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چکیده — تراکم همواره یکی از مهمترین مشکالت شبکه انتقال و
مانع اصلی رقابتی شدن در سیستم قدرت بوده است .با در نظر گرفتن

واژههای کلیدی — تراکم؛ تولیدات پراکنده؛ تکنیک مونتکارلو؛ ظرفیت
قابل انتقال در دسترس؛ قابلیت اطمینان؛ الگوریتم ژنتیک؛

تاثیر تراکم بر روی قیود پایداری و حرارتی و دیگر جنبههای سیستم
قدرت ،یافتن روشهای مدیریت تراکم امری ضروری میباشد .در این
مقاله روشی برای مدیریت تراکم در سیستم انتقال با استفاده از جایابی و
تعیین ظرفیت و اندازه بهینه تولیدات پراکنده بر مبنای مدلسازی عدم
قطعیتهای سیستم ارایه شده است .در این روش پیشنهادی با استفاده از
تکنیک مونتکارلو پخش بار بهینه احتمالی برای مشخص شدن خطوط
دارای اضافه بار سیستم صورت گرفته است .سپس ضرایب حساسیت با

 .1مقدمه
در چند دهه گذشته صنعت تامین برق دستخوش تجدید ساختار شده
است و روند مقرراتزدایی در سطح جهان رو به افزایش است .تجدید
ساختار تغییرات سازمانی و فنی بسیاری را با خود به همراه آورده است.
تحت این محیط رقابتی تعداد شرکتکنندگان بازار برق افزایش پیدا کرده
است و تمام بازیگران در تالش برای دستیابی به منابع ارزانتر میباشند.

هدف انتخاب باسهای بحرانی برای مکانیابی تولیدات پراکنده با در نظر

تمایل برای به دست آوردن سود بیشتر ممکن است سبب اضافه بار و تراکم

گرفتن خطوط دارای اضافه بار مورد استفاده قرار گرفتهاند .در مرحله بعد

در خطوط انتقال شود و قابلیت اطمینان و امنیت سیستم را تهدید کند [.]1

الگوریتم ژنتیک مقدار ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده را که به سیستم

بنابراین مدیریت تراکم و انتخاب روشهای موثر آن یکی از مفاهیم اساسی

موجود متصل میشود بوسیله ماکزیمم کردن عملکرد سیستم با کاهش

برای حفظ امنیت و قابلیت اطمینان سیستم قدرت میباشد .از سوی دیگر

تلفات و همچنین بهبود مشخصه ولتاژ تعیین میکند .در پایان تحلیل اثر

تولیدات پراکنده امروزه با اهداف گوناگونی از جمله بهبود مشخصه ولتاژ،

تولیدات پراکنده بر روی ظرفیت قابل انتقال در دسترس ،هزینه تراکم،

کاهش تلفات ،بهبود قابلیت اطمینان ،کاهش تراکم و بهبود کیفیت برق

قابلیت اطمینان و تلفات مورد بررسی قرار گرفته است .مطالعات بر روی

تحویلی به مشترکین مورد استفاده قرار میگیرند [ .]2در ادامه به بررسی

شبکه  93باسه  IEEEپیادهسازی شده است.

روشهای مدیریت تراکم ونقش و تاثیر تولیدات پراکنده بر کاهش تراکم
میپردازیم.
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در [ ]3به کمک الگوریتم حرکت تجمعی پرندگان مدلی برای مکانیابی

 .2.1پخش بار احتمالی مونت کارلو

و سایز بهینه تولیدات پراکنده به منظور کاهش تراکم شبکه و حداقل کردن

پخش بار احتمالی در برگیرنده طیف وسیعی از حالتهای محتمل

قیمت حدی محلی سیستم پیشنهاد شده است .در [ ]4مکان بهینه بر اساس

متغیرهای خروجی مانند ولتاژ باس و قیمت حدی با احتمال رخداد در هر

ماتریس امپدانس حاصل از ضرایب همبستگی که مستقل از باس مبنا

حالت است .اجرای این پخش بار روشی مناسب جهت در نظر گرفتن عدم

میباشند ،بدست میآید .در [ ]5روش پیشنهادی مبتنی بر قیمت حدی محلی

قطعیتهای موجود در سیستم میباشد [ .]12اساس شبیه سازی مونت

و بر اساس دیدگاه اقتصادی و نقش تولیدات پراکنده بر منافع و راهکارهای

کارلو ،تولید مجموعهای از اعداد تصادفی یکنواخت است .در این روش بار

مالی میباشد .در [ ]6تعیین مکان قرارگیری و اندازه تولیدات پراکنده برای

و وضعیت در مدار قرار گرفتن خطوط به عنوان متغیر تصادفی انتخاب

مدیریت تراکم بر مبنای تحلیل حوادث ارایه شده است .در [ ]7عامل ضریب

شدهاند .برای مدل کردن بار به صورت احتمالی یک تابع توزیع نرمال با

حساسیت ژنراتورسبب شناسایی ژنراتورهایی شده است که بیشترین تاثیر را

میانگین و واریانس در نظر گرفته شده است .تابع چگالی احتمال توزیع

بر روی خطوط متراکم شده دارد .در [ ]8یک روش مدیریت تراکم بر اساس

نرمال به شکل زیر تعریف میشود.

ناحیهبندی پیشنهاد شده است .دو دسته شاخص حساسیت برای سیستم در

 (x - ) 
_ exp 

2
 2
 2 
2

نظر گرفته شده است که به ترتیب به آنها ضریب توزیع انتقال توان اکتیو و

)(1

ضریب توزیع انتقال توان راکتیو گفته میشود .در [ ]1و [ ]11با استفاده از

1

f ( x) 

که درآن  µو  Ϭبترتیب مقدار میانگین وانحراف استاندارد میباشند .هرچقدر

الگوریتم برنامهریزی مبتنی بر شانس ،قیود امنیت شبکه بصورت تصادفی
مدل شدهاند و میزان احتمال ارضای این قیود تصادفی توسط بهرهبردار تعیین

مقدار  Ϭکاهش یابد ،دقت محاسبات افزایش مییابد .جهت مدلسازی

میگردد .در [ ]11مکانیابی بهینه ادوات فکت برای رفع تراکم در خط به

وضعیت در مدار بودن خطوط از پارامتر نرخ خروج اجباری خطوط

عنوان یک مساله بهینهسازی خطی مورد توجه قرار گرفته است.

) (Forced Outage Rateاستفاده شده است .به تعداد خطوط شبکه عدد

در این تحقیق هدف ارایه روشی موثر و بهینه برای تعیین مکان قرارگیری و

تصادفی تولید میگردد و مقدار این عدد با  FORمقایسه شده و وضعیت در

اندازه تولیدات پراکنده تحت شرایط احتمالی و با در نظر گرفتن عدم

مدار بودن خط را تعیین میکند.

قطعیتهای سیستم است .ضرایب حساسیت با توجه به خطوط دارای

 .2.2مدیریت تراکم با مکانیابی مناسب تولیدات

احتمال اضافه بار که با استفاده از پخش بار بهینه احتمالی مونتکارلو بدست
آمدهاند ،مکان مناسب برای تولیدات پراکنده را در سیستم تعیین میکنند.

پراکنده

الگوریتم ژنتیک با هدف بهبود مشخصه ولتاژ و کاهش تلفات اندازه بهینه

مزایای استفاده از تولیدات پراکنده به عواملی مانند اندازه و ظرفیت

تولیدات پراکنده را مشخص میکند.

تولید پراکنده ،تعداد این واحدها ،مکان مناسب آن در سیستم قدرت ،نوع

پس از آن به تحلیل اثر روش پیشنهادی بر روی هزینه تراکم ،قابلیت اطمینان

اتصال به شبکه ،نوع واحدهای تولیدی و فنآوری مورد استفاده در آنها و

و ظرفیت قابل انتقال در دسترس در مقایسه با روش قطعی پرداخته میشود.

غیره بستگی دارد .نصب و راه اندازی واحدهای تولید پراکنده در مکانها و
با اندازههای نامناسب میتواند اثری نامطلوب با اهدافی که از نصب تولیدات

 .2بیان مساله

پراکنده داریم داشته باشد .از اینرو تعیین مکان و اندازه بهینه این تولیدات از
اهمیت ویژهای برخوردار است.

نصب و راه اندازی واحدهای تولید پراکنده در محل و اندازه مناسب آن
از اهمیت زیادی برخوردار است .معموال تعیین حداکثر ظرفیت و مکان

 .2.9تعیین ضرایب حساسیت

مناسب تولیدات پراکنده به خاطر کاهش تراکم ،بهبود مشخصه ولتاژ ،افزایش

در این مقاله عامل ضریب حساسیت خط برای مکانیابی تولیدات

قابلیت اطمینان ،کاهش تلفات و غیره صورت میگیرد.

پراکنده به صورت احتمالی تعریف شده است و به شکل زیر تعریف میشود:
)(2

2
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SF 
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که  Prو  PDGبترتیب نشان دهنده احتمال اضافه بار در خط و

 .2.2تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده

ظرفیت تولیدات پراکنده میباشند .در واقع شاخص احتمال از دست دادن

به منظور تعیین ظرفیت نصب بهینه در باسهای بحرانی سیستم که در

بار به ظرفیت تولیدات پراکنده برای مشخص کردن باسهای بحرانی در

قسمت پیشین مقاله مشخص شدهاند تابع هدفی را به صورت زیر تعریف

سیستم مورد استفاده قرار گرفته است .ضریب حساسیت خط با توان اکتیو و

میکنیم [:]6

راکتیو تزریقی برای از بین بردن تراکم از روی خطوط دارای اضافه بار به

n

وسیله تغییر توان در خط انتقال  Kبین دو باس  iو  jبا در نظرگرفتن تزریق

)(7

در یک گره خاص میتواند محاسبه شود [ .]6مطابق رابطه زیر:
Ql

)(3

Sij
Ql

Pl 

Sij
Pl

M inf    (1  Vi )2   PL j
i 1

j

قیدهای تابع فوق به شرح زیر می باشند:

Sij 

تعادل توان برقرار باشد:
nl

 : Plتغییر در توان اکتیو تزریقی در گره  lام

)(8

 : Q lتوان راکتیو تزریقی در گره  lام

)(9

Pgi  Pdi  Vi V j Yij cos( i   j  ij )  0
j

nl

 : S ijتغییر در توان ظاهری خط بین گره  iو گره j

Qgi  Qdi  Vi V jYij sin( i   j  ij )  0
j

اندازه و زاویه ولتاژها در محدوده مجاز قرار داشته باشد:

تغییرات  S ijبا توجه به توان راکتیو در مقایسه با توان اکتیو بسیار کم

)(10

Vi min  Vi  Vi max

میباشد .بنابراین رابطه ( )3میتواند به شکل زیر نوشته شود:

)(11

 imin   i   imax

Sij

Sij 

)(4

Pl

)(5

)) * (Vi 3V j Yij Sin  ij  Vi 3V j Yij Bsh Cos(ij   ij

Pl

)) * (Vi 3V j Yij Sin  ij  Vi 3V j Yij Bsh Cos(ij   ij

)(6

توان اختصاصی به واحد تولید پراکنده در محدوده مجاز قرار داشته باشد:

2

2

1

 Tij

1

 Tij

)(12

 Sij

Pdgmin  Pdg  Pdgmax

توان انتقالی از خط انتقال از حد استاندارد فراتر نرود:

 i

Sij  Sijmax

)(13

 Sij
 j

 .9تحلیل اثر روش پیشنهادی

اکنون میتوان مکان بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم را بدست
آورد .بنابراین محاسبه سایز مناسب تولیدات پراکنده در این مکانها مهم

برای بررسی اثر روش پیشنهادی به بررسی برخی پارامترها مانند قابلیت

است.

اطمینان ،هزینه تراکم و قابلیت انتقال در دسترس با در نظر گرفتن
سناریوهای مختلف در مقایسه با روش قطعی [ ]6پرداختهایم.

 .2.2الگوریتم ژنتیک

 .9.1قابلیت اطمینان

الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی موثر در بهینهسازی میباشد که از
عوامل موجود در طبیعت برگرفته شده است .هدف از این الگوریتم پیدا

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم در برنامهریزیهای آینده صنعت برق

کردن جواب بهینه یا جواب نزدیک به نقطه بهینه میباشد .تعداد نقاط در

ایمن بسیار مهم است .لذا سطوح سلسله مراتبی به منظور شناخت و

الگوریتم ژنتیک مهم است زیرا این روش جستجو را به وسیله جمعیتی از

تقسیمبندی حوزههای عملیاتی بسط و گسترش پیدا کردهاند .در سطح ،HLI

نقاط انجام میدهد .زمانی که جمعیت زیاد است زمان انجام محاسبات بیشتر

سیستمهای انتقال و توزیع ،قابل اطمینان و کافی فرض میشوند و فقط

خواهد شد و کندتر به جواب بهینه نزدیک میشود .مقدار جمعیت کم

ارتباط مستقیم بار الکتریکی و مجموعه تولید مورد نظر است .سطح ،HLII

فضای جستجو را به خوبی پوشش نمیدهد و ممکن است الگوریتم در یک

عالوه بر  ،HLIسیستم انتقال را نیز به عنوان واسطه تولید و مصرف در بر

جواب محلی متوقف شود.

میگیرد و سطح  HLIIIبه ارزیابی قابلیت اطمینان مجموعه کامل سیستم
قدرت ،شامل تولید ،انتقال و توزیع میپردازد .]13[ .یکی از شاخصهای

3
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هزینه تراکم کلی نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

مناسبی که بیان کننده قابلیت اطمینان تولید بوده و در این روش نیز از آن

NL

استفاده میشود ،شاخص احتمال از دست دادن بار است.

)(19

 Loss Of Load Expectationعبارت از مدت زمانی است که بار مصرفی،

 : N Lتعداد کل خطوط

n

DG   ti pi ; ( Lmax  C ) LOLEWithout
i 1

 .9.2ظرفیت قابل انتقال در دسترس

n

)(15

DG   ti pi , DG ; ( Lmax  C  CDG ) LOLEWith

)(16

Lmax  Lbase   PLj

ij

 : TCCهزینه کلی تراکم

بیش از توان قابل تولید است [.]6
)(14

TTC   ij Pij

در حال حاضر در سیستمهای چند ناحیهای تجدید ساختار یافته قدرت

i 1

که در بسیاری از مناطق به منظور فراهم آوردن دسترسی آزاد به شبکه انتقال،

j

ایجاد گزینههای بیشتر برای مشترکان بازار ،امکان استفاده از منابع دیگر

 : Piاحتمال خروج ژنراتور  iام

نواحی و بهبود قابلیت اطمینان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،امکان بروز

 : t iتعداد دفعات از دست دادن بار

تراکم در بخشهایی از آن محتمل است .به این منظور ،قابلیت تبادل در

 : L maxتقاضای کل سیستم بعالوه تلفات در سیستم

دسترس که نشان دهنده قابلیت تبادل باقیمانده در شبکه انتقال افزون بر
موارد توافق شده قبلی است ،برای مدیریت تبادالت آتی و فراهم آوردن

 : C DGظرفیت تولیدی تولیدات پراکنده

امکان رقابت در فضایی مطمئن مورد استفاده قرار میگیرد [ .]15مساله

در این روش ،شبیهسازی مونتکارلو جهت تحلیل آماری عدم قطعیتهای

محاسبه  Available Transfer Capacityیک مسئله بهینهسازی است که برای

موجود استفاده شده است و  FORژنراتورها بعنوان متغیر تصادفی در نظر

تعیین حداکثر ظرفیت قابل انتقال در دسترس بکار برده میشود و از نظر

گرفته شدهاند.

ریاضی به صورت زیر بیان میشود [:]6
)(20

 .9.1هزینه تراکم

 ATCدر حالت عادی شبکه ،بین باس  gو باس  hبا در نظر گرفتن معیار

هنگامیکه یک یا تعدادی از خطوط به حد پایداری یا حرارتی خود

محدودیت جریان خط به وسیله  Sensitivity Factorمحاسبه شده است و

میرسند ،مجبور به تغییر آرایش تولید برای برقراری باالنس تولید – مصرف

بشکل زیر نشان داده میشود:

هستیم .به این معنی که ،تولید واحدهای گرانتر افزایش مییابد و این باعث
افزایش هزینه کل تولید و دور شدن از نقطه بهینه سیستم میگردد .هزینه

)(21

تراکم در واقع هزینه آزادسازی تراکم و جبران هزینه فرصت از دست رفته
max
ij

برای خرید از منابع ارزان قیمت میباشد [.]11

0
ij

برای محاسبه هزینه تراکم در هر خط می توان اختالف قیمت حدی محلی

)(18

ij   j   i

 : Sجریان توان ( )MVAدر خط ij

 : Sجریان توان در شرایط عادی شبکه در خط ij

به شکل رابطه ( )22نوشته میشود.

ظرفیت انتقالی از آن خط ضرب کرد .مطابق رابطه زیر:
)(17



ij   nl



max

Sij0
 Sij
ATCgh  min 

SF
SFij , gh

 ij , gh

با تعیین  SFبا حضور و بدون تولیدات پراکنده  ATC ،برای تمام قراردادها

) (Locational Marginal Pricingبین باس های دو سر خط مورد نظر را در

CCij  ij Pij

ATC  TTC  TRM  ETC  CBM 

)(22

 : Cijهزینه تراکم در خط ij



وij   nsGD



max

Sij0
 Sij
 min 

SF
SFij , gh

 ij , gh, DGs

ATCghl

در این مقاله روشی برای جایابی مناسب و تعیین اندازه بهینه تولیدات

 : Pijتوان انتقالی در خط ij

پراکنده برای مدیریت تراکم شبکه انتقال با در نظر گرفتن شرایط احتمالی

 : iقیمت حدی محلی توان در باس  iام

سیستم قدرت پیشنهاد شده است.

 :  jقیمت حدی محلی توان در باس  jام
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سی و یکمین کنفرانس بینالمللی برق –  1315تهران ،ایران

خطوط دارای احتمال اضافه بار برای مکانیابی تولیدات پراکنده در هر دو

انجام پخش باراحتمالی با استفاده از تکنیک مونت کارلو برای تعیین

روش احتمالی و قطعی در «جدول  »2نشان داده شده است.

خطوط دارای بیشترین احتمال اضافه بار
محاسبه ضریب حساسیت با در نظر گرفتن خطوط دارای اضافه بار
انتخاب باسهای کاندید برای مکان یابی  DGبر اساس

Pr
ضرایب حساسیت
PDG

SF 

تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در باسهای کاندید با
استفاده از الگوریتم ژنتیک
n

شکل -2دیاگرام شبکه  93باسه.

M inf   (1 v i ) 2   PL j
j

i 1

جدول-1نتایج توان جاری خطوط در پخش بار بهینه احتمالی شبکه.

ارزیابی تاثیر تولیدات پراکنده بر روی ظرفیت قابل انتقال دسترس ،هزینه
تراکم و قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف

شکل -1فلوچارت روش پیشنهادی برای کاهش تراکم با استفاده از تولیدات پراکنده.

ضریب حساسیت خط مکان بهینه تولیدات پراکنده را با توجه به خطوط

شماره

امید ریاضی توان

ماکزیمم توان

تعداد تکرارهای

احتمال

خط

جاری (مگاوات)

جاری(مگاوات)

اضافه بار

اضافه بار

3

48388111

51181543

222

181447

21

64184813

723,7817

213

188638

دارای اضافه بار در سیستم مشخص میکند .پس از آن با استفاده از الگوریتم
ژنتیک مقدار ظرفیت بهینه تولیدت پراکنده برای اتصال به شبکه تعیین

Deterministic
Stochastic

میگردد .سپس تاثیر آن بر جنبه های مختلف بازار برق مانند قابلیت

Count

اطمینان ،هزینه تراکم و ظرفیت قابل انتقال در دسترس مورد بررسی قرار می
گیرد« .شکل  »1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در این روش را نشان میدهد.

 .2شبیهسازی و نتایج
آزمونهای شبیهسازی بر روی شبکه  31باسه  IEEEاجرا گردیده است.

Flow of line

بلوک دیاگرام شبکه مورد نظر در «شکل  »2نشان داده شده است .نتایج شبیه

شکل  -9منحنی هیستوگرام توان جاری خط  9در حالتهای قطعی و احتمالی.

سازی مونتکارلو در «جدول  »1نشان میدهد که خطوط  3و  21دارای

جدول -2مقادیر ضرایب حساسیت باسهای کاندید نصب واحد تولید پراکنده.

بیشترین احتمال اضافه بار میباشند .در ادامه برای محاسبه شاخصهای
شبکه این دو خط برای قرار دادن سیستم در شرایط بحرانی از مدار خارج

قطعی

میشوند .همچنین احتمال کلی تراکم در شبکه با توجه به تابع توزیع توان

احتمالی
ضریب

جاری خطوط برای هر دو حالت قطعی و احتمالی بترتیب  %11و %7

شماره باس

ضریب حساسیت

شماره باس

محاسبه شده است که نشان دهنده بهبود آن در روش احتمالی میباشد.

21

1/1451

21

1/171

«شکل  »3منحنی هیستوگرام توان جاری خط  3را در دو سناریوی احتمالی

34

1/6346

8

1/1166

و بحرانی نشان میدهد .نتایج محاسبه ضریب حساسیت خط برای هر یک از

13

1/5658

2

1/8171

24

1/5451

11

1/8135

5

حساسیت
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ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در این مکان ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 .2.1تاثیر بر روی ظرفیت قابل انتقال در دسترس

با هدف به حداقل رساندن تلفات سیستم و انحراف ولتاژ از مقدار نامی آن

نتایج محاسبه  ATCبرای محیط بازار دو جانبه با بار ثابت در دو حالت قطعی و

بدست آمده است و مقادیر آن در هر دو حالت قطعی و احتمالی در «جدول

احتمالی در «جدول  »6نشان داده شده است .تغییرات  ATCبا بار احتمالی در

 »3نشان داده شده است.

هر دو سناریو در«شکل »5مشاهده میشود و بیانگر این موضوع است که
مقدار  ATCدر شرایط احتمالی سیستم در مقایسه با شکل قطعی افزایش

 .2.1تاثیر بر روی قابلیت اطمینان سیستم

یافته است.

قابلیت اطمینان سیستم با توجه به شاخص  LOLEبا سناریوهای متفاوت

تلفات کل سیستم با نصب تولیدات پراکنده برای دو حالت قطعی و شرایط

مورد بررسی قرار گرفته است« .جدول  »4سناریوهای مختلف از نظر

احتمالی شبکه در «جدول  »7محاسبه شده است .مشاهده میشود که مقدار

شاخص  LOLEدر شرایط عادی و بدون نصب تولیدات پراکنده در مقایسه

تلفات کل سیستم در این روش پیشنهادی نسبت به حالت قطعی کمتر شده

با نصب تولیدات پراکنده در دو روش قطعی و احتمالی را بررسی میکند.

است.

میتوان مشاهده نمود که شاخص  LOLEدر این روش پیشنهادی نسبت به
حالت قطعی به شکل قابل توجهی بهبود یافته است« .شکل »4تغییرات

 .2نتیجهگیری

 LOLEدر شرایط مختلف بارگذاری را نشان میدهد.

در این مقاله ،یک روش آنالیز حساسیت برای کاهش تراکم ،به وسیله جایابی

 .2.1تاثیر بر روی هزینه تراکم

مناسب و تعیین مقدار ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن عدم

هزینه تراکم سیستم ،برای سناریوهای مختلف محاسبه شده است .با توجه

قطعیتهای سیستم قدرت مانند بار و وضعیت در مدار قرار گرفتن خطوط

به «جدول  »5مشاهده میشود که مقدار هزینه تراکم در روش احتمالی
نسبت به حالت قطعی کاهش یافته است.

Case 1: System intact
Case 2: Contingency Scenario

جدول -9مقدار ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک.

)LOLE (d/yr

قطعی

Without DG
DG placement with deterministic method
DG placement with stochastic method

احتمالی

شماره

مقدار ظرفیت

شماره

مقدار ظرفیت

باس

بهینه (مگاوات)

باس

بهینه (مگاوات)

13

11818

2

18842

34

18817

8

11876

24

31872

11

51886

21

45811

21

46822

شکل _2تغییرات  LOLEبا سطوح متفاوت بار.
Deterministic
Stochastic

Count

جدول -2مقادیر شاخص  LOLEبا سناریوهای مختلف.
سناریوهای متفاوت

)LOLE(d/yr

حالت نرمال شبکه

9.28

حالت نرمال شبکه با جایگذاری واحد

قطعی

2.22

تولید پراکنده

احتمالی

1.82

حالت بحرانی بدون جایگذاری واحد تولید پراکنده

2.01

حالت بحرانی با جایگذاری واحد تولید

قطعی

9..2

پراکنده

احتمالی

2.22

Flow of line

شکل  -5منحنی هیستوگرام ظرفیت قابل انتقال در دسترس بین باسهای  92و 7
در دو روش احتمالی و قطعی.
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 ایران، تهران1315 – سی و یکمین کنفرانس بینالمللی برق

 باسهای بحرانی سیستم برای قرار گیری تولیدات پراکنده با.ارایه شده است
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