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بـروز تغییراتـی در ابـزارهـای مرسـوم

برنامهریزی و بهرهبرداری سیستمهای قدرت شده است .تغییرات احتماالتی توان هنگام نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر بـهوسـیلۀ پخـش تـوان
ابزارهای مفید برای تجزیه و تحلیل سیستمهای قدرت در شرایط حضور عدم قطعیتهاسـت .هـد

از ایـن مقالـه بررسـی ا ـرات عـدم

قطعیتهای انرژی بادی و نیروگاه خورشیدی روی یک شبکۀ نمونۀ استاندارد با استفاده از روش پخش توان بهینۀ احتماالتی است .در ایـن
مقاله ،سیستم استاندارد  ۱۳شینه  PEGASEاروپاست .از جمله نوآوریهای این مقاله مقایسۀ روشهای شبیهسازی مونت کارلو و تحلیلـی
مشتمل بر روشهای تخمین نقطهای است .تحلیل و مقایسه نتایج نشان میدهد که در روشهای تحلیلی بهدلیل اینکه از نقاط کمتری بـرای
بهینهسازی استفاده میشود ،پخش توان بهینه سریعتر محاسبه میشود؛ که این موضوع سب

افزایش بهرهوری محاسبه خواهـد شـد .نتـایج

مقایسۀ اجرای روشهای مذکور روی سیستم نمونه  ۱۳شینه نشاندهندۀ کاهش تقریبی زمان محاسـبه بـه میـزان تقریبـی  ۳۷و  ۳۹درصـد
بهترتی

در مورد روشهای تخمین دو و سهنقطهای نسبت به روش مونت کارلو میباشد .این در حالی است کـه نتیجـۀ حاصـل از انجـام

پخش توان بهینه با روشهای فوق تفاوتهای تقریباً قابل اغماضی را بهترتی

واژههای کلیدی:

پخش توان بهینۀ احتماالتی ( ،)P-OPFعدم قطعیت ،شبیهسـازی مونـت کـارلو ( ،)MCSروش تخمـین دونقطـهای
] [ DOI: 10.22052/9.3.72

( )2PEMو روش تخمین سهنقطهای (.)3PEM
* نویسندۀ مسئول

به میزان  ۷/۸درصد کاهشی و افزایشی تجربه میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

قطعی نمیتوانند تحلیل شوند ،زیرا انرژیهای تجدیدپذیر همواره دارای عدم قطعیتهایی میباشند .پخش توان بهینـۀ احتمـاالتی یکـی از

مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای و شبیهسازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتماالتی37 ...
کمتری است و برای محاسب مسائ مقیاس بزرگ 12مشکالتی ندارد [.]1

 .۸مقدمه
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نگرانیهای زیستمحیطی و افزایش میزان مصرف انرریی سرب

توجر

روزافزون ب استفاده از منابع انرریی تجدیدپرییر 1شرده اسرت .در میران
منابع تجدیدپییر ،نیروگاههرای برادی 2و خورشریدی 3نفرو بسریاری در
سیستمهای قدرت در سراسر جهان یافت انرد .ورود ایر دو نروا انرریی
تجدیدپییر در سیستم قدرت ب دلیر مقرادیر غیرقطعری تروان تولیردی،
چالشهای مهمی در برنام ریزی و بهرهبررداری سیسرتمهرای قردرت را
سب

شدهاند [.]1

توان بهین  4نمیتواند وضعیت دقیر سیسرتم را آشرکار سرازد .بنرابرای ،
روشهای ارزیابی احتماالتی مورد توج قرار گرفت اند .محاسربۀ پخرش
توان بهینۀ احتماالتی 5یکی از الزامات عمده در برنامر ریرزی و عملیرات
سیستم قدرت است .پژوهشها دربارۀ عدم قطعیرت سیسرتم قردرت بر
اوای دهۀ  07میالدی برمیگردد [.]2
موضوا مهم در مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتماالتی ،مدلسازی رفترار
تصادفی سرعت باد و در نتیج توان تزریقی توربی بادی مریباشرد ،کر
ای رفتار تصادفی برای نیروگاه خورشیدی نیز صادق است [ .]1بر هرر
حال ،تزری توانهای تولیدی حاص از نیروگاههای بادی و خورشریدی
ب شبکۀ قدرت ،مشکالت محاسباتی متعددی را در محاسبۀ پخش تروان
بهینۀ احتماالتی سب

خواهد شد [.]3
6

روشهای احتماالتی عموماً ب س دست تقسیم میشوند :روشهای
تحلیلرری ،0روشهررای شرربی سررازی 8و روشهررای تقریبرری .9از جملرر
روشهای شبی سازی میتوان ب روش شبی سرازی مونرت کرارلو اشراره
دیگر ،روشهای تحلیلی مبتنی بر خطیسازی هستند و دقت محاسرباتی
آنها کمتر است .یکی از روشهای مورد استفاده در روش تحلیلی بررای
ح پخش توان احتماالتی با توج ب تقاضای بار 17استفاده از سری گرام
چالیر 11میباشد ک در مرجع [ ]4بر آن اشراره شرده اسرت .روشهرای
تقریبی مانند روش تخمی نقط ای برای ح پخش توان بهینۀ احتماالتی
در مراجع [5ر ]0پیشرنهاد شرده اسرت .ایر روش دارای محاسرب هرای

از رابطۀ سرعت و قدرت ینراتور محاسب میشود .در مراجرع [11رر]14
همبستگی بی توربی بادی در نظر گرفت شده است؛ همچنی در برخری
از پژوهشها ،عواملی از قبی عدم قطعیت ینراترور معمرولی نیرز مرورد
توج قرار گرفت است .مطالعۀ مرجعهای مرتبط برا ایر موضروا نشران
میدهد ک تقریبراً همرۀ انرواا عردم قطعیرتهرا در پخرش تروان بهینرۀ
احتماالتی با سیستم تولید بادی لحاظ شدهاند .در نیروگاههای بادی ،توان
اکتیو تزریقی ب عنوان یک عدم قطعیت لحاظ شده و هیچ مدل دقیقری از
سیستم تولید باد در هیچکدام از تحقی ها مورد توج قرار نگرفتر اسرت
[ .]15برای بررسی عدم قطعیت ناشی از نیروگراه خورشریدی از توزیرع
بتا 16استفاده میشود ک با اسرتفاده از ایر توزیرع مریتروان تروان اکتیرو
تزریقی نیروگاه خورشیدی را محاسب کرد [.]16
شبی سازی مونت کارلو 10یک روش سنتی برای شربی سرازی پخرش
توان بهینۀ احتماالتی است [ .]10زمانبر بودن روش شبی سرازی مونرت
کارلو باعث شده ای روش غیرجیاب شود ،در ضم برای پخش تروان
احتمرراالتی روش تخمرری نقطرر ای 18در [ ]16پیشررنهاد شررده اسررت.
درحالیک روش تخمی نقط ای ممانهای آماری پخرش تروان را برا در
نظر گرفت تعداد  2mمحاسرب بررای  mتعرداد متییرر تصرادفی ورودی
محاسب میکند ،زمان محاسب در ای روش ب شدت ب پیچیدگی ساختار
سیستم قدرت مورد مطالع بستگی دارد.
در مرجع [ ،]18یک الگوریتم پخش بار احتماالتی 19با لحراظ عردم
قطعیتها ،برای تحلی اثرات تولیدات پراکنده بر ولتای شبک های توزیرع
مبتنی بر شبی سازی مونت کارلو پیشنهاد شده است .برای ارزیابی دقی تر
مسئل  ،انواا مدلهای بار استاتیکی در مدل پخش بار احتماالتی در نظرر
گرفت شرده اسرت .در نهایرت ،رهیافرت پیشرنهادی روی شربکۀ توزیرع
استاندارد  IEEEاجرا شده است و نترای در چهرار سرناریوی مختلر ،
بررسی و تحلی شدهاند .همچنی تأثیر میزان تزری تولیدات بادی ،نروا
متییرهای تصادفی بار ،مدلهای بار توان ثابت و تیییر انحراف اسرتاندارد
توزیع احتمال ورودی در سناریوهای مختل  ،مورد مطالع قررار گرفتر

12. Large Scale
13. Uncertainty
14. Weibull Distribution
15. Rayleigh Distribution
16. Beta Distribution
)17. Monte Carlo Simulation (MCS
18. Point Estimation Method
)19. Probabilistic Load Flow (PLF

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

)1. Renewable Energy Sources (RES
2. Wind Power Plants
3. Solar Power Plants
)4. Optimal Power Flow (OPF
)5. Probabilistic Optimal Power Flow (POPF
6. Probabilistic Methods
7. Analytical Methods
8. Simulation Methods
9. Estimation Methods
10. Load Demand
11. Gram – Charlier Series

تزری شده توسط سیستم تولید انریی الکتریکی از توان بادی برا اسرتفاده

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

کرد ک اجرای آن ساده و دقت محاسبۀ آن زیاد اما زمانبر است .از سوی

[ ]17-8و توزیرع رایلرری ]11[ 15اسررتفاده مرریشررود ،سر ت ترروان اکتیررو
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در چنی سیستمهای قدرتی ،مطالعۀ یک سیستم قطعی مانند پخرش

برای بررسی عدم قطعیت در سیستم تولید براد از توزیرع ویبرول
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
عمدهتری نوآوری مقال  ،استفادۀ همزمان از چندی روش تحلیلی و

شده است.
در مرجع [ ]17نویسرندههرا یرک رویکررد جدیرد در مطالعر هرای

مقایسۀ آنها با شبی سازی مونت کارلو در خصوص اعمال ب پخش توان

احتماالتی بر مبنای روش تخمی نقط ای پیشنهاد کردنرد .روش تخمری

بهینۀ احتماالتی است ک حس

نقط ای برای بررسی پخش توان بهینۀ احتمراالتی در مرجرع [ ]19ارائر

جامع در ای خصوص گزارش نشده است .با توج بر نترای مریتروان

شده است .در مراجع [ 27و  ]21دو روش ریاضی متمایز برای مردیریت

مشاهده کرد ک هرچ تعرداد نقرا تخمری در روش تخمری نقطر ای

متییرهای همبست با روش تخمی نقط ای پیشنهاد شده است.

افزایش یابد ،زمان محاسب کاهش مییابد ک منجر ب افرزایش بهررهوری

در سالهای اخیر روش تخمی نقط ای برای ح مسئلۀ پخش توان
بهینۀ احتماالتی معرفی شرده اسرت [ 22و  .]23روش تخمری نقطر ای

اطالعات نویسندهها ،تراکنون پژوهشری

در اجرای محاسب میشود ،درحالیک با توج ب دقت باالی محاسرب در
روش شبی سازی مونت کارلو ،زمان محاسب در ای روش زیاد است.

اساس کار ای روش ای گون است ک ابتدا نقرا مشخصری را انتخراب

توان بهینۀ احتماالتی توصری

مریشرود .در ادامر  ،فرمرولبنردی روش

میکند و س ت وزنهای مشخصی را ب هریک اختصاص داده و سر ت

شبی سازی مونت کارلو و روشهای تخمی دو و س نقطر ای بر همرراه

پخش توان بهینۀ قطعی 1را برای ای نقا انجرام مریدهرد و در نهایرت

عدم قطعیتها بیان میشود .در بخش سوم ،شربکۀ نمونرۀ اسرتاندارد 89

ممان آماری خروجی را محاسب میکند [.]24

شین  PEGASE0اروپا با استفاده از روشهای میکور در نرمافزار متلر

در مرجع [ ،]25در مدلسازی عدم قطعیرت تولیرد انرریی برادی از
روش مبتنی بر سناریو در چارچوب برنام ریزی تصرادفی اسرتفاده شرده
است .ب منظور اعمال قید پایداری گیرا در پخش بار بهینۀ احتمراالتی از
شاخص مرکز اینرسی ینراتورها استفاده شرده اسرت .ایر سرناریو روی

شبی سازی شده و نتای ب دستآمرده بررسری شرده اسرت .سررانجام در
بخش چهارم ،نتای حاص بیان میشوند.

 .۷فرمولبندی مسئله

یک شبک استاندارد پیادهسازی شده است و بر منظرور ارزیرابی صرحت

پخش توان بهین  ،یک مسئلۀ بهین سازی با یک تابع تکهدفر اسرت کر

مدل ارائ شده ،نتای حاص با سایر روشهای احتماالتی مقایس شرده و

معموالً هدف آن حداق کردن هزینۀ بهرهبرداری میباشد [.]20

در نهایت با افزودن قید مرکز اینرسی 2ب عنوان قید پایداری گیرا ب مدل
پخش بار بهینۀ احتماالتی بدون اینک هزینۀ اضافی چندانی تحمی شود،
پایداری شبک بهبود داده میشود.
روش تخمی نقط ای یکی از جدیردتری روشهرا در حر مسرئلۀ
مناسرربی را ارائ ر دهررد .روش تخمرری نقط ر ای ب ر وسرریلۀ روزنبلرروس

مسئلۀ پخش توان بهین از نظر ریاضی ب عنوان یرک مسرئلۀ بهینر سرازی
غیرخطی با محدودیتهای برابری و نرابرابری و بر صرورت زیرر مردل
میشود.

3

ب صورت  2mاصالح شد [ .]6ای اصالحها منجرر بر نترای مختلفری
توضیحهای الزم در ای خصوص در مرجع [ ]26ب تفصری ارائر شرده
است .همان طور ک  mتعداد متییرهای تصادفی ورودی میباشد ،تعرداد
برابر با O  m3  ،2m ، 2m

و  kmیا  km+1است ک مقدار  kبرابر  2یا  4منظور شده است .میتوان
مشاهده کرد با افزایش مقدار  ، mزمان محاسب کاهش مییابد.

f  x ,u   0

تابع هدف  TC  x ,u یک تابع اسکالر است .ایر مسرئل دارای
دو متییر است ک متییرهای حالت و کنترل هستند x .متییرر حالرت
 V ,  و

متییر کنترل (مانند  PGو  ) QGاست .محردودیتهرای

برابری ب وسیلۀ رابط های  g  x ,u برای تروان شری هرا بر صرورت
رابط های زیر نشان داده میشوند:
D

()2
()3

G

Pinet = Pig - Pid
d=1

g=1

D

G

d 1

g 1

Q inet  Q ig  Q id

7. Pan European Grid Advanced Simulation and Estimation
)(PEGASE

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

)1. Deterministic Optimal Power Flow (DOPF
2 .Inertia
3. Rosenblueth
4. Har
5. Li
6. Hong

subject to g  x ,u   0

()1

مانند روش  2mهار O  m3  ،4لی 5و  kmیا  km+1هانر  ]5[ 6شرد.

محاسب های الزم برای ح مسئل ب ترتی

Min TC  x ,u 

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

پخش توان بهینۀ احتماالتی محسوب میشود و میتواند نتای و عملکرد

 .۸.۷مسئلۀ پخش توان بهینه
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میتواند متییرهای ورودی غیرعادی وابست را ب راحتی مدلسرازی کنرد.

ساختار مقال بدی شرح است :در بخش دوم ،فرمرولبنردی پخرش

مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای و شبیهسازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتماالتی37 ...
Nb

()4

V j cos  i   j   ij 

ij

()5

V j sin  i   j   ij 

ij

Y

Pi net  V i

Y

Q inet  V i

j 1
Nb

j 1

متییرهای ورودی نامعی ب صورت رابطۀ ( )17است:

محدودیت های نابرابری ک شام حداکثر و حرداق ولترای مجراز
شی ها ،توان اکتیو و راکتیو هر واحد تولید و پخش توان خطو انتقال
میباشند ،از طری رابط های زیر ب دست میآیند:
()6

V i min V i V i max

()0

Pi min  Pi  Pi max

()9

()17



Y  f X

 Xشام تقاضای ورودی نامعی است .توان تولیدی توسرط منرابع
انریی توزیعشده مانند باد ،انریی خورشیدی و ...بر شررح زیرر بیران
شده است:
()11

X   PD Q D PDER Q DER ...

T

همان طور ک پیشتر کرر شرد ،پخرش تروان بهینر دارای برخری

Q

متییررهررای حالررت و کنترررل اسررت .ازایر رو ،در پخررش ترروان بهینررۀ

S ij  S ijmax

احتماالتی  Yبردار عدم قطعیت خروجی است ک میتواند بر صرورت

 Qi  Q

min
i

فهرست پرارامترهرای مرورد اسرتفاده در رابطر هرای ( )1ترا ( )9در
فهرست عالئم مقال ارائ شده است

زیر محاسب شود:
()12

Y  V  PG QG ...

T

عدم قطعیت متییرهای ورودی باعث میشود ک متییرهای خروجی

 .۷.۷پخش توان بهینۀ احتماالتی

نیز نامعی باشند .ب ای معنی ک حتی اگرر یرک متییرر ورودی نرامعی

ب دلی گستردگی سیستم قدرت در حوزههای مکانی و زمانی مختل ،

باشد تمام متییرهای خروجی نامعی خواهنرد شرد .پرارامترهرای مرورد

پارامترهای متعددی آن را تحتترأثیر قررار داده و ممکر اسرت عردم

استفاده در رابط های ( )17تا ( )12در فهرست عالئم تشریح شدهاند.

قطعیتهایی را ب سیستم اعمال کنند .برای ارزیابی عدم قطعیرت یرک
سیستم ،از تئوری احتمال یعنی از روشهای احتماالتی استفاده میشود

روند نمای پیشنهادی انجام محاسبۀ پخش توان بهینر در شرک ()1
نمایش داده شده است.
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()8

max
i

ک هدف اصلی آنها تعیی وضرعیت سیسرتم بر عنروان یرک ترابع از

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1
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شکل ( :)۸روند نمای پیشنهادی انجام محاسبۀ پخش توان بهینه
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در مرحلۀ دوم ،مح و احتمال دو تجمیرع 4برا اسرتفاده از روابرط

 .۹ .۷شبیهسازی مونت کارلو
ب دلی دقت شبی سازی مونت کارلو ،نترای حاصر از آن بر عنروان نترای

محاسب مریشرود .تجمیرعهرای  x k ,1و x k ,2

( )14و ( )15ب ترتی

مرجع برای مقایسر و اعتبارسرنجی سرایر روشهرای پخرش تروان مرورد

میتواند از طری رابطۀ زیر محاسب شود:

استفاده قرار میگیرند .تعداد تکرار شبی سازی مورد نیراز مسرتق از انردازۀ

()16

سیستم است .معیار توق

برای شبی سازی مونت کارلو میتواند یک تعداد

تکرار ثابت از شبی سازیها یا یک محدودیت خاص در متییرهاست [.]28
شبی سازی مونت کارلو بر مبنای تکرار عم میکند ک مراحر آن
بدی صورت است:

احتمال هر مولفۀ x i

مرحلۀ  :3محاسبۀ  y  f  x i با فرض اینک  x  x cباشد.
1

مرحلۀ  :4محاسبۀ مقدار میانگی

 yبا

yc

c

E y  

مرحلرررۀ  :5محاسررربۀ انحرررراف اسرررتاندارد y 2بررر وسررریلۀ

 y   E y 2 E 2 y 

مرحلۀ  :6آیا فرایند متوق

در ای رابط   x , k ،و   x , kب ترتی

مقدار و انحراف استاندارد

متییرهای تصادفی  kهستند.
محاسبۀ متییر خروجی با توج ب بردار  xاز طری دو رابطرۀ زیرر
()10

X   k ,1 ,..., x k ,i ,..., k , n  i  1, 2

()18

تمامی متییر های تصادفی از طری دو رابطۀ ( )19و ( )27محاسب
میشود:



()19

شود؟ پایان یا شمارنده در c  c  1

2

  Pk ,i .h  X



2

  Pk ,i .h 2  X
i 1



2 K

 E Y

2 K 1

E Y

 E Y



تعیی شوند:

مرحلۀ  :0پایان.

 .۴.۷روش تخمین دونقطهای



۹

تخمی دونقط ای یکی از مشت های روش تخمی نقطر ای اسرت کر
رابط های ریاضی حاکم بر آن ب صورت زیر است [:]29



1

2

   0 , E Y
1

E Y

در اولی مرحل  ،مقادیر اولی تعیی میشود:
2

k ,3

2

k ,3

k=1,...,n

k=1,...,n

 
 n   k ,3 
2
 2 

 k ,2
2

2

 
2n n   k ,3 
 2 
 k ,1

۸

در ای روش تعداد  hنقط در تابع چگالی احتمرال تخمری زده شرده
است .نظریۀ کلی روش  hنقط تخمی شده در [ ]37بیان شرده اسرت.
با ای حال در ای کار ،ارائۀ روش تخمی س نقطر ای مرورد اسرتفاده

 k ,1 

در ادام بیان شده است.
روش تخمی از  3ترا  hنقطر تخمری شرده توسرط معادلرۀ ()23

 k ,2

Pk ,1 

شده است:

تعری

x l , k  l  l , k  l

()23
در معادلۀ ( l ،)23و   lب ترتی

میانگی و انحرراف اسرتاندارد

 x lاست  l , k .میتواند در دو بخش روشهای  3تا  hنقط ب دست
آمده باشد .روش تخمی س نقط ای هر متییر  x lبا وزنهای مربرو

Pk ,2 

1. Average Value
2. Standard Deviation
)3. Two Point Estimation Method (2PEM

آنها بدی صورت توضیح داده شده است:

4. Concentration
)5. Three Point Estimation Method (3PEM

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

 
2n n   k ,3 
 2 

 .۸ .۷روش تخمین سهنقطهای

Y  E Y

قرار گرفت و روش پخش توان بهینۀ احتماالتی با استفاده از ای روش

 

 n   k ,3 
2
 2 

()15
k=1,...,n

2
Y

2

Y  E Y
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0

k=1,...,n

 

()22

روش تخمی نقط ای مبتنی بر تمرکز بر اطالعات آماری اسرت .روش

()14





E Y

مقدار و انحراف استاندارد  Yمیتواند ب وسیلۀ روابط ( )21و ()22
()21

()13

K

K 1

i 1

()27

تنظیم شود و ب مرحلۀ  2بازگردد.



Y  f X

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

مرحلۀ  :2تولید تصادفی بردار نمونۀ  xبا اسرتفاده از ترابع چگرالی

c

x k ,2   x , k k ,2 . x , k

محاسب میشود:

مرحلۀ  :1تنظیم شمارندۀ شبی سازی مونت کارلو c=1



x k ,1   x , k k ,1. x , k

مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای و شبیهسازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتماالتی33 ...


بررا اسررتفاده از ضرررای
ب ترتی

چررولگی 1و کشرریدگی 2مرریترروان  x lرا

از رابط های ( )24و ( )25محاسب کرد:
E  x 1  1  



()24

k ,3 

4
E  x 1  1  



4

()25

l



v

i

1
 S 
N

 v

1.086

()32
k ,4

P
N
P
 E  x l  1    t 1  x 1 t   1   Pr  x 1 t  اسررتP ،


برابر با  3یا  4است N .تعداد مشاهدهها برای  ، x lدر  x 1 t مقدار t

 1  1 k 

c

در ای روابط N ،تعداد ک اعداد نمون  v i ،سررعت براد در یرک
دورۀ زمانی  ،تابع گاما k ،و  cدو پارامتر توزیع ویبول هستند.
منحنی توان اکتیو تولیدی توربی برادی برحسر
میتوان ب صورت شک ( )2توصی

سررعت براد را

کرد.

در معادلررۀ ( )26مرریترروان   l ,1و   l ,2را ب را فرررض l ,3  0

محاسب کرد.
3
 l ,4  l2,3 k=1,2.
4

()26


  1

3 k

l ,3
2

l , k 

برای محاسبۀ تابع چگالی احتمال تخمی س نقط ای از معادلرۀ ()23
استفاده میشود .همچنی  ،مقادیر مربو ب ضرای
،

l ,2

Wو

l ,3

وزنهای

l ,1

W

 Wاز رابط های ( )20و ( )28ب دست میآید.

 1

3 k

()20

k=1,2.

  l ,2 

k ,1



l ,k



1
1

n l ,4  l2,3

()28

W l ,k 
W l ,3 

شکل ( :)۷منحنی توان تولیدی توربین بادی برحس

میتوان از طری شک ( )2رابطۀ ( )34را ب دست آورد:

 .۶.۷عدم قطعیت در مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتماالتی
همان طور ک پیشتر کر شد ،پخش توان بهینۀ احتماالتی یک مسرئلۀ

()34

 .۸.۶ .۷مدلسازی احتماالتی توان بادی
دادههای اندازهگیری نشان میدهد ک منحنی سرعت باد را میتروان از
طری تابع توزیع ویبول توصی

کرد .پارامترهای تابع چگالی احتمرال

برای توزیع ویبول از طری رابطۀ ( )29محاسب میشود [:]31
k

()29

v 
 
c 

k 1

e

k v 
f v    
c c 

Pr
در رابطۀ ()34
v r v ci

برای محاسربۀ مقردار میرانگی

 و انحرراف اسرتاندارد  ترابع

 k 1 و  Pr ، k 2  k 1v ciتروان اکتیرو

ترروربی بررادی شررروا بر تولیررد ترروان اکتیررو مرریکنررد v r ،سرررعت برراد
اندازهگیریشده vco ،سرعتی ک توربی بادی تولید توان را قطع میکنرد و
 vسرعت واقعی باد است.
تابع توزیع احتماالتی از طری رابطۀ ( )35ب دست میآید:
k

()35

c

1  e v ci c   e v ci

 Pw  k 2
F  Pw     k 1 f v  dv
v
 ci
k
k
 e v r c   e v co c 

k

 .۷.۶.۷مدلسازی احتماالتی توان فتوولتائیک
1. Skewness
2. Kurtosis

تولید توان فتوولتائیک ب میزان زیادی تحتتأثیر شررایط طبیعری قررار

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

توزیع ویبول میتوان از روابط ( )37تا ( )33استفاده کرد:

v r  v  v co
v > vco

خروجی اندازهگیریشده Pw ،توان اکتیو خروجی واقعی vci ،سرعتی ک

در اینجا  vسرعت باد k ،و  cدو پارامتر توزیع ویبول میباشد کر
 kپارامتر شک و  cبیانگر پارامتر مقیاس است.

v  vci
vci  v  v r

 0,
k v  k ,

2
Pw   1
Pr ,
 0,

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

بهین سازی با برخی محدودیتهای برابری و نرابرابری اسرت .در ایر
مقال  ،عدم قطعیتهای در نظر گرفت شده بیان و مدلسازی شده است.

سرعت باد
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مرتب مشاهده میشود و  Pr  x 1 t  احتمال  x 1 t است.

 

k  



()33

در روابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط ( )24و ()25



2

()31

3

 l3

()37

i

v

1
N

 v 
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دارد .بنابرای  ،توان خروجی با توج بر شردت نرور تیییرر مریکنرد.

 T cدمای سلول برحس

تحقی ها نشان میدهد ک شدت نور در یک مدتزمان کوتراه توسرط

درجۀ سانتیگراد است.

تابع توزیع بتا توصی

میشود [ .]32تابع چگالی احتمال را میتوان از

طری رابطۀ ( )36توصی

کرد:
 1

 1

      r 
f r  


        rmax 


r 
()36
1 

r
max 

در رابطۀ (  ،)36و  میتوانند پارامترهای شرک توزیرع بترا،

 تابع گاما r ،شردت نرور واقعری در یرک دوره و  rmaxحرداکثر
شدت نور در خالل دورۀ زمانی هستند.
استاندارد  شدت نور ب وسیلۀ روابط ( )30و ( )38بیان شوند:
  1   


 1
 

  1    
  1    
 1
2
 


()30

 

2

()38

پت از ب دست آوردن تابع چگالی احتمرال نرور مریتروان ،تروان
خروجی )  (PMو حداکثر توان خروجری )  (PMرا محاسرب کررد.
max

 PMو

max

 PMاز طری روابط ( )39و ( )47ب دست میآیند:

PM  r .A .

()39

 rmax .A .

()47

M max

P

در اینجا A ،ک مساحت آرایرۀ فتوولتائیرک و  برازده تبردی

 .۹شبکۀ مورد مطالعه
برای تحلی پخرش تروان بهینرۀ احتمراالتی ،شربکۀ اسرتاندارد  89شرین
 PEGASEاروپررا ،دارای  89شرری  12 ،ینراتررور و  217خررط انتقررال،
ب عنوان شبکۀ مورد مطالع انتخاب شده است [ .]33از تحلی نتای ایر
شبک میتوان برای سنجش دقت روشهای شبی سازی مونرت کرارلو و
روشهای تحلیلی استفاده کرد .شبی سرازی در یرک رایانرۀ شخصری برا
پردازنده  1/8گیگا هرتز و حافظ  8گیگا بایت اجرا شده است.
اطالعات مربو ب ای شربک در مرجرع [ ]34بیران شرده اسرت.
همچنی اطالعات مربو ب تروربی برادی و نیروگراه خورشریدی در
پیوست ارائ شده است .از آنجا ک در مرجعهای مختلر

شری هرای

متفاوتی برای استقرار نیروگاههای خورشیدی و توربی برادی پیشرنهاد
شده است ،در ای مقال مح استقرار نیروگاههای فروق بر ترتیر

در

شی های  0و  8لحاظ شده است .بدیهی است با تیییر محر اسرتقرار،
امکان بروز تیییراتی در نتای بیان شده ،دور از انتظار نخواهد بود.
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پارامترهای  و  میتوانند ب وسیلۀ مقدار میانگی

 و انحرراف

درجۀ سانتیگراد و  T rدمرای مرجرع برحسر

باتری است .بنابرای  ،تابع چگالی احتمال توان خروجی  PMاز طری
رابطۀ ( )41ب دست میآید:
 1

در نتیج  ،تابع چگالی
بتا توصی

میشود.

مقادیر تابش خورشید و دمرای هروا دو پرارامتر مهرم در تولیرد تروان
الکتریکی توسط نیروگاه خورشیدی هستند .ای پارامترهرا برحسر

زمران

متییرند .همان طور ک اشاره شد در ای مقال تابش خورشید برا اسرتقاده از
تابع توزیع بتا مدل شده است .شرایط واقعی بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی
متفاوت با وضعیت استاندارد است .بنرابرای میرزان تروان تولیردی سرلول
فتوولتائیک 1در شرایط واقعی ب صورت رابطۀ ( )42محاسب میشود [:]33
()42

G ING
 1  k T c T r  
G STC

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

()41







P
1  M
 PM
max


 1

      PM 
f P M  


        PM max 
احتمال توان خروجی  PMب وسیلۀ توزیرع

PPV  PSTC 

 G STCمقدار تابش در شرایط آزمون استاندارد k ،ضری

حرداکثر دمرا،

1. Photovoltaic Cell

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

ک  PSTCاندازۀ توان سلول فتوولتائیرک G ING ،میرزان ترابش خورشرید،

مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای و شبیهسازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتماالتی37 ...

شکل ( :)۹نمودار هیستوگرام و توزیع احتمالی متغیرهای تصادفی برای
روش شبیهسازی مونت کارلو

چون در اجرای روش شبی سازی مونت کارلو از نقا

ورودی

متعددی استفاده میشود ،میتوان مقادیر میانگی و انحراف استاندارد

116/9883

362/2

0

90/4893

371/8

8

29/2401

97/6

9

58/4942

181/1

17

58/0871

182

11

58/4942

181/1

12

جدول ( :)۹نتایج میانگین و انحرا
(برحس
انحراف استاندارد

استاندارد تغییرات توان اکتیو تولیدی

مگاوات) در روش تخمین سهنقطهای
میانگی

شمارۀ ینراتور

ای منحنی برای شبکۀ مورد مطالع در شک ( )3نشان داده شده است.

171/9484

1358/4

2

و انحراف استاندارد توانهای تولیدی در

30/1293

490/2

3

49/5767

663

4

0/4259

99/4

5

1/5065

21/1

6

شمارۀ ینراتور

29/0735

390/8

0

24/0526

331/5

8

566/68

1699/98

1

0/4259

99/4

9

456

1368

2

14/8510

198/9

17

166/60

577

3

14/9462

199/0

11

222/24

666/0

4

33/3

99/9

5

14/8510

198/9

12

0/706

21/23

6

133/34

477

0

تخمی دونقط ای و روش تخمی س نقط ای ک در جدول ( )4نشران

111/1

333/3

8

داده شده است ،میتوان بیان کرد ک چون در روش شبی سازی مونرت

33/3

99/9

9

66/60

277
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کارلو از روابط ریاضی پیچیدهتری استفاده میشود ،نتای ب دستآمرده

66/84

277/5

11

66/60

277

12

نتای

مربو

ب میانگی

جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)۸نتایج میانگین و انحرا
(برحس

استاندارد تغییرات توان اکتیو تولیدی

مگاوات) در روش شبیهسازی مونت کارلو
میانگی

انحراف استاندارد

با اجرای روش تخمی نقط ای (دو و سر نقطر ای) بررای شربکۀ
استاندارد مورد مطالع میتوان نتیج گرفرت کر چرون ایر روش از
متییرهای ورودی محدود (دو یا س نقط ) استفاده میکند ،فقط توانایی
نشان دادن مقدار میانگی و انحراف استاندارد توان هر واحد تولیدی را
دارد ک ای نتای در جدولهای ( )2و ( )3گزارش شدهاند.
جدول ( :)۷نتایج میانگین و انحرا
(برحس
انحراف استاندارد

استاندارد تغییرات توان اکتیو تولیدی

مگاوات) در روش تخمین دونقطهای
میانگی

شمارۀ ینراتور

با مقایسۀ همزمان نتای س روش شبی سازی مونت کرارلو ،روش

دقی ترند اما در دو روش تخمی نقط ای چون از نقا اولیرۀ کمترری
استفاده میشود و روابط ریاضی در ای روشها سادهترر اسرت ،دقرت
نتای نسبت ب حالت شبی سازی مونت کارلو کاهش مرییابرد .مشراب
همی توضیحها نیز بررای مقایسرۀ مقرادیر انحرراف اسرتاندارد صردق
میکند.
در روش تخمی س نقط ای (طبر روابرط  24و  ،)25عرالوه برر
محاسبۀ وزنها برای هر متییرر ،از ضررای

اسرکیونت و کورتوسریت

استفاده میشود؛ کر ایر موضروا ،سرب

افرزایش دقرت ایر روش

میشود .ضرری

اسرکیونت نشراندهنردۀ میرزان عردم تقرارن توزیرع

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

را ب وسیلۀ منحنی هیستوگرام نشان داد.

126/2398

1697/6

1

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

خروجی متییرهای مختل

6/2792

19/2

6

احتماالتی ،برابر با گشتاور سوم نرمال فررض شرده و در صرورتی کر
دادهها نسبت ب میانگی متقارن باشند ،برابرر صرفر خواهرد برود .ایر

477/2209

1238/9

2

146/2354

452/8

3

برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی بر سرمت براالتر مثبرت و بررای

194/9815

673/0

4

توزیع نامتقارن با کشیدگی ب سمت مقادیر کوچکتر ،منفی مریباشرد.

29/2401

97/6

5

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

490/2774

1539/4

1

ضری  ،معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیرع اسرت و مقردار آن
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کورتوسیت ،توصری کننردۀ میرزان قلر ای برودن یرا

همچنی ضری

دارای  7/26و

شبی سازی مونت کرارلو و تخمری دونقطر ای بر ترتیر

مسطح بودن یک توزیع احتمالی و برابر با گشتاور چهارم نرمال است.

 7/57درصد افزایش هزین نسبت ب روش تخمی س نقط ای هستند.

برای توابع چگالی احتمال تیز و دنبالۀ پهر  ،بیشرتر

جدول( :)۸مقایسۀ نتایج همزمان زمان اجرا سه روش مورد مطالعه

مقدار ای ضری

خواهد بود و معیاری از تیزی منحنی در نقط حرداکثر اسرت .بنرا برر

زمان محاسب (ثانی )

دالی فوق ،ب کارگیری روش تخمی س نقط ای توصی میشود.
جدول ( :)۴مقایسۀ همزمان نتایج میانگین و انحرا
توان اکیتو تولیدی (برحس

استاندارد تغییرات

مگاوات) در سه روش محاسباتی

انحراف استاندارد

شمارۀ

میانگی

روش ح

29/947434

شبی سازی مونت کارلو

2/210414

روش تخمی دونقط ای

2/785824

روش تخمی س نقط ای

جدول ( :)۶مقایسۀ نتایج هزینۀ پخش توان بهینه برحس

دالر بر ساعت

3PEM

2PEM

MCS

3PEM

2PEM

MCS

ینراتور

126/2

490/2

566/6

1697/6

1539/4

1699/9

1

171/9

477/2

456

1358/4

1238/9

1368

2

30/1

146/2

166/6

490/2

452/8

577

3

49/5

194/9

222/2

663

673/0

666/0

4

0/42

29/2

33/3

99/4

97/6

99/9

5

در روش شبی سازی مونت کارلو مقادیری تصادفی برای متییرهای

1/50

6/2

0/70

21/1

19/2

21/23

6

29/0

116/9

133/3

390/8

362/2

477

0

ورودی غیرقطعی تولید شده و مدل تصادفی ب مردل قطعری تبردی و

24/0

90/4

111/1

331/5

371/8

333/3

8

روش ح

هزین
54444/74298

روش تخمی دونقط ای

54102/21800

روش تخمی س نقط ای

ح میشود .مهمتری کاستی روش شبی سازی مونت کرارلو ،نیراز بر
تعداد تکرار بسیار باالی عملیات شبی سازی برای حصول ب همگرایی

0/42

29/2

33/3

99/4

97/6

99/9

9

14/8

58/4

66/6

198/9

181/1

277
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است .روشهرای تحلیلری ،ماننرد تبردی فوریر سرریع [ ]21و روش

14/9

58/0

66/8

199/0

182

277/5

11

کامیولنت [ ]36روشهای محاسباتی موثرتری هستند ک نیازمند اعمال

14/8

58/4

66/6

198/9

181/1

277

12

فرضهای ساده کننده هستند و روشهای تقریبی مانند روش گشرتاور

با توج ب نتای ارائ شده در جدول ( )5میتوان بیران داشرت کر

دوم مرتبۀ اول [ ]30و روش تخمی نقط ای ،یک توصری

تقریبری از

کارلو ،در شروا فرایند شبی سازی ،از نقا بیشتری استفاده میشود ک

روشهای تخمی نقط ای ب عنوان روشهرایی مرثثر در تحلیر عردم

ب همی دلی ای روش ،زمانبر است .اما در روش تخمی دونقط ای

قطعیتها ،همانند روش شبی سازی مونت کارلو از الگوی حر مشراب

چون فرایند شروا محاسب فقط با دو نقطر انجرام مریشرود ،حصرول

برای ح مسائ احتماالتی استفاده میکننرد ،برا ایر تفراوت کر برار

جواب نهایی در زمان کوتاهتری نسربت بر روش شربی سرازی مونرت

محاسباتی آنها بسیار کمتر است .همچنی  ،ای روشها بر مشک عدم

کارلو انجام میپرییرد .همچنری در روش تخمری سر نقطر روابرط

دسترسی ب دانش کام دربارۀ توابع توزیع احتمال فرائ آمرده و ایر

ریاضی سادهتر بوده و تعداد نقا ورودی نسبت بر روش دونقطر ای

توابع را با استفاده از تنها چند گشتاور نخست آماری تخمی میزننرد.

بیشتر میشود؛ ک ای موضوا سب

افزایش سرعت محاسرب خواهرد

شد .ب همری دلیر روش تخمری سر نقطر ای نسربت بر دو روش
شبی سازی مونت کارلو و روش تخمی دونقط ای از نظر زمان محاسب
سریعتر ب جواب میرسد .دلی عمدۀ ایر موضروا بهررهگیرری ایر
روش از ضرای

اسکیونت و کورتوسیت در ساختار محاسباتی است.

روش تخمی دونقط ای و روش شبی سازی مونت کارلو بر ترتیر
دارای  6/37و 1335/48درصد افزایش زمان اجرا نسبت ب روش تخمی
س نقط ای است .همچنی با توج ب تحلی آماری ارائ شرده در جردول

گشتاورهای متییرهای تصادفی است.
جدول ( )0مهمتری روشهای تخمی نقط ای را از لحاظ تعرداد
دفعات مورد نیاز شبی سازی ،بازدهی در سیسرتمهرای برزرگ مقیراس،
قابلیت اجرا از نظر تقرارن و همبسرتگی متییررهرای تصرادفی مقایسر
میکند .در ای جدول m ،تعداد متییرهای غیرقطعی و  kپرارامترهرای
مرتبط با روش هان

جدول ( :)۲مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای []۷۶

دالر برر

ساعت در روش تخمی س نقط ای ،حداق است .سایر روشها هماننرد

است.

روش

تعداد

کارایی در

قابلیت

قابلیت

مراح

سیستمهای

اجرای

اجرای

بزرگ-مقیاس

محاسبات در

محاسبات

شبی سازی

] [ DOI: 10.22052/9.3.72

( )6میتوان مشاهده کرد ک هزینۀ پخش تروان بهینر برحسر

ب طور کلری ،هردف هریرک از روشهرای تخمری نقطر ای محاسربۀ

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1

ب دلی استفاده از روابط ریاضی پیچیرده در روش شربی سرازی مونرت

ویژگیهای آماری متییرهرای تصرادفی خروجری را فرراهم مریکننرد.

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

54313/47988

شبی سازی مونت کارلو

مقایسۀ روشهای تخمین نقطهای و شبیهسازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینۀ احتماالتی78 ...

روزنبلوس
لی
هار

متییرهای

متییرهای

نامتقارن

هم بست

اصرر روزنبلرروس و روشهررای تخمرری نقطرر ای متکرری برر روش

O  m3 

خیلی پایی

بل

بل

پایی

بل

بل

2m

باال

خیر

بل

باال

بل

خیر

2m

km
هان

حضور

در حضور

ک عمالً سب

km+1

یا

مسائ مربو ب سیستم هرای قردرت واقعری ،دارای تعرداد زیراد

افزایش تعداد و حجم محاسب میشوند .بنابرای  ،روش

روزنبلوس ب دلی نیاز ب تعداد شبی سازی باال ،بررای بر کرارگیری در
سیستم قدرت با ابعاد واقعی مناس

نیستند .همچنی تعداد شبی سازی

اجراشده با استفاده از روش تخمی نقط ای هرار [ ]38و هانر

[]39

ب صورت خطی با تعداد متییرهای تصادفی ورودی افزایش مییابد ک
در مقایس با روشهای روزنبلوس و لی ،یک مزیت برجست محسوب
میشود .روش تخمی نقط ای هار ک برای متییرهای همبست مناسر

ترانسفورماتور ،مقدار بار هر شی  ،تولیدهای بادی و خورشیدی هستند

محدود میشود.

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-10-02

متییرهای تصادفی مانند در دسترس بودن یا نبرودن نیروگراه ،خطرو ،

است ،تنها ب متییرهای متقارن ک ضری

اسکیونت برابر صفر اسرت،

شکل ( :)۴روند همگرایی مقادیر میانگین تابع هزینۀ پخش بار بهینه در شبیهسازی مونت کارلو بر اساس تعداد دفعات تکرار
] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.8.1
] [ DOI: 10.22052/9.3.72

شکل ( :)۸روند همگرایی مقادیر انحرا

استاندارد تابع هزینۀ پخش بار بهینه در شبیهسازی مونت کارلو بر اساس تعداد دفعات تکرار
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شک های ( )4و ( ،)5ب ترتی

مقادیر میانگی و انحراف معیار تابع

هزینۀ پخش بار بهینۀ حاص از انجام پخرش برار احتمراالتی برا روش
شبی سازی مونت کارلو بر اساس تعداد دفعات تکرار را نشان میدهرد.
نقطۀ شروا در شک ( )4مقدار هزینۀ بهینرۀ حاصر از مقردار قطعری
پخش توان را نشان میدهد و همان طور کر از ایر شرک مشرخص
است ،مقدار آن بیشتر از مقدار متنرارر بر هنگرام منظرور نمرودن اثرر
نیروگاه های برادی و خورشریدی اسرت .ایر موضروا مثیرد کراهش
هزین های بهرهبرداری شبک ب هنگرام نفرو انررییهرای تجدیدپرییر
است .اجرای روش شبی سازی مونت کارلو برای تعداد دفعات تکررار
شده و تیییر معنیداری در نتای حاص نخواهد شد.

تخمی دونقط ای کمتر است.
نتای نشان میدهند ک هریک از روشهای ح احتماالتی ویژگی
خاص مربو ب خود را دارند و هیچیرک برترری کراملی برر دیگرری
ندارند.

فهرست عالئم
فهرست عالئم مربو ب رابط های ( )1تا ( )12در جدول ( )8تعری
شده است.
جدول ( :)۱معرفی نمادهای مورد استفاده در روابط ریاضی
توضیح

 .۴نتیجهگیری

نماد

شاخص تقاضا از  1تا D

d

شاخص تولید از  1تا G

g

در ای مقال  ،روشهای شبی سرازی تحلیلری احتمراالتی در خصروص

شاخص شی ها از  1تا N b

i, j

پخش توان بهینۀ احتماالتی سیستم قدرت مورد مطالعر قررار گرفتنرد.

حد باالی توان اکتیو تولیدشده توسط واحد ( iبرحس

بر واحد)

Pimax

عدم قطعیتهای لحاظشده مشتم برای مقادیر تروانهرای تولیردی از

حد پایی توان اکتیو تولیدشده توسط واحد ( iبرحس

بر واحد)

min
i

منابع بادی و خورشریدی هسرتند .روشهرای مونرت کرارلو ،تخمری
دونقط ای و تخمی س نقط ای برای ارزیابی مسئلۀ پخش تروان بهینرۀ
احتماالتی انجام شده است .ای روشها نقا نمونرۀ مناسر

از عردم

توان اکتیو خالص تزری شده توسط شی ( iبرحس

بر واحد)

حد باالی توان راکتیو تولیدشده توسط واحد ( iبرحس
حد پایی توان راکتیو تولیدشده توسط واحد ( iبرحس

بر واحد)

Qimin

توان راکتیو خالص تزری شده در شی ( iبرحس

بر واحد)

برا درجرۀ برراالیی از دقرت و صرحت را انجررام مریدهنرد .روشهررای

توان خطو بی شی های  iو ( jبرحس

پیشررنهادی ب ر طررور موفقیررتآمیررز برررای شرربکۀ اسررتاندارد  89شررین




V

حداق حد مجاز ولتای در شی ( iبرحس

بر واحد)

Vimin

مقدار ادمیتانت بی شی های  iو ( jبرحس
زاویۀ ولتای در شی ( iبرحس

بر واحد)

i

رادیان)

مسئل از روشهای تخمی نقط ای باال میباشد.

ij
بر واحد)
بر واحد)

بردار توان اکتیو تولیدشده ینراتورها (برحس
بردار توان اکتیو تولیدشده توسط ( DERبرحس

بر واحد)

روشهای تخمی نقط ای است.

بردار توان راکتیو بار (برحس

روش شرربی سررازی مونررت کررارلو توانررایی نشرران دادن منحنرری

بردار توان راکتیو مصرفشده /تولیدشده توسط ( DERبرحس بر واحد)

روشهای تخمی نقط ای نسبت ب روش شبی سازی مونت کارلو

PDER

بر واحد)

بر واحد)

QDER
QG

V

بردار عدم قطعیت متییرهای ورودی
بردار عدم قطعیت متییرهای خروجی

Y

نتای تقریباً مشابهی را با اختالف حدود  2تا  3درصد کاهشی یرا
افزایشی در زمان بسیار کمتری ممک میسازند.
شبی سازی مونت کارلو است.

PG

X

بردار زاویۀ ولتای شی (برحس

پیررادهسررازی روش تخمرری نقطرر ای بسرریار سررادهتررر از روش
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