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يكي از مهمترين و جديدترين چالشهاي پيش روي شبكه هاي چكيده - 
توزيع، نفوذ روز افزون بارهاي غير خطي است كه اغتشاش هارمونيك را به 
همراه داشته و تاثير آن را تشديد مي كند. اين اغتشاشات مي توانند تجهيزات 
شبكه هاي توزيع را نابود كرده يا عمل كرد عادي سيستم را تحت تاثير قرار 

دهند. از اين رو، آناليز هارمونيكي شبكه هاي توزيع از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. از سوي ديگر، آناليز عدم قطعيت در اين شبكه ها با توجه 

به ماهيت احتماالتي متغير هاي آن، اهميت اين موضوع را آشكارا دو چندان 
مي كند. در اين مقاله يك روش جديد براي پخش بار هارمونيكي احتماالتي 

مبتني بر تكنيك پس رو پيش رو در حضور بارهاي داراي عدم قطعيت، 
معرفي شده است. در روش مذكور همبستگي خطي بين بارها و همچنين 
عدم قطعيت در هارمونيك هاي مرتبه مختلف بار هاي غيرخطي موجود در 
سيستم ديده شده است.  قابليت روش پيشنهادي در مدل كردن همبستگي 

بين متغيرهاي داراي عدم قطعيت، با توجه به ماهيت موجود اين همبستگي، 
 IEEE باسه استاندارد 33بسيار جذاب است. روش پيشنهادي بر روي شبكه 

 باسه شهري فرانسه نيز براي 574تست شده است. همچنين از شبكه توزيع 
تست بر روي شبكه هاي بزرگ مورد ارزيابي قرار گرفته است. در آخر 
عملكرد روش پيش نهادي با روش مرسوم نيوتون رافسون مقاسيه شده 

است. 

 پخش بار پس رو پيش رو؛ پخش بار هارمونيكي واژه هاي كليدي :
 احتماالتي؛ مدل عدم قطعيت.

 

مقدمه  .1

نفوذ بارهاي غيرخطي و ابزارهاي سويچينگ قدرت همانند ادوات 
) در شبكه هاي توزيع در حال افزايش است. FACTSالكترونيك قدرت (

اين بدليل بازدهي باال و قابليت انعطاف و كنترل نسبتا راحت آنها مي باشد. از 
سوي ديگر مي دانيم كه اين نوع از بارها بدليل طبيعت غير خطي شان يكسري 

آلودگي هاي هارمونيكي را به شبكه تزريق مي كنند. اين آلودگي ها افزايش 
تلفات، اختالل در شبكه هاي مخابراتي، اضافه بار خطوط و امكان خراب 
كردن تجهيزات شبكه را بدنبال خواهند داشت. بنابراين، آناليز هارمونيكي 

يكي از مهمترين ابزار ها براي شبكه هاي برق بشمار مي رود، كه مي تواند آمار 
بسيار دقيقي از ارزيابي هارمونيكي شبكه ها قدرت را در اختيار مهندسان برق 

قرار دهد. 

با توجه به اينكه كاربرد تجهيزات توليد كننده هارمونيك روز به روز در 
) براي محاسبات HPFحال افزايش است، تكنيك هاي پخش بار هارمونيكي (

شبكه اهميتي دوچندان يافته است. پخش بار هارمونيكي قطعي در شرايط 
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خاصي از مقادير بارهاي غير خطي، توليد و وضعيت شبكه آناليزهاي خود را 
انجام مي دهد. عدم قطعيت هاي زيادي در سيستم هاي توزيع برق در سراسر 
جهان وجود دارد كه عمده ي آنها بدليل الگوي تجديد ساختار از يك سو و 
توسعه روز افزون انرژي هاي نو از سوي ديگر موجب شده است. در چنين 
سيستم هايي با پارامتر هاي احتماالتي، پخش بار هارمونيكي قطعي نمي تواند 
وضعيت دقيقي از آن سيستم ها را نشان دهد، بنابراين آناليزهاي احتماالتي 

بعنوان راهكاري جذاب پيش رو قرار مي گيرند. در دنياي واقعي از يك سو 
مطالعات احتماالتي شبكه هاي قدرت و از سوي ديگر آناليز هارمونيكي آنها 
كه يكي از موضوعات مهم بشمار مي رود. در نتيجه، يك تعريف جديد كه 

جذابيت هاي خاص دارد بعنوان پخش بار هارمونيكي احتماالتي مطرح 
مي شود. روش هايي از پخش بار هارمونيكي احتماالتي كه از دقت باال و 

حجم محاسباتي پايين برخوردار باشند، مقبوليت بيشتري دارند. 

سنجش و ارزيابي هارمونيكي سيستم هاي توزيع يكي از ابزارهاي الزم 
براي هر دو مقوله مهم برنامه ريزي و بهره برداري از اين سيستم ها مي باشد. 

مهندسان برق مي توانند از اين ابزار هاي براي بررسي اين مسئله كه آيا 
مشكالت مربوط به هارمونيك ها مانند تشديد در بهره برداري از سيستم 

وجود دارد يا خير، استفاده كنند. 

افزايش استفاده از تجهيزات توليد كننده هارمونيك ها در سيستم هاي 
توزيع موجب شده است كه اين نوع آناليزها روز به روز از اهميت بيشتري 

 .[6-1]برخوردار شود

روش هاي زيادي براي ارزيابي آلودگي هاي هارمونيكي در سيستم هاي 
توزيع توسعه داده شده است. در اكثر موارد روش هاي هارمونيكي به دو 

گروه عمده دسته بندي مي شوند، كه عبارتند از روش هاي آناليز هارمونيكي 
 و روش هاي آناليز هارمونيكي بر اساس حالت [9-7]بر اساس حالت دائم 

. روش هاي آناليز هارمونيكي حالت دائم سريعتر و كاربردي تر [12-10]گذرا
از روش هاي حالت گذرا محسوب مي شوند. بنابراين، اين روش ها بدليل 

حجم محاسبات پايينتر، براي شبكه هاي بزرگ از جذابت بيشتري برخودارند 
[13]  .

روش هاي پخش بار هارمونكي سنتي از روش پخش بار نيوتون رافسون 
و ماتريس ادميتانس و يا ماتريس امپدانس براي معين كردن ميزان انتشار 

هارمونيك در سيستم ها توزيع بهره مي برند. آن روش ها توپولوژي خاص 
سيستم هاي توزيع مانند شعاعي بودن و حلقه هاي ضعيف را در نظر 

نمي گيرند. بنابراين آنها زمان محاسباتي زيادي را براي آناليز هر مرتبه 
، يك روش جديد مبتني بر پخش [13]. در مرجع [13]هارمونيك نياز دارند 

بار پس رو پيش رو براي آناليز هارمونيك معرفي شده است. روش مورد نظر 
بسيار سريع تر از روش هاي سنتي براي آناليز هارمونيكي بشمار مي رود. اين 

بدان دليل است كه در اين روش طبيعت شبكه هاي توزيع در نظر گرفته 
مي شوند و فرمول بندي بسيار مفيد بر پايه ذات اين شبكه ها بخدمت مي گيرد 

 الزم نيست. توجه LUضمن اينكه در اين روش زمان محاسباتي تجزيه 
داشته باشيد كه وارون ماتريس و تجزيه آن بسيار زمان بر هستند و اين در 

شبكه هاي توزيع با مقياس بزرگ مشكل مهمي مي باشد. بداليل ذكر شده در 
باال از روش پس رو پيش رو در اين مقاله استفاده شده است. 

با توجه به نكاتي كه قبال بيان شد، آناليز احتماالتي عملكرد شبكه هاي 
قدرت بسيار جذاب است. تكنيك هاي احتماالتي در مسائل سيستم هاي 

 مورد استفاده قرار گرفته اند. هنگامي كه سيستم [14]قدرت از دهه هفتاد
تحت مطالعه يك شبكه توزيع است، اين جذابيت به دو قسمت آناليز 

، پخش بار [15]هارمونيك و آناليز احتماالتي تبديل مي شود. در مرجع 
هارمونيكي نيوتن رافسون در كنار شبيه سازي مونت كارلو استفاده شده 

، پخش بار هارمونيكي احتماالتي مرتبه اول بر اساس [16]است. در مرجع 
خطي سازي معادالت سيستم و توصيف حالت دائم آن در نظر گرفته شده 

است. خطي سازي بدليل صرف نظر كردن از جمالت مرتبه دوم به بعد بسط 
سري تيلور داراي خطاي بااليي است كه سبب مي شود اين روش، راهكار 

. بعالوه [17]كاملي در مواجهه با پخش بار هارمونيكي احتماالتي نباشد 
آناليز هارمونيكي و احتماالتي و وابستگي بين متغير هاي داراي عدم قطعيت 

ورودي نقش تعيين كننده اي در عملكرد سيستم هاي قدرت امروزي بازي 
مي كنند. در اين مقاله روشي جديد براي پخش بار هارمونيكي احتماالتي 

مبتني بر روش پس رو پيش رو توسعه داده شده است كه در آن عدم قطعيت 
بار و هارمونيك هاي آن در نظر گرفته شده است. در روش پيشنهادي 

مي توان همبستگي بين متغيرهاي داراي عدم قطعيت را در نظر گرفت. 

اين نكته حائز اهميت است كه پخش بار پس رو پيش رو داراي دقت 
بسيار باال و سرعت خوبي در محاسبات شبكه هاي توزيع برخوردار مي باشد. 

اما نكته اصلي در كاربرد آن در مطالعات پخش بار هارمونيكي احتماالتي 
است. در نهايت، عدم قطعيت هاي موجود توسط توابع توزيع مناسب مدل 

مي شوند و سپس توسط تطبيق روش پس رو پيش رو به مسئله، روش 
پيشنهادي تعبيه مي شود. در ادامه روش پخش بار هارمونيكي احتماالتي 

 باس 33مبتني بر روش پس رو پيش رو به سيستم هاي تست شامل شبكه 
 باس اعمال مي شود. براي اطمينان از كارايي 574استاندارد و شبكه واقعي 

روش پيشنهادي در بدست آوردن نتايج دقيق و زمان اجراي بهتر، آن را با 
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روش پخش بار هارمونيكي احتماالتي مبتني بر نيوتون رافسون مقايسه 
مي شود. در روش پيشنهادي عدم قطعيت بار و همبستگي بين آنها و عدم 

قطعيت موجود در ضرايب مراتب هارمونيكي لحاظ شده است كه در هيچ 
كاري گزارش نشده است. از سوي ديگر روش پيشنهادي از سرعت بسيار 

باالتري برخوردار است كه به نوبه خود جديد بودن تحقيق حاضر را نمايان 
   مي كند.

 عدم قطعيت در مسئله پخش بار .2
 پارامترهاي غير قطعي  .2.1.1

پيشرفت بي نظير  شتاب تجديد ساختار صنعت برق درامتداد با

تكنولوژي هاي جديد در طول دهه اخير، اهميت پخش بار براي بهره برداري 

و برنامه ريزي در سيستم هاي توزيع بطور قابل مالحظه اي تشديد شده است. 

به هر حال عدم قطعيت ها يا اغتشاش هاي اتفاقي زيادي در بهره برداري 

از سيستم هاي قدرت وجود دارد كه مي تواند خطاهايي به حل مسئله پخش 

بار تحميل كند. 

شبكه هاي توزيع با شمار زيادي از عدم قطعيت ها روبرو هستند، اين كار 

اكثرا روي بار و مرتبه هارمونيكي آنها متمركز مي شود.  

 مدل عدم قطعيت ها  .2.1.2

يكي از مهمترين عدم قطعيت هاي موجود در سيستم قدرت، ابهام در 

سطح بار در هر لحظه از زمان مي باشد. تعدادي از فاكتورها همانند زمان، 

فصل، وضعيت آب و هوا و قيمت برق مي توانند در مقدار آن تاثير داشته 

باشد كه همه به نوعي عدم قطعيت را به همراه مي آورند. 

عدم قطعيت بار معموال بصورت تابع توزيع نرمال كه پارامتر هاي آن بر 
. در اين مقاله، [19]-[18]اساس داده هاي مرتبط با گذشته بدست مي آيند

بارها با يك تابع توزيع نرمال با مقدار ميانگين برابر با بارهاي پايه، و انحراف 

 عدم قطعيت و [20].% مقدار ميانگين در نظر گرفته شده است5معيار برابر با 

همبستگي مقادير بار، كه ممكن است يك تاثير شديد روي آناليز سيستم 

. همبستگي [20]داشته باشه، هميشه در سيستم هاي قدرت واقعي وجود دارد

بار عمدتا ناشي از اين حقيقت است كه برخي فاكتورها، مثل وضعيت آب و 

. به [21]هوا، تاثير يكساني روي مجموعه بزرگي از مشتري ها مي گذارند
بياني ديگر، متغيرهاي عدم قطعيت همبسته وجود دارند. بنابراين روش هاي 

احتماالتي كه بتوانند متغيرهاي همبسته را در نظر بگيرند، داراي جذابيت 

مي باشند. اندازه و ماهيت بارهاي غيرخطي ثابت نيست و با زمان تغيير 

مي كند. در اين مقاله بعنوان كاري جديد و براي اولين بار، مرتبه هارمونيكي 

بارهاي غير خطي بعنوان متغير هاي احتماالتي در پخش بار هارمونيكي 

احتماالتي در نظر گرفته شده اند. 

 پخش بار هارمونيكي احتماالتي  .2.1.3

سيستم هاي قدرت ذاتا سيستم هاي غير قطعي هستند. در ضمن، 
سيستم هاي قدرت پيشرفته با افزايش روزافزون بارهاي غيرخطي كه 

مشكالت هارمونيكي را به شبكه تحميل مي كنند، روبرو هستند. نتيجتا، هدف 
اصلي مطالعات پخش بار هارمونيكي احتماالتي، مشخص كردن وضعيت آن 
سيستم بعنوان تابعي از متغيرهاي داراي عدم قطعيت هارمونيكي مي باشد. در 
واقع، وقتي حتي يكي از متغيرهاي ورودي داراي عدم قطعيت مي باشد، مدل 

سيستم بصورت قطعي نمي باشد، كه مي تواند بصورت زير بيان شود: 

 )( hh f XY =  )25(   

متغيرهاي هارمونيكي غير قطعي مي باشند. hY و hXبطوريكه، هر دو 

 مي تواند بصورت زير بيان شود: hXبردار ورودي 

 [ ]Th
s

hh
D

h
D

h IsIh ...QPX =  )26(   

بردار ورودي بارهاي غيرخطي، وضعيت شبكه، حالت واحدهاي توليدي 

 بصورت زير بيان مي شود : hYو ... شامل مي شود. بردار خروجي 

 [ ]Th
ij

h
slack

h
slack

hhh QP ...THDSVY δ=  )27(   

در بردار خروجي، همه مرتبه هارمونيك متغير هاي مطالعات پخش بار 
بصورت احتماالتي محاسبه مي شوند. 

نتايج  .3

براي اثبات بهره وري روش پيشنهادي، دو شبكه با ابعاد مختلف، شبكه 

 باسه واقعي مربوط به شبكه توزيع 574 و شبكه IEEE باسه استاندارد 33

شهري در فرانسه، بصورت عددي مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، 

جوابهاي عددي بدست آمده مورد بحث قرار مي گيرند. 

 IEEE باسه استاندارد 33 سيستم توزيع  .3.1

 شاخه تشكيل شده است. ولتاژ پايه آن 32 باس و 33اين سيستم از 

 مي باشد. داده هاي فني شبكه از 10 كيلوولت و مگاولت آمپر پايه آن 12.66
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 نشان 1 برداشت شده است و دياگرام تك خطي آن در شكل  [22]مرجع

داده شده است. پخش بار هارمونيكي احتماالتي اين شبكه با فرض اينكه بار 

و   [22]سيستم با توزيع نرمال با مقدار ميانگين معادل مقدار بيان شده در

% مقدار ميانگين با استفاده از روش شبيه سازي 5انحراف معيار  معادل 

مونت كارلو مطالعه شده است. اين يك مثال ساده است كه مي تواند صحت 

نتايج را بطور حسي  تصديق كند و برخي از ويژگي هاي مهم اين روش را 

نشان دهد. در اين مثال دو سناريو در نظر گرفته شده كه نتايج براي هر مورد 

با جزئيات بدست آمده است. 

 
 IEEE باسه استاندارد 33 : دياگرام تك خطي شبكه 1شكل 

 : متغيرهاي غير همبسته 1سناريو 

 در سناريوي اول، فرض شده است كه هيچگونه همبستگي بين 

 براي ارزيابي كردن تاثير  متغير هاي ورودي داراي عدم قطعيت وجود ندارد.

بارهاي غير خطي روي شبكه هاي توزيع، فرض شده است كه دو بار غير 

 قرار دارند كه مرتبه هامونيكي آنها قطعي نيستند، 30 و 21خطي در باسهاي 

بطور مثال براي اين دو بار هارمونيكي  مقدار ميانگين و انحراف معيار به 

 1 در نظر گرفته شده است. جدول 50 تا 1ازاي هر مرتبه هارمونيك از 

 را 9 تا 2داده هاي احتماالتي را براي بارهاي غير خطي مرتبه هارمونيك 

شامل مي شود كه از داده هاي واقعي يك مشتري انرژي صنعتي كه از كوره 
  قوص استفاده مي كرد برداشت شده است.

خطي  غير بار هاي هارمونيك مرتبه به مربوط آماري داده هاي :1 جدول

Harmonic 
order Mean value [%] STD value [%] 

2 5.13 0.89 

3 28.77 11.4 

4 2.69 0.85 

5 25.13 9.15 

6 2.27 0.73 

7 18.89 7.7 

8 1.75 0.45 

9 13.53 6.61 

 براي ارزيابي تاثير بارهاي هارمونيكي روي متغيرهاي خروجي، انحراف 

% مقدار نامي (مقدار پايه) تغيير كرده است و نتايج 200% تا 50معيار بين 

 نتايج بدست آمده براي سناريو اول با بيشترين 2محاسبه شده است. جدول 

THD .مشاهده شده و مجموع تلفات شبكه را نشان مي دهد 

همبسته)  غير (متغير هاي 1 سناريو به مربوط نتايج : 2 جدول

STD 
Value 

Mean THD 
@ bus 30 

[%] 

STD THD 
@ bus 30 

[%] 

Mean 
Losses 
[MW] 

STD  
Losses 
[MW] 

50% 
STD 8.855 1.42 0.2094 0.0074 
STD 13.9522 2.5796 0.219 0.0136 
150% 
STD 19.664 3.6597 0.236 0.0242 
200% 
STD 25.6303 4.8628 0.259 0.0406 

 

 حالت نشان 4 در همه باسها براي اين THD مقدار ميانگين 2شكل 

، تابع توزيع احتمال تجمعي تلفات براي اين حالتها در 3مي دهد. در شكل 

 براي 4 در شكل 30 در باس THDسناريو اول رسم شده است. هيستوگرام 

حالت پايه نشان داده شده است. مقايسه نتايج براي اين چهار سناريو، 

مي تواند نشان دهد كه وقتي عدم قطعيت متغيرهاي ورودي افزايش يابد، 

عدم قطعيت متناظر با متغيرهاي خروجي افزايش مي يابد.  
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 1 : هيستوگرام مقدار ميانگين تلفات شبكه سناريو 5شكل
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 : هيستوگرام انحراف معيار تلفات شبكه همه مرتبه هاي 6شكل

 1هارمونيكي سناريو 

 هيستوگرام را براي ميانگين مجموع تلفات و مقدار 6 و 5شكل هاي  

انحراف معيار به ترتيب به تصوير مي كشد. از اين شكل ها پيداست كه تاثير 

هارمونيكهاي فرد در سيستم بيشتر از هارمونيكهاي زوج مي باشد 

 : متغيرهاي همبسته 2سناريو 

 فرض كنيد كه بارها در اين مثال نسبت به هم همبسته هستند. ضريب 
 و 21 را دارند. بارهاي غير خطي در باسهاي 0.01همبستگي بين بارها مقدار 

 مقدار 7 روي يكديگر تاثير دارند. شكل 0.2  با ضريب همبستگي 30

 در همه باس ها در چهار وضعيت تعريف شده در قبل را در THDميانگين 

، تابع 8حالي كه متغير هاي ورودي همبسته اند را نشان مي دهد. در شكل 

توزيع احتمال تجمعي تلفات براي هر حالت به تصوير كشيده شده است. با 

 مشخص مي شود كه عدم قطعيت در 1مقايسه نتايج اين سناريو با سناريو 

متغيرهاي خروجي با همبستگي افزايش مي يابد. عالوه بر اين، مقدار ميانگين 

متغيرهاي خروجي  در همه حالتها افزايش يافته است. 

همبسته) (متغيرهاي 2سناريو نتايج : 3جدول   

STD 
Value 

Mean THD  
@ bus 30  

[%] 

STD 
THD @ 
bus 30 

[%] 

Mean 
Losses 
[MW] 

STD  
Losses 
[MW] 

50%  
STD 9.5607 1.511 0.3628 0.0117 

STD 15.0448 2.7396 0.3738 0.0171 
150% 
STD 21.1937 3.887 0.3921 0.0282 

200% 
STD 27.7063 5.1432 0.4185 0.0458 
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 2 : تابع توزيع احتمال تجمعي تلفات سناريو 8شكل

 باسه واقعي 574 شبكه توزيع  .3.2

 كيلوولت شهري 20 يك شبكه توزيع 9سيستم نشان داده شده در شكل 

 شاخه، مجموع 573 باس، 574در فرانسه را به تصوير مي كشد. اين شبكه 
 نقطه بار را شامل مي شود. اين شبكه تنها يك 180 كيلومتر طول و 52.18

 [23] پست فوق توزيع را شامل مي شود. داده هاي فني اين شبكه در مراجع 

 در دسترس هستند. اين شبكه عملكرد روش پيشنهادي را در قبال  [24]

شبكه هاي با مقياس بزرگ مورد مطالعه قرار مي دهد. 

 : متغير هاي غير همبسته 1سناريو

عدم قطعيت بار همانند شبكه نمونه قبل مدل شده است. مقادير 

 و مجموع تلفات بدست THDپارامترهاي خروجي شامل بيشترين مقدار 
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مقدار ميانگين و انحراف  10 نشان داده شده اند. شكل 4آمده اند و در جدول

 در شبكه در باسهاي مختلف سيستم نشان مي دهد. توجه شود THDمعيار 

كه در اين مورد فرض شده است كه بارهاي غيرخطي با تركيبي از مرتبه هاي 

 499 و 421، 259، 258، 257، 253 در باسهاي 1هارمونيكي همانند جدول

واقع شده اند. 

 : متغير هاي همبسته 2سناريو

 0.01فرض كنيد كه نقاط بار در شبكه تحت مطالعه با ضريب همبستگي 

به يكديگر وابسته اند. و بارهاي غيرخطي نشان دهنده يك ناحيه صنعتي 

 به يكديگر وابسته هستند. نتايج حاصل از 0.2هستند كه با ضريب همبستگي 

 4اجراي برنامه پخش بار هارمونيكي احتماالتي براي اين شبكه در جدول

 را در سيستم مورد مطالعه نشان THD مقدار 11آورده شده اند. شكل 

مي دهد. افزايش همبستگي بارها موجب افزايش شديدي در ميانگين و 

انحراف معيار خروجي هاي پخش بار هارمونيكي احتماالتي مي شوند كه از 

مشاهدات مهم اين تحقيق مي باشند. همانطور كه از قبل انتظار مي رفت مقدار 
THD صفر مي باشد كه بخاطر زمين بودن آن مي باشد. 552 در باس 

 
 باسه شهري فرانسه 574 : شبكه توزيع 9شكل
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 1 در همه باسهاي سناريو THD : 10شكل
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 2 در همه باسها سناريو THD : 11شكل

 باسه 574 شبكه 2و1 سناريوهاي نتايج : 4جدول

Method 
Mean 

THD @ 
Bus 222 

[%] 

STD 
THD  

@ Bus 
222 [%] 

Mean 
Losses 
[MW] 

STD 
Losses 
[MW] 

Uncorrelate
d 15.05 2.64 0.336 0.0089 

Correlated 31.2 5.47 1.358 0.032 
 

نتيجه گيري و جمع بندي  .4

مقدار ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي خروجي بدست آمده بوسيله 
روش پيشنهادي با روش پخش بار نيوتون رافسون مورد مقايسه قرار داده 

شدند و دقت روش پيشنهادي محك زده شد. براي مقايسه دقت مقدار 
ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي خروجي با روش پخش بار هارمونيكي 

احتماالتي بر پايه روش نيوتون رافسون مقايسه شدند. براي دو روش مورد 
% بدست آمده است. 100نظر جواب يكساني با دقت 

بررسي ها روي  زمان اجراي  روش پيشنهادي  بر روي دو شبكه مورد 
مطالعه ثبت شدند. توجه شود كه در هر دو روش از شرط توقف يكساني و 
از شبيه سازي مونت كارلو استفاده شده است. جواب ها براي دو شبكه مورد 

 بصورت خالصه آمده است. از مقايسه نتايج جدول 5مطالعه در جدول
مذكور به روشني بهره زماني باالي روش پيشنهادي نسبت به روش پخش 

بار هارمونيكي احتماالتي مبتني بر روش نيوتن رافسون مشهود است. روش 
 برابر سريعتر از روش نيوتن رافسون 2.5 باسه 33پيشنهادي براي شبكه 

 برابر سريعتر مي باشد. اين نتايج 20.9 باسه 574است. اين روش براي شبكه 
عملكرد روش پيشنهادي را در شبكه هاي با مقياس بزرگ نشان مي دهد. 

 رافسون نيوتون روش و پيشنهادي روش اجراي زمان مقايسه : 5جدول

Method Run Time [S] 
33-BUS 

Run Time [S] 
574-BUS 

Proposed 
Method 91.05 1.192e3 

NR-based 
Method 232.75 24.9e3 

با توجه به مشاهدات باال، روش پيشنهادي مي تواند براي مطالعات پخش 
بار هارمونيكي احتماالتي در سيستم هاي توزيع كه غالباً داراي ابعاد بزرگ و 

تعداد زيادي از متغيرهاي غير قطعي همبسته تشكيل شده است بكار رود. 

 

 مراجع .5
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