیو  در آن باس بار می گویند
شین هاي شبکه بـه   درتوان اکتیو وراکتیو هزینه هاي حاشیه اي 

توابع هزینه هاي تولید توان اکتیو و راکتیو با کمک مینمم سازي 
 Optimal Powerود حاکم برشبکه که همان ن قیدر نظر گرفت

Flow(OPF) محاسبه می گردد که در ادامه ي بحث به تشریح
  . آن می پردازیم

ومحاسبه ي هزینه هاي حاشیه  (OPF)پخش بار بهینه  - 3
   (LMP)محلی توان اکتیو و راکتیو

هدف از اجراي پخش بـار بهینـه در شـبکه تـامین بارشـبکه بـه       
اي شبکه در آن رعایت شـده باشـند و هـم    اي که هم قید ه گونه
 حـداقل )تولید توان اکتیو وراکتیـو در شـبکه   هاي هزینه(هدف تابع
  :  ]15[و به صورت ریاضی زیر مدل می شود شود

)1  (                               

minimize ( )
subject to :

( ) 0 1, 2,....,
( ) 0 1, 2,....,

i

j

f x

g x i p
h x j m

 

 

   

)که در آن تابع  )f x ینه هـاي تولیـد تـوان    زمجموعه اي از ه  
)،خـازن هـا   اکتیو و راکتیو ژنراتورها )ig x وh (x)i    قیـد هـاي

  .شبکه هستندکه به صورت ریاضی زیر مدل می شود 
 تابع هدف  1- 3

ــ   ــوع هزین ــی مجم ــدف کل ــابع  ه ــو   ت ــوان اکتی ــد ت ــاي تولی ه ه
ژنراتورها و بانـک هـاي خـازنی      سطتولید شده توراکتیو

است که باید مینمم گردد وبه صـورت کلـی زیـر تعریـف      
  : ]14،15[می گردد 

  

)2(     
[ ( ) ( )] [ ( )

G C

i Gi Gi j Cj
i N i N

C C P C Q C Q
 

   
 

GNژنراتور روي آن نصب می باشد  که تعداد شین هایی .  
CNروي آن نصب می خازنی بر ک هايبان که تعداد باس بار هایی

 باشند
( )GiC Q : تابع هزینه تولید توان راکتیو در باسi  
( )j CjC Q:  هزینه ي نصب بانک خازنی در  باسj   
( )i GiC P   : تابع هزینه تولید توان اکتیو در باسi   

 .سبه ي  این توابع پرداخته می شودمه به محااکه در ادمی باشند
  :تابع هزینه تولید توان اکتیو  1- 1- 3

بـه صـورت   تابع هزینه ي تولید توان اکتیو  ژنراتور را مـی تـوان    
  .تعریف کرد تقریبی از تابع درجه دو زیر

 
)3(                                  2( )i Gi Gi GiC P a bP cP    

سط ژنراتورها بـه وسـیله ي  جریـان    ظرفیت تولید توان اکتیو تو
قیود تحریک و تولید توان یچر ژنراتور سنکرون،جریان میدان،آرم

  ]14،15[ .راکتیو محدود می گردد 
  :تابع هزینه تولید توان  راکتیو 2- 1- 3

مک براي محاسبه ي هزینه هاي تولیدي توان راکتیو ژنراتور به ک
کنیم  زیر عمل می ت صور ژنراتوربههزینه هاي تولیدي توان اکتیو 

:  

MCP 

S 

D 
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شیوه ي محاسبه ي هزینه هاي توان راکتیو با استفاده روش : 2شکل 

 ]15[ وتابع هزینه تولید توان اکتیو مثلثی
    ]15[ مطابق با شکل روبرو خواهیم داشت

 
)4 (  

2

2

2 2

2

2 2

2 2

cos( ) cos ( )
sin( ) sin ( )

cos ( ) cos ( ) cos ( )
cos ( ) cost(pcos( )) a bcos( )p ccos ( )

cos (Q) cos ( sin ( )) cos ( sin ( ))
cos( )

a bsin( )Q sin ( )Q

P P S
Q Q S
P Q S

t P t Q t S
t P p

a bp cp
pt t s t

c a b Q
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  تابع هزینه خازن  3- 1- 3

ه  با مقـدار  تـوان   که هزینه ي خازن استفاده شدفرض می شود 
 : ]15[راکتیو به صورت زیر متناسب است

    (Q ) (Q )c Cj j CjC r                                         )5(  
 :]15[در رابطه ي فوق به صورت زیر محاسبه می شود   مقدار

$اگر هزینه  سرمایه گذاري خازن  به صـورت     / MVAR.H 
K   و طول متوسط کارکرد و طول زنـدگی بـه صـورتAو B  سـال

 آنگاه  افت بها می تواند به صورت زیر محاسبه شود باشد 
)6 ((Q ) (Q . $ / MVAR.H) / ( * *8760)c Cj CjC K A B  
  محدودیت ها و قیود عملکردي سیستم 2- 3

آن اشاره شد تابع هدف باید درمجموعه  همانطور که در باال نیز به
  : د که در زیر به آن اشاره می کنیم اي از قید ها مینمم شو

  : معادالت پخش بار 3-2-1
مجموعه معادالتی  که به وسیله ي قوانین  کیرشهف  معین  می 

  :  ]14[شود و پخش  قدرت را درسیستم نمایش می دهند
)7(

coscos( ) 0Gi di i j ij ij j i
j n

P P V V Y       


cos cos( ) 0Gi di i j ij ij j i
j n

Q Q V V Y       


 

  : محدودیت هاي تولید   2- 2- 3
ها داراي یک محدودیت  حداکثري و حداقلی  می باشـند   ژنراتور

که کار کرد ژنراتورها  در خارج از این محدودیت ها از لحاظ فنی 
و این  محدودیت ها نقش مهمـی در  . و اقتصادي به صرفه نیست 

  .]14[تعیین نقطه ي بهینه ژنراتور ها دارند

)8(                                        ,min ,max

,min ,max

Gi Gi Gi

Gi Gi Gi

P P P
Q Q Q

 

 
 

اگر باس باري فقط توانایی تولید توان راکتیو را داشته باشد براي 
. مثال بانک هاي خازنی یا کندانسورهاي سـنکرون نصـب باشـد    

آمـده   رد  و  قید ها به صورت  
و در نهایت قید تولید توان راکتیـو بـه صـورت زیـر اصـالح مـی       

  . ]14[شود
)9(                                                ,max0 Gi GiQ Q   
 
  : قیدتوان عبوري خطوط انتقال   3- 2- 3

ماکزیمم توانی که می تواند از خط عبور کنـد کـه   این قید یعنی 
حرارتـی یـا شـرایط پایـداري      می تواند براساس  محدودیت هاي

اي خطــوط کوتــاه و کــه محــدودیت هــاي حرارتــی را بــر.باشــد
 .محدودیت هاي پایداري را براي خطوط بلند لحـاظ مـی کننـد   

]14[ 
توان عبوري از خط به صـورت  محدودیت هاي حرارتی که توسط 

  : ]14[زیر محدود می شود
)10            (                                ij,min ij ij,maxP P P   

          :تعریف می گردد  و توان انتقالی از خط به صورت زیر
)11 (

   2cos cos cos cosij i j ij ij j i i ij ijP VV Y V Y      

   .در رابطه ي فوق از ادمیتانس  موازي خط صرفه نظر شده است  
ها مشخص می  ولتاژ باس محدودیت هاي  پایداري که توسط زاویه

  شوند 
)12                (                     ij,min i j ij,maxδ δ δ        

  .زاویه ولتاژ باس بار بین دو خط انتقال است  که    
  
  محدودیت هاي ولتاژ 4- 2- 3   
باس بار تحت تـاثیر   ها مستقیما از توان راکتیو آنولتاژ باس بار 

تعریـف مـی   پایـداري ولتـاژ بـه صـورت زیر     شرطقرار می گیرد و
  :]15[گردد

  
 )13 (                                         i,min i i,maxV V V  
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  بهینه سازي تابع هدف 3- 3
به منظور مینمم سازي توابع هدف با رعایت قیود حاکم بر شبکه 
که یک مسئله ي بهینه سازي است  بایستی تابع النگراژ ي را به 

 . ]15[صورت زیر تعریف کنیم

1 1

( , ) ( ) ( ) ( )
p m

i i p i j
i j

L X F X g x h x   
 

    
     )14 (  

با جایگذاري توابع هزینه تولید و قیدهاي  توان تولیدي ژنراتورها 
  : ]14[خواهیم داشت) 14(در رابطه ي .... ..،توان عبوري ازخط و 

)15 (  

,min ,min ,max ,max

,min ,min ,

[ ( ) (Q )] Q

( cos( ))
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ها تعداد ژنراتور هاي   ,تعداد شین هاي شبکه   Nدر آن که 
  .موجود در شبکه می باشند 

ابع النگراژ فوق مقـادیر بهینـه ي تولیـد تـوان اکتیـو و      خروجی ت
راکتیو ژنراتورها و توان راکتیو خازن ها می باشد که تابع هزینـه  
ي کل را مینمم می سازدو همچنین ضرایب قیدهاي شـبکه کـه   
مهمترین آنها قید تعادل توان اکتیو و راکتیـو  مـی باشـدو بـراي     

  .]14[یرندتسویه ي بازار مورد استفاده قرار می گ
  محاسبه ي هزینه هاي حاشیه توان اکتیو و راکتیو  4- 3
،مشتق تابع النگراژ به ازاي تغییر در 2-2مطابق با تعریف  بخش  

میزان توان اکتیو وراکتیو مصرفی در هربـاس بـه ترتیـب هزینـه     
هاي حاشیه اي توان اکتیو و وراکتیو در آن باس را می دهند کـه  

   :]14[ان آن را مدل کرد به صورت ریاضی زیر می تو
  :   ]14[هزینه حاشیه اي توان اکتیو در هر باس
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  ر تعیین مکان و ظرفیت خازن الگوریتم  پیشنهادي د - 4
براي تعیین مکان وظرفیت خازن مطابق با فلوچارت زیر عمل می 

  کنیم 
                                                                                    

  
  
  
  
  

   محاسبه هزینه هاي حاشیه اي توان راکتیو در هر باس           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فلوچارت بهینه سازي مکان و ظرفیت خازن:3شکل 
الگوریتم فوق بر خالف کارهاي صورت گرفته در تعیین مکان وظرفیت 

بـا بهـره   بود، خازن بر مبناي پارامترهاي پایداري شبکه همچون ولتـاژ 
ابع  به آن اشاره شد ابتدا ت 3-3گیري از تابع النگراژ شبکه که در بخش 

ع هزینه ي خازن و قیدهاي مربوط به آن حل می النگراژ را با  حذف تاب
کند و هزینه ي کل شبکه  و قیمت هاي حاشیه ي محلی توان اکتیـو  

سپس در مکانی که هزینه . کند وراکتیو شین هاي شبکه را محاسبه می
خـازنی را بـا   ي حاشیه اي توان راکتیو آن بزرگتر از دیگر باس هاست 

ع هزینه ي مربوط به تولید توان ظرفیت نامعلوم قرار می دهد سپس تاب
راکتیو خازن را به تابع هدف تابع النگراژ اضافه کـرده و مسـئله بهینـه    
سازي را مجددا حل می کند وخروجی تابع النگراژ برخالف حالت قبلی 
که فقط ظرفیت تولیدي توان اکتیو وراکتیو ژنراتورها را مشـخص مـی   

ي خازن را نیز مشخص می  کرد این بار ظرفیت توان توان راکتیو بهینه
 1کند درنهایت این روند را تازمانی ادامه می دهیم که هزینه پرداختی 

مگاوار توان راکتیو هرباس به شبکه که ازطریق محاسبه ي هزینه هاي 
مگاوار  1حاشیه اي توان راکتیو محاسبه می شود از هزینه هاي تولیدي

  . گوریتم فوق است توان راکتیو  خازن کمتر شود واین شرط توقف ال
   از ویژگی هاي منحصر به فرد این روش که آن را نسبت به دیگر

بدون در نظر ) حل تابع النگراژ(اجراي پخش بار بهینه 
 گرفتن  نصب خازن 

بزرگتر زینه هاي حاشیه اي توان راکتیو که هدر مکانی 
مگاوار   1قیمت پیشنهادي براي تولید ر باس ها و دیگاز 

ه و در غیر این صورت از توان راکتیو است خازن قرارداد
 برنامه خارج  و خازن قرار نمی دهیم 

اسبه ظرفیت خازن با قرار دادن تابع هزینه ي تولید مح
 راکتیو خازن در تابع النگراژ و حل مجدد آن  توان 
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 ]14،15[مقاله ها هزینه گذاري تـوان راکتیـو همچـون مراجـع      
متمایز می کند این است که در این مراجع مکان نصـب خـازن را   
ازقبل جز داده هاي مسئله فرض می کنیم و فقط ظرفیـت آن را  

ا محاسبه می کنیم اما در این مقاله عالوه بـر  با توجه به هزینه ه
تعیین ظرفیت، مکان مناسب براي نصب خـازن هـاي متعـدد در    
  شبکه را با توجه به محدودیت هاي شکه را نیز مشخص می کند 

  
  معرفی  شبکه  و شبیه سازي - 5

  سیستم مورد مطالعه   1- 5
باسـه   30براي  اثبات درستی  الگوریتم  یـک شـبکه اسـتاندارد    

IEEE  که خازن هاي ثابت در آن حذف گردیده است توسط نرم
و نتـایج حاصـل در   ]17[می گردد تست  matpower 4.0افزار 

  . قسمت هاي بعدي تشریح می گردد 
  نتایج شبیه سازي و بررسی نتایج  2- 5 
محاسبه هزینه هاي حاشیه اي توان راکتیو و اکتیو  قبل از  5-2-1 

  نصب خازن 
و محاسبه  IEEEباسه  30براي شبکه  OPF با اجراي برنامه ي

به ترتیب براي هزینه هـاي حاشـیه   ضرایب تابع النگراژ،نتایج زیر
  :توان راکتیو واکتیو بدست آمده است

  
 محاسبه هزینه هاي حاشیه اي توان راکتیو قبل ازنصب خازن: 4شکل 

  
  محاسبه ي هزینه هاي حاشیه توان اکتیو قبل از نصب خازن: 5شکل 

  مکان یابی و ظرفیت یابی خازن 5-2-2
مشـاهده مـی کنیدهزینـه    ) 5(و ) 4(همانطور که از شکل هـاي   

بسـیار بـاال اسـت     8باس در راکتیو و اکتیو هاي حاشیه اي توان 
در ایـن بـاس   اي که که مصرف کننده وهمین امر منجر می شود 

ي بــاالیی  بـراي تــامین نیـاز خــود از شـبکه هزینــه   قـرار گرفتــه  

حال اگر در ایـن بـاس طبـق    .دکه مقرون به صرفه نیسترابپرداز
 MVAR/$ خازن با هزینه هاي  4الگوریتم ارائه شده در بخش 

 QCj25./     تـابع  امجـدد و قـراردهیمOPF      کـه هزینـه هـاي
نتـایجی  شامل می شود اجراکنیم تولیدي توان راکتیوخازن رانیز 

ي توان اکتیوو راکتیو بدست می آیـد  هاي حاشیه ا که براي هزینه
            .می باشد) 7(و ) 6(مطابق باشکل 

   
محاسبه هزینه هاي حاشیه اي توان راکتیو  بعد از نصب :  6شکل 

  خازن

  
  محاسبه هزینه هاي حاشیه اي توان اکتیو بعد از نصب خازن:  7شکل 

تـوان    نصب خازن درشبکه عالوه بر کاهش هزینـه هـاي حاشـیه   
هاي حاشیه اي در  منجر به کاهش هزینه 8کتیو وراکتیو درباس ا

دیگر باس ها نیز شده است در نتیجه می توان نتیجه گرفت کـه  
  .می باشد مکان انتخابی براي خازن بهترین مکان 

اثر گذاري خـازن بـر دیگـر پارامترهـاي شـبکه همچـون        بهحال 
  .دازیم پر می هزینه هاي تولید توان اکتیو و راکتیو ،تلفات

هزینه هاي تولید  توان اکتیو وراکتیو اثر گذاري خازن بر  3- 2- 5
  ژنراتورهاو خازن  

ي  منجر بـه کـاهش تـوان  راکتیـو تولیـد      8نصب خازن در باس 
زیرا مقداري از توان راکتیو مورد نیـاز شـبکه   .ژنراتور ها می شود 

در محل بار تامین مـی گـردد حـال بایـد بررسـی کـرد کـه آیـا         
تم پیشنهادي هزینه هاي کلی شبکه را کـه شـامل هزینـه    الگوری

هاي تولیدي تـوان اکتیـو وراکتیـو بـراي ژنراتـور و هزینـه هـاي        
تولیدي توان راکتیو براي خازن می شود را کاهش داده اسـت یـا   
نه؟ با قرار دادن توان اکتیو و راکتیو بدست آمده براي ژنراتورها و 

به نتیجه نشـان داده شـده   ) 2(رابطه ي   OPFخازن ها از تابع 
می رسیم که نشان دهنده ي کـاهش هزینـه هـاي    ) 8(در شکل 
  . است  h 594/$به  h623/$از  کل شبکه
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  هزینه هاي تولید کل شبکه:  8شکل 

عـالوه بـر کـاهش هزینـه هـاي       8خازن قرار داده شده در بـاس  
در شبکه نیـز   توان اکتیو و راکتیو  تولیدي منجر به کاهش تلفات

  . نمایش داده شده است )10(و ) 9(شود که در شکل  می

  
  مقایسه تلفات  توان راکتیو کل شبکه قبل و بعد از نصب خازن: 9شکل

  
  توان اکتیو تولیدي ژنراتورها قبل و بعد از نصب خازنمقایسه : 10شکل

نتایج فوق با محدودیت قرارگیري یک خازن در شـبکه حاصـل شـده    
اد خـازن هـا در شـبکه محـدودیتی وجـود      است اگر در قرار دادن تعد

مـی تـوان بـه  نتـایج      4نداشته باشد با الگوریتم اشاره شده در بخش 
 . درکاهش هزینه هاي تولیدي شبکه و دیگر پارامترها دست یافت بهتري

   
 نتایج  - 6

رق توجـه بـه بهربـرداري اقتصـادي     با رقابتی شدن بازار صنعت ب
رار گرفته است تا به امروز نیروگاه ها بیش از بیش مورد توجه قاز

عمده ي تالش ها در زمینه ي کاهش هزینه ها تولید توان اکتیـو  
امـا در ایـن مقالـه بـا     .ژنراتورها به روش هاي مختلف بوده است 

انتخاب مناسب مکان و ظرفیت خازن با استفاده از شاخص هـاي  
بازار همچون هزینه ي حاشیه اي باس هـاي مختلـف عـالوه بـر     

ژنراتورها منجر بـه کـاهش    هاي تولید توان راکتیو کاهش هزینه
  .ا تولید توان اکتیو آن نیز شده ایمهزینه هاي مرتبط ب
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