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قدرت، توجه  یهاستمیس یسازمقاوم یمؤثر برا یهاروش یتوسعه ر،یاخ یهادر سال یسراسر یهایتعداد و شدت خاموش ریچشمگ شیافزا لیبه دل: چكیده

رخدادها  راز انتشا یریمقابله با آن، جلوگ دیرخداد است، کل نیسرهم چنداز وقوع پشت یناش یسراسر یرا به خود جلب کرده است. از آنجا که خاموش یادیز

روش با قطع  نیعامدانه نام دارد. ا یزسارهیاند، جزکه در آن رخ داده یاهیمحدود کردن رخدادها به ناح یقدرت است. روش مورد استفاده برا ستمیدر س

تا با مجزا  کندیم میتقس شود،یم دهینام رهیخودبسنده که جز ستمیرسیز یرا عامدانه به تعداد وستهیپهمقدرت به ستمیاز خطوط انتقال، س یزمان تعدادهم

و  دیتول انیتعادل م یکه به منظور برقرار یقبولحذف بار قابل ایورها و ژنرات یتوان خروج میآن با تنظ یعملکرد عاد ستم،یس یرخداد از مابق یدارا یشدن نواح

 .ابدیادامه  رد،یگیصورت م هارهیمصرف در جز

ی اصلی های متعدد نابرخط، دو جنبهسازیشود که بدون اتکا بر انجام شبیهی سیستم قدرت ارائه میسازی عامدانهکار جدیدی برای جزیرهدر این رساله، راه

ی تحلیل سازی، ابتدا روش جدیدی بر پایهموقع زمان اقدام به جزیرهگیرد. برای شناسایی بهسازی را در نظر میسازی، یعنی تعیین زمان و مکان جزیرهیرهجز

یی ژنراتورها و تعداد مناسب ای برای میزان همنواشود. از قبل تعیین نشدن درجههای همنوا پیشنهاد میی روتور ژنراتورها برای تشخیص برخط گروهزاویه

شود. این شاخص احتیاجی به مقایسه بندی ژنراتورها محاسبه میها، مزیت اصلی این روش است. سپس شاخص جدیدی به کمک اطالعات حاصل از گروهگروه

اوت است، ندارد، بلکه تغییر عالمتش زمان درست های مختلف، متفبرداری سیستم به دست آید و برای سیستمای که باید بر اساس شرایط بهرهبا مقدار آستانه

های اکتیو و های جدیدی که برای ردیابی توانسازی، ابتدا به کمک روشی نیاز به جزیرهکند. پس از تعیین لحظهسازی سیستم را مشخص میضرورت جزیره

شود. سپس های اولیه تشکیل میبرای قرارگیری در یک جزیره، مشخص و جزیره گروههای ژنراتورهای هماند، حوزهراکتیو تولیدی منابع در این رساله ابداع شده

های اولیه است، مجموعه خطوط انتقالی که باید در ای بین جزیرهریزی خطی دودویی که هدفش کمینه کردن توان ظاهری مبادلهی برنامهبا حل یک مسأله

 آید.طرح نهایی قطع شوند، به دست می

 39های استاندارد سازی سیستمهای قبلی برای جزیرهکار پیشنهادی در مقایسه با تعدادی از روشهای حاصل از راهسازی طرحشود پیادهده میدر پایان نشان دا

پایدار تشکیل شده های ها است. در جزیرهترین تعداد جزیرهیابی به کمتر برای دست، مستلزم قطع خطوطی با تعداد و توان انتقالی کوچکIEEEی شینه 118و 

 تر است.تر و عدم تعادل میان توان اکتیو تولیدی ژنراتورها و مصرفی بارها، کوچکهای ولتاژ و فرکانس به مقادیر مبنا، نزدیکنیز اندازه

 


