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  چكيده

توانند ايجاد كه مي مزاياي بسياري و به دليل شرايط مناسب اقتصادي منابع توليد پراكندههاي اخير استفاده از در سال

با تجديدساختار صنعت برق و نيز امروزه با توجه به اينكه از طرفي . مورد توجه بسياري كشورها قرار گرفته است كنند

توليدكنندگان هم  اندتر شدهنياز خود آگاهگسترش بازار رقابتي، مشتركين نسبت به قابليت اطمينان تأمين برق مورد 

- يكي از روش استفاده از منابع توليد پراكنده هايي براي افزايش قابليت اطمينان برق توليدي خود هستند كهدنبال روش هب

مختلفي  عملكرد تواند در مدهاينصب شده مي يمنبع توليد پراكنده. باشدهاي مطمئن و اقتصادي براي اين منظور مي

  .برداري گرددبهره

انجام  يهاي توزيع، نحوهتأثير توليد پراكنده بر قابليت اطمينان سيستم ي مطالعات بسياري در زمينه ي اخير،سه دههدر 

توليد پراكنده به منظور بهبود قابليت  يمطالعات قابليت اطمينان با حضور منابع توليد پراكنده، تعيين مكان و ظرفيت بهينه

  .هاي توزيع انجام شده استاي توليد پراكنده بر قابليت اطمينان سيستمبررسي اثر عملكرد جزيره و يناناطم

، شاخص سيستم شاخص متوسط مدت زمان قطع برق(در اين پروژه، با در نظر گرفتن سه شاخص قابليت اطمينان 

، سه مد عملكرد حذف پيك، )مشترك ع برقمورد انتظار قط يسيستم و شاخص هزينه مورد انتظار يانرژي تأمين نشده

 يبراي تعيين مد بهينه الگوريتم سه سازي مونت كارلو،و با استفاده از شبيه براي توليد پراكنده ارادي ايپشتيبان و جزيره

 ، كاهشهدف كاهش مدت زمان قطع برق سهبا  الگوريتم پيشنهاد شده سه .عملكرد منبع توليد پراكنده ارائه شده است

 برداري سيستمي بهرهبه منظور كاهش كل هزينه ي قطع برق مشتركينكاهش هزينه در نهايت و ميزان انرژي تأمين نشده

ارائه شده  DGبراي  د عملكرد مذكوري جديد با در نظر گرفتن سه م حالته 7يك مدل ماركوف  همچنين .اندارائه شده

  .است

شود كه با از نتايج بدست آمده مشخص مي. اند سازي شدهونه پيادهي نمروي يك شبكه هاي پيشنهاديالگوريتم

در طول سال، مد  توانندهاي توزيع مالك منبع توليد پراكنده ميهاي ارائه شده در اين پروژه،  شركتاستفاده از الگوريتم

قابليت اطمينان مشتركين در حد امكان به  ،بسته به هدف مورد نظر طوري تعيين كنند كه ي عملكرد منبع خود رابهينه

كه در اين پروژه  اي ارادي، در مد جزيره DGبرداري از همچنين از نتايج پيداست كه امكان بهره .بهترين شكل تأمين شود

  .خواهد شدباعث بهبود نتايج  عالوه بر دو مد عملكرد ديگر در نظر گرفته شده است،

 .سازي مونت كارلويد پراكنده، مد عملكرد، قابليت اطمينان، شبيهسيستم توزيع، تول: كلمات كليدي
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  :پيشگفتار

به منظور بهبود قابليت اطمينان  توليد پراكنده) برداريبهره ياستراتژي بهينه(عملكرد ي مد بهينهتعيين در اين پروژه 

  .فصل تدوين شده است  8ي حاضر در نامهپايان براي اين منظور  .مورد نظر قرار دارد

استفاده از منابع توليد آشنايي مختصري با توليد پراكنده و قابليت اطمينان ايجاد شده و ضرورت  ابتدا در فصل يك 

در ادامه مروري بر كارهاي صورت . ن شده استهاي توزيع بيات اطمينان سيستمپراكنده و همچنين ضرورت بهبود قابلي

  .بيان شده است هدف از انجام اين رساله طمينان انجام شده و در نهايتي توليد پراكنده و قابليت اگرفته در زمينه

مدل  ي مورد نظر، امه با توجه به مسألهدر ادبررسي در اين پايان نامه تشريح شده است و  ي مورد مسأله در فصل دوم

هاي توزيع به اختصار معرفي  هاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان سيستم روش در نهايت. اند ي سيستم ارائه شدهاجزا

هاي پيشنهادي را انتخاب  سازي روش اي پيادهروش مناسب بر ،ي مورد بررسي پايان نامه اند تا بتوان بر اساس مسأله شده

  .نمود

ي جديد  حالته 7، همچنين يك مدل ماركوف اندبراي حل مسأله ارائه شده جديد هاي پيشنهاديصل سوم، روشدر ف

  .، ارائه شده استDGاي ارادي براي  براي مدل كردن سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيره

في ي مورد مطالعه معربررسي شده و در انتهاي فصل، شبكه ،يهاي پيشنهادروش سازيپيادهي ، نحوهدر فصل چهارم

ي نمونه ارائه هاي انجام شده روي شبكهسازييج شبيها، نتفصل پنجمبه دنبال آن در  .شده و مشخصات آن بيان شده است

   .اندو تحليل شده

  .است شدهي كار ارائه هاداتي براي ادامهو پيشن شدهنامه بيان گيري پايانفصل ششم، نتيجهدر 

مراجع مورد استفاده براي انجام ر نهايت در فصل هشتم فهرست عالئم و اختصارات آورده شده و دفصل هفتم  در

  .اندشده ذكرنامه پايان

  



 

2  

  فصل اول.  ١

  مقدمه

  مقدمه )1-1

 و ، مدهاي عملكرد آنتوليد پراكنده ابتدا در مورد به منظور ايجاد ديد كلي در رابطه با موضوع مورد بحث، فصلدر اين 
هاي قابليت  شاخص ،مورد قابليت اطمينان سپس در .است ي قدرت امروزي، مطالبي ارائه شدههادر سيستم آناهميت استفاده از 

در  .يع صحبت شده استتوز هايقابليت اطمينان سيستم بررسي و بهبود اهميت و هاي توزيع اطمينان مورد استفاده در سيستم
در نهايت هدف از انجام اين  نده و قابليت اطمينان صورت گرفته وتوليد پراك يادامه مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه

 .پروژه توضيح داده شده است

  مروري بر توليد پراكنده )1-2

دهاي م ادامهدر  ،اشاره شده آنترين مزاياي استفاده از به اختصار به مهم و راكنده تعريف شدهدر اين بخش ابتدا توليد پ
  .اهميت استفاده از منابع توليد پراكنده بيان شده است ،عملكرد آن معرفي شده و در نهايت

  تعريف توليد پراكنده )1-2-1

DGا همان يد پراكنده يتول
ز يكشورهاي مختلف و ن .]1[گرددمصرف اطالق مي د در محليدر مفهوم كلي آن به هر نوع تول ١

هاي روگاهيد توسط نيبه تول د پراكندهيتول ،طور كلياند اما بهد پراكنده ارائه دادهيف مختلفي براي توليتعار مؤسسات گوناگون
- اطالق مي رديگكي محل مصرف صورت مييكه در نزد )مگاوات 10عموماً كمتر از (لووات تا چند مگاواتياز چندك كوچك

تحويل تـوان  يهناحي ،عبارت ديگر به .گيرد توزيع مورد استفاده قرار مي يهدر شبك DGعـــموماً توان توليد شده توسط . ]2[دشو
DG يهطور مستقيم به شبك منابع توليد انرژي الكتريكي هستند كه به در واقع منابع توليد پراكنده،. باشند هاي توزيع مي شبكه 

  ].3[،]2[شوند كننده متصل مي توزيع يا به مصرف

  :]4[،]3[عبارتند ازد پراكنده ياي اصلي توليطور كلي مزابه. باشدبسياري مياي يدات پراكنده داراي مزايتولاستفاده از 

                                                      

1
 
- Distributed Generation

 



  3  مقدمه

  

 آزادسازي ظرفيت خطوط و كاهش تلفات  •

 ولتاژ شبكه پروفيلبهبود  •

 افزايش قابليت اطمينان شبكه •

 قابليت توليد همزمان انرژي الكتريكي و حرارت •

 محيطيكاهش اثرات نامطلوب زيست  •

 افزايش طول عمر تجهيزات •

 كنندگان روستايي و نواحي دور دست رساني به مصرفامكان برق •

 ي انتقال انرژيكاهش هزينه •

 چرخان ي ايجاد ذخيره •

  ...و 

 طوربه نظرات كارشناسانه مطالعات كافي و دات پراكنده بايتول د كهنگردا مييطي مهياي فوق در شراايمزالزم به ذكر است 
 . ابي شونديتيابي و ظرفيع جايتوز يدر شبكهمناسب 

  DGمدهاي عملكرد  )1-2-2

  :]8[، ]7[ ،]6[ ،]5[ كه عبارتند ازدر نظر گرفت  DGمد عملكرد اصلي براي  4 توانمي در كل بر اساس مطالعات انجام شده،

١عملكرد بار پايهمد  .1
 

٢حذف پيكعملكرد مد  .2
 

٣عملكرد پشتيبان يا جانشينمد  .3
 

٤ايعملكرد جزيرهمد  .4
 

  .اند شدهداده  به اختصار به توضيح نامبرده مدهاي عملكردهر يك از  ،ادامهدر 

  بار پايه  مد عملكرد )2-1- 2- 1

تواند توان مي DG در اين مد عملكرد، .اصلي در حال كار است يطور پيوسته همراه با شبكههب DGبار پايه،  مد عملكرددر 
  ].5[ اصلي پاسخگويي به تغييرات بار را بر عهده دارد يثابت تحويل دهد در حاليكه شبكه

                                                      

1 - Base load Operation  or continuous Operation
 

2 - Peak shaving 

3 - Standby or Back up 

4 -Islanding 



  4 مقدمه

  

  

  بار پايه در مد DGعملكرد  -1- 1 شكل 

  پيك مد عملكرد حذف )2-2- 2- 1

استفاده ]. 5[ دهدتحويل مي پيك بار يوان را در دورهمتغير است و ت DGانرژي توليد شده توسط  ،پيك حذف مد عملكرددر 
 ١ايتوان شركت برق منطقه يهزينه در واقع. برداري كلي سيستم را كاهش دهدبهره يتواند هزينهپيك مي حذفبراي  DGاز 

- بيشترين هزينه به آن تحميل مي عات پيك بارو در سا كندت ساعتي تغيير ميصورهب به تقاضا و در دسترس بودن توليد بسته

توان  احتمال دارد زمانيكه(هاي پيك بارطي دورهاين است كه  DGمالك  هاي توزيعاستراتژي براي شركتيك  پس. شود
  . ]8[،]7[ تا هزينه كاهش يابد استفاده شود DGاز  )گرانتر باشداي شركت برق منطقه

  

  پيك حذفد در مDG عملكرد  -2- 1 شكل 

گذاري براي احداث نيروگاه جديد، خطوط انتقال جديد و تجهيزات ي سرمايه هزينه تا حدي عملكرد حذف پيك ،عالوهبه
در مناطقي كه  اي را به تأمين رشد بارد عملكرد، شركت برق منطقههمچنين اين م. اندازدتوزيع را كاهش داده يا به تعويق مي

  ]. 9[سازدقادر مي جود داردفيدر توزيع وكمبود پست يا ظرفيت 

                                                      

1 - The Cost of Utility Power
 



  5  مقدمه

  

هاي پيك بار، قابليت اطمينان سيستم را بهبود با كاهش بارگذاري فيدر در دوره تواند مي در مد حذف پيك، DGپس عملكرد 
  ].10[شودبرداري سيستم  ي كلي بهره هزينه موجب كاهش ي توان در اين دورهبار و كاهش هزينهدهد و با حذف پيك 

  پشتيبان يا جانشين مد عملكرد )2-3- 2- 1

هرگز  پشتيبانواحد  در واقع .اصلي مشاهده شود يشود كه خطايي در شبكهزماني متصل مي توليد پراكندهدر اين حالت منبع 
براي . شودفقط به سيستم توزيع در حالت اضطراري متصل مي ع به كاررود و بعد از شروبه كار نمي كار عادي شبكهدر حالت 

كند و ديگري شبكه را به بار را به بار متصل مي DGشود كه يكي دو كليد با اينترالك استفاده مي اجتناب از مشكالت احتمالي
  ]. 7[ ،]5[ كندمتصل مي

زماني بار را  DGشود، در اين حالت همانطور كه مشاهده مي. شودمشاهده مي مد پشتيبانتأمين انرژي در  3-1 شكل  در
 به DGپس استفاده از . يابدمدت زمان قطع برق كاهش مي با كاربرد اين واحدها .اصلي قطع باشد يكند كه شبكهتأمين مي
را  ينناشي از قطع برق مشترك يهزينه با كاهش مدت زمان قطع برق و ميزان انرژي تأمين نشده، تواندپشتيبان مي واحدعنوان 

  ].8[، ]5[ گردد ها آنو منجر به افزايش رضايت  كاهش دهد

  

  پشتيبان در مد DG عملكرد -3- 1 شكل 

  ي  ا جزيره مد عملكرد )2-4- 2- 1

صورت موازي با شبكه در حال كار بوده اي كه بهتوليد پراكندهدهد كه منبع زماني رخ مي اي توليد پراكندهد عملكرد جزيرهم
را كه از منبع اصلي جدا شده  ي توزيعهمچنان به توليد خود ادامه دهد و قسمتي از شبكه ي اصلياست، بعد از جدا شدن از شبكه

 ،١قطع كليدهاي جداكننده و يا تواند به علت قطع كليد باالدست، قطع فيوزجداسازي مياين ]. 13[، ]12[، ]11[تأمين نمايد است
، ]14[هاي باالدست به منظور تعميرات و يا تنظيمات باشدشبكه يريزي شدهبه علت خطاهاي مختلف ايجاد شده يا قطع برنامه

]15[ .  

ي موازي با منبع توليد پراكندهداراي حداقل يك اي شدن به اين معني است كه بخشي از سيستم توزيع اصلي جزيره ،در كل
 هب منبع توليد پراكندهدر اين حالت، ]. 16[به عملكرد خود ادامه دهد ر، زمانيكه از سيستم قدرت جدا شدچندين با يك يا و شبكه

                                                      

1- sectionalizer
  



  6 مقدمه

  

اي توليد پراكنده را ، مد عملكرد جزيره4-1 شكل . كنداصلي كار مي ي ، بدون هيچ اتصالي به شبكه١صورت مستقل و خودكفا
  ].18[، ]17[دهدنمايش مي

 

  اي توليد پراكنده مد عملكرد جزيره -4- 1 شكل 

اي شدن ارادي يا جزيره :دهد كه عبارتند ازاي شدن ممكن است رخ طبق مطالعات انجام شده، به طور كلي دو نوع جزيره
  ].6[ كه نامطلوب است و بايد بالفاصله برطرف شود ٣اي شدن غيرارادي، كه مطلوب و مفيد است و جزيره٢عمدي

  اي شدن ارادي جزيره )4-1- 1-2-2

 يپروسه درقابل توجهي اثر د توانميكه  باشدهاي از قبل تعيين شده ميمربوط به تشكيل جزيره اي شدناين نوع جزيره
ها جزيره نوع اين. داشته باشد طمينان و رضايت مشتركينشبكه، كاهش مدت زمان خاموشي و در نتيجه بهبود قابليت ابازيابي 

پشتيباني ولتاژ و فركانس در حد و همچنين منبع پذيري كنترلو مناسب و مقتضي تأمين شوند و قادر باشند كيفيت  بايد از منابع
تثبيت ي جزيره و با بارها توان مورد نيازبايد با توجه به  ي ارادي،در نظر گرفتن جزيرهبنابراين ]. 6[ قابل قبول را تضمين كنند

 ،]13[انجام گيرد و همچنين با در نظر گرفتن مسائل كنترلي و حفاظتي مورد نياز مقادير ولتاژ و فركانس در حد نامي و استاندارد
برابر  متصل به جزيرهي همنبع يا منابع توليد پراكندارادي اين است كه توان توليدي  يشرط ضروري براي موفقيت جزيره]. 19[

هاي ارادي بايد ابتدا مطالعات بنابراين براي ايجاد جزيره]. 20[از توان موردنياز بار جزيره و تلفات توان در جزيره باشد يا بيشتر
  .هيدات مورد نياز در نظر گرفته شوندالزم انجام گيرد و تم

                                                      

1- Stand alone
  

2 - Intentional Islanding 

3
 
- Non-intentional Islanding
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 سازي مجددبدون سنكرون اصلي، ياي شده به شبكهبايد از اتصال مجدد اتوماتيك بخش جزيره زمانيكه جزيره شكل گرفت
  . شوديك سيستم كنترل مناسب با رگوالسيون ولتاژ و فاز موجود درون شبكه انجام مي يوسيلههسازي بسنكرون. خودداري شود

 انرژي كنندگانمصرف و توليدكنندگان براي مزاياي زيادي ي اراديجزيره صورتبه پراكنده توليد منابع برداريبهره امكان

 كاهش مدت زمان و تعداد به توجه با شبكه اطمينان قابليت افزايش ،كنندگانو مصرف توليدكنندگان براي مشترك مزيت .ددار

 و توليدكنندگان براي .را به دنبال دارد از توليدكننده مشتريان رضايتمنديافزايش  و برقتأمين  پيوستگيكه  است برق يقطع
    .]22[، ]21[داشت خواهد پي در راي بيشتر سود شبكه قطع هنگام برق در فروش، پراكنده توليد منابع صاحبان

 شده در اثر خطااگر بارهاي قطع . براي تعمير بخش دچار خطا شده طول بكشد ساعت و يا بيشتر 3تا  2ل ممكن است در ك
رود و خسارت ي قطعي مشتركين بسيار باال مينتوانند تا زمان برطرف شدن خطا از طريق ديگري بازيابي و تغذيه شوند، هزينه

براي بهبود قابليت  ايهاي برق منطقهبه همين علت است كه بسياري شركت. شوداي وارد ميزيادي به شركت برق منطقه
 ]. 13[دهنداهميت مي اي ارادي توليد پراكندهرد جزيرهبه عملك س مشتركيناطمينان و پيوستگي سروي

 ي شدن غيراراديا جزيره )4-2- 1-2-2

بعد  ،اي ارادي اعمال نشده استجزيرهدهد كه با وجوديكه تمهيدات الزم براي عملكرد اي شدن زماني رخ مياين نوع جزيره
در اكثر . و جزيره شكل گيرد متصل به شبكه وجود نداشته باشد يتوليد پراكندهواحدهاي واحد يا امكان جدا شدن  خطا رخداد از

كه گشته چرا كه باعث ايجاد مسائل كيفيت توان و امنيتي در شب ،و ناشي از خطاها مطلوب نيست ارادياي شدن غير موارد جزيره
بايد بالفاصله شناسايي شود و با حداكثر  شدن اياين نوع جزيره .كندو اثرات بدي بر روي بارها و منابع توليد پراكنده ايجاد مي

اي شدن و قطع ثانيه را براي تشخيص جزيره 2ماكزيمم تأخير  IEEE 1547-2003استاندارد  ].6[ سرعت ممكن برطرف شود
  ].23[تمام منابع توليد پراكنده مجاز اعالم نموده است

شبكه  باواحدهاي توليد پراكنده كه به صورت موازي بايد  ،ي غير ارادي جزيرهطور كلي جهت جلوگيري از اتفاق افتادن لذا به
و در كمترين حس نموده  ايهاي ضد جزيرهبا استفاده از روش قطع شبكه را ، افزايش فركانس وهرگونه افت ولتاژ ،كنندكار مي

   ].19[زمان ممكن بعد از رخداد خطا جدا شوند

  انرژي  ي هت استفاده از منابع توليد پراكنداهمي )1-2-3

هاي توليد ويژه در كشورهاي صنعتي، صحبت از تحولي عظيم در سيستمهاي گوناگون صنعت برق بهامروزه همراه با پيشرفت
در واقع با رشد . ]24[رسدمكرراً در اين ميان به گوش مي DGپراكنده يا  به ميان آمده است كه اصطالح توليد الكتريكي انرژي

و  ي، مشكالت زيست محيطانتقال نيروي جديد محدوديت در ساختن خطوط ،با قابليت اطمينان باال برق يروز افزون تقاضا
هاي چشمگير حاصل شده در بزرگ، تشكيل بازارهاي خصوصي صنعت برق و از طرفي پيشرفت يهانيروگاه ياقتصاد

هاي تجديد پذير، هاي مختلف توليد انرژي از انرژيسازها و كشف روشژنراتورهاي كوچك، تجهيزات الكترونيك قدرت، ذخيره
عالوه بحران نفت در سال به .]25[،]19[دنيا ايجاد شده است هاي توليد پراكنده در سراسرزيادي به استفاده از سيستم يعالقه
هاي به دنبال يافتن جايگزين هاي فسيلي بودندوابسته به سوخت موجب شد تا بسياري از كشورها كه در صنايع خود 1973

و اين وليد و فروش برق داده شد ت ياجازه ات واجد شرايطبه تأسيس 1978از سال  در نتيجه. ها باشنداينگونه سوختمناسب براي 
   ].1[د پراكنده شناخته شدنديبه عنوان تول ژنراتورهاي كوچك و پراكنده

باشند؛ لذا امروزه توليد آتي قابل انعطاف مي يبرداري، ظرفيت و قابليت توسعهاز نظر بهره هاي امروزي توليد پراكندهآوريفن
شود كه توليد پراكنده با بيني ميپيش. ا داراستخدمات مناسب جهت تأمين و نگهداري توان الكتريكي ر يپراكنده امكان ارائه

اين  .]25[جهان را بر عهده گيرد يتوجه به مزاياي متنوع و قابل توجهي كه دارد سريعاً سهم قابل توجهي از توليد برق آينده
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سازي پايدارسازي، بهينه ،پشتيبان يتهيه ذخيره سيستم قدرت، يمنابع جهت بهبود قابليت اطمينان و قابليت گسترش تغذيه
با . باشدهاي برق ميهاي انتقال و توزيع مناسب هستند كه همگي مورد عالقه و به سود شركتسيستم توزيع، و كاهش هزينه

اين منابع براي مشتركين هم مفيد هستند و  ،هاي قطع برق و كاهش قيمت در هنگام پيكتوان در ساعتتوجه به توانايي تأمين 
  .]24[،]1[مفيد و حائز اهميت هستند ،سرانجام به علت كاهش آلودگي محيط زيست اين منابع براي جوامع مختلف

  ابليت اطمينان مروري بر مطالعات ق )1-3

قدرت، هدف در يك سيستم . باشدهاي مختلف ميبرداري سيستمقابليت اطمينان يكي از مباحث مهم در طراحي و بهره
براي رسيدن به هدف . باشدصورت پيوسته، با كيفيت مناسب و در حد امكان اقتصادي مينهايي رساندن انرژي الكتريكي به

  . ي خود نياز دارندبرداران شبكه به درك كاملي از وضعيت قابليت اطمينان شبكهبهره ،مذكور

قابليت  يتاريخچه ابتدا در مورد. بخش مطالبي ارائه شده است منظور آشنايي با مبحث قابليت اطمينان توزيع، در اينبه
، سپس اطمينان در سيستم قدرت بيان شدهآن صحبت شده، در ادامه سطوح مختلف ارزيابي قابليت  تعريفاطمينان و 

ارزش در /ينهاند و پس از آشنايي با مطالعات هز هاي توزيع معرفي شده هاي قابليت اطمينان مورد استفاده در سيستم شاخص
 .هاي توزيع بيان شده است اهميت بررسي و بهبود قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع، در نهايت سيستم

  تاريخچه و تعريف قابليت اطمينان )1-3-1

به  سپسفضا و كاربردهاي نظامي شكل گرفت  -ابتدا در مسائل مربوط به صنايع هواهاي ارزيابي قابليت اطمينان شيوه
اي در ه تحت فشار شديدي جهت تضمين ايمني و قابليت اطمينان راكتورهاي هستهك(ايمانند هسته يعتوسط ساير صنا سرعت

كه هر ساعت از توقف (صنايع فرآيندهاي پيوسته مانند صنايع فوالد و صنايع شيميائي همچنينو  )بودندتأمين انرژي الكتريكي 
مورد توجه و كاربرد قرار  )شدميجاني و آلودگي محيط زيست  ،هاي بزرگ ماليموجب تحميل خسارت عيب،ها به علت وقوع آن

هاي با پيشرفت جوامع و در نتيجه افزايش انتظار جامعه از كيفيت انرژي الكتريكي، موضوع قابليت اطمينان در سيستم .]26[گرفت
خصوص بعد از خاموشي برق بهي در آمريكاي شمالي، اهميت قابليت اطمينان شبكه. قدرت از اهميت بيشتري برخوردار گرديد

هاي قدرت قابليت اطمينان سيستم ي مؤسسه«بيش از پيش احساس شد كه منجر به تشكيل  1977سراسري نيويورك در سال 
  ].27[گرديد ١»آمريكاي شمالي

براي  و تحت شرايط كار مشخص ،بخش آن سيستماحتمال عملكرد رضايت«عبارت است از  ،نان يك سيستمقابليت اطمي
به بيان ديگر، قابليت اطمينان يك سيستم شاخصي آماري است و به توانايي آن سيستم در انجام امور محوله،  .»مدت زمان معين
قدرت نيز به توانائي آن در  قابليت اطمينان سيستم. ]26[شودي زماني معين و تحت شرايط مشخص مربوط ميدر يك محدوده

  ]. 27[كنندگان اشاره داردتأمين انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف

  اي قدرته مقابليت اطمينان در سيست )1-3-2

هاي قدرت مدرن، امكان تحليل و ارزيابي جامع روي كل شبكه  با توجه به طبيعت پيچيده، يكپارچه و بسيار بزرگ سيستم
بندي سيستم قدرت، معموالً كل سيستم به سه سطح سلسله مراتبي تقسيم در مطالعات قابليت اطمينان يك بنابراين. وجود ندارد

                                                      

1 - North American Electric Reliability Corporation(NERC) 
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هاي ي شاخصبندي و محاسبهبا تقسيم. گرددصورت مجزا محاسبه ميهاي قابليت اطمينان براي هر سطح بهشده و شاخص
توان ساده ميدر يك شماي . شودقابليت اطمينان مربوط به هر سطح، نقاط قوت و ضعف سيستم در هر سطح مشخص مي

  ]. 28[را براي مطالعات قابليت اطمينان سيستم قدرت در نظر گرفت 5-1 شكل  بنديتقسيم

  

  ت اطمينانيندي سيستم قدرت در مطالعات قابلب تقسيم -5- 1 شكل 

 يها جهت تأمين برق مورد تقاضا ها و توانايي آن به امكانات نيروگاه مربوط به سيستم توليد بوده و ١سطح سلسله مراتبي اول
و ) شوندمطمئن فرض مي% 100عبارتي به(شوندهاي انتقال و توزيع ناديده گرفته ميدر اين سطح، شبكه .سيستم داللت دارد

- توان تمام توليدات موجود در سيستم قدرت را بهاز اينرو، در اين مطالعات مي. شوندفقط توليد و ميزان بار در محاسبات وارد مي

در اين . گيرندمورد مطالعه قرار مي همهمراه  ، بخش توليد و انتقال٢دومدر سطح سلسله مراتبي . صورت يكجا در نظر گرفت
به نقاط  هارساندن انرژي توليدي نيروگاه سطح، هدف از ارزيابي قابليت اطمينان سيستم، تخمين توانايي سيستم براي

در سطح سلسله . شوندگرفته نمي هاي توزيع در اين مطالعات در نظرشبكه. هاي انتقال و توزيع استشبكه) فصل مشترك(اتصال
. شوندهاي قابليت اطمينان محاسبه مييعني توليد، انتقال و توزيع مورد بررسي قرار گرفته و شاخص كل سيستم، ٣مراتبي سوم

با توجه به اينكه يك سيستم  اما در عمل. باشدكنندگان ميصرفهاي محاسبه شده در اين سطح، مستقيماً مربوط به مشاخص
طور همزمان ميسر نبوده و در به) توليد، انتقال و توزيع(هاي سيستمداراي ابعاد بسيار بزرگي است، در نظر گرفتن تمام مؤلفه قدرت

طور مجزا هاي قابليت اطمينان سيستم توزيع، معموالًَ بهگيرد، لذا شاخصاين سطح فقط سيستم توزيع مورد مطالعه قرار مي
عنوان ورودي براي سطح توزيع در نظر گرفته توانند بهآمده از سطح سلسله مراتبي دوم، ميهاي بدست محاسبه شده و شاخص

  ].28[شوند

بعد از ايجاد آشنايي ، باشد ميهاي توزيع ي حاضر در سطح سيستمنامهبا توجه به اينكه بحث اصلي پايان الزم به ذكر است
  .اندمعرفي شده هاي توزيعهاي قابليت اطمينان سيستمشاخص بعد بخشدر كلي با بحث قابليت اطمينان، 

                                                      

1
 
- Hierarchical Level I (HLI)
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- Hierarchical Level II (HLII)
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- Hierarchical Level III (HLIII)
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  هاي توزيع هاي قابليت اطمينان سيستم شاخص )1-3-3

هاي قابليت اطمينان مربوط به نقاط بار و ي يكسري شاخصهاي توزيع، شامل محاسبهبررسي قابليت اطمينان سيستم
اي از ريف شدهتع ياز اطالعات قابليت اطمينان براي يك مجموعه ١هاي قابليت اطمينان، اجتماعات آماريشاخص. سيستم است

براي كل  قابليت اطمينان خاص يهاي قابليت اطمينان مقادير ميانگين يك مشخصهاكثر شاخص. يا مشتركين هستند بارها
 در دو بخش هاي توزيعقابليت اطمينان سيستم هايشاخص .دهي پست يا فيدر هستندسيستم، ناحيه عملياتي، قلمرو سرويس

ترين در اين بخش مهمترين و متداول]. 30[،]29[اندتعريف شده »هاي سيستمشاخص«و » هاي اصلي نقاط بارشاخص«
در محاسبات قابليت ي مهم اين است كه نكته. اندهاي توزيع معرفي شدههاي قابليت اطمينان مورد استفاده در سيستمشاخص
  :]28[اين پارامترها عبارتند از. باشدمشخص  مدار اجزايبراي هريك از  ،مورد نياز اطالعات قابليت اطمينانبايد  ،اطمينان

معموالً بر  خرابينرخ . دهدرخ مي ، براي يك جزءدر مدت زمان معين هايي كهميانگين تعداد خرابي: ٢)λ(خرابينرخ  •
 .شودبيان مي» در سال خرابيتعداد «حسب 

زمان تعمير . اندازي شودتعمير و مجدداً راه خراب شدهد تا جزء كشمدت زماني كه طول ميميانگين : ٣)r(زمان تعمير •
 .شودنمايش داده مي µگويند كه با  ٤معكوس زمان تعمير را نرخ تعمير .شودبيان مي» ساعت«معموالً بر حسب 

جدا و ساير از شبكه دچارخرابي كشد تا در اثر تغيير اتصاالت مدار، جزء مدت زماني كه طول مي: ٥)ST(زمان كليدزني •
بيان » ساعت«زمان كليدزني معموالً بر حسب . در صورت امكان برقدار شوند ،ها با توجه به آرايش جديد شبكهقسمت
 .شودمي

  هاي اصلي نقاط بار شاخص )3-1- 3- 1

بر ٧)r(بر حسب ميزان خرابي در سال، زمان متوسط قطعي٦)λ(متوسط نرخ خرابي: عبارتند از» هاي اصلي نقاط بارشاخص«
ي ي قطعي از رابطهمدت زمان متوسط ساليانه. بر حسب ساعت در سال٨)U(ي قطعيعت و مدت زمان متوسط ساليانهحسب سا

   .شودميمحاسبه ) 1-1 (

) 1-1(  U=λ.r 

توانند يك نمايش كامل از پاسخ و ولي هميشه نمي ،اساساً مهم هستند ي معرفي شده براي نقاط باراگرچه سه شاخص اوليه
و  كنندهمصرف صدبار متصل است يا  يكننده به نقطهمصرف يككه آيا نظر از اينعنوان مثال، صرفبه. رفتار سيستم ارائه دهند

به . يكساني ارزيابي خواهند شد ي اوليه هاي، شاخصمگاواتصد است يا  كيلوواتده بار  ينقطهكه متوسط بار در يك يا اين
و يك ديد كلي از وضعيت كلي سيستم توزيع يا يك فيدر  كه مفهوم قطع برق يك سيستم را بررسي كنيمبراي اينهمين منظور، 

                                                      

1-  Statistical Aggregations
 

2
 
- failure rate 

3
 
- Repair time 

4
 
- Repair rate

 
5
 
- Switching time or Time To Switching(TTS) 

6
 
-Average failure rate (failure/year)

 
7 - Average Outage Duration (hour) 
8 - Average Annual Unavailability or Average Annual Outage Time(hour/year) 
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هاي كه همان شاخص شوندهاي توزيع معرفي ميي قابليت اطمينان شبكهمطالعههاي تكميلي براي شاخص خاص پيدا كنيم،
  ]. 30[،]28[سيستم هستند

  هاي سيستم شاخص )3-2- 3- 1

- شاخص. شوندهاي اصلي نقاط بار كه در بخش قبل معرفي شدند محاسبه ميبا در نظر گرفتن شاخص هاي سيستمشاخص

هاي ي تعداد مشتركين و شاخصهاي سيستم بر پايهشاخص: هاي توزيع دودسته هستند كه عبارتند ازهاي سيستم در سيستم
  ].28[زان بار و انرژي مشتركيني ميسيستم بر پايه

  ي تعداد مشتركين هاي سيستم بر پايه شاخص )2-1- 1-3-3

برق شاخص متوسط مدت زمان قطع : ن عبارتند ازيكي تعداد مشترهاي سيستم بر پايهترين شاخصمهمترين و متداول
، شاخص متوسط زمان قطع برق هر ٢)SAIFI(، شاخص متوسط تعداد دفعات قطع برق سيستم١)SAIDI(سيستم
پذيري  ، شاخص ميانگين دسترس٤)CAIFI(، شاخص متوسط تعداد دفعات قطع برق هر مشترك٣)CAIDI(مشترك
  ].28[ ،]29[ ٦)ASUI(پذيري سيستمنگين عدم دسترساو شاخص مي ٥)ASAI(سيستم

SAIDI ، هاي قطع برق مشتركينمجموع مدت زمان«، كند و برابر است باسيستم را بيان مي زمان قطع برقمدت متوسط، 
LPدر اين رابطه، . شودمحاسبه مي )2-1 (يكه از رابطه  »تقسيم بر كل تعداد مشتركين تغذيه شده در آن ناحيه

 تعداد نقاط بار ٧
 iي بار تعداد مشتركين نقطه Niي بار سيستم است و ي قطعي هر نقطهمدت زمان متوسط ساليانه Uiاست،  ي مورد بررسي ناحيه
  ].30[هاي توزيع دارددر شركت براي ارزيابي قابليت اطمينان طبق آمار، اين شاخص بيشترين كاربرد را. است

) 1-2(  SAIDI = ∑ U�. N�����
∑ N�����

 � hours
customer. year� 

SAIFI ،برق كه براي مشتركين   هاي دائمكل تعداد قطعي«دهد و برابر است با سيستم را مي متوسط تعداد دفعات قطع برق
، متوسط λiدر اين رابطه   .شودمحاسبه مي )3-1 (ي و از رابطه» داد مشتركين تغذيه شده از سيستمپيش آمده، تقسيم بر كل تع

  .ي متغيرها هم مانند قبل هستندي بار سيستم است و بقيهنرخ خرابي هر نقطه

) 1-3(  SAIFI = ∑ λ�. N�����
∑ N�����

 �customer interruptionscustomer. year � 

CAIDIهاي قطع برق مجموع مدت زمان«دهد و برابر است با را براي مشترك نشان مي برق ، زمان متوسط هر قطعي
دهد كه يك قطعي برق به طور اين شاخص نشان مي. »هاي برق ايجاد شده براي مشتركينمشتركين تقسيم بر كل تعداد قطعي

                                                      

1 - SAIDI :System Average Interruption Duration Index 

2 - SAIFI :System Average Interruption Frequency Index 

3 - CAIDI :Customer Average Interruption Duration Index 

4
 
-CAIFI: Customer Average Interruption Frequency Index 

5 - ASAI:Average System Availability Index 

6
 
- ASUI:Average System Unavailability Index

 
7
 
- Load Points 
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عنوان مقياسي از پاسخ زماني شركت برق به حوادث و پيشامدهاي سيستم است و از  كشد و بهطول مي متوسط چند ساعت
  . آيدبدست مي )4-1 (يرابطه

) 1-4(  CAIDI = ∑ U�. N�����
∑ λ�. N�����

= SAIDI
SAIFI �

hours
customer interruptions� 

 CAIFI ،تقسيم بر كل تعداد مشتركيني كه يك يا تعداد بيشتري قطعي هاي برق مشترك، كل تعداد قطعي«، برابر است با
قطع  iبار  ي تعداد مشتركيني است كه در نقطه Miدر اين رابطه،  .شودمحاسبه مي )5- 1 (ي و از رابطه» اندبرق را تجربه كرده

تحت تأثير  عداد مشتركيني كه در هر نقطه بارت اين است كه CAIFIي ي مهم در استفاده از فرمول و محاسبهنكته. اندشده
اين . ، بايد بدون توجه به تعداد بار قطع شدن در سال، فقط يكبار شمارش شده و در محاسبات وارد شود)Mi(اندقطعي قرار گرفته

  ].30[هاي قدرت داردشود و طبق آمار كمترين كاربرد را در ارزيابي قابليت اطيمنان سيستمشاخص به ندرت استفاده مي

) 1-5( CAIFI = ∑ λ�. N�����
∑ M�����

 �customer interruptionscustomer affected. year� 

ASAI ،را تجربه قطعي برق در دسترس بوده و  در طول يك سال يا يك دوره مشتركيندهد كه بخشي از زمان را نشان مي
مقادير باالتر  .بيانگر تعداد ساعات در تقويم يكسال است 8760در اين رابطه،  .شودمحاسبه مي )6-1 (ي اند و از رابطهنكرده

ASAI سطوح باالتر قابليت اطمينان هستند يدهنده نشان.  

) 1-6( ASAI = ∑ N�. 8760 * ∑ U�. N���������
∑ N�. 8760����

 

ASUI ،را تجربه قطعي برق و  بودهندر طول يك سال يا يك دوره در دسترس  مشتركيندهد كه بخشي از زمان را نشان مي
  .شودمحاسبه مي )7-1 (ي اند و از رابطهكرده

) 1-7( ASUI = ∑ U�. N�����
∑ N�. 8760����

= 1 * ASAI 

  ي ميزان بار و انرژي مشتركين هاي سيستم بر پايه شاخص )2-2- 1-3-3

ي  شاخص انرژي تأمين نشده: ي ميزان بار و انرژي مشتركين عبارتند ازسيستم بر پايههاي ترين شاخصمهمترين و متداول
  ]. 28[ ،]29[ ٢)AENS(ي سيستمو شاخص متوسط انرژي تأمين نشده ١)EENS(مورد انتظار سيستم

ويژه در و به هاي توزيع استهاي مهم و بسيار پركاربرد در ارزيابي قابليت اطيمنان سيستميكي از شاخص EENSشاخص 
كل انرژي تأمين نشده اين شاخص،  .اي داردهاي توزيع، اهميت ويژهگذاري در سيستمها و مالحظات اقتصادي و سرمايهارزيابي

 i متوسط بار متصل شده به نقطه بار ،La(i)در اين رابطه . شودمحاسبه مي )8-1 (ي از رابطهدهد و در يك سيستم را نشان مي
  ].30[، ]28[است

                                                      

1 - EENS :Expected Energy Not Supplied 

2 - AENS :Average Expected Energy Not Supplied 
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) 1-8( EENS =-L/���. U� �KWh
year�

�

���
 

كل انرژي تأمين نشده در يك «دهد و برابر است با ، ميانگين انرژي تأمين نشده در سيستم را نشان ميAENSشاخص 
  ].30[، ]28[شودمحاسبه مي )9-1 (ي كه از رابطه» تعداد مشتركين سيستم كل سيستم تقسيم بر

) 1-9( AENS = ∑ L/���. U� ����
∑ N�����

= EENS
∑ N�����

  � KWh
customer. year� 

هاي آن و يا حتي براي يك فيدر توان براي كل سيستم توزيع يا هركدام از بخشها را ميالزم به ذكر است كه اين شاخص
، فيدرهاي خروجي و نقاط بار ي توزيعتوان وضعيت كلي شبكهمي هاي اين شاخصبا بررسي و مطالعه. خصوص محاسبه نمودبه

توان از همچنين مي. ي راهكارهاي الزم، قابليت اطمينان سيستم را بهبود بخشيدسيستم را به آساني ارزيابي نموده و حتي با ارائه
- هاي مذكور مياز ديگر كاربردهاي شاخص. ي طراحي شده استفاده كردنمونهي ي دو يا چند شبكهها براي مقايسهاين شاخص

  . گذاري سيستم مطرح استرا عنوان كرد كه در بحث سرمايه ١ارزش/ي هزينهتوان بررسي مسئله

ي هاي ارزيابجنبه ، يكي از مهمترينهاي سيستمدر اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اطالعات قابليت اطمينان المان
آماري دقيق بنابراين بايد  .فايده هستندبدست آمده بي يهاهاي مناسب، پاسخبدون داده. توزيع است هايقابليت اطمينان سيستم

   .شبكه در اختيار داشته باشد هاي كليدزنيزمانهاي موجود در شبكه و نيز اجزاء و المان هاي تعميرزمانو  و جامع از خطاها

  هاي توزيع ش قابليت اطمينان در سيستمارز /هزينه مبحثبررسي  )1-3-4

يدن به سطح هايي است كه براي بهبود قابليت اطمينان و رسها و هزينهگذاريي قابليت اطمينان مربوط به سرمايههزينه
اي هزينه برگذاري و ي افزايش سرمايهارزش قابليت اطمينان سود و مزيتي است كه به واسطه. نياز است معيني از كفايت سيستم
يم ارزش قابليت گيري مستقالبته اندازه. شوداي، مشتركين و جامعه، كسب ميتوسط شركت برق منطقه بهبود قابليت اطمينان
- مي حاصل ٢)CIC(هاي مرتبط با قطع سرويس مشتركينبا ارزيابي هزينه آنغير مستقيم  گيريلذا اندازهاطمينان مشكل است 

   ].31[،]28[شود

كه مشترك در  ايمقدار هزينه. شوداين قطعي دچار خسارت مالي مي ي، به واسطهشوددچار قطع برق مي مشتركي زمانيكه
خاموشي وابستگي  يهزينه .شودناميده مي )CIC(ي قطعي مشتركي خاموشي يا هزينهشود، هزينهاثر قطع سرويس متحمل مي

توانند به خرابي كامپيوتر و خرابي بسياري اي ميهاي لحظهقطعي عنوان مثال،به .داردقطعي و نوع مشترك زيادي به مدت زمان 
هاي غذايي تر ممكن است موجب از دست رفتن توليدات و خراب شدن ذخيرههاي طوالنيقطعي. شوند تجهيزات ديگر منجر

عنوان مثال، يك هب. كنندگان ويژه، منحني تغييرات هزينه بر حسب زمان به شدت غير خطي استبراي برخي مصرف. گردند
كمي براي قطعي كوتاه مدت متحمل شود، اما اگر قطعي آنقدر طوالني شود كه  يسازي ممكن است هزينهپالستيك يكارخانه
يك سردخانه الكتريكي ممكن است كه هيچ  يا ،شودها در دستگاه جامد شوند، خسارت بسيار بااليي به كارخانه وارد ميپالستيك
شوند و ضرر ن معين، غذاها خراب مياما پس از گذشت يك مدت زما هاي كوتاه مدت متحمل نشود،ي قطعياي براهزينه

                                                      

1 - Cost/Worth 

2
 
- Customer Interruption Cost (CIC)
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كننده ضرر بيشتري به اين مصرف ذاها خراب شدند، زمان قطعي اضافيپس از اينكه همه غ. آيداقتصادي شديدي به وجود مي
  .]31[، ]28[رساندنمي

با توجه به مدت زمان قطعي،  ...تركين خانگي، تجاري، صنعتي و توان نتيجه گرفت كه براي انواع مشطبق مطالب مذكور، مي
آوري اطالعات از انواع مشتركين و انجام هاي ميداني و جمعمعموالً با استفاده از روش. باشدي قطع مشترك متفاوت ميهزينه

استخراج شده و در  ي قطع مشترك براي هر نوع مشترك با توجه به مدت زمان قطع برقهاي آماري، هزينهيلمطالعات و تحل
) گروه(ناحيه 7به  عموماً مشتركين. شودبندي و ارائه ميدسته» ١)SCDF(تابع زيان قطعي مشترك ناحيه«جدولي تحت عنوان 

يك نمونه جدول تابع زيان قطعي . شوندتقسيم مي ، كشاورزي، اداري و مشتركين بزرگكلي صنعتي، تجاري، خانگي، دولتي
-مشترك ناحيه كه بر اساس مطالعات و تحقيقات روي مشتركين كانادايي بدست آمده است و در اكثر مطالعات از آن استفاده مي

ساعت  8زمانيكه مدت زمان قطعي بين دو مدت زمان داده شده در جدول و يا بزرگتر از . ارائه شده است 1-1 جدول شود در 
سب نوع مشترك و توان بر حبا استفاده از اين جدول مي همانطور كه ذكر شد،]. 28[شودباشد، از درونيابي و برونيابي استفاده مي

  .ي قطع مشترك را بدست آوردهزينه مدت زمان قطعي آن

 از مشتركين) گروه(ناحيه 7ي مشترك ناحيه براي توابع زيان قطع -1-1 جدول 

  ي قطعي مشتركين نواحي بر حسب دالر بر كيلوواتهزينه

  دقيقه 1   دقيقه 20  ساعت 1  ساعت 4  ساعت 8
  مدت زمان

  مشتركنوع   

  صنعتي  625/1  868/3  085/9  16/25  808/55

  تجاري  381/0  969/2  552/8  317/31  008/83

  خانگي  001/0  093/0  482/0  914/4  690/15

  دولتي  044/0  369/0  492/1  558/6  040/26

  كشاورزي  060/0  343/0  649/0  064/2  120/4

  اداري  778/4  878/9  065/21  83/68  16/119

  مشتركين بزرگ  005/1  508/1  225/2  968/3  240/8

. گذاري استمستلزم افزايش سرمايه ،افزايش قابليت اطمينان و يا حتي نگهداشتن قابليت اطمينان در يك سطح قابل قبول
گذاري براي خريد تجهيزات جديد و يا بهبود تجهيزات قديمي براي بهبود قابليت اطمينان، شركت برق مجبور به افزايش سرمايه

اين شكل  .نشان داده شده است 6-1 شكل  كند كه دراضافي در ساختار قابليت اطمينان ايجاد مي ييك هزينه امراين . باشدمي
ي دهد كه براي افزايش قابليت اطمينان به اندازهبه خوبي نشان ميR ،اي به مقدارشركت برق مجبور به صرف هزينه اضافه 

C باشدمي.  

                                                      

1
 
- Sector Customer Damage Function 
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∆C

R∆

  

  ي قابليت اطمينان هزينه -6- 1 شكل 

 يقابليت اطمينان شبكه بايد بر اساس توازن بين هزينه. تعادل بين هزينه و ارزش است شركت برق ايجاد يپس وظيفه
در عمل . كنندگان تعيين شودتأسيساتي كه قرار است اضافه شود و سود حاصل از باال رفتن قابليت اطمينان عايدي مصرف

 ينگهداري و هزينه -تعميرات يبرداري، هزينهبهره يهزينه يه،گذاري براي تأسيسات اولسرمايه ي، شامل هزينهي كلهزينه
براي  ،برق مشترك قطع يشركت برق و هزينه يدهد كه چگونه هزينهنشان مي، 7-1 شكل . شودبرق مشتركين مي قطعي

شود كه چگونه با باال رفتن قابليت اطمينان و صعود منحني معلوم مي 7- 1 شكل از . اندكل، با هم تركيب شده يرسيدن به هزينه
ليت همچنين به اين نكته هم بايد توجه داشت كه پايين بودن سطح قاب. يابدكاهش مي ي قطع مشتركهزينهتأسيسات،  يهزينه

همانطور كه در شكل . كنداي به مشتري تحميل ميحظهشود اما خسارت قابل مالشركت برق مي ي باعث كاهش هزينه اطمينان
خسارت ناشي از قطع برق مشترك به حداقل مقدار خود  ي شركت برق و هزينه ي مشخص شده است، جاييكه تركيب هزينه

  .]31[،]28[كار بهينه است ي مند شود و اين نقطه، نقطهدهي بهرهسرويس تريناقتصاديتواند از برسد، مشترك مي

  

 هاي كلي سيستم نان و هزينهقابليت اطمي -7- 1 شكل 

  هاي توزيع ارزش سيستم/هاي قابليت اطيمنان هزينه شاخص )4-1- 3- 1

 اي داردهاي قدرت اهميت ويژهگذاري در سيستمسرمايه ها و مالحظات اقتصادي وهايي كه در ارزيابييكي از شاخص
اين شاخص مبتني بر زياني  مفهوم اصلي. معرفي شد )2-2-3-3-1 (كه در بخش  است )EENS(شاخص انرژي تأمين نشده

به دليل عدم امكان فروش انرژي الكتريكي ناشي از خرابي شبكه به سيستم وارد شده است؛ يا خسارتي است كه  است كه
هاي توزيع به كار دو شاخص مهم ديگر كه براي ارزيابي اقتصادي در سيستم. متحمل خواهد شد كننده به دليل قطع تغذيهمصرف
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 ٢»)IEAR(شاخص نرخ ارزيابي انرژي قطع شده«و  ١»)ECOST( مورد انتظار قطعي يشاخص هزينه« روند عبارتند ازمي
]28[،]31[.  

- براي هر يك از نقاط بار، با تركيب اين شاخص) Uو  λ ،r(هاي اصلي نقاط بارپس از تحليل حوادث و بدست آوردن شاخص

مرتبط با هر  IEARو  ECOST، EENS توان مقاديرمي ان بار متصل به نقاط بارو ميز SCDF ها با اطالعات موجود در جدول
  .بدست آورد )12- 1 (و  )11-1 (، )10-1 (بار را با استفاده از روابط  ي نقطه

) 1-10(  ECOST� = -C4,�6r4,�7. L�/��,4. λ4,�
8

4��
   � $

year� 

) 1-11(  EENS� = -L/��,4�. U4,�   �KWh
year�

8

4��
 

) 1-12(  IEAR� = ECOST�
EENS�    �

$
KWh� 

 jي وقوع خطاي به واسطه iي بار مدت زمان قطعي نقطه rj,iي توزيع، متصل به شبكه iي بار در روابط فوق، براي نقطه
 jي وقوع خطاي ، به واسطهiي بار نقطه ي قطعيبه ترتيب، مقادير نرخ خطا و مدت زمان متوسط ساليانه Uj,iو  λj,iاست، 
است كه با توجه به نوع  jي وقوع خطاي به واسطهi ي بار قطع مشترك نقطه )دالر بر كيلووات(پريونيت يهزينه Cj,i(rj,i)هستند، 

است كه در  i بار ي متوسط بار متصل شده به نقطه ،La(i,j)شود و استخراج مي SCDFاز جدول ) rj,i(مشترك و مدت زمان قطعي
  .]31[، ]28[، تأمين نخواهد شدjي قطعي برق اثر حادثه

  اي توزيعه اهميت بررسي و بهبود قابليت اطمينان سيستم )1-3-5

بيشتري داده كنندگان حق انتخاب رود كه در آن به مصرفهاي اخير صنعت برق به سمت محيط رقابتي پيش ميدر سال
قابليت  .خواهان كاهش قيمت و افزايش قابليت اطمينان برق مصرفي خود هستند كنندگان برقطور كلي مصرفبه. شودمي

يك  .وابسته به توليد انرژي الكتريكي كافي و تحويل دادن آن به مشتركين بدون هيچ قطعي در ولتاژ تغذيه است برق اطمينان
قيمت برق، قابليت اطمينان برق، : كنندگان برق به ترتيب عبارتند ازمصرف يكليدي مورد عالقهدهد كه عوامل بررسي نشان مي

   ]. 32[، ]29[كنندگانكيفيت توان و چگونگي رسيدگي به مصرف

-كنندگان برق است كه با توجه به افزايش حق انتخاب مصرفارتباط مستقيم با مصرفهاي توزيع سيستمويژگي مهم 

افتند در توزيع اتفاق مي ياگرچه خطاهايي كه در شبكه .يابدكنندگان در محيط رقابتي جديد، اين ويژگي اهميت بيشتري مي
دهند ليكن به دليل تعداد هاي انتقال و توليد، تعداد كمتري از مشتركين را تحت تأثير خاموشي قرار ميمقايسه با خطاهاي بخش

هاي ناشي از خطاهاي به وقوع پيوسته در اين بخش بررسي و بهبود قابليت اطمينان دفعات بيشتر وقوع خطا و تعداد بيشتر وقفه
هاي برق در كشورهاي اكثر قطعي طبق مطالعات انجام شده،همچنين ]. 32[توزيع از اهميت بااليي برخوردار است هايبكهش

                                                      

1
 
- Expected COST of Interruption(ECOST)

 
2
 
- Interrupted Energy Assessment Rate
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هاي نتيجه مربوط به سيستم شوند و دردهند نتيجه ميمي هاي توزيع رختوسعه يافته از مشكالتي كه بين كنتور مشترك و پست
  .]29[سازدرا آشكار مي هاي توزيعبهبود قابليت اطمينان شبكه ي خود اهميت بررسي وكه اين موضوع هم به نوبه توزيع هستند

برق و وابستگي زيادش به رضايت مشتركين، يكي از مهمترين  يقابليت اطمينان توزيع به علت تأثير زيادش روي هزينه
ي مشتركين مربوط به مشكالت و مسائل قابليت اطمينان همه% 90تا % 80چون حدود  .]29[موضوعات در صنعت برق است

هاي توزيع است، ارزيابي صحيح و بهبود قابليت اطمينان توزيع، كليدي براي بهبود قابليت اطمينان و در نتيجه افزايش سيستم
  ]. 28[، ]18[،]17[ايت مشتركين استرض

  تأثير توليدپراكنده بر قابليت اطمينان ي ري بر مطالعات انجام شده در زمينهمرو )1-4

هاي توزيع انرژي الكتريكي و با توجه به اهميت بررسي و روزافزون از منابع توليد پراكنده در سيستم يبا توجه به استفاده
توليد پراكنده و قابليت اطمينان انجام  يهاي اخير مطالعات بسياري در زمينههاي توزيع، در سالسيستمبهبود قابليت اطمينان 

  . در اين بخش به بررسي مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخته شده است. گرفته است

گذارند و يك مدل هاي توزيع اثر ميكه چطور توليدات پراكنده روي سطح قابليت اطمينان سيستم كرده بحث ]18[مرجع
باالدست و  يسپس با بيان مفاهيم جزيره. داده استدر محاسبات قابليت اطمينان ارائه  DGحالته براي مدل كردن  3ماركوف 
 DGوش تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع شامل دو يا تعداد بيشتري پايين دست نقاط بار، يك ر يجزيره

  .روي قابليت اطمينان سيستم توزيع را نيز بررسي كرده است DGتأثير مكان  ي اين مقاله مسأله. پيشنهاد داده است

 DGو پست، بين دو  DGبين (هاي مختلف سيستمهاي نقاط بار بخششاخص يهايي براي محاسبهفرمول مرجع مذكوردر 
اعمال شده و نتايج بررسي و تحليل  DGيك سيستم نمونه شامل دو  رويدر نهايت روش پيشنهادي  .استشده ارائه ....) و 
  .اندشده

عملكرد  توان در مطالعات آتي تأثيرروي پخش بار و تجهيزات حفاظتي صرفنظر شده است، مي DGچون در اين مقاله از اثر 
از جزيره را بررسي نمود و نتايج  DGگيري جزيره و تأثيرات حذف بار به جاي قطع كردن اشتباه تجهيزات حفاظتي در زمان شكل

  .صرفنظر شده است DGهمچنين در اين مقاله از مدهاي مختلف عملكرد  .را با اين مقاله مقايسه كرد

براي ارزيابي زمان ترميم و بازيابي نقاط بار براي سيستم توزيع شعاعي  ،روش تحليلي ي يك الگوريتم بر پايه ]33[ مرجع
توزيع ارائه هاي قابليت اطمينان سيستم روي شاخص DG حضور اثر يبا عملكرد در مد پشتيبان و مطالعه DGداراي واحدهاي 

  .ها، روي قابليت اطمينان سيستم بررسي شده است پذيري آنتعداد و دسترس ،DGواحدهاي  در اين مقاله تأثير مكان. داده است

سيستم توزيع شعاعي واقعي  يك براي، AENS و SAIFI، SAIDI، CAIDI هاي قابليت اطمينانِشاخص ،مرجعدر اين 
- روي اين شاخص DGپذيري واحدهاي اثر مكان، ظرفيت و دسترس ،يك آناليز حساسيت سپس با استفاده از. اندمحاسبه شده

توان بهترين مكان براي نصب تعداد با استفاده از نتايج روش ارائه شده در اين مقاله، مي .هاي قابليت اطمينان ارزيابي شده است
  . را يافتDG معيني واحد 
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هاي شاخص ي يك الگوريتم براي در نظر گرفتن اثر توليدات پراكنده در ارزيابي قابليت اطمينان و محاسبه ]34[مرجعدر 
با استفاده  ين مقالهعالوه در ا است؛ به شدهارائه  ١)ENS(و انرژي تأمين نشده SAIFI ،SAIDI، CAIDIقابليت اطمينان مانند 

  .است دهند هم در محاسبات قابليت اطمينان در نظر گرفته شدهرخ مي DGاثر خطاهايي كه براي  ،احتمال شرطياز مفهوم 

 ي توزيع را با همه ي كه شبكه وتري توسعه داده شدهافزاري كامپي نرم ي الگوريتم ارائه شده در اين مرجع، يك بسته ي بر پايه
. است نويسي انجام شده برنامهگيرد و براي اجراي تحليل و انجام محاسبات مورد نياز، عنوان ورودي مي اتصاالت و اطالعاتش به

 ارائهاي تهران است در نظر گرفته شده و الگوريتم كه يك شبكه توزيع واقعي در شركت برق منطقه در نهايت يك سيستم تست
  . شده استشده روي آن اعمال 

و با اجراي يكسري آناليزهاي حساسيت،  در مرجع مذكور انجام شده ٢مطالعات مورديبا استفاده از مدل توسعه داده شده و  
در واقع هدف اصلي . توزيع اثر دارند هاي سيستم هاي قابليت اطمينانها روي شاخصDGاست كه مكان و تعداد  شده نشان داده

  .با استفاده از آناليز حساسيت بوده است توزيع، قابليت اطمينان سيستم اثرات توليد پراكنده رويبررسي  ،مقاله

له با توجه در اين مقا. يك روش تحليلي بررسي نموده است ي در سيستم توزيع را با ارائه DGتأثير استفاده از  ]35[مرجع
كند، با استفاده از ها مجزا ميي توليدي متداول و پستهاي خاصي دارد كه آن را از واحدهاويژگي DGخاص به اين مطلب كه 

  . است شدههاي قابليت اطمينان سيستم توزيع ارائه در ارزيابي شاخص DGتحليلي، روشي براي مدل كردن اثر  يك روش

) Uو  λ ،r(هاي قابليت اطمينانشاخص ،توزيع شعاعي نمونه ي روي يك شبكهDG  تأثيربا در نظر گرفتن  در اين مقاله
طبق مطالب . است شدهآن بحث  ي محاسبه ي اي شدن و نحوهدر مورد احتمال جزيره مرجعدر اين  .ندا شدهارائه  اصالح شده
  .اي شدن مشاركت دارنداحتمال جزيره ي در محاسبه و ميزان تقاضاي بار DG، ميزان توان توليدي مذكور مرجعارائه شده در 

نتايج اين مطالعه نشان . در نهايت روش پيشنهادي روي يك سيستم توزيع نمونه تست شده و كاربرد آن اثبات شده است
بايد هاي توزيع است و يكي از مهمترين عوامل در تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم DGدهد كه مدل كردن صحيح مي

  .به درستي مدل شود DG ود كه در مطالعات قابليت اطميناندقت ش

جه با تو. استهاي توليد شركت برق پرداخته بر سيستم ٣نعتمورد استفاده در ص هايDGبه بررسي اثرات حضور  ]36[مرجع
را ... پيك بار و  ي يا نيازهاي دوره گيرند تا بار پايههاي توليد توان موجود قرار ميصنعتي در سيستم DGبه اين حقيقت كه منابع 

ريزي نياز دارد كه قادر باشند هايي براي طراحي و برنامهتأمين نمايند و به سيستم توليد موجود كمك كنند، شركت برق به مدل
صنعتي ارائه شده است كه طبيعت نوساني و  DGهايي براي مدل در اين مقاله. ها را نمايش دهنداين تكنولوژيطور صحيحي  به

  . كنندتناوبي توليد انرژي منابع توليد پراكنده را منعكس مي

وش اصالح صنعتي روي مطالعات قابليت اطمينان سيستم توزيع، از ر DG اثرات توليد واحدهاي براي ارزيابي در اين مقاله
براي ارزيابي قابليت  مرجع مذكوردر . تست شده است ٥ RTSسيستم  روي مدل ارائه شده در نهايت و استفاده شده ٤بار

و تغييرات در نرخ  DGتوان خروجي  ،به تغيير در درصد نفوذ اين شاخصكه  نشان دادهاستفاده شده است و  EENSاز شاخص 
  .بسيار حساس است ،آن ٦)FOR(خروج اجباري

                                                      

1 - ENS :Energy Not Supplied 

2 - Case Study 

3 - Industry owned distributed generation sources 

4 - Load Modification 

5 - Reliability Test System 

6 - FOR:Forced Outage Rate 
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 هستند و هدف اصلي در اين مقاالت اين است كه يك مدل قابليت اطمينان براي تعيين معادل مشابه] 38[و  ]37[مراجع
DG
دن فيدر جديد هاي توزيع با رشد بار مواجه شدند، به جاي اضافه كرزمانيكه سيستم بتوان در تأسيسات توزيع ارائه دهند تا ١

- سرمايه ي كه اثر معادل و هم ارز آن را دارد با صرف هزينه DGكند، با گذاشتن زيادي به سيستم توزيع تحميل مي ي كه هزينه

برداري و بهره ،هاي ساخت تجهيزات جديددر نتيجه با اين كار هزينه .دادبهبود  را اطمينان سيستم توزيعگذاري كمتري قابليت 
  . رسد ميكنندگان كمتري به مصرف ي با قابليت اطمينان بيشتر و هزينهبرق توليدي  ها كاهش يافته و ري آنتعمير و نگهدا

اند كه اين شبكه با توجه به نمونه استفاده كرده ي توزيع ساده ي اين مقاالت براي توضيح روش پيشنهادي خود از يك شبكه
فرض شده است كه جداسازها، ترانسفورماتورهاي كاهنده، فيوزها و منابع كمكي،  .شرايط بارگذاريش، نياز به تقويت و توسعه دارد

  . هاي حاصل از رخداد همزمان چند پيشامد صرف نظر شده استهمچنين در اين مراجع از قطعي. قابل اطمينان هستند% 100

DISRELقابليت اطمينان  ي در اين دو مقاله از برنامه
اضافه كردن فيدر استفاده شده  معادل به جاي DGبراي تعيين  ٢

توزيع، به شركت برق و مشتركين صنعتي  ي قابليت اطمينان شبكه ي طراحي شده است تا با ارزيابي پيشگويانه DISREL. است
هاي قابليت اطمينان هاي سيستم يك مجموعه شاخصاطالعات قابليت اطمينان المان ي بر پايه DISREL. و تجاري كمك كند

كند و بسياري كاربردهاي ديگر دارد كه استفاده از را محاسبه مي... ، ميزان انرژي تأمين نشده و SAIFI، SAIDI ،ASAIشامل 
  .كندرا ارزشمند مي آن

اثر اضافه كردن فيدر  EENSشاخص قابليت اطمينان  ي اين مقاالت با استفاده از نرم افزار و مدل پيشنهادي، با مقايسه
در نتيجه بهترين  .اند هاي متفاوت به سيستم مذكور را بررسي و مقايسه نموده با ظرفيت DGيا دو جديد، يا اضافه كردن يك 
 كمتر، ي با هزينه اند طوريكه اين راه حلهكردتوزيع مذكور تعيين  ي ها را براي قرار گرفتن در شبكهDGمكان، ظرفيت و تركيب 

  . اثري معادل نصب فيدر جديد براي تقويت شبكه دارد

كه چطور بار سيستم و توليد توان  كردهو بحث  دادهارائه  ٣تئوري مجموعه ي يك تحليل قابليت اطمينان بر پايه ]39[مرجع
براي بهبود قابليت  DGيابي  هايي براي مكانتوصيه اين مقالهدر  همچنين. گذاردروي قابليت اطمينان سيستم اثر مي DG توسط

  .اندعالوه مالحظات اقتصادي هم در نظر گرفته شده به. اطمينان و بازده ارائه شده است

اند و نشان داده شده كه قابليت اطمينان مدار تابعي از سطح بارگذاري آن بارها متغير با در زمان فرض شده مرجع مذكوردر 
. براي ارزيابي قابليت اطمينان استفاده شده است SAIDIو از شاخص  شده منفرد در نظر گرفته DGعالوه نصب  شد؛ بهبامي

ترين راه حل براي بهبود قابليت اطمينان و بازده كم هزينه DGهمچنين در اين مقاله فرض شده كه از قبل توجيه شده است كه 
  . آن است ي است و هدف يافتن مكان بهينه

يك روش تحليلي براي ارزيابي  با استفاده از آن و براي انجام مطالعات استفاده شده ٤بندي ر اين مرجع از مفهوم قطعهد
تلفات هم  ي در ادامه، در مورد محاسبه. است شدهبراي بهبود قابليت اطمينان ارائه  DG ي قابليت اطمينان و تعيين مكان بهينه

در نهايت در يك مثال، استفاده از روش ارائه شده نشان داده شده و . تحليل ارائه شده است ي شده و بعد پروسه دادهتوضيحاتي 
اين مقاله در مثال ارائه . اي بين مكان بهينه براي قابليت اطمينان و مكان بهينه براي حداقل كردن تلفات ارائه شده استمقايسه

بهبود قابليت كه با در نظر گرفتن تأثير اقتصادي،  است نشان داده يك ارزيابي اقتصادي هم انجام داده و DGشده، بعد از نصب 
  .ارجحيت دارد كاهش تلفات ي نسبت به بهبود بازده به وسيله اطمينان سيستم قدرت
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كرده هاي قابليت اطمينان بررسي را روي شاخصهاي توزيع را در نظر گرفته و اثر آنبه سيستم DGاتصال  ]40[ مرجع
 كمكي از فيدرهاي مجاور ي ، تغذيه١بازبستبا در نظر گرفتن   SAIDIو SAIFIهاي قابليت اطمينان شاخص در اين مقاله. است

. اندبراي يك سيستم نمونه محاسبه شده ،دناي شجزيره اي شدن ارادي و يا ضدو همچنين با در نظر گرفتن امكان جزيره
در .  شده است بيان DGارزيابي قابليت اطمينان سيستم با اتصال  ي طريقه مقاله با استفاده از روش تحليلي همچنين در اين

اي و جزيره بازبستهاي نادرست و نامناسب از طريق طرح DGنهايت اين مقاله به اين نتيجه كلي اشاره كرده كه ممكن است 
  .يع داشته باشدهاي توزشدن، اثر منفي روي قابليت اطمينان سيستم

به شبكه بحث كرده و با استفاده از دو نرم  DGگذراي مرتبط با اتصال  هايبيشتر روي مسائل ديناميكي و حالت ]5[ مرجع
بكه انجام داده به ش DGگذراي ايجاد شده در اثر اتصال  هايحالتبراي بررسي  ييهاسازيشبيه MATLABو  ATPافزار 
از  DG سازيبراي شبيه MATLABو در نرم افزار  شدهاستفاده  آلاز منبع ايدهDG سازي براي شبيه ATPدر نرم افزار . است

صورت  به DGكه اضافه كردن منابع  شدهها نتيجه گرفته سازياين مقاله از نتايج شبيه در .است شدهاستفاده  ماشين سنكرون
كه ممكن است در  DGاين مقاله بيشتر روي اثرات منفي . تواند منجربه حاالت گذراي مختلفي شوداصلي مي ي موازي با شبكه

   .است بحث كرده ايجاد شود روي قابليت اطمينان اثر انجام نشدن مطالعات كافي براي نصب آن

و اثر آن  هاي توزيعدر اثر نصب منابع توليد پراكنده در شبكه بارگذاري تجهيزات فيدرهاي توزيع كاهش ي مسأله ]41[ مرجع
ولي فرض كرده كه طي با تكنولوژي خاصي تمركز ندارد  DGاين مرجع روي منبع . كرده است بررسي روي قابليت اطمينان را

براي ارزيابي قابليت  SAIDIدر اين مقاله از شاخص قابليت اطمينان . در دسترس است DGشرايط بارگذاري پيك كل ظرفيت 
  . اطمينان استفاده شده است

اين مقاله به . هاي توزيع را مورد بررسي قرار داده استه از توليد پراكنده براي بهبود قابليت اطمينان سيستماستفاد ]42[مرجع
روي قابليت اطمينان سيستم توزيع تأكيد ) در سيستم DGويژه در زمان حضور  به(٢تفاوت تأثير تجهيزات حفاظتي بريكر و جداساز

روي قابليت  DGپذيري همچنين اثر مكان و دسترس .صورت نمودارهايي ارائه داده است را بررسي نموده و نتايج را به كرده و آن
  . با حضور بريكر يا جداساز بررسي شده است اطمينان سيستم

تواند اي ارادي مياما به مزايايي كه عملكرد جزيره اي شدن اشاره نشدهدر اين مقاله به مسائل فني و تكنيكي مرتبط با جزيره
اضافه شده به سيستم توزيع روي  DGاثر قابليت اطمينان واحد  در اين مرجع با يك مثال. د به اختصار اشاره شده استباش داشته

  .است ن بررسي شدهفركانس قطع مشتركين متصل به آ

اين مقاالت ابتدا به اختصار در مورد مزايا و  در .تقريباً مشابه يكديگر هستند از نظر مطالب ارائه شده ]45[و] 44[،]43[مراجع
توان معرفي هاي متداول قابليت اطمينان و كيفيت در ادامه شاخص. شده استهاي توزيع بحث در سيستم DGمعايب نصب 

، قطع زيابي و ترميم سيستم، بازبستروي عملكرد با DGاثرات اضافه كردن  با در نظر گرفتن يك سيستم نمونه سپس. اندهشد
- و شاخص DGاين بوده است كه با معرفي  مراجع مذكوردر كل هدف اصلي . شده است به اختصار توضيح داده... شدن بريكر و 

مثبت و منفي اضافه كردن آن به  تو اثرا DGهاي قدرت يك آشنايي كلي با توان سيستم هاي قابليت اطمينان و كيفيت
  .شودبراي مخاطب ايجاد  هاي توزيعسيستم

هايي براي مدل و تكنيك شدهبه سيستم توزيع بحث  DGدر مورد برخي اثرات مثبت و منفي اضافه كردن  ]46[مرجعدر 
ژي سيستم، بر اساس توپولو ناست تا بتوا شدههاي توزيع ارائه در نرم افزارهاي مطالعات قابليت اطمينان سيستم DGكردن 
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هاي توزيع، قابليت اطمينان سيستم در سيستم DGاطالعات قابليت اطمينان عناصر سيستم و با در نظر گرفتن اثر قرار گرفتن 
اين مرجع  .اند به اختصار توضيح داده شده توليدات پراكندهپشتيبان  و حذف پيككاربردهاي  همچنين. نمودبيني توزيع را پيش
- ها و يا پيلمانند موتورهاي رفت و برگشتي، ميكروتوربين(كنندكه از منابع سوخت پيوسته استفاده مي DGهاي روي تكنولوژي

  . تمركز دارد) هاي سوختي

در نرم افزارهاي مطالعات قابليت اطمينان  DGهايي براي مدل كردن كاربردهاي مختلف روش ي بعد از ارائه مرجعاين 
براي ارزيابي  SAIDIدر اين مرجع از شاخص  .با يك سيستم توزيع نمونه نشان داده استها را  سيستم توزيع، استفاده از آن

  .قابليت اطمينان استفاده شده است

توان گفت كه اين مقاله طور كلي مي به. باشدهاي حفاظتي ميبر هم زدن هماهنگي سيستمبر  DGدر مورد تأثير  ]47[مرجع
فيوز، كه به طور قابل  -ويژه عدم هماهنگي حفاظتي ريكلوزر عدم هماهنگي تجهيزات حفاظتي، به بر DGبيشتر روي تأثير حضور 

  . داردتمركز  يت اطمينان سيستم شعاعي مؤثر استاي روي قابلمالحظه

با استفاده  و فيوز به اختصار توضيح داده شده -بريكر و عدم هماهنگي ريكلوزر -عدم هماهنگي بريكر ي در اين مرجع مسأله
با  DGدر ادامه، مدل جريان خطاي . ز بررسي شده استفيو -حاالت مختلف عدم هماهنگي ريكلوزر ،از يك سيستم توزيع ساده

 ي هاي محاسبهو فرمول شدهفيوز بررسي  -سپس اثر عدم هماهنگي ريكلوزر. آمده استدر نظر گرفتن يكسري فرضيات بدست 
عملكرد در شرايط تغيير مدت زمان قطع برق مشتركين در اثر ) Uو  λ ،r(هاي اصلي قابليت اطمينان نقاط بار سيستمشاخص

  . ه استآمدبدست  در جريان خطا DGتداخل  ي به واسطه اشتباه تجهيزات حفاظتي

در  .اندبراي ارزيابي قابليت اطمينان در نظر گرفته شده ENSو  SAIFI ،SAIDIدر اين مرجع سه شاخص قابليت اطمينان 
RBTSسيستم  2نهايت يك مثال عددي ارائه شده كه در آن باس 

تست در نظر گرفته شده  و مطالعات روي عنوان سيستم  به ١
  .آن انجام شده است

، طوريكه قيود امنيتي و قابليت داده استتوليدات پراكنده و ريكلوزرها ارائه  ي يك روش براي جايابي بهينه ]48[مرجع
ليز حساسيت معادالت پخش بار ها با استفاده از آناDG ي ابتدا تعيين مكان بهينه در اين مقاله. م توزيع ارضا شونداطمينان سيست
ريكلوزرها  ي هاي بهينهها يك الگوريتم ژنتيك براي يافتن مكانDG ي سپس با فرض معين بودن مكان بهينه. انجام شده است

  . ارائه شده است ٢)CRI(براي حداقل كردن شاخص مركب قابليت اطمينان

توليد پراكنده در سيستم توزيع، از آناليز حساسيت ولتاژ و  هاي بهينه براي نصب واحدهايبراي پيدا كردن مكاناين مقاله 
بر اساس  الت حساسيت ولتاژ و حساسيت تلفاتدر واقع معاد. آناليز حساسيت تلفات معادالت پخش بار استفاده نموده است

د و براي انتعريف شده ٤)LSI(تاو شاخص حساسيت تلف ٣)VSI(شاخص حساسيت ولتاژ. اندمعادالت پخش بار نوشته شده
، با استفاده از يك الگوريتم DG ي بعد از تعيين مكان بهينه. اندهاي شبكه براي نصب توليد پراكنده استفاده شدهبندي گره رتبه
  .طوريكه باعث افزايش تلفات يا تجاوز از قيود عملياتي نشود شدهظرفيت توليد پراكنده تعيين ) حداكثر(سازي بهترينبهينه

معرفي و استفاده  SAIDI و SAIFIهاي حاصل از تركيب شاخص )CRI(اخص مركب قابليت اطمينانيك ش ر اين مرجعد
  . است CRIريكلوزرها هدف حداقل كردن  ي سپس در الگوريتم ژنتيك مورد استفاده براي تعيين مكان بهينه. شده است
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، روش پيشنهادي روي و ريكلوزرها نصب واحدهاي توليد پراكنده ي روش پيشنهادي براي تعيين مكان بهينه ي پس از ارائه
   .اندمختلط شهري اجرا شده و نتايج بررسي و تحليل شده ي شينه 114كيلوولت و يك سيستم  11يك فيدر روستائي 

روي تلفات الكتريكي، قابليت  DGمشابه يكديگر هستند و روشي براي ارزيابي اثر نصب واحدهاي  ]50[ و ]49[ مراجع
براي  DG ي وشي براي تعيين مكان و ظرفيت بهينهر در واقع اين مراجع. انددادههاي توزيع ارائه اطمينان و پروفيل ولتاژ شبكه

  .انددادههاي توزيع ارائه حداقل كردن تلفات و بهبود قابليت اطمينان و پروفيل ولتاژ سيستم

هاي بر اساس روش پخش بار و با نمايش واحدهاي توليد پراكنده به صورت باس در اين مراجع ارزيابي تلفات و پروفيل ولتاژ
PV
با دامنه ولتاژ مشخص  PVبا يك باس  DGهر واحد  در نظر گرفته شده در اين دو مرجعدر واقع طبق روش . باشدمي١

 مديريت كردنهاي تحليلي اصالح شده، براي روش ي هاي قابليت اطمينان هم بر پايهارزيابي شاخص. شودنمايش داده مي
 ي هاي الگوريتم ژنتيك هم براي تعيين مكان و ظرفيت بهينهتكنيك ي يك روش بر پايه. باشدمي) واحد توليدي(چندين ژنراتور

از نوع  DGفرض شده است كه منبع انرژي  روش به كار رفته در اين دو مقالهدر . واحدهاي توليد پراكنده استفاده شده است
  ).هاي بر پايه ديزل و گازمانند تكنولوژي(هميشه در دسترس است

بر اساس يك ليست از قبل تهيه شده از  DG ي دو مرجع، روش تعيين ظرفيت و محل بهينه الزم به ذكر است كه در اين
توانند در هر محل نصب شوند كه مي DGهاي مشخص و ليست مربوط به ظرفيت DGهاي كانديد براي نصب واحدهاي مكان
هاي هاي معين و يكسري مكانبا ظرفيت DGاز بين يكسري  ،توان با الگوريتم ارائه شده در اين مقاالتمي يعني. باشدمي

با استفاده از  در اين دو مقاله .شود سود حداكثر ،كه با كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينانطورييافت بهترين تركيب را  كانديد،
اي هر تعداد مكان تواند برروش ارائه شده در اين دو مرجع مي .شودصورت خودكار تعيين مي الگوريتم ژنتيك، بهترين راه حل به

  .كانديد به كار رود

نتايج حاصل . تست شده است واقعيپس از توضيح روش پيشنهادي، اين روش روي دو سيستم تست نمونه و يك سيستم 
سازند و بهبود قابل قيود را برآورده مي ي دهد كه همههايي ارائه ميدهند كه روش ارائه شده بسيار قوي است و راه حلنشان مي

  .كنندي در شرايط سيستم ايجاد ميتوجه

هاي قدرت براي بهبود قابليت اطمينان سيستم اي عنوان گزينه اي ارادي را در نظر گرفته و آن را بهعملكرد جزيره ]14[مرجع
(PEA)امور برق ايالتي تايلند ٢اين مقاله رهنمودهاي. بيان كرده است

اي ارائه داده و در در مد جزيره DGبرداري بهره برايرا  ٣
  . ها را بررسي نموده استآن ي موردي، مطالعه  يك

گيري شود كه عبارتند از، شكلبه سه بخش تقسيم ميDG اي عملكرد جزيره ي در زمينه ، مطالعهPEAطبق رهنمودهاي 
اي شده به اتصال مجدد بارهاي سيستم جزيرهمرتبط با (٤سازي مجدداي شدن و سنكرونجزيره ي برداري طي دورهجزيره، بهره

در ادامه يك . در اين مقاله ابتدا در مورد سه بخش فوق توضيح داده شده است). اصلي، بعد از برطرف شدن خطا ي شبكه
روي يك سيستم تست نمونه انجام  DGاي ديناميكي و حالت ماندگار عملكرد جزيره ي ي موردي انجام شده و مطالعه مطالعه
  .نداه و نتايج بررسي شدهشد
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. ارائه داده است بادتكنولوژي انرژي  ي بر پايه DGداراي  ي يك روش تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان جزيره ]20[مرجع
ر اساس تركيبي از يك روش جديد براي تخمين پروفيل سرعت باد و يك همبستگي احتماالتي روش ارائه شده در اين مقاله ب

  . اي استتكنولوژي باد و پروفيل بار طي عملكرد جزيره ي هاي بر پايه DGبين

در اين مقاله ابتدا يك روش جديد براي تخمين پروفيل سرعت باد پيشنهاد شده است كه دقت بسيار زيادي دارد، سپس يك 
ابتدا از مفهوم . تكنولوژي باد ارائه شده است ي هاي بر پايهDGروش تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان جزيره با حضور 

احتمال عملكرد موفق  ي سپس روش تحليلي براي محاسبه شدهجزيره استفاده  ادبندي براي بدست آوردن احتمال ايج قطعه
ر كه چطور قابليت اطمينان جزيره روي قابليت اطمينان سيستم توزيع اث كردهعالوه اين مقاله بررسي  به. جزيره پيشنهاد شده است

. و صحت و دقت آن اثبات شده است روي يك سيستم توزيع روستايي واقعي اعمال شده سپس روش پيشنهادي. خواهد گذاشت
  .براي ارزيابي قابليت اطمينان استفاده شده است SAIDIالزم به ذكر است كه در اين مقاله از شاخص 

. ارائه داده است DGتحليل ساختار و پخش بار سيستم توزيع داراي  ي هيك روش ارزيابي قابليت اطمينان بر پاي ]51[مرجع
سپس در . است مطرح شده است ]20[بندي در مرجع كه در واقع همان مفهوم قطعه ١در اين مقاله ابتدا مفهوم كوچكترين واحد

الزم به ذكر است كه در اين مقاله فرض كرده كه توان منبع اصلي و  . است شده ارادي توضيح داده ي گيري جزيرهمورد شكل
DG اي عملكرد جزيره ]14[ين فرض اين مقاله مانند مرجعبا اطور پيوسته و قابل اطمينان تأمين شوند و  توانند بهميDG  را در

كمي قابليت در اين مقاله براي ارزيابي . عنوان روشي براي بهبود قابليت اطمينان سيستم پيشنهاد داده است به ،زمان بروز خطا
سازي مونت كارلو كارگيري شبيه به ي پس از بيان نحوه. سازي مونت كارلو استفاده شده استاطمينان سيستم توزيع از روش شبيه

 روش پيشنهادي در نهايت. است شدههاي قابليت اطمينان سيستم توزيع، الگوريتم ارزيابي قابليت اطمينان ارائه و معرفي شاخص
IEEE RBTS ي شبكه 6متصل به چهارمين فيدر اصلي باس  ي روي شبكه

تا  شده استاعمال  شدهبه آن متصل  DGكه دو  ٢
  .داده شودو كاربرد روش معرفي شده نشان  شودنتايج بررسي 

 DGو با  DG، براي سيستم مذكور بدون EENSو  SAIFI، SAIDI، ASAIهاي قابليت اطمينان در اين مقاله شاخص
 λ ،r(هاي قابليت اطمينان اصلي سيستم توزيعهمچنين شاخص. در سيستم توزيع بررسي شود DGد تا تأثير حضور انمحاسبه شده

  . هاي قابليت اطمينان بررسي شوداند تا اثر مكان نقاط بار روي شاخصبار مختلف سيستم محاسبه شده ي براي شش نقطه) Uو 

و  گرفتههاي سنتي مانند موتورهاي احتراق داخلي يا ديزل و از اين نوع را در نظر هاي با تكنولوژيDGكاربرد  ]16[مرجع
در نهايت يك . رده استكبيان  DGمالكان  و ايهاي برق منطقهنظر شركت اي توليد پراكنده از نقطهمزاياي عملكرد جزيره

و تجهيز حفاظتي  DGسازي شده و اثر حضور شبيه MATLABدر نرم افزار  DGسيستم توزيع نمونه با يك مشترك داراي 
  .مشترك و در نتيجه بهبود قابليت اطمينان آن بررسي شده است ي در كاهش ميزان انرژي تأمين نشده مناسب

راجع به تحليل قابليت اطمينان سيستم توزيع شعاعي با منابع توليد محلي، با در نظر گرفتن اين امر كه چطور  ]6[ مرجع
مفهوم  ،مرجع مذكور .باشدترميم سرويس را افزايش دهد مي ي تواند كارايي پروسهمي ،هاي اراديگيري احتمالي جزيرهشكل
بررسي نموده سيستم  ٣بازيابي ي اي شدن ارادي را همراه با بازآرايي و تجديد ساختار سيستم توزيع براي كمك به پروسهجزيره
و  هاي مجاوراين مقاله تأثير تركيب ترميم سيستم با استفاده از تجديدساختار سيستم و كمك گرفتن از شبكهدر در واقع . است

عنوان  از مدت زمان قطعي، به در اين مرجع. است شدهبحث  DGاي شدن ارادي با حضور تم با استفاده از جزيرهترميم سيس
پس از توضيح روش مورد استفاده، با استفاده  .است شدههاي مختلف ترميم سيستم استفاده شاخصي براي مقايسه بين استراتژي

                                                      

1 - smallest unit 

2 - Institute of  Electrical and  Electrinics  Engineers  Roy Billinton Test System 

3 -Restoration Process  



  24 مقدمه

  

اي شدن هاي مجاور و جزيرهبا استفاده از بازآرايي سيستم با كمك شبكهاز چند مثال سناريوهاي مختلف ترميم سيستم توزيع 
   .بررسي شده و زمان قطعي براي هر سناريو تخمين زده شده است ي با حضور واحدهاي توليد پراكندهاراد

روي موضوع بهينه كردن مكانيزم ترميم سيستم كار شود و بهترين تركيب استفاده  ،كار ي اين مقاله پيشنهاد داده براي ادامه
  .هاي مجاور بدست آيدسيستم كمك و بازآرايي سيستم با DGاي از عملكرد جزيره

بروز خطا در  ي اينورتر، طي دوره ي هاي بر پايهDGاي شدن ارادي كنترلي جديد براي جزيرهيك استراتژي  ]22[مرجع
روش پيشنهادي بر اساس طراحي دو الگوريتم كنترلي است كه يكي براي عملكرد عادي شبكه . توزيع ارائه داده است ي ها شبكه
اي شدن براي سوئيچ بين عالوه يك روش تشخيص جزيره به. شده است اي استفادهو ديگري براي عملكرد جزيره رفتهبه كار 

طي  DGدر اين مقاله فرض شده كه با الگوريتم كنترلي مربوط به عملكرد نرمال، . اين دو مد كنترلي طراحي و ارائه شده است
ايي عملكرد اي شدن پسيو هيبريد براي شناسيك روش آشكارسازي جزيره. كندعملكرد نرمال توان و ولتاژ ثابت تأمين مي

  . به كار رفته است DGاي جزيره

اي شدن سپس روش آشكارسازي جزيره. انداي شدن به اختصار معرفي شدههاي شناسايي و آشكارسازي جزيرهابتدا روش
 در ادامه عملكرد روش كنترلي پيشنهاد شده با. بيان شده است يبعد هم استراتژي كنترل. پيشنهادي اين مقاله ارائه شده است

هاي ديناميكي كه پاسخ داد سازي نشاننتايج شبيه. ارزيابي شده است PSCAD/EMTDCسازي در نرم افزار استفاده از شبيه
چنين استراتژي . را در سطوح استاندارد نگهداردDG ايطرح كنترلي پيشنهادي قادر است ولتاژ و فركانس طي عملكرد جزيره

  . براي تأمين بارهاي بحراني در سيستم توزيع استفاده شود رققطعي شركت ب ي طي دوره تواندكنترلي مي

برداري با در نظر گرفتن حاالت بهره DG يك روش تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع داراي ]7[ مرجع
. ها و با در نظر گرفتن منحني تداوم بار، ارائه داده استتوليدات پراكنده و همچنين مد عملكرد تركيبي آن پشتيبانو  پيك حذف

 DGو خرابي  DGو شكست در شروع به كار  پشتيبانو  حذف پيكمانند مد عملكرد  DGروش پيشنهادي شامل مشخصات 
اما روش ارائه . اندها و منحني تداوم بار مشتركين براي ارزيابي در نظر گرفته شدهDGتوان متغير با زمان  در اين مرجع. باشدمي

  .سوخت است يبر پايه DGشده در اين مقاله تنها قابل استفاده براي 

هاي اتصال را پيشنهاد داده است، كه زمانيكه خطا استفاده از ماتريس ،براي بيان وضعيت اتصال مشتركين و منابع مرجعاين 
عالوه در اين مقاله با    به.  اطالعاتي در مورد پيكربندي سيستم و ترتيب ترميم دارند دهداي از سيستم توزيع رخ ميهر نقطهدر 

  .برداري سيستم ارائه شده است، معادالت ساده و واضحي براي حاالت مختلف بهره١معرفي ضرايب تأثير

 ضرايب تأثير ،هاي قابليت اطمينانسيستم و به ازاي تغييرات در شاخصهاي مختلف بازيابي و ترميم براي وضعيت اين مرجع
 براي ها ها و وضعيت موفقيت يا شكست در شروع به كار آنDGسپس براي در نظر گرفتن مد عملياتي . را تعريف نموده است

در روش ارائه شده در اين مقاله فقط البته همانطور كه گفته شد . هايي ارائه داده استهاي قابليت اطمينان فرمولارزيابي شاخص
 آنارائه شده در  ي الزم به ذكر است كه معادالت كلي و تعميم يافته. انددر نظر گرفته شده پشتيبانو  حذف پيك عملكرد دو مد

  .هاي قابليت اطمينان مختلفي مانند فركانس قطع، مدت زمان قطعي و انرژي تغذيه نشده هستندشامل شاخص

نتايج حاصل از روش پيشنهادي با نتايج  ي و با مقايسه DGاستفاده از يك سيستم تست نمونه داراي دو واحد در نهايت با
همچنين در اين مثال . سازي مونت كارلو، كاربرد روش پيشنهاد شده و دقت و صحت آن نشان داده شده استحاصل از شبيه
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هاي قابليت اطمينان بدتر خواهند شاخص ي همه ك ساالنه استفاده شودر از بار پينشان داده شده كه اگر به جاي منحني تداوم با
  .شد

با در نظر گرفتن ارزيابي ارزش قابليت اطمينان سيستم توزيع  DGعملكرد  ي بهينه روشي براي تعيين استراتژي ]8[مرجع
استفاده شده است تا  ١عتيارزش قابليت اطمينان سا ،DGعملكرد   ي بهينه در اين مقاله براي تعيين استراتژي. ارائه داده است

قطع  ي توزيع، بار، هزينه ي روش مدل كردن شبكه مرجع مذكوردر . هاي متغير با زمان قابليت اطمينان را نشان دهدمشخصه
بيان شده  DGعملكرد  ي و تعيين مد بهينه DG، براي انجام مطالعات قابليت اطمينان سيستم توزيع داراي DGبرق مشتركين و 

   .است

همچنين با در . سازي استفاده شده استاز روش شبيه DGدر اين مرجع براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع داراي 
در مطالعات  آنيك مدل ماركوف شش حالته براي مدل كردن  ،DGبراي  پشتيبانو  حذف پيك نظر گرفتن دو مد عملياتي 

ارائه  سازي به كار رفتهمدل كردن هر يك از اجزاي سيستم، الگوريتم شبيه ي هپس از بيان نحو .قابليت اطمينان ارائه شده است
 نمونه سيستم توزيع شهري ادي روي، كاربرد روش پيشنهDGعملكرد  ي بهينه روش تعيين استراتژي ي پس از ارائه .شده است

و  حذف پيكفقط دو مد عملكرد  ]7[ شده در اين مقاله مانند مرجعالزم به ذكر است كه روش ارائه  .نشان داده شده است
فقط شاخص قابليت اطمينانِ  همچنين در اين مقاله .است صرفنظر كرده DGاي و از مد عملكرد جزيره را در نظر گرفته پشتيبان
  .ستا مد نظر قرار گرفتهمورد انتظار قطع برق  ي هزينه

ي توليد پراكنده و مطالعات انجام شده در زمينهتوان در كل مي ،هاو مطالب ارائه شده در آن مقاالت بررسي شدهبر اساس 
دهد و نقاط ضعف مقاالت موجود بندي كلي را نشان مياين تقسيم 2-1 جدول  .ي كلي تقسيم نموددسته 6قابليت اطمينان را به 

  .كنددر هر دسته را به اختصار بيان مي

  ندي كلي مقاالت بررسي شده و نقاط ضعف هر دسته از مقاالتب دسته -2-1 جدول 

  هر دسته از مقاالت نقاط ضعف  بندي كلي مقاالت بررسي شدهدسته

در مطالعات  DGبررسي روش در نظر گرفتن و مدل كردن 
  قابليت اطمينان

  ])38[و ] 37[، ]36[،]35[، ]34[، ]33[ ، ]18[مراجع (

در مطالعات  DGبراي مدل كردن  ]35[و ] 18[تنها در مراجع 
ولي مدهاي  مينان، مدل ماركوف ارائه شده استقابليت اط

يك از مراجع، در هيچ. اندرا لحاظ نكرده DGعملكرد مختلف 
همچنين در . انددر نظر گرفته نشده DGي مدهاي عملكرد همه

مرتبط با مدت  هاي قابليت اطمينانمراجع مذكور، اكثراً شاخص
هاي اند و از شاخصدر نظر گرفته شده زمان و فركانس قطع برق

  .اقتصادي قابليت اطمينان صرفنظر شده است

بررسي اثر وجود منابع توليد پراكنده بر عملكرد تجهيزات 
  هاي توزيعحفاظتي و تأثير آن بر قابليت اطمينان سيستم

  ])47[مرجع(

لحاظ نشده  DGدر اين مرجع نيز تأثير تمام مدهاي عملكرد 
هاي قابليت اطمينان مرتبط با مدت زمان و است و تنها شاخص

فركانس قطع برق و ميزان انرژي تأمين نشده در نظر گرفته 
  .هاي اقتصادي صرفنظر شده استاند و از شاخصشده
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  ندي كلي مقاالت بررسي شده و نقاط ضعف هر دسته از مقاالتب دسته - 2-1 جدول  ي ادامه

  نقاط ضعف هر دسته از مقاالت  بندي كلي مقاالت بررسي شدهدسته

هاي بر قابليت اطمينان سيستم DGبررسي تأثير حضور 
  توزيع

و ] 45[، ]44[، ]43[، ]42[، ]41[ ،]40[، ]39[، ]5[ مراجع (
]46([  

را  DGطور همزمان تمام مدهاي عملكرد به يك از مراجعهيچ
] 42[و ] 40[مورد بررسي و مطالعه قرار نداده است و جز مراجع 

 ، تنهااند، در اكثر مراجعظر قرار دادهاي را مد نكه عملكرد جزيره
  . اندلحاظ شده مدهاي عملكرد حذف پيك و جانشين

، اكثر مراجع در محاسبات قابليت ]41[ و] 39[عالوه، جز مراجع به
اند كه كمي از اطمينان، مقدار بار ميانگين را در مطالعات وارد كرده

  .كاهددقت محاسبات مي
هاي قابليت اطمينان اكثراً شاخص همچنين در مراجع مذكور،

اند و فركانس قطع برق در نظر گرفته شدهمرتبط با مدت زمان و 
  . اندهاي اقتصادي قابليت اطمينان در نظر گرفته نشدهشاخص

براي بهبود قابليت  DGي تعيين مكان و ظرفيت بهينه
  هاي توزيعاطمينان سيستم

  ])50[و ] 49[، ]48[مراجع (

صورت واحد پشتيبان در نظر گرفته به DGاكثر اين مقاالت، در 
. اي آن صرفنظر شده استشده و از عملكرد حذف پيك و جزيره

هاي قابليت اطمينان مرتبط ، تنها شاخص]48[همچنين در مرجع 
اند و از با مدت زمان و فركانس قطع برق در نظر گرفته شده

  .هاي اقتصادي صرفنظر شده استشاخص
وتأثير آن بر قابليت اطمينان  DGاي بررسي عملكرد جزيره

  توزيعهاي سيستم
  ]51[و ] 22[ ،]20[، ]16[ ،]14[ ،]6[ مراجع(

اي اند، تأثير عملكرد جزيرهمراجعي كه در اين بخش كار كرده
DG اندهاي اقتصادي قابليت اطمينان، بررسي نكردهرا بر شاخص.  

هاي توزيع بر اساس مد ارزيابي قابليت اطمينان سيستم
DGعملكرد 

١  
  ])8[و ] 7[ (مراجع

پشتيبان در نظر گرفته  در اين مراجع، دو مد عملكرد حذف پيك و
. صرفنظر شده است DGاي ارادي اند و از عملكرد جزيرهشده

حالته با در نظر گرفتن دو مد  6يك مدل ماركوف ] 8[مرجع 
ين ارائه داده است ولي مد عملكرد عملكرد حذف پيك و جانش

-تنها شاخص] 7[ مرجع. اي ارادي در آن لحاظ نشده استجزيره

هاي قابليت اطمينان مرتبط با مدت زمان و فركانس قطع برق و 
ميزان انرژي تأمين نشده را در نظر گرفته، در صورتيكه در مرجع 

  .تنها شاخص قابليت اطمينان اقتصادي منظور شده است] 8[

  .ي حاضر بيان شده است مقاالت مختلف، در ادامه هدف از انجام رساله پس از بررسي
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  هدف پروژه )1-5

همانطور كه  .ليت اطمينان انجام گرفتتوليد پراكنده و قاب يدر بخش قبل مروري بر جديدترين مطالعات انجام شده در زمينه
بررسي روش : تقسيم نمود كه عبارتند از اصلي يدسته 6گرفته در اين زمينه را به توان مطالعات صورتطور كلي ميبه ذكر شد،

توزيع، هاي بر قابليت اطمينان سيستم DGدر مطالعات قابليت اطمينان، بررسي تأثير حضور  DGمدل كردن در نظر گرفتن و 
هاي توزيع، تعيين مكان و بررسي اثر وجود منابع توليد پراكنده بر عملكرد تجهيزات حفاظتي و تأثير آن بر قابليت اطمينان سيستم

وتأثير آن بر قابليت اطمينان  DGاي هاي توزيع، بررسي عملكرد جزيرهبراي بهبود قابليت اطمينان سيستم DG يظرفيت بهينه
  .DGهاي توزيع بر اساس مد عملكرد در نهايت، ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع وسيستم

يا تنها مد عملكرد خاصي مد نظر  صرفنظر شده و DGيا از مدهاي عملكرد  در مطالعات انجام شدههمانطور كه مشاهده شد، 
بر اساس  DGمدلي براي  صورت گرفته در هيچ يك از مطالعاتهمچنين  .ي مدها صرفنظر شده استقرار گرفته و از بقيه

  . ارائه نشده است اي ارادي حذف پيك، پشتيبان و جزيره مدهاي عملكرد

و همچنين با در نظر گرفتن  DGبراي  ارادي ايمد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيره سهبا در نظر گرفتن  در اين پروژه
 قابليت اطمينان هايتا از پركاربردترين شاخص سهكه طبق مطالعات،  ECOSTو  SAIDI ،EENSشاخص قابليت اطمينانِ  سه

براي تعيين  ريتمالگو سه، ]45[ ،]44[ ،]43[ ،]29[، ]28[هاي توزيع، براي ارزيابي قابليت اطمينان هستندمورد استفاده در شركت
كه با استفاده  ارائه شده است DGشركت توزيع مالك  يقابليت اطمينان و كاهش هزينهمنظور بهبود  به DGعملكرد  يمد بهينه
ي توانند بسته به هدف مورد نظرشان، در هر ساعت استراتژي بهينهمي ي توزيع مالك منبع توليد پراكندههاشركت هااز آن

هدف كاهش مدت زمان قطع برق مشتركين،  سهبا  د شدهالگوريتم پيشنها سه. ي خود را تعيين نمايندعملكرد منبع توليد پراكنده
ي ي قطع برق مشتركين به منظور كاهش كل هزينهي مشتركين و در نهايت كاهش هزينهكاهش ميزان انرژي تأمين نشده

ن شده از ي توان تأميبرداري سيستم برابر است با مجموع هزينه ي بهره كل هزينه .اندارائه شده ١)TCOST(برداري سيستمبهره
اين رساله قصد دارد با در  ،به عالوه .]8[قطع برق مشترك ي مورد انتظارو هزينه DGبرداري ي بهرهطريق شركت توزيع، هزينه

بر بهبود  اي ارادي كه در اكثر مطالعات از آن صرفنظر شده است، تأثير اين مد عملكرد را نظر گرفتن مد عملكرد جزيره
 ارائه شده DGجديد براي  يحالته 7همچنين در اين پروژه، يك مدل ماركوف  .ايدبررسي نم هاي قابليت اطمينان مذكور شاخص

  .ندا در نظر گرفته شده مد عملكرد ذكر شده سهكه در آن 

براي  هاقابليت اطمينان اين سيستم دوهاي توزيع و اهميت بهبتوليد پراكنده در سيستممنابع با توجه به اهميت استفاده از 
منبع توليد عملكرد  ي اين است كه روشي براي تعيين مد بهينه ي حاضر نامه انجام پايان از هدف نهاييافزايش رضايت مشتركين، 

كاهش هزينه ارائه دهد تا رضايت مشتركين تأمين شود و شركت  در صورت امكان منظور تأمين قابليت اطمينان و به پراكنده،
  .برداري نمايداز منبع خود به بهترين شكل بهره ،DGتوزيع مالك 

 ايسازي مونت كارلوي زنجيرهاز روش شبيه امهنريتم پيشنهادي در اين پايانالگو سهسازي براي پياده الزم به ذكر است
  .استفاده شده است ٢)ترتيبي(

  

                                                      

1
 
- Total COST

 
2
 
- Sequential Monte Carlo Simulation(MCS)
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  فصل دوم.  ٢

  هاي مورد نياز ي مدل ارائهشرح مسأله و 

  مقدمه )2-1

ي  تر سازد و با ارائه ي مورد بررسي، موضوع را براي خواننده واضح اين است كه با تشريح مسأله هدف اصلي اين فصل
 .آماده سازد ي حاضر نامه مخاطب را براي درك بهتر روش جديد ارائه شده در پايان، ذهن و توضيحات تكميلي موردنيازهاي  مدل

ي سيستم ارائه ي مورد نظر، مدل اجزا ي مورد بررسي شرح داده شده است، در ادامه با توجه به مسأله ابتدا مسأله براي اين منظور
تا بتوان بر اساس  اند شدههاي توزيع به اختصار معرفي  ارزيابي قابليت اطمينان سيستم مختلف هاي روش در نهايت. اند شده
  .هاي پيشنهادي را انتخاب نمود سازي روش ي مورد بررسي پايان نامه، روش مناسب براي پياده مسأله

  شرح مسأله )2-2

هاي عدم اطمينان سيستم هاي برق واز قطعي% 90تا % 80حدود  ذكر شد، طبق آمار )5-3-1 (در بخش  همانطور كه
به علت گستردگي، پايين بودن كيفيت  هاي توزيعسيستم. باشدتوزيع مي هايها در سيستمناشي از حوادث و قطعي الكتريكي

هاي زيادي داراي قطعي ها، تأثير شرايط جوي و نيز تصادفات و عوامل انساني تأثيرگذار بر روي آنهاتجهيزات به كار رفته در آن
؛ تا از اهميت بااليي برخوردار است هاي توزيعبليت اطمينان در سيستمهاي قاي راهكارهايي براي بهبود شاخصلذا ارائه. باشندمي

  .هاي توزيع كاهش يابدي شركتهم ميزان انرژي توزيع نشدههم رضايتمندي مشتركين حاصل شود و  از اين رهگذر

توان مواردي از قبيل افزايش تجهيزات يدكي و پشتيبان در نقاط مشخصي از سيستم، ي توزيع، ميهابراي تقويت شبكه
ت پراكنده در نقاط هاي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و قرار دادن توليداي برنامههاي عملياتي، توسعهاصالح يا بهبود طرح

  .]44[، ]42[مختلف سيستم را مورد توجه قرار داد

تواند با مي ذف پيكمد عملكرد ح. داشته باشندتوانند مدهاي عملكرد مختلفي طبق مطالب ارائه شده، توليدات پراكنده مي
حاشيه امنيت شبكه را زياد نموده و باعث  قهاي پيك بار افزايش داده و از اين طريحذف پيك بار، ظرفيت آزاد شبكه را در دوره

اي برداري شركت برق منطقهي بهرهباعث كاهش هزينه در اين مد DGافزايش قابليت اطمينان شبكه گردد، همچنين عملكرد 
با تواند مي ياي ارادبرداري از آن در مد جزيرهدر مد پشتيبان و همچنين امكان بهره DGعملكرد . گرددك بار ميي پيدر دوره

ي سيستم باعث كاهش مدت زمان قطع برق مشتركين و همچنين كاهش ميزان انرژي تأمين نشده ي قطعي برق كاهش ناحيه
  ].13[، ]8[گردد
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ها و منظور بهبود قابليت اطمينان، كاهش هزينهبه توانند از منابع توليد پراكندهيهاي توزيع مطبق مطالب مذكور، شركت
از . بسيار حائز اهميت است زابتي امروويژه در محيط رقافزايش سطح رضايتمندي مشتركين خود استفاده نمايند كه اين امر به

برداري را داشته بيشترين بهره ريداري و نصب منبع توليد پراكندههاي توزيع تمايل دارند از صرف هزينه براي خطرفي شركت
حد را تنها براي يك كابرد خاص مثالً حذف پيك يا وا DGبراي اين منظور بهتر است به جاي اينكه شركت توزيع واحد . باشند

ها را كه در بهبود قابليت اطمينان و كاهش هزينه DGپشتيبان مورد استفاده قرار دهد، بتواند از طريقي تمام مدهاي عملكرد 
در طول سال، در مدهاي عملكرد  DGبراي اين منظور، الگوريتمي نياز است تا تعيين كند كه چطور . نقش دارند به كار گيرد

  . ها كم شودقابليت اطمينان سيستم بهبود يابد و در حد امكان هزينه مختلف خود به كار رود تا سطح

، در طول DGاي ارادي براي  ي اصلي اين است كه با در نظر گرفتن سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيرهپس مسأله
از هزينه كردن براي نصب و  با توجه به هدف مورد نظر، هاي توزيعي عملكرد آن طوري تعيين شود كه شركتسال مد بهينه

ي  پس در اين پايان نامه، به دنبال ارائه .كسب نمايند جهت بهبود قابليت اطمينان مشتركين ، بيشترين مزايا راDGبرداري بهره
  .روشي براي حل اين مسأله هستيم

  معرفي مدل اجزاي سيستم )2-3

، به قابليت اطمينان هر سيستمبنابراين براي ارزيابي . باشدمتأثر از احتمال خرابي اجزاي آن مي قابليت اطمينان يك سيستم
ي در نظر گرفته هامدل همين منظور در اين بخشبه ]. 26[باشدهاي سيستم را توصيف نمايد نياز ميمدل مناسبي كه ويژگي

سيستم : ي حاضر، سيستم مورد بررسي شامل چهار جزء اصلينامهي مورد نظر پاياندر مسأله. اندمعرفي شده راي اجزاي سيستمب
- هاي در نظر گرفته شده براي اين چهار جزء ارائه شدهدر ادامه مدل. باشدي قطعي برق ميتوزيع، منبع توليد پراكنده، بار و هزينه

  .اند

  توزيع ي مدل اجزاي شبكه )2-3-1

براي . باشدها، سكسيونرها، فيوزها و كليدهاي قدرت ميهاي سيستم توزيع شامل خطوط، ترانسفورماتورها، سوئيچالمان
خطوط و ترانسفورماتورها كه داراي نرخ . و كليد قدرت، مدل خاصي وجود ندارد هاي حفاظتي سوئيچ، سكسيونر، فيوزالمان
در واقع يك مدل  1-2 شكل ]. 52[ ،]8[شوندمدل مي 1- 2 شكل هستند، با دياگرام فضاي حالت ) µ(و نرخ تعمير) λ(خرابي
مدلسازي ماركوف يك . رودكار ميهاي سيستم توزيع بههاي عملكرد الماندو حالته است كه براي نمايش وضعيت ١ماركوف

  ]. 29[، ]26[هاستحاالت سيستم و ارتباط بين اين حالت ي روش قدرتمند بر پايه

λ

µ
  

  توزيع ي ماركوف اجزاي شبكهمدل  -1- 2 شكل 

                                                      

1
 
-Markov Model
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ي كاركرد خود قرار دارد و هيچ خرابي براي آن رخ نداده است، و حالت در اين شكل حالت سالم حالتي است كه المان در دوره
  .علت بروز خرابي قادر به كار نيست خراب وضعيتي است كه المان به

و مدت زماني كه المان در وضعيت خراب است زمان تا  ١ )TTF(مدت زماني كه المان در وضعيت سالم است زمان تا خرابي
هاي احتمال گوناگوني داشته توانند توزيعمقادير تصادفي هستند و مي TTRو  TTFپارامترهاي . شودناميده مي ٢)TTR(تعمير
توان مي تم توزيعسيسبراي هر المان خط يا ترانس در . هاي نمائي هستندهاي توزيع اكثراً داراي توزيعكه در سيستم باشند
  ].52[ ،]28[نمايش داد 2-2 شكل صورت را به ٣ي كاركرد و تعميرسابقه

  

  ملياتي كاركرد و تعمير المانع ي سابقه -2- 2 شكل 

در واقع مقادير ميانگين هستند كه از  ع داريمكه براي هر المان در سيستم توزي )µ(نرخ تعميرو ) λ(پس مقادير نرخ خرابي
زمان كه معموالً اين  تعداد رخداد خرابي يا تعداد تعمير در طول زمان مورد نظر است N  .شوندمحاسبه مي) 2-2 (و ) 1-2 (روابط 

  ]. 52[ شود يك سال در نظر گرفته مي

) 2-1( λ = N
∑ TTF�8���

 

) 2-2( μ = 1
r =

N
∑ TTR�8���

 

  مدل منبع توليد پراكنده )2-3-2

اي ارادي براي با در نظر گرفتن سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيره نامه قصد دارداين پايان ذكر شدهمانطور كه 
پس مدلي نياز است كه سه مد عملكرد مذكور را براي . را ارائه دهد DG عملكرد يمنبع توليد پراكنده، الگوريتم تعيين مد بهينه

DG د عملكرد حذف پيك و پشتيبان براي ] 8[مرجع . لحاظ كندبا در نظر گرفتن دو مDG ي حالته برا 6، يك مدل ماركوف
  ]. 8[نمايش داده شده است 3-2 شكل كه در  دادهارائه  آنمدل كردن 

                                                      

1 - Time To Failure(TTF) 

2 - Time To Repair(TTR)
 

3
 
- Operating/Repair history
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DGλ

Sλ

SS λ).P(1−

Sµ

Sµ

Sµ

DGλ

DGµ
DGµ

SS λ.P

PTt ∈

StTt ∈
Sλ

DGλ

  

  ]8[ي ارائه شده در مرجع  حالته 6مدل ماركوف  -3- 2 شكل 

  . آمده است 1- 2 جدول در  3-2 شكل كار رفته در تعريف هريك از پارامترهاي به

  3-2 شكل توضيح پارامترهاي  -1-2 جدول 

  تعريف  پارامتر  تعريف  پارامتر

DGPeak DG د عملكرد حذف پيك استدر م.  SystemFailure  
هاي سيستم توزيع قطعي برق در برخي قسمت

  .رخ داده است

DGStandby  
DG  د عملكرد پشتيبان و آماده به كار استدر م

  .دهد ولي هنوز تواني به شبكه تحويل نمي
SystemNormal   توزيع اتفاق نيفتادههيچ قطعي برقي در سيستم.  

DGStandby Supplying 
DG د عملكرد پشتيبان است و بعد از رخداد خبه همه يا بخشي از  توان طا در سيستم توزيع، شروع به تحويلدر م

  .كرده است بارهاي قطع شده
DGOut  DG علت رخداد خرابي دردسترس نيستبه.  PS   احتمال شروع خرابيDG.  
λDG   نرخ رخداد خرابي برايDG.  λS  نرخ وقوع خرابي در سيستم توزيع.  
µDG   نرخ تعميرDG.  µS  نرخ تعمير سيستم توزيع.  

T
P  ريزي شده براي انتقال از عملكرد زمان برنامه

  .پشتيبان به عملكرد حذف پيك
T

St  ريزي شده براي انتقال از عملكرد زمان برنامه
  .حذف پيك به عملكرد پشتيبان
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شود و هيچ برداري ميكند كه منبع توليد پراكنده در مد عملكرد حذف پيك بهرهوضعيتي را بيان مي 1 ١حالت يا وضعيت
. گيردانجام مي 2به وضعيت  1در سيستم توزيع، انتقال از وضعيت  در صورت رخداد خرابي. خرابي در سيستم توزيع رخ نداده است
و در مد عملكرد حذف پيك است، بدون اينكه سيستم توزيع  1وليد پراكنده در وضعيت از طرفي ممكن است در حاليكه منبع ت

ي ، دوره1اگر در وضعيت . صورت گيرد 3به وضعيت  1رخ دهد و انتقال از وضعيت  DGاي براي دچار قطعي برق شود حادثه
  .انتقال يابد 5وضعيت به مد پشتبان در  1بايد از مد حذف پيك در وضعيت  DG پيك بار به اتمام برسد

ي اتفاق افتاده در سيستم توزيع برطرف شود و سيستم توزيع به وضعيت بدون قطعي برق در صورتيكه حادثه 2در وضعيت 
و در  2در وضعيت  ست در حاليكه منبع توليد پراكندهاز طرفي ممكن ا. گيردانجام مي 1به وضعيت  2بازگردد، انتقال از وضعيت 

  .صورت گيرد 4به وضعيت  2رخ دهد و انتقال از وضعيت  DGاي براي پيك است، حادثهمد عملكرد حذف 

در صورت  از طرفي. انجام شود 4به  3ممكن است خطايي در سيستم توزيع رخ دهد و انتقال از وضعيت  3در وضعيت 
  .در وضعيت آماده به كار قرار گيرد DGگيرد تا صورت مي 5به  3، انتقال از وضعيت DGآمده براي برطرف شدن مشكل پيش

 4اگر مشكل سيستم توزيع برطرف شود، انتقال از وضعيت . و هم سيستم توزيع دچار مشكل هستند DG، هم 4در وضعيت 
  .شودانجام مي 6به  4برطرف شود، انتقال از وضعيت  DGگيرد و در صورتيكه مشكل صورت مي 3به 

در صورتيكه زمان الزم براي . دهدكار است و هنوز شروع به كار نكرده و توان نميآماده به  DGحالتي است كه  5وضعيت 
از طرفي اگر خطايي در سيستم رخ دهد و . گيردانجام مي 1به  5عملكرد در مد حذف پيك فرا رسيده باشد، انتقال از وضعيت 

شود و به قسمتي منتقل مي 6ق باشد، به وضعيت اگر در شروع به كار موف .بايد شروع به كار كند DGحالت اضطراري پيش آيد، 
  .رودمي 4به وضعيت  دهد، در غير اينصورترا كاهش مي دهد و مدت زمان قطعياز سيستم توزيع توان مي

اگر مشكل سيستم توزيع  .دهد به همه يا بخشي از بارهاي قطع شده توان تحويل مي در مد پشتيبان DG 6در وضعيت 
-انجام مي 4به  6دچار مشكل شود، انتقال از وضعيت  DGاز طرفي اگر . گيردصورت مي 5به  6از وضعيت برطرف شود، انتقال 

  .شود

بر اساس مدل ماركوف ارائه شده در مرجع مذكور و با اضافه كردن مد ي حاضر،  ي مورد بررسي در پايان نامه براي مسأله
 ي قبلي است، حالته 6تر از مدل ماركوف  تر و دقيق كه كامل ي جديد حالته 7اي ارادي به آن، يك مدل ماركوف  عملكرد جزيره

  .پيشنهاد شده است كه در فصل بعدي ارائه خواهد شد DGبراي مدل كردن 

  مدل بار )2-3-3

ترين و پركاربردترين مدل بار، مدل باري است كه ساده. دهدي تغييرات بار را در يك سيستم توزيع نمايش ميمدل بار، نحوه
به ترتيب نزولي مرتب شوند، منحني تغييرات بار  اگر بارهاي پيك روزانه. شوده مياش نشان دادروز با بار پيك روزانه در آن هر
- ناميده مي ٣اگر مقادير بار ساعتي به ترتيب نزولي مرتب شوند، منحني حاصل منحني تداوم بار. شودايجاد مي ٢پيك روزانه

  ]. 45[،]44[،]43[،]42[ شده استدر اكثر مراجع، از اين دو منحني بار استفاده  ].36[، ]28[شود

                                                      

1
 
- State 

 
2
 
- Daily Peak Load Variation Curve(DPLVC)

 
3 - Load Duration Curve(LDC) 
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ي شبكه بايد در االنهپس منحني بار متغير با زمان س. نامه، به مقادير ساعتي بار نياز استدر روش ارائه شده در اين پايان
. هاي بار داراي جزئيات كامل مشتركين در دسترس نيستاي پروفيلهاي برق منطقهاما عموماً در اكثر شركت. دسترس قرار گيرد

هاي بار هر مشترك با بار پيك ساالنه است تا مدل ساالنه توليد راه كمكي براي ايجاد مدل بار متغير با زمان، تركيب مشخصه
صنعتي، تجاري، خانگي، : شونددسته تقسيم مي 7اشاره شد، عموماً مشتركين به  (4-3-1 )4-3-1 (همانطور كه در بخش]. 8[شود

-تواند از رابطهمي k، براي مشترك نوع )i )Li(t)بار  ي بار متغير با زمان در نقطه]. 28[دولتي، كشاورزي، اداري و مشتركين بزرگ

  ].8[محاسبه شود) 3- 2 (ي 

) 2-3( L��t� = L<,��t� = P?�w� = PA�d� = PB,C�t� 

  :ي فوق داريمدر رابطه

 Ly,i :ي بار ساالنه براي نقطه بار پيكi.  

Pw(w) :ي صورت درصدي از بار پيك ساالنه براي هفتهبار هفتگي بهw.  

Pd(d) :صورت درصدي از بار پيك هفتگي در روز بار روزانه بهd.  

Ph,k(t) :صورت درصدي از بار پيك روزانه، براي مشترك نوع بار ساعتي بهk  در ساعتt.  

  قطعي برق ي مدل هزينه )2-3-4

اين قطعي دچار خسارت مالي  ي، به واسطهشوددچار قطع برق مي مشتركي گفته شد، زمانيكه )4-3-1 (ور كه در بخشهمانط
ي قطعي مشترك ناميده ي خاموشي يا هزينههزينهشود اي كه مشترك در اثر قطع سرويس متحمل ميمقدار هزينه. شودمي
هاي ميداني و معموالً با استفاده از روش .داردقطعي و نوع مشترك خاموشي وابستگي زيادي به مدت زمان  يهزينه .شودمي
با توجه  تركي قطع مشترك براي هر نوع مشهاي آماري، هزينهآوري اطالعات از انواع مشتركين و انجام مطالعات و تحليلجمع

بندي و ارائه دسته» ) SCDF(تابع زيان قطعي مشترك ناحيه«به مدت زمان قطع برق، استخراج شده و در جدولي تحت عنوان 
يك نمونه جدول تابع زيان قطعي مشترك ناحيه، كه بر اساس مطالعات و تحقيقات روي مشتركين كانادايي بدست آمده . شودمي

شد، با استفاده  همانطور كه ذكر. ارائه شده است 1- 1 جدول در  )4-3-1 (بخش  شود درن استفاده مياست و در اكثر مطالعات از آ
پس براي مدل كردن . ي قطع مشترك را بدست آوردتوان بر حسب نوع مشترك و مدت زمان قطعي آن هزينهاز اين جدول مي

 .شودمناسب استفاده مي SCDF ي قطع برق مشترك از جدولهزينه

ارزيابي قابليت اطمينان  هاي هاي در نظر گرفته شده براي اجزاي سيستم، در بخش بعدي روش پس از آشنايي با مدل
براي ، روش مناسب ي حاضر پايان نامه بررسيمورد  ي مسألهبر اساس  تا بتوانهاي توزيع به اختصار معرفي خواهند شد  سيستم
  .هاي پيشنهادي را انتخاب نمود سازي روش پياده

    هاي توزيع هاي ارزيابي قابليت اطيمنان سيستم روش )2-4

هاي مربوطه در هاي ارزيابي قابليت اطمينان و تعيين شاخصروش] 52[، ]35[، ]18[، ]8[، ]7[بر اساس مطالعات انجام شده
در روش تحليلي  .مونت كارلو تقسيم نمود سازيشبيه روشو  هاي تحليليروش كلي يتوان به دو دستههاي توزيع را ميشبكه

و با استفاده از  مدلسازي انجام شدههاي مورد نظر براساس شاخص شوند سپس ميصورت رياضي مدلسازي اجزاي سيستم به
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 مونت كارلو سازيدر حاليكه در روش شبيه. استهايي همراه سازيگردند كه اين روش معموالً با سادهمعادالت مربوطه تعيين مي
 .گيرديك سيستم صورت مي تصادفيي رفتار سازي فرآيند واقعي و مطالعههاي قابليت اطمينان بر مبناي شبيهبرآورد شاخص

ان برخورد هاي شبيه تجربيات واقعي در طول زمصورت تعدادي آزمايشمونت كارلو با يك مسئله به سازيبنابراين در روش شبيه
نياز به  اين روش. شودها از روش شمارش تعداد دفعات وقوع رخدادها استفاده ميشود و در برآورد احتماالت و ساير شاخصمي

همانطور كه  از طرفي. باشدحجم و زمان محاسباتي زياد دارد و براي اين منظور گاهي نياز به كامپيوترهاي قوي و پرسرعت مي
هاي در حقيقت روش. هاي سيستم را پوشش دادتأثيرپذيري يتوان همههاي آن نميسازيي با سادهدر روش تحليل ذكر شد،

، طبيعت متغير با زمان و عدم هامفيد هستند اما با استفاده از اين روشقابليت اطمينان  يهاي پايهتحليلي براي ارزيابي شاخص
و عدم  ١موضوعات داراي ترتيب زماني وقوع كهحال آن .در نظر گرفته شودتواند به آساني و كامالً قطعيت پارمترهاي سيستم نمي

  .]26[در نظر گرفته شوند مونت كارلو سازيتوانند با استفاده از شبيههاي متغير با زمان به آساني ميقطعيت

توان هيچيك را نسبت به ديگري برتر شود كه هر روشي مزايا و معايب خاص خود را دارد و نمياز نكات فوق نتيجه مي
. گيردانجام مي ورد نيازهاي مهاي سيستم و عمق جزئيات بررسيهاي فوق با توجه به ويژگيانتخاب يكي از روش. دانست

  . ]29[، ]26[هاي مختلط در تناسب با نيازهاي تحليل هر مسأله دست يافتتوان از تلفيق اين دو روش به روشهمچنين مي

  هاي تحليلي روش )2-4-1

روش دياگرام فضاي حالت، روش زنجيره : ها وجود دارندارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي تحليلي زيادي براي روش
، روش ٤ي شبكهكاهش درجه، روش ٣، روش درخت پيشامد، روش ماتريس اتصال، روش كوچكترين مجموعه انقطاع٢ماركوف

هاي هاي تحليلي كه در ارزيابي قابليت اطيمنان سيستمترين روشمتداول]. 26[ ...و ٥)FMEA(تحليل مدهاي خرابي و اثرات
ي شبكه، روش كوچكترين مجموعه انقطاع و روش تحليل مدهاي خرابي و روش كاهش درجه: روند عبارتند ازتوزيع به كار مي

  ]. 29[، ]28[انداثرات، كه در ادامه به اختصار معرفي شده

  ي شبكه روش كاهش درجه )1-1- 4- 2

 شبكه هاي اجزاي سري و موازيبا تركيب مكرر مجموعه سازي شبكه است كهيك روش سادهي شبكه روش كاهش درجه
اجزاي سري و موازي  يقع معادل همهتا تنها يك جزء منفرد باقي بماند كه در وا يابدادامه ميشود و اين كار آنقدر انجام مي

سيستم ي كاهش درجهمثالي از . پذيري كل سيستم اصلي استپذيري اين جزء نهايي برابر دسترسسيستم است و دسترس
  .]29[نشان داده شده است 4-2 شكل در

معادل به ترتيب  Uو  λ ،rي سه شاخص اصلي يعني ي سيستم، براي تركيب عناصر سري و محاسبهدر روش كاهش درجه
به ترتيب برابر نرخ خطا، زمان تعمير و مدت زمان  US و λS ،rSدر اين روابط  .شوداستفاده مي) 6-2 (و ) 5-2 (، )4-2 ( از روابط
شوند و  تعداد عناصر سري است كه با هم تركيب مي N. ي قطعي معادل، براي عناصر سري تركيب شده هستندساليانه متوسط

λi  وri باشدزمان تعمير هر يك از عناصر سري مي و به ترتيب برابر نرخ خطا.  

                                                      

1 - chronological   issues 

2 - Marcove Chain 

3
 
- Minimal Cut Set

 
4 - Network Reduction 

5
 
-Failure Modes and Effects Analysis
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  ي سيستم ي كاهش درجه مثالي از نحوه -4- 2 شكل 

  

 ) 2 -4(  λD = -λ�       �failureyear �
8

���
 

) 2-5(  UD = -λ�. r�  �hoursyear �
8

���
 

) 2-6(  rD = UD
λD             �hours� 

معادل به ترتيب از روابط  Uو  λ ،rي سه شاخص اصلي همچنين در اين روش براي تركيب دو عنصر موازي و محاسبه
به ترتيب برابر نرخ خطا، زمان تعمير و مدت زمان متوسط  UPو λP ،rPدر اين روابط  .شوداستفاده مي) 9-2 (و ) 2-8 (، )2-7 (

ها به همين ولهاي موازي هم، فرمبراي تعداد بيشتر المان. ي قطعي معادل، براي دو عنصر موازي تركيب شده هستندساليانه
  .شكل قابل تعميم هستند

) 2-7(  λ� = λ�. λF�r� G rF�  �failureyear � 

) 2-8(  r� = r�. rF
r� G rF                  �

hours
year � 

) 2-9(  U� = λ�. r�                    �hours� 
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  روش كوچكترين مجموعه انقطاع )1-2- 4- 2

اي از عضوهاي مجموعه مجموعه انقطاعطبق تعريف  .است كوچكترين مجموعه انقطاعروش جايگزين تقليل شبكه روش 
كمترين عضوهايي است  يمجموعه كوچكترين مجموعه انقطاع. شودها موجب شكست سيستم ميآن سيستم است كه شكست

عضوهاي  ه سيستم با عملكرد حداقل يكي ازدر نتيج .شودي ميمسيرها از ورودي به خروج يها موجب قطع همهكه شكست آن
  .از كار نخواهد افتاد، كوچكترين مجموعه انقطاع

 هاي انقطاعكوچكترين مجموعه يمهبايد ه كوچكترين مجموعه انقطاعبه منظور ارزيابي قابليت اطمينان سيستم با روش 
عضوهاي  يطبق تعريف ارائه شده در باال بديهي است كه همه. شوند و در الحاق با يكديگر در نظر گرفته شوند مشخصسيستم 

 .موازي را براي آنها به كار برد توان اصول شبكهبايد از كار بيفتند تا موجب شكست سيستم شوند بنابراين مي انقطاعهر مجموعه 
هاي مجموعههمچنين با توجه به اينكه هر يك از . گيريمصورت موازي با هم در نظر ميرا بهمجموعه انقطاع عناصر يك  پس

يعني در  .در عملكرد سيستم حاكم است انقطاعهاي سري براي مجموعه يشوند، اصول شبكهموجب شكست سيستم مي انقطاع
  . كنيمصورت سري با هم مدل ميشناسايي شده در يك سيستم را به هاي انقطاعه مجموعهنهايت هم

سيستم پيچيده را با توجه به منطق عملكرد آن، به صورت كوچكترين يك توان شود كه با اين روش ميمشاهده مي
اي شبكه ،ها به صورت متواليوعهكوچكترين مجم. شوند ارائه نمودهايي كه هر يك موجب از كار افتادن سيستم ميمجموعه

در . اندها خود از عضوهاي موازي تشكيل شدهدهند در حاليكه هر يك از مجموعهسيستم تشكيل مي ياوليه يمعادل شبكه
توان قابليت به سهولت مي ارائه شد )1-1-4-2 (كه در بخش و موازي سريهاي نتيجه با كاربرد مستقيم معادالت سيستم

هاي قابليت هاي موازي در تعيين شاخصبدين ترتيب كه معادالت سيستم. اطمينان سيستم پيچيده را با اين روش تعيين كرد
هاي مجموعه كوچكترين هائي براي الحاقشاخصهاي سري در تعيين چنين ها و معادالت سيستماطمينان هر يك از مجموعه

  5- 2 شكل المان در  5براي يك سيستم داراي  انقطاع هايمجموعه كوچكترينيك مثال از  .روددر سيستم به كار مي انقطاع
  .نشان داده شده است

  

  هاي انقطاع يك سيستم نمونه  كوچكترين مجموعه -5- 2 شكل 
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  روش تحليل مدهاي خرابي و اثرات  )1-3- 4- 2

هاي توزيع، روش تحليل مدهاي خرابي و اثرات تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هايروش دتريني از پركرريك
 هايمجموعهكوچكترين بنابراين بايد ابتدا  .هستندسيستم  انقطاع هايمجموعهكوچكترين مدهاي خطا مستقيماً مرتبط با . است
هاي اصلي ، شاخصهاي قبلسپس با استفاده از روابط بيان شده در بخش شوندمدهاي خرابي سيستم شناسايي همان يا  انقطاع

كند تا همه مدهاي در واقع اين روش يك روش تحليلي است كه جستجو مي. هاي توزيع محاسبه شوندقابليت اطمينان سيستم
 .خطاي محتمل تجهيزات و تأثير مربوط به هر يك را روي قابليت اطمينان سيستم تعيين كند

مورد  هاي تحليليروش. دهد، قابليت اطمينان كل سيستم را تحت تأثير قرار ميتوزيع خطا روي هر قسمت از سيستمدر واقع 
. كنند، مبتني بر همين اصل، سطح قابليت اطمينان سيستم را تعيين ميهاي توزيعاستفاده در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم

، هاي شبكهي هريك از المانساختار شبكه، نرخ وقوع خطا: ها عبارتند ازسبات در اين روشاطالعات مورد نياز براي انجام محا
  . هاي آسيب ديده و متوسط زمان الزم براي انجام عمليات كليدزني و مانورمتوسط زمان الزم براي تعمير قسمت

هاي ه در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمتحليلي مورد استفاد توان گفت روشطور كلي ميبا توجه به مطالب ارائه شده، به
هاي قابليت توزيع در اصل همان روش تحليل مدهاي خرابي و اثرات است كه براي تعيين مدهاي خرابي و بدست آوردن شاخص

  .گيردي شبكه و كوچكترين مجموعه انقطاع را به كار ميهاي كاهش درجهاطمينان معادل، روش

به  هاي توزيع رادر ارزيابي قابليت اطمينان سيستم روش تحليلي مورد استفادهتوان مراحل اجراي مي به طور خالصهپس 
  :ترتيب زير برشمرد

 .شودهاي ممكن براي وقوع خطا در سيستم شناسايي ميحالت يكليه .1

 .شودمزبور روي هر يك از نقاط بار ارزيابي مي هايتتأثير هر كدام از حال .2

هاي قابليت اطمينان مربوط به نقطه مربوطه بار، از مجموع اثرات ناشي از حاالت مختلف خطا، شاخص يبراي هر نقطه .3
 .شودمحاسبه مي

-هاي قابليت اطمينان مربوط به كل سيستم محاسبه ميقبل، شاخص يهاي بدست آمده از مرحلهبا استفاده از شاخص .4

 .دنشو

  سازي مونت كارلو شبيه روش )2-4-2

هاي قدرت باشد كه در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمسازي مونت كارلو ميير تحليلي، روش شبيههاي غاز جمله روش
در اين روش با استفاده از مولد اعداد تصادفي يكنواخت، يك متغير تصادفي با تابع چگالي مورد نظر ساخته . كاربرد زيادي دارد

. شوندهاي مورد نظر محاسبه ميسازي شده و شاخصسيستم شبيهي شده و با توجه به ساختار هر يك اجزاء سيستم، مجموعه
در اين روش رفتار تصادفي . ها روشي صد در صد تصادفي استي جنبهسازي مونت كارلو روشي است كه از همهروش شبيه

  ]. 53[شوندسازي ميمدل بستر زمان اجزاي سيستم

سيستم واقعي و متناظر يكديگر، از نظر تعداد از كار افتادن بر حسب زمان، مدت زمان ميان از كار  nالگوي رفتاري تعداد 
بيعت تصادفي ها و يا زمان بازيابي پس از وقوع از كارافتادن و نظاير آن، با درجاتي با هم تفاوت دارند و اين به علت طافتادگي

فرآيند . بنابراين رفتار احتمالي يك سيستم مشخص، ممكن است از هريك از اين الگوهاي رفتاري تبعيت نمايد. فرآيندهاست
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ي ترتيبي و غير رود و به دو دستهبيني الگوي رفتاري سيستم در طول زمان به كار ميسازي مونت كارلو، به منظور پيششبيه
- نيز ناميده مي ١برداري حالتسازي مونت كارلو غير ترتيبي، روش نمونهزم به ذكر است كه روش شبيهال. شودترتيبي تقسيم مي

 ].53[، ]52[ ،]28[شود

  ترتيبيسازي مونت كارلوي غير روش شبيه )2-1- 4- 2

ي تجهيزات ، بر اين حقيقت استوار است كه هر حالت شبكه، تركيبي از حاالت كليهسازي مونت كارلو غير ترتيبيشبيهروش 
روش،  در اين. شودشود مشخص ميبرداري از احتمال اينكه تجهيز در آن حالت ديده ميشبكه بوده و حالت هر تجهيز، با نمونه

فرض  ٣و خراب ٢براي هر تجهيز دو حالت سالم. شودمدل مي] 0و1[حاالت هر تجهيز با يك تابع توزيع احتمال يكنواخت بين 
را با توجه به مقدار احتمال قرار گرفتن تجهيز در هر ] 0و1[ي بازه. شود و حالت تجهيزات مختلف از يكديگر مستقل استمي

شود كه در كدام مذكور توليد كرده، بررسي مي يك عدد تصادفي در ناحيه راي هر حالت تجهيزتقسيم كرده، ب حالت، به دو بخش
صورت ي احتمال مربوط به سالمت تجهيز باشد، حالت تجهيز بهدر صورتيكه عدد تصادفي توليد شده، در بازه. ناحيه قرار دارد
 ٤احتمال خرابي PFeبيانگر حالت و  Seكه با فرض اين. داردصورت، تجهيز در حالت خراب قرار شود و در غير اينسالم ثبت مي

  ].53[،]27[دهدنشان مي] 0و1[ي در بازه Ueي زير، حالت تجهيز را با عدد تصادفي يكنواخت ام باشد، رابطهeتجهيز 

) 2-10(  SH = I0, UH J PFH1, 0 K UH K PFH
L 

Se  ترتيب بيانگر حالت سالم و خراب براي تجهيز يك، به وبرابر صفرeي تجهيزات، به تعداد روند مذكور براي همه. ام است
هر حالت . شوددر نهايت با تركيب حاالت مربوط به تجهيزات مختلف، حاالت شبكه توليد مي. شودحاالت مورد نياز تكرار مي

  ].27[گرددميصورت زير معرفي شبكه با يك بردار به

) 2-11( S = �S�, … , SH, … , SN� 

با  ،احتمال هر حالت ،ين روشدر ا. باشدترتيب معرف حالت شبكه و تعداد تجهيزات شبكه ميبه Eو  Sي فوق، در رابطه
، Sاحتمال وقوع حالت . شودبرداري، به تعداد كل حاالت توليد شده، تخمين زده مينسبت تعداد تكرار حالت مذكور در روند نمونه

  .شودي زير محاسبه مياز رابطه

) 2-12( P�S� = n�S�
N  

P(S)، n(S)  وN ترتيب، احتمال وقوع حالتبهS تعداد تكرار حالت ،S  در روش . دنباشو تعداد كل حاالت توليد شده مي
  .ها با دقت بيشتري محاسبه شوند، شاخص)N(برداري حالت، اميدواريم كه با افزايش تعداد حاالت مورد بررسي نمونه
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  )اي زنجيره(ترتيبي سازي مونت كارلوي روش شبيه )2-2- 4- 2

ها با اهميت است مورد استفاده سازي رويدادهايي كه ترتيب زماني در آننت كارلوي ترتيبي، براي شبيهسازي موروش شبيه
ها ترين آنهاي مختلفي براي ساخت رويدادهاي با ترتيب زماني يك سيستم معرفي شده است كه معروفروش. گيردقرار مي

ي برداري از تابع توزيع احتمال دورهي حالت، بر اساس نمونهدوره برداريروش نمونه. باشدمي ١ي حالتبرداري دورهروش نمونه
ي ي تجهيز را مشخص كرده، سپس با استفاده از تابع توزيع احتمال دورهدر اين روش ابتدا حالت اوليه. شودحالت تجهيز اجرا مي
  ].53[،]27[شودي زماني حالت شبكه بدست آورده ميحالت تجهيز، دوره

متغيرهاي موجود در ها و شود، رخداد حوادث از رفتار ذاتي و طبيعي المانوقتي يك سيستم واقعي بررسي و آزمايش مي
هاي احتمال استفاده شده ها و توزيعشود، رخداد حوادث، وابسته به مدلسازي ميكند، اما وقتي سيستم شبيهسيستم تبعيت مي
سازي مونت كارلوي ترتيبي، اين امر با استفاده از توليد اعداد تصادفي و در شبيه. باشدهاي عناصر و متغيرها ميبراي نمايش حالت

، ]28[شودها و متغيرهاي در نظر گرفته شده، حاصل ميها به توابع چگالي احتمال شناخته شده، براي نمايش رفتار المانيل آنتبد
افزار با استفاده از نرم(ي مولد اعداد تصادفيوسيلهبه) 1تا  0در رنج (Uاعداد تصادفي يكنواخت ، سازي در اين شبيه ].53[

ال غير شوند كه يك توزيع احتمشوند، سپس با استفاده از روش تبديل معكوس، تبديل به مقاديري ميتوليد مي) كامپيوتري
   . دهنديكنواخت را نمايش مي

ي زماني عمر مفيد خود كار ي تجهيزات در بازههاي قدرت، فرض بر اين است كه كليهبا توجه به اينكه در مطالعات سيستم
است،  ي زماني عمر مفيد آن يك تابع نماييي حالت تجهيز در بازهكنند و همچنين با توجه به اينكه تابع توزيع احتمال دورهمي

  ].53[،]27[شوندي زماني هر حالت تجهيز، استفاده ميتوابع زير براي تخمين دوره

) 2-13( TTFH = * 1
λH lnUH 

) 2-14( TTRH = * 1
μH lnUH 

ام eتجهيز » زمان تا خرابي«ام در حالت سالم بوده يا به اصطالح، eبيانگر مدت زماني كه تجهيز  TTFe، )13-2 (ي در رابطه
ام eتجهيز » زمان تعمير«ام در حالت خراب بوده يا به اصطالح، e، مدت زماني كه تجهيز TTRe، )14- 2 (ي است و در رابطه

ي يك عدد تصادفي دهندهنشان Ueدر اين روش نيز، . ام هستندeترتيب نرخ خرابي و نرخ تعمير تجهيز، بهµeو  λe. باشدمي
- در مطالعات سيستم شود تااي استفاده ميسازي مونت كارلو زنجيرهپس روش شبيه]. 53[،]27[است] 0و1[ي يكنواخت در بازه

  .هاي حالت خطا و تعمير عناصر توليد كندي مصنوعي از دورهسابقه هاي توزيع،

در ارزيابي قابليت اطمينان  اي ي زنجيرهسازي مونت كارلو كاربرد شبيه )2-1- 2-4-2

  هاي توزيع سيستم

 ندريك داراي نرخ خرابي و نرخ تعمير كه مقادير متوسط ساالنه هستهر سيستم توزيع از عناصر مختلفي تشكيل شده كه ه
به دليل تصادفي بودن . خالصه نمود»زمان تا تعمير«و » زمان تا خرابي«توان در پارامترهاي تصادفي ها را ميباشند و رفتار آنمي

                                                      

1- State duration sampling approach
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ي مونت كارلو سازي شبيه لذا با استفاده از روش. كنندصورت تصادفي تغيير مياز اجزاء، اين پارامترها نيز به يكعملكرد هر 
  .سازي نمودصورت مناسبي شبيهتوان اين رفتارها را بهسازي عملكردهاي تصادفي را دارد، ميكه قابليت مدل اي زنجيره

، مدت زمان )λ(هاي توزيع، نرخ خطاهاي اصلي مورد نياز براي ارزيابي قابليت اطمينان شبكههمانطور كه بيان شد شاخص
 هاي اصلي نقاط باربا داشتن اين شاخص. ي بار استبراي هر نقطه) U(ي قطعيو مدت زمان متوسط ساليانه) r(ميانگين خرابي

سازي مونت كارلو بدست آورد، اصل ها را با شبيهبراي اينكه بتوان اين شاخص. هاي سيستم را محاسبه نمودتوان شاخصمي
الم و خراب بودن المان در طول هاي سهاي تصادفي سالم و خراب بودن هر المان است تا يك توالي از زمانمهم، ايجاد زمان

هاي سيستم، در نهايت وضعيت كلي هاي سالم و خراب مربوط به هر يك از المانسال ايجاد شود و سپس با تركيب اين توالي
  . سيستم توزيع در كل سال مشخص شود و تصوير مناسبي از رفتار كلي سيستم ايجاد شود

كنند و ي زماني عمر مفيد خود كار ميي تجهيزات در بازهر اين است كه كليهفرض بهاي توزيع با توجه به اينكه در سيستم
با داشتن نرخ  ،ي زماني عمر مفيد آن يك تابع نمايي استي حالت تجهيز در بازههمچنين نظر به اينكه تابع توزيع احتمال دوره

هاي تصادفي سالم، توان تواليمي )14-2 (و  )13-2 (ط با استفاده از رواب و هاي سيستم توزيعخرابي و نرخ تعمير هر يك از المان
  .بدست آورد 2-2 شكل مشابه  خراب هر يك از عناصر سيستم توزيع را

هاي مورد نظر، يك سري مقادير متغيرهاي سازي در هر مرحله از تكرار، با استفاده از توزيع احتمالاين نوع شبيهپس در 
سازي ي بدست آمده از شبيههر نمونه. آيدي نمونه بدست ميتصادفي توليد شده و پس از پردازش و محاسبات الزم، يك نتيجه

صورت آماري سازي مونت كارلو بهبر اين اساس نتايج شبيه. اقعي و تجربي استي ومونت كارلو همانند يك نمونه از مشاهده
سري اعداد تصادفي سازي در هر مرحله از پردازش متغيرها يكدر اين نوع شبيه. گيرندتوليد شده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي

ت تعداد خيلي زيادي اعداد تصادفي يكنواخت توليد يكنواخت مورد نياز است كه با توجه به لزوم تكرار مراحل پردازش، الزم اس
ها نياز به صرف زمان پس ارزيابي مبني بر اين روش .هاي مورد نظر استفاده كردنموده و در ساخت متغيرهاي تصادفي با توزيع

  .زيادي دارد

جزاي سيستم توزيع از قبيل رفتار تصادفي ا سازي مونت كارلودر شبيه توان گفتطور كلي ميبا توجه به مطالب مذكور به
- نمايش داده مي TTRو  TTFهاي گيري از تئوري اعداد تصادفي و بدست آوردن زمانخطوط انتقال و ترانسفورماتورها با بهره

صورت تصنعي در معرض خرابي قرار هاي زماني سالم و خراب بودن به دست آمده، بهسپس اين عناصر با توجه به دوره. شوند
هاي حفاظتي نظير كليد و ر نهايت، وضعيت هر كدام از نقاط بار با در نظر گرفتن ساختار شبكه، عملكرد سيستمد. گيرندمي

بعضي از نقاط بار ممكن است تحت تأثير خرابي اجزاي ديگر قرار . گيردمورد بررسي قرار مي... فيوزها، وجود منابع پشتيبان و 
تواند معادل زمان تعمير يا تعويض عناصر زمان قطعي با توجه به آرايش شبكه مي ها نيز قطع شود كه مدتي آنگرفته و تغذيه

الزم به ذكر است به دليل رفتارهاي تصادفي هر جزء شبكه، مدت زمان كاركرد . معيوب و يا كليدزني ساير مسيرهاي تغذيه باشد
يط تعميراتي و مدت زمان تعميرات نيز به نحوي همچنين شرا. صورت تصادفي تغيير خواهد كردبه) TTF(هاتا قبل از خرابي آن
به همين دليل، استفاده از ساختار احتماالتي روش مونت كارلو، بستر مناسبي براي ارزيابي اينگونه رفتارها . تصادفي خواهد بود

اين مسئله سبب . داشت كار رفته وجود خواهدعبارت ديگر نوعي تطابق ذاتي بين فرآيند مورد مطالعه و نيز روش بهبه. خواهد بود
  .سازي خواهد شدتسهيل محاسبات و افزايش دقت شبيه

  گيري نتيجه )2-5

با در نظر گرفتن كه  دهدهايي ارائه  روش قصد دارد اين پايان نامهتوان نتيجه گرفت كه مي از مطالب ارائه شده در اين فصل
ي عملكرد آن طوري تعيين شود كه سال مد بهينه ، در طولDGاي ارادي براي  سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيره

، بيشترين مزايا را جهت بهبود قابليت DGبرداري هاي توزيع با توجه به هدف مورد نظر، از هزينه كردن براي نصب و بهرهشركت
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براي اجزاي هاي مناسب  ي مورد بررسي، به مدل ي روش مناسب براي حل مسأله براي ارائه. اطمينان مشتركين كسب نمايند
هاي پيشنهادي انتخاب شود  سازي الگوريتم همچنين بايد روش مناسب براي پياده. ندارائه شد فصلسيستم نياز است كه در اين 

هاي پيشنهادي، روش  معرفي شد تا در ادامه با توجه به روش ارزيابي قابليت اطمينان هاي در اين فصل روش به اين منظور كه
  . مقتضي انتخاب گردد
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  فصل سوم.  ٣

  

 DG عملكرد ي براي تعيين مد بهينه پيشنهادي هاي الگوريتم

  

  مقدمه )3-1

بتوانند تمام مدهاي عملكرد  توزيع مالك منابع توليد پراكنده هايمنظور اينكه شركتبه شد، بيانهمانطور كه در فصل قبل 
DG به كار گيرند، الگوريتمي نياز است تا تعيين كند كه چطور  ها نقش دارندهزينهمينان و كاهش را كه در بهبود قابيت اطDG 

ها كم در مدهاي عملكرد مختلف خود به كار رود تا سطح قابليت اطمينان سيستم بهبود يابد و در حد امكان هزينه در طول سال
هاي توزيع از هزينه كردن براي وريكه شركتط در طول سال است DGي عملكرد ي اصلي، تعيين مد بهينهپس مسأله. شود

  .كسب نمايند بهبود قابليت اطمينان جهت را مزايا، بيشترين DGبرداري نصب و بهره

كه در بهبود  ،DGاي ارادي، براي با در نظر گرفتن سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيره نامه قصد دارداين پايان  
متوسط مدت «ها نقش كليدي دارند و همچنين با در نظر گرفتن سه شاخص قابليت اطمينان قابليت اطمينان و كاهش هزينه

 ي مورد انتظارو شاخص هزينه) EENS(سيستممورد انتظار  ي، انرژي تأمين نشده)SAIDI(زمان قطع برق سيستم
- ، سه الگوريتم براي تعيين مد بهينهدارندهاي توزيع بيشترين كاربرد را در ارزيابي قابليت اطمينان سيستمكه ، »)ECOST(قطعي

هدف كاهش مدت زمان قطع برق مشتركين، كاهش  سهبا  الگوريتم پيشنهاد شده سه. منبع توليد پراكنده ارائه دهد عملكرد ي
ري برداي بهرهي قطع برق مشتركين به منظور كاهش كل هزينهي مشتركين و در نهايت كاهش هزينهميزان انرژي تأمين نشده

  .اندسيستم ارائه شده

هايي براي  فلوچارت. پرداخته است DG عملكرد يبراي تعيين مد بهينه شده پيشنهاد جديد هايروش بياناين فصل به 
 )2-3-2 ( كه در بخش ي جديد حالته 7در بخش اول اين فصل، مدل ماركوف  .اند هاي پيشنهادي استفاده شده نمايش الگوريتم
. ارائه شده است اي ارادي حذف پيك، پشتيبان و جزيرهبا در نظر گرفتن سه مد عملكرد  DGبراي مدل كردن  به آن اشاره شد،

  .اند شرح داده شده جديد سه روش پيشنهادي ،در ادامهسپس 
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  جديد براي منبع توليد پراكندهي  حالته 7مدل  )3-2

اي ارادي براي نامه قصد دارد با در نظر گرفتن سه مد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيرههمانطور كه ذكر شد اين پايان
توان يك ميذكر شد،  )2-3-2 (همانطور كه در بخش . را ارائه دهد DG عملكرد يمنبع توليد پراكنده، الگوريتم تعيين مد بهينه
اين مدل جديد  كه در نظر گرفت در سيستم توزيع DG مدهاي عملكرد مذكورمدل ماركوف هفت حالته براي مدل كردن 

  . آمده است 1- 3 جدول ، در 1-3 شكل كار رفته در تعريف هريك از پارامترهاي به. نشان داده شده است 1-3 شكل در پيشنهادي 

حالته با در نظر گرفتن دو مد عملكرد حذف پيك و جانشين  6يك مدل ماركوف  ]8[مرجع چنانچه در فصل قبل ذكر شد، 
ي جديد  حالته 7لذا در اين بخش، مدل ماركوف . و ناقص استاي را در نظر نگرفته ارائه داده است ولي مد عملكرد جزيره

  .، ارائه شده استحذف پيك و پشتيبان در نظر گرفته اي ارادي را نيز عالوه بر دو مد عملكرد ه مد عملكرد جزيرهپيشنهادي، ك
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 .اي ارادي پشتيبان و جزيرهبرداري در سه مد حذف پيك،  قابليت بهره با DGي  مدل ماركوف هفت حالته -1- 3 شكل 
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  1-3 شكل توضيح پارامترهاي  -1-3 جدول 

  تعريف  پارامتر  تعريف  پارامتر

DGPeak DG د عملكرد حذف پيك استدر م.  P
"
I  

احتمال بروز رخدادي كه باعث ايجاد جزيره در 
  . شود  2وضعيت 

DGIslanding  DG د عملكرد جزيرهي ارادي استدر م.  λS  
نرخ خرابي سيستم توزيع وقتي سيستم در شرايط 

  .كاركرد عادي است

DGStandby  
DG  د عملكرد پشتيبان و آماده به كار استدر م

  .دهد ولي هنوز تواني به شبكه تحويل نمي
λS"  

نرخ خرابي سيستم توزيع دچار قطعي، كه باعث 
  . شودمي 3به  2ايجاد جزيره و انتقال از وضعيت 

DGStandby Supplying 
DG  ،د عملكرد پشتيبان است و بعد از رخداد خطا در سيستم توزيعشروع به تحويل توان به همه يا بخشي در م

  .از بارهاي قطع شده كرده است
DGOut  DG علت رخداد خرابي دردسترس نيستبه.  λDG   نرخ رخداد خرابي برايDG.  

SystemNormal  هيچ قطعي برقي در سيستم توزيع اتفاق نيفتاده.  µS  نرخ تعمير سيستم توزيع.  

SystemFailure  
هاي سيستم توزيع قطعي برق در برخي قسمت

  .رخ داده است
µDG   نرخ تعميرDG.  

PS   احتمال شروع خرابيDG.  T
P  ريزي شده براي انتقال از عملكرد زمان برنامه

  .پشتيبان به عملكرد حذف پيك

PI  
 احتمال بروز رخدادي كه باعث ايجاد جزيره

  .شود
T

St  ريزي شده براي انتقال از عملكرد زمان برنامه
  .عملكرد پشتيبانحذف پيك به 

شود و هيچ برداري ميكند كه منبع توليد پراكنده در مد عملكرد حذف پيك بهرهوضعيتي را بيان مي 1حالت يا وضعيت 
در صورت رخداد خرابي، در صورتيكه خرابي باعث قطع ارتباط منبع توليد پراكنده، از منبع . خرابي در سيستم توزيع رخ نداده است

با نرخ گذر حالت  3به وضعيت  1، انتقال از وضعيت )دهداحتمال بروز چنين حالتي را نشان مي PI(شود  جزيرهاصلي و ايجاد 
PI.λS د انجام مي 2به وضعيت  1انتقال از وضعيت  گيرد، در غير اينصورتانجام ميشود و منبع توليد پراكنده به عملكرد در م

و در مد عملكرد حذف پيك است،  1در وضعيت  در حاليكه منبع توليد پراكندهست از طرفي ممكن ا. دهدحذف پيك ادامه مي
از  .صورت گيرد 4به وضعيت  1رخ دهد و انتقال از وضعيت  DGاي براي حادثه ه سيستم توزيع دچار قطعي برق شودبدون اينك
انتقال  6به مد پشتبان در وضعيت  1از مد حذف پيك در وضعيت  DGبه اتمام برسد،  1ي پيك بار در وضعيت دورهاگر  طرفي
  .يابد مي

ه قطع ارتباط منبع توليد رخ دهد كه منجرب قسمتي از سيستم توزيع دچار قطعي احتمال دارد كه خطايي در 2در وضعيت 
P(شود از منبع اصلي و ايجاد جزيره پراكنده

"
I به  2يت رت انتقال از وضع، در اينصو)دهداحتمال بروز چنين حالتي را نشان مي

Pبا نرخ گذر حالت  3وضعيت 
"
I.λS" د  2در وضعيت  ست در حاليكه منبع توليد پراكندهاز طرفي ممكن ا. شودانجام ميو در م
ي در صورتيكه حادثه. صورت گيرد 5به وضعيت  2رخ دهد و انتقال از وضعيت  DGاي براي عملكرد حذف پيك است، حادثه
 1به وضعيت  2رف شود و سيستم توزيع به وضعيت بدون قطعي برق بازگردد، انتقال از وضعيت اتفاق افتاده در سيستم توزيع برط

  .گيردانجام مي

به  3رخ دهد و انتقال از وضعيت  ايحادثه ممكن است  براي منبع توليد پراكنده كه در حال تأمين جزيره است 3در وضعيت 
ي رخداده در سيستم توزيع برطرف شود و سيستم توزيع به وضعيت بدون از طرفي ممكن است حادثه. صورت گيرد 5وضعيت 
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 كه ي كه بايد به آن دقت شود اين استي مهمنكته. شودانجام  6به وضعيت  3قطعي برق بازگردد و انتقال حالت از وضعيت 
توان بالفاصله و ، نمي3در وضعيت  بعد از برطرف شدن مشكل سيستم توزيع ،)1-4-2-2-1 (طبق مطالب ارائه شده در بخش 

ر د. گيردانجام نمي 1به وضعيت  3انتقال از وضعيت  لتو شبكه را برقرار نمود؛ به همين ع DGارتباط  ،سازيبدون سنكرون
 تحويل توان در و 1آمادگي دارد تا در صورت نياز به وضعيت آماده به كار است و  DG ،6 يتوضع به 3عوض با انتقال از وضعيت 

  .انتقال يابد پشتيبانتوان در مد عملكرد  لو تحوي 7يا به وضعيت  حذف پيك عملكرد مد

در صورت  از طرفي. انجام شود 5به  4وضعيت ممكن است خطايي در سيستم توزيع رخ دهد و انتقال از  4در وضعيت 
  .در وضعيت آماده به كار قرار گيرد DGگيرد تا صورت مي 6به  4، انتقال از وضعيت DGآمده براي برطرف شدن مشكل پيش

 5اگر مشكل سيستم توزيع برطرف شود، انتقال از وضعيت . و هم سيستم توزيع دچار مشكل هستند DG، هم 5در وضعيت 
  .شودانجام مي 7به  5برطرف شود، انتقال از وضعيت  DGگيرد و در صورتيكه مشكل صورت مي 4به 

در صورتيكه زمان الزم براي . دهدآماده به كار است و هنوز شروع به كار نكرده و توان نمي DGحالتي است كه  6وضعيت 
ي در سيستم رخ از طرفي اگر خطاي. گيردانجام مي 1 وضعيت به 6عملكرد در مد حذف پيك فرا رسيده باشد، انتقال از وضعيت 

و بخشي از سيستم توزيع را كه در اثر بروز خطا دچار قطع برق  بايد شروع به كار كند DGدهد و حالت اضطراري پيش آيد، 
- شود و به قسمتي از سيستم توزيع توان ميمنتقل مي 7در شروع به كار موفق باشد، به وضعيت  DG اگر .اند را تأمين نمايد شده

  .رودمي 5دهد، در غير اينصورت به وضعيت ي را كاهش ميدهد و مدت زمان قطع

اگر مشكل سيستم توزيع  .دهد در مد پشتيبان به همه يا بخشي از بارهاي قطع شده توان تحويل مي DG 7در وضعيت 
-نجام ميا 5به  7دچار مشكل شود، انتقال از وضعيت  DGاز طرفي اگر . گيردصورت مي 6به  7برطرف شود، انتقال از وضعيت 

  .شود

  DGعملكرد  ي براي تعيين مد بهينه هاي پيشنهادي مالگوريتي  ارائه )3-3

، با در نظر گرفتن سه DGي عملكرد براي تعيين مد بهينه سه روشي نامه ارائههمانطور كه ذكر شد، هدف اين پايان
ي پيشنهادي براي تعيين مد بهينههاي بخش روشدر اين . باشدمي ECOSTو  SAIDI ،EENS شاخص قابليت اطمينان

بسته به اينكه هدف شركت توزيع كاهش كداميك از  .شودهاي مذكور ارائه ميبا در نظر گرفتن هريك از شاخص DGعملكرد 
هاي الزم به ذكر است كه كليت روش .تواند از روش پيشنهادي مناسب استفاده نمايدهاي مطرح شده باشد، ميشاخص

  .دنباشگيري متفاوت ميهاي تصميمتوابع هدف و سيگنال با توجه به شاخص مربوطه، است فقطپيشنهادي مشابه 

   SAIDIبراي كاهش شاخص  DGعملكرد  ي روش تعيين مد بهينه )3-3-1

اين  همانطور كه ذكر شد .معرفي شد) SAIDI(شاخص متوسط مدت زمان قطع برق سيستم )1-2-3-3-1 (در بخش 
تقسيم  ،هاي قطع برق مشتركينمجموع مدت زمان« كند و برابر است باسيستم را بيان مي زمان قطع برقمدت متوسط شاخص 

  . شودمحاسبه مي) 1-3 (ي و از رابطه  »مشتركين تغذيه شده در آن ناحيه بر كل تعداد

) 3-1(  SAIDI = ∑ U�. N�����
∑ N�����

� hours
customer. year� 

پس هدف اين  .هرچه ميزان اين شاخص كمتر باشد، مدت زمان قطعي مشتركين سيستم توزيع در طول سال كمتر است
  .را در طول سال طوري تعيين كنيم كه در نهايت اين شاخص حداقل گردد DG عملكرد يي روشي، مد بهينهرائهااست كه با 
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 .شودپيشنهاد مي» ١)hSAIDI(t)(ان قطع برق ساعتي سيستممتوسط مدت زم«از شاخص ساعتي استفاده براي اين منظور
ساعت، برابر مدت زمان قطع برق مشترك در آن 1مقدار آن براي  ي قطعي است،مدت زمان متوسط ساليانه Uiبا توجه به اينكه 
 hSAIDI(t)با جمع مقادير  ،محاسبه نمود و در نهايت) 2-3 (ياز رابطه را در هر ساعت hSAIDI(t)توان ميساعت است، پس 
، به iي بار متوسط مدت زمان قطع برق ساعتي نقطه ،hSAIDIi(t) در اين رابطه، .بدست خواهد آمد SAIDIدر كل سال، مقدار 

 تعداد كل نقاط بار LP .شودمحاسبه مي) 3-3 ( ياست و از رابطه tدر ساعت  iي بار نقطهرخداده براي  jي حوادث ازاي همه
CLPاست،  ي مورد بررسي ناحيهشبكه يا 

ي تعداد مشتركين قطع شده Ni,j(t) ،است tدر ساعت  تعداد كل نقاط بار قطع شده ٢
باشد و و مي tدر ساعت  jي به ازاي حادثه iي بار نقطه مدت زمان قطع برق ri,j(t)و  tدر ساعت  jي به ازاي حادثه iي بار نقطه

Nk ي بار تعداد مشتركين هر نقطهk است. 

) 3-2(  hSAIDI�t� = -hSAIDI��t�
O�

���
 

) 3-3( hSAIDI��t� =
∑ N�,4�t�. r�,4�t�P4

∑ NC�C��
 

مراحل انجام كار به طور مفصل در باال ذكر شد، . دهدرا نشان مي hSAIDI(t)ي الگوريتم كلي محاسبهفلوچارت ، 2-3 شكل 
  .وار روند محاسبه استمذكور نمايش خالصه فلوچارتهدف از 

                                                      

1
 
- Hourly System Average Interruption Duration Index

 
2
 
- Curtailed Load Points
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   hSAIDI(t) ي الگوريتم كلي محاسبهفلوچارت  -2- 3 شكل 
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و به چه  ، باعث قطع شدن كدام نقاط باررخ داده يا حوادثي حادثه ،در آن ساعت شود كه اگرپس در هر ساعت بررسي مي
 hSAIDI(t)در نهايت مجموع مقادير  .شودمحاسبه مي )2-3 (يرابطهاز  hSAIDI(t)سپس شاخص . شده است مدت زماني

، تعداد DG عملكرد يپس اگر بتوان در هر ساعت با انتخاب مد بهينه. است SAIDIساعت سال، برابر شاخص  8760براي 
در هر ساعت است كه در نهايت منجر به كاهش  hSAIDI(t)ه را حداقل نمود، به معني حداقل كردن شاخص مشتركين قطع شد

SAIDI صورت زير تعريف نمودتوان تابع هدف را بهپس مي .شودمي در كل سال:  

) 3-4(  min - hSAIDI�t�
QRST

U��
  

اي ارادي، در بهبود قابليت اطمينان ذكر شد، با توجه به اينكه مدهاي عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيرههمانطور كه قبالً 
از طرفي چنانچه در بخش  .اندمد نظر قرار گرفته DGاين سه مد عملكرد  نامهها نقش كليدي دارند، در اين پايانو كاهش هزينه

) 1-2-2-4( صورت موازي با شبكه اي كه بهدهد كه منبع توليد پراكندهزماني رخ مي اي توليد پراكندهد عملكرد جزيرهذكر شد، م
را كه از  توزيع يقسمتي از شبكه ادامه دهد و توان اصلي همچنان به توليد يدر حال كار بوده است، بعد از جدا شدن از شبكه

تنها مدي كه نامه، در اين پايان از بين مدهاي در نظر گرفته شدهبر اساس اين تعريف، . تأمين نمايد منبع اصلي جدا شده است
  .اي ارادي را دارد، مد عملكرد حذف پيك استامكان انتقال به حالت عملكرد جزيره

  :توان روش پيشنهادي را اينطور بيان كردبا در نظر گرفتن مطالب مذكور، مي

برداري اي ارادي را دارد بهرهمد جزيره در كاركردصورت واحد حذف پيك كه قابليت طي سال فقط به DGيكبار فرض شود 
صورت واحد طي سال فقط به DGيكبار هم فرض شود  .ددر هر ساعت محاسبه شو hSAIDI(t) مقدارشود و با اين فرض 

ستفاده از سيگنال با ا توانمي سپس. ددر هر ساعت محاسبه شو hSAIDI(t)رقدابرداري شود و با اين فرض مهرهپشتيبان ب
و تابع  حداقل شود SAIDIرا در هر ساعت تعيين كرد طوريكه در نهايت شاخص  DGي عملكرد گيري زير مد بهينهتصميم

  .تأمين شود) 4-3 (يهدف رابطه

) 3-5(  UVW�t� = hSAIDI�X�t� * hSAIDID�t�  

hSAIDIي فوق، در رابطه
PI

(t)  متوسط مدت زمان قطع برق ساعتي سيستم است، زمانيكه شركت توزيع طي سال ازDG 
hSAIDI .برداري نمايدي ارادي را نيز دارد بهرهدر مد جزيره كاركردبه صورت واحد حذف پيك كه قابليت 

S
(t)  هم متوسط مدت

در واقع . برداري نمايدبه صورت واحد پشتيبان بهره DGزمان قطع برق ساعتي سيستم است زمانيكه شركت توزيع طي سال از 
 DG مثبت شود، يعنيUDG(t)پس اگر  .برداري شودبهره كندايجاد ميرا  hSAIDI(t)بايد در مدي كه حداقل  DGدر هر ساعت 

برداري در مد حذف پيك كه قابليت بهره بايد در مد DGمنفي شود يعني UDG(t) برداري شود و اگربايد در مد پشتيبان بهره
  .برداري شودي ارادي را نيز دارد بهرهجزيره

 SAIDI قابليت اطمينان براي كاهش شاخص DGي عملكرد مد بهينه تعيين براي پيشنهادي الگوريتمفلوچارت  3-3 شكل 
 .كندكمك مي فلوچارتبه فهم بهتر  توضيحات اين بخش. دهدا نمايش مير
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   SAIDIبا در نظر گرفتن شاخص  DGعملكرد  ي تعيين مد بهينه پيشنهادي برايالگوريتم فلوچارت  -3- 3 شكل 

كه در نهايت،  طوري را تعيين نمود DG عملكرد ينهپيشنهادي فوق، در هر ساعت مد بهيتوان با استفاده از الگوريتم پس مي
  .ايجاد شود SAIDIدر كل سال حداقل 



  DG 50 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

سازي  ي پالستيك ها، كارخانه مانند سردخانه(در صورتيكه مشتركين شركت توزيع به مدت زمان قطع برق بسيار حساس باشند
  .جلب نمايدمشتركين را  رضايت بدين ترتيب استفاده نمايد و SAIDIتواند از اين روش براي كاهش ، شركت توزيع مي...)و 

  EENSبراي كاهش شاخص  DGعملكرد  ي روش تعيين مد بهينه )3-3-2

كل انرژي تأمين نشده در  اين شاخص. انتظار سيستم معرفي شدي مورد شاخص انرژي تأمين نشده )2-2-3-3-1 (در بخش
 .شودمحاسبه مي )6-3 (ي از رابطه مانطور كه گفته شده دهد ورا نشان مي در يك سال يك سيستم

) 3-6( EENS =-L/���. U� �KWh
year�

�

���
 

كه اين امر براي مشتركين و  در طول سال كمتر است ي سيستمانرژي تأمين نشدههرچه ميزان اين شاخص كمتر باشد، 
را در طول سال طوري تعيين  DG عملكرد يي روشي، مد بهينهرائهاپس هدف اين است كه با . هاي توزيع مطلوب استشركت

 .كنيم كه در نهايت اين شاخص حداقل گردد

طبق مطلبي  .شودپيشنهاد مي» ١)hENS( سيستم ساعتي يانرژي تأمين نشده «براي اين منظور استفاده از شاخص ساعتي
و در  محاسبه نمود )7- 3 (ي را در هر ساعت از رابطه hENS(t)توان ميذكر شد،  hSAIDIي كه در بخش قبل براي محاسبه

تعداد كل نقاط بار قطع شده  CLPدر اين رابطه،  .بدست خواهد آمد EENSدر كل سال، مقدار  hENS(t)نهايت، با جمع مقادير 
 tدر ساعت  آنرخداده براي  jي حوادث به ازاي همه iي بار ي ساعتي نقطهانرژي تأمين نشده hENSi(t)و است tدر ساعت 

است كه در واقع  tدر ساعت  iنقطه بار  متوسط بار متصل شده به La(i,j)(t) شود، كه در آنمحاسبه مي )8-3 (ي است و از رابطه
ي مدت زمان قطع برق نقطه ri,j(t)است و  tدر ساعت  jي ي رخداد حادثهبه واسطه iي نقطه بار همان متوسط توان تأمين نشده

 .باشدمي tدر ساعت  jي به ازاي حادثه iبار 

) 3-7(  hENS�t� = -hENS��t�
O�

���
 

) 3-8(  hENS��t� = -L/��,4��t�. r�,4�t�
P4

 

مراحل انجام كار به طور مفصل در باال ذكر شد، . دهدرا نشان مي hENS(t)ي الگوريتم كلي محاسبهفلوچارت  4-3 شكل 
  .وار روند محاسبه استمذكور نمايش خالصه فلوچارتهدف از 

                                                      

1
 
- Hourly Energy Not Supplied

 



  DG  51 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم
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   hENS(t) ي الگوريتم كلي محاسبهفلوچارت  -4- 3 شكل 



  DG 52 ي عملكرد يشنهادي براي تعيين مد بهينههاي پ الگوريتم

  

 و به چه مدت زمان  رخ داده است، باعث قطع شدن كدام نقاط بار يا حوادثي شود كه اگر حادثهپس در هر ساعت بررسي مي
ساعت  8760براي  hENS(t)در نهايت مجموع مقادير . شودمحاسبه مي )7-3 (ي از رابطه hENS(t)سپس شاخص . شده است

ميزان متوسط بار قطع شده در  DG عملكرد يپس اگر بتوان در هر ساعت با انتخاب مد بهينه. است EENSبرابر شاخص  سال
- مي EENSدر هر ساعت است كه در نهايت منجر به كاهش  hENS، به معني حداقل كردن شاخص دآن ساعت را كاهش دا

  :صورت زير تعريف نمودتوان تابع هدف را بهپس مي. شود

) 3-9(  min - hENS�t�
QRST

U��
  

  :را اينطور بيان كردتوان روش پيشنهادي با در نظر گرفتن مطالب مذكور، مي

برداري اي ارادي را دارد بهرهصورت واحد حذف پيك كه قابليت كاركرد در مد جزيرهطي سال فقط به DGيكبار فرض شود 
صورت واحد طي سال فقط به DGيكبار هم فرض شود  .ددر هر ساعت محاسبه شو hENS(t) مقدارشود و با اين فرض 

توان با استفاده از سيگنال سپس مي. ددر هر ساعت محاسبه شو hENS(t) مقداراين فرض برداري شود و با پشتيبان  بهره
حداقل شود و تابع  EENSرا در هر ساعت تعيين كرد طوريكه در نهايت شاخص  DGي عملكرد گيري زير، مد بهينهتصميم

  .شود برآورده )9-3 (ي هدف رابطه

) 3-10(  UVW�t� = hENS�X�t� * hENSD�t�  

hENSي فوق، در رابطه
PI

(t) ساعتي سيستم است، زمانيكه شركت توزيع طي سال از  يانرژي تأمين نشدهDG ت صور به
hENS. برداري نمايدي ارادي را نيز دارد، بهرهواحد حذف پيك كه قابليت كاركرد در مد جزيره

S
(t)  ي انرژي تأمين نشدههم

در واقع در هر ساعت . برداري نمايدصورت واحد پشتيبان بهره به DGسيستم است، زمانيكه شركت توزيع طي سال از  ساعتي
DG  دي كه حداقلبايد در مhENS(t) پس اگر . برداري شودكند بهرهرا ايجاد ميUDG(t) مثبت شود، يعني DG  دبايد در م

ي ارادي برداري در مد جزيرهحذف پيك كه قابليت بهره بايد در مد DGمنفي شود يعني UDG(t) برداري شود و اگرپشتيبان بهره
  .برداري شودرا نيز دارد بهره

 EENSبراي كاهش شاخص قابليت اطمينان  DGي عملكرد فلوچارت الگوريتم پيشنهادي براي تعيين مد بهينه 5-3 شكل 
  .كندبه فهم بهتر فلوچارت كمك مي قبلي،توضيحات . دهدرا نمايش مي



  DG  53 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

 

   EENSبا در نظر گرفتن شاخص  DGعملكرد  ي تم پيشنهادي براي تعيين مد بهينهفلوچارت الگوري -5- 3 شكل 

كه در نهايت،  طوري را تعيين نمود DG عملكرد يتوان با استفاده از الگوريتم پيشنهادي فوق، در هر ساعت مد بهينهپس مي
  .ايجاد شود EENSحداقل  الدر كل س



  DG 54 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

، از اين روش توانند به منظور حداقل كردن ميزان انرژي تأمين نشدههاي توزيع مالك منبع توليد پراكنده، ميپس شركت
  .خود استفاده كنند DGي عملكرد پيشنهادي براي تعيين مد بهينه

  برداري  كلي بهره ي هزينه براي كاهش DGعملكرد  ي روش تعيين مد بهينه )3-3-3

وابسته به مدت زمان قطع برق، نوع مشترك قطع شده و  ECOSTمالحظه شد، شاخص  )1-4-3-1 (همانطور كه در بخش
در طول سال ميزان اين شاخص پس هرچه . كندبيان ميي قطع مشترك را اين شاخص هزينه .باشدميزان بار قطع شده مي

هاي توزيع موظف به پرداخت غرامت به ازاي از طرفي با توجه به اينكه در اكثر كشورهاي پيشرفته، شركت .بهتر است كمتر باشد
برداري شركت ي كلي بهرهتابع هدف را حداقل كردن هزينه ،توان در اين بخش، پس مي]8[قطع شدن برق مشتركين هستند

ي و هزينه DGبرداري ي بهرهي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع، هزينهتوزيع قرار داد، كه برابر است با مجموع هزينه
، هم سطح قابليت اطمينان و رضايتمندي مشتركين افزايش ECOSTبدين ترتيب با كاهش مقدار . قطع برق مشترك مورد انتظار

پس هدف اين است كه با  . شودبرداري شركت توزيع، منافع شركت توزيع تأمين ميي كلي بهرهيابد و هم با كاهش هزينهمي
 سيستم توزيع برداريي كلي بهرههزينهطوري تعيين كنيم كه در نهايت را در طول سال  DG عملكرد يي روشي، مد بهينهارائه

  .حداقل گردد

براي . شودپيشنهاد مي» ١)hECOST(t)(مورد انتظار ي قطع برق ساعتيهزينه«براي اين منظور استفاده از شاخص ساعتي
در سيستم توزيع رخ داده است و اين  چه خطاهايي دا بايد بررسي شود كه در آن ساعتي اين شاخص در هر ساعت، ابتمحاسبه

 jي خطاي حادثه tمثالً اگر فرض شود در ساعت . اندخطاها باعث بروز قطعي برق در چه نقاط باري و به چه مدت زماني شده
و با توجه به  iي بار با توجه به نوع مشترك نقطه ،شده است  ri,j(t)رخ داده و باعث بروز قطعي برق به مدت iي بار براي نقطه

براي  jخطاي  رخداد يواسطه، بهtي قطعي برق در ساعت هزينه )دالر بر كيلووات(پريونيت ، مقدار)ri,j(t)(مدت زمان قطعي برق
ي ساعتي تأمين نشده مقدار بار .شودنمايش داده مي Ci,j(ri,j)(t)با  كه شودمشخص مي مربوطه SCDFاز جدول  ،iي بار نقطه
ي قطع برق ساعتي مورد توان مقدار هزينهپس مي. )La(i,j)(هم مشخص استt در ساعت  jي بروز خطايواسطهبه iي بار نقطه

  .]8[محاسبه نمود )11-3 ( ياز رابطه )t )hECOSTi(t)در ساعت  براي آن را به ازاي تمام حوادث رخداده iبار  ي انتظار نقطه

) 3-11(  hECOST��t� = -C�,46r�,47�t�
P4

. L/�Y,Z��t�  

 tي قطع برق ساعتي مورد انتظار سيستم به ازاي تمام نقاط بار قطع شده در ساعت توان مقدار هزينهپس مي
)hECOST(t) (ي زير محاسبه نمودرا از رابطه:  

) 3-12(  hECOST�t� = -hECOST��t�
O�

���
  

) 3-13(  
ECOST = - hECOST�t�

QRST

U��
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- Hourly Expected Interruption COST 



  DG  55 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

مراحل انجام كار به طور مفصل در باال ذكر . دهدرا نشان مي hECOST(t)ي فلوچارت الگوريتم كلي محاسبه 6- 3 شكل 
  .وار روند محاسبه استشد، هدف از فلوچارت مذكور نمايش خالصه

∑
=

=
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1j

ji,ji,j)a(i,i )(t)(rC(t).L(t)hECOST

∑
=

=

CLP

1i

i (t)hECOSThECOST(t)

 

   hECOST(t) ي الگوريتم كلي محاسبهفلوچارت  -6- 3 شكل 



  DG 56 ملكردي ع هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

كدام نقاط بار، به چه مدت  رخ داده است، باعث قطع شدن يا حوادثي شود كه اگر حادثهپس در هر ساعت بررسي مي
در نهايت مجموع . شوده ميمحاسب )12-3 (ي از رابطه hECOST(t)سپس شاخص . است شده )La(i,j)(، و چه مقدار)ri,j(t)(زمان

 يپس اگر بتوان در هر ساعت با انتخاب مد بهينه. است ECOSTبرابر شاخص  ساعت سال 8760براي  hECOST(t)مقادير 
در هر ساعت است  hECOST(t)معني حداقل كردن شاخص  هرا حداقل نمود، ب ي قطع برق ساعتيميزان هزينه، DG عملكرد

  . شودمي ECOSTكه در نهايت منجر به كاهش 

برداري شركت توزيع است ي كلي بهرههدف حداقل كردن هزينه ،همانطور كه در ابتداي اين بخش ذكر شد، در اين قسمت
قطع  ي مورد انتظارو هزينه DGبرداري ي بهرههزينهي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع، كه برابر است با مجموع هزينه

يابد و هم با ، هم سطح قابليت اطمينان و رضايتمندي مشتركين افزايش ميECOSTبدين ترتيب با كاهش مقدار . برق مشترك
صورت زير  پس در اين بخش تابع هدف به. شودبرداري شركت توزيع، منافع شركت توزيع تأمين ميي كلي بهرهكاهش هزينه
  :شودتعريف مي

) 3-14(  min -[C\�t� G CVW�t� G hECOST�t�]
QRST

U��
  

- ي ساعتي بهرههزينه CDG(t)است؛  ي ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيعهزينه CU(t) )14- 3 (يدر رابطه

  . باشدي قطع برق ساعتي مورد انتظار مشتركين ميهزينه hECOST(t)است؛ و  DGبرداري 

ي ساعتي هر مگاوات توان تأمين شده از طريق هزينه cU(t)كه در آن  را به شكل زير تعريف كرد) 14-3 (يتوان رابطهمي
و  ،ين شده از طريق شركت توزيعميزان بار تأم LU(t)است؛  DGبرداري ي هر مگاوات بهرههزينه cDGشركت توزيع است؛ 

LDG(t)  ميزان بار تأمين شده از طريقDG است.  

) 3-15(  min -[c\�t� = L\�t� G cVW = LVW�t� G hECOST�t�]
QRST

U��
  

  :توان روش پيشنهادي را اينطور بيان كردبا در نظر گرفتن مطالب مذكور، مي

برداري اي ارادي را دارد بهرهصورت واحد حذف پيك كه قابليت كاركرد در مد جزيرهطي سال فقط به DGيكبار فرض شود 
صورت واحد طي سال فقط به DGيكبار هم فرض شود  .ددر هر ساعت محاسبه شو hECOST(t) قدارشود و با اين فرض م

توان با استفاده از سيگنال سپس مي. دمحاسبه شودر هر ساعت  hECOST(t) مقداربرداري شود و با اين فرض پشتيبان بهره
 برداري سيستم توزيعبهره كلي يهزينه را در هر ساعت تعيين كرد طوريكه در نهايت DGي عملكرد گيري زير، مد بهينهتصميم

  .تأمين شود )15-3 (ي حداقل شود و تابع هدف رابطه

) 3-16(  UVW�t� = ^C\,�X�t� G CVW,�X�t� G hECOST�X�t�_ * ^C\,D�t� G CVW,D�t� G hECOSTD�t�_  

  :داريم ي فوقدر رابطه

CU,PI(t) :ي ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع، زمانيكه شركت توزيع طي سال از هزينهDG  به صورت واحد
  .برداري نمايدي ارادي را نيز دارد بهرهحذف پيك كه قابليت كاركرد در مد جزيره

CDG,PI(t) :برداري ي ساعتي بهرههزينهDG زمانيكه شركت توزيع طي سال از ،DG يك كه قابليت به صورت واحد حذف پ
  .برداري نمايدي ارادي را نيز دارد بهرهكاركرد در مد جزيره



  DG  57 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

hECOST
PI

(t): ي قطع برق ساعتي مورد انتظار مشتركين، زمانيكه شركت توزيع طي سال از هزينهDG  به صورت واحد
  .برداري نمايدي ارادي را نيز دارد بهرهحذف پيك كه قابليت كاركرد در مد جزيره

CU,S(t) :ي ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع، زمانيكه شركت توزيع طي سال از هزينهDG  به صورت واحد
  .برداري نمايدپشتيبان بهره

CDG,S(t) :برداري ي ساعتي بهرههزينهDG زمانيكه شركت توزيع طي سال از ،DG برداري به صورت واحد پشتيبان بهره
  .نمايد

hECOST
S
(t): ي قطع برق ساعتي مورد انتظار مشتركين، زمانيكه شركت توزيع طي سال از هزينهDG  به صورت واحد

  .برداري نمايدپشتيبان بهره

- كند بهرهرا ايجاد مي ١)hTCOST(t)(برداريبهرهساعتي  كلي يهزينهبايد در مدي كه حداقل  DGدر واقع در هر ساعت 

بايد  DGمنفي شود يعني UDG(t) برداري شود و اگربايد در مد پشتيبان بهره DG مثبت شود، يعنيUDG(t)پس اگر . برداري شود
  .برداري شودي ارادي را نيز دارد بهرهبرداري در مد جزيرهحذف پيك كه قابليت بهره در مد

برداري را ي كلي بهرهبراي كاهش هزينه DGي عملكرد فلوچارت الگوريتم پيشنهادي براي تعيين مد بهينه 7-3 شكل 
  .كندتوضيحات قبلي، به فهم بهتر فلوچارت كمك مي. دهدنمايش مي

                                                      

1
 
-Hourly Total COST 



  DG 58 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

 

  رداريب ي كلي بهره كاهش هزينه براي DGعملكرد  ي الگوريتم پيشنهادي براي تعيين مد بهينهفلوچارت  -7-3 شكل 



  DG  59 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

 كه در نهايت  طوري تعيين نمود را DG عملكرد يتوان با استفاده از الگوريتم پيشنهادي فوق، در هر ساعت مد بهينهپس مي
  .در كل سال حداقل شودي توزيع برداري شبكهي كلي بهرههزينه

- ي كلي بهرهمنظور دستيابي به افزايش سطح رضايت مشتركين و همچنين كاهش هزينهتوانند بهمي هاي توزيعپس شركت

  .برداري، از اين روش پيشنهادي استفاده كنند

، انرژي تأمين )SAIDI(متوسط مدت زمان قطع برق سيستم«بدين ترتيب با در نظر گرفتن سه شاخص قابليت اطمينان
ي ، سه روش براي تعيين مد بهينه»)ECOST(قطعي ي مورد انتظارو شاخص هزينه) EENS(انتظار سيستم ي موردنشده

-يمهاي تصمفقط توابع هدف و سيگنال هاي پيشنهادي مشابه استاصول روش همانطور كه ذكر شد،. ارائه شد DGعملكرد 
بسته به  توانندمي DGهاي توزيع مالك ها، شركتن روشبا استفاده از اي .باشدمتفاوت مي گيري، با توجه به شاخص مربوطه

   .برداري نمايندخود به بهترين شكل بهره DGاز  هدف مورد نظر،

  .هاي پيشنهادي، بررسي شده استسازي روشپياده در فصل بعد

  اي پيشنهاديه ادي روشمزاياي اقتص )3-4

-مكن را از صرف هزينه براي خريداري، نصب و بهرههاي توزيع تمايل دارند بيشترين سود مهمانطور كه ذكر شد، شركت

ويژه در ي توزيع، بهافزايش قابليت اطمينان و در نتيجه افزايش رضايتمندي مشتركين از شبكه .كسب نمايند DGبرداري 
   .باشدها بازار رقابتي برق وجود دارد، بسيار مهم و با ارزش ميكشورهايي كه در آن

در هر ساعت سال،  DGي عملكرد تواند با تعيين مد بهينهمي DGاول، شركت توزيع مالك  با بكارگيري روش پيشنهادي
را كاهش دهد كه منجر به افزايش رضايت مشتركين » )SAIDI(متوسط مدت زمان قطع برق سيستم«شاخص قابليت اطمينان 

بيشترين سود  ،DGگذاري براي نصب سرمايه، چون بدين ترتيب، شركت توزيع از شودو در نتيجه افزايش سود شركت توزيع مي
مانند (همچنين از اين طريق، مشتركيني كه به مدت زمان قطع برق حساس هستند .را در جهت هدف مورد نظر خود برده است

  .شوندبا كاهش متوسط مدت زمان قطع برق سيستم، ضرر كمتري متحمل مي ...)ها وصنايع غذايي، سردخانه

در هر ساعت سال،  DGي عملكرد تواند با تعيين مد بهينهمي DGشنهادي دوم، شركت توزيع مالك با بكارگيري روش پي 
كاهش انرژي قطع  را كاهش دهد كه منجر به» )EENS(ي مورد انتظار سيستمانرژي تأمين نشده«شاخص قابليت اطمينان 

بيشترين  DGگذاري براي نصب از سرمايه تواندمي و در نتيجه شركت توزيع شودها ميآنافزايش رضايت ي مشتركين و شده
ها بسيار همچنين از اين طريق، مشتركيني كه ميزان انرژي قطع شده براي آن .كسب نمايدسود را در جهت هدف مورد نظر خود 

 .شوندمي كمتر دچار زياني مورد انتظار سيستم، انرژي تأمين نشده كاهش با )...و صنايع ،مانند كارخانجات(با اهميت است

ي عملكرد منبع توليد پراكنده اقتصادي قابليت اطمينان براي تعيين مد بهينه روش پيشنهادي سوم هم كه از يك شاخص
برداري سيستم توزيع، مزاياي اقتصادي چشمگيري براي شركت ي كلي بهرهاستفاده نموده است، در نهايت با كمينه كردن هزينه

ي مورد انتظار قطع برق مشترك، رضايت قع با استفاده از اين روش، عالوه بر اينكه با كاهش هزينهدر وا. نمايدتوزيع ايجاد مي
برداري سيستم ي كلي بهرهه، كاهش هزينشودميي خود منجربه افزايش سود شركت توزيع يابد كه به نوبهها افزايش ميآن

  .شودمالك منبع توليد پراكنده ميهاي توزيع منجر به مزاياي اقتصادي بيشتري براي شركت توزيع



  DG 60 ي عملكرد هاي پيشنهادي براي تعيين مد بهينه الگوريتم

  

  گيري نتيجهخالصه فصل و  )3-5

ي  حالته 7، مدل ماركوف ]8[اي ارادي، به مدل ماركوف ارائه شده در مرجع  با اضافه كردن مد عملكرد جزيره در اين فصل
متوسط مدت «با در نظر گرفتن سه شاخص قابليت اطمينان  همچنين. ي قبلي است حالته 6تر از مدل  يد ارائه شد كه كاملجد

 ي مورد انتظارو شاخص هزينه) EENS(ي مورد انتظار سيستم، انرژي تأمين نشده)SAIDI(زمان قطع برق سيستم
بررسي شد كه به ترتيب منجربه كاهش مدت پيشنهاد و  DGي عملكرد ، سه روش براي تعيين مد بهينه»)ECOST(قطعي

برداري سيستم ي كلي بهرهها و كاهش هزينهي آنزمان قطع برق مشتركين سيستم توزيع، كاهش ميزان انرژي تأمين نشده
قابليت اطمينان هاي در طول سال، از شاخص DG عملكرد يهاي پيشنهادي، براي تعيين مد بهينهدر تمام روش. شوندتوزيع مي

   .ساعتي استفاده شد

، با در نظر گرفتن هر شاخص قابليت اطمينان ديگري هم DGي عملكرد توان نتيجه گرفت، براي تعيين مد بهينهپس مي
ها را براي هدف مورد نظر تغيير و استفاده كرد و آنهاي پيشنهادي در اين فصل روش كار گرفته شده دراز اصول به توانمي
  .ه دادتوسع
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  چهارمفصل .  ٤

  پيشنهادياي ه سازي روش پياده

  مقدمه )4-1

، سه روش براي تعيين مد ECOSTو  SAIDI ،EENSدر فصل گذشته، با در نظر گرفتن سه شاخص قابليت اطمينان 
براي اين منظور، . هاي ارائه شده را مورد بررسي قرار دهدسازي روشاين فصل قصد دارد پياده. ارائه شد DGي عملكرد بهينه
هاي مناسب براي الگوريتم مهادر ادشده است،  انتخاب ن نامهپايا اين پيشنهادي درهاي سازي روشمناسب براي پياده روشابتدا 
  .شده است بياني مورد مطالعه معرفي شده و مشخصات آن ، شبكهانتهادر . اندارائه شده ي پيشنهاديهاروش سازيپياده

  هاي پيشنهادي شسازي رو روش مناسب براي پياده )4-2

كنند و هاي قابليت اطمينان ساعتي استفاده مياز شاخص ،همانطور كه در فصل قبل مشاهده شد، هر سه روش پيشنهادي
 )4-2 (در بخش با توجه به مطالب ارائه شده .زمان استفاده شده استي متغير با هزينه بار و مدل ها از مدلهمچنين در اين روش

با توجه به اينكه موضوعات . مناسب نيستند پيشنهاديهاي سازي روشبراي پياده ي كه به اختصار معرفي شدند،هاي تحليلروش
- توانند به آساني با استفاده از شبيهزمان ميهاي متغير با زمان و كالً پارامترهاي متغير با داراي ترتيب زماني وقوع، عدم قطعيت

مونت كارلوي ترتيبي يا سازي روش شبيه نامه نيزازي شوند، در اين پايانسازي مونت كارلوي ترتيبي در نظر گرفته و پياده س
  .هاي پيشنهادي استفاده شده استسازي روشبراي پياده معرفي شد، )2-2-4-2 (كه در بخش  ايزنجيره

روشي صد در  هاي جنبههمهمونت كارلو روشي است كه از سازي روش شبيهبيان شد،  )2-2-4-2 (در بخش  همانطور كه
سازي زماني شوند و در واقع اين روش، مدلسازي ميدر اين روش، رفتار تصادفي اجزاي سيستم مدل. صد تصادفي است

-افزار كامپيوتري مياين روش كالً بر اساس استفاده از توليد اعداد تصادفي توسط نرم .باشدرويدادهاي احتمالي در بستر زمان مي

نامه نيز براي اين منظور است كه در اين پايان درتمندافزارهاي مناسب و قيكي از نرم MATLABافزار محاسباتي نرمباشد كه 
  .مورد استفاده قرار گرفته است

  .هاي پيشنهادي، ارائه شده است سازي الگوريتم پس از انتخاب روش مناسب،  كاربرد آن براي پياده
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  هاي پيشنهادي هر يك از روش زيسا پياده مناسب براي هاي الگوريتم )4-3

 پيشنهاديهاي روشسازي اي براي پيادهسازي مونت كارلوي زنجيرهشبيهاز نامه، در اين پايانبراساس مطالب بخش قبل، 
هاي مناسب الگوريتم ،در ادامه .به كار گرفته شده است MATLABو براي اين منظور، نرم افزار قدرتمند  شده است استفاده
  .سازي مونت كارلو ارائه شده استهاي پيشنهادي با استفاده از شبيهسازي روشدهبراي پيا

  اول پيشنهادي روش سازي الگوريتم مناسب براي پياده )4-3-1

 »SAIDIكاهش شاخص  براي، DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه« فصل قبل، روش پيشنهادي اول مطالب بر اساس
سازي به شرح زير هاي شبيهسازي اين روش، گاماي براي پيادهمونت كارلوي زنجيرهسازي منظور كاربرد روش شبيهبه .است
  :باشدمي

 .ي مورد بررسيدريافت اطالعات تمام عناصر شبكه .1

با و  هاهر يك از المانبراي  µو  λهر جزء سيستم توزيع با مشخص بودن مقادير ي خرابي و ترميم براي سابقهايجاد  .2
  2-2 شكل  ي عملياتي زمان كاركرد و تعمير هر المان، مشابهدر اين مرحله، سابقه .)14- 2 (و )13- 2 (استفاده از روابط 

 .آيدبدست مي

 .µDG وλDG  با مشخص بودن مقادير DGي عملياتي زمان كاركرد و خرابي ايجاد سابقه .3

 .DGها و ي الماني عملياتي بدست آمده براي همهي عملياتي كلي سيستم، با تركيب سابقهايجاد سابقه .4

 .عملياتي كلي سيستم يسابقهبا توجه به  tتعيين خطاهاي رخداده در ساعت  .5

 .عمليات كليدزني به منظور جداسازي خطا و بازيابي شبكهانجام  .6

و عمليات بازآرايي انجام شده بعد از  DG مد عملكرد ،با توجه به ساختار شبكهتعيين نقاط بار قطع شده در هر ساعت،  .7
  .رخداد خطا

- نقطه و مدت زمان قطع برق) t )Ni,j(t)در ساعت  jي حادثههر به ازاي  iي بار ي نقطهتعداد مشتركين قطع شدهتعيين  .8

، به iي بار متوسط مدت زمان قطع برق ساعتي نقطه محاسبه سپس). t )ri,j(t)در ساعت  jي حادثههر به ازاي  iي بار 
، تعداد كل LPكه در آن  .)1-4 (ي از رابطه )t )hSAIDIi(t)در ساعت  iي بار رخداده براي نقطه jي حوادث ازاي همه
 .است iي بار تعداد مشتركين هر نقطه Nkاست و  سيستم نقاط بار

) 4-1( hSAIDI��t� =
∑ N�,4�t�. r�,4�t�P4

∑ NC�C��
 

 .tبراي تمام نقاط بار قطع شده در ساعت  8تكرار گام  .9

ي  تعداد كل نقاط بار قطع شده CLP كه در آن )2-4 (ي ، از رابطهtبراي ساعت  hSAIDI(t)شاخص ساعتي تعيين  .10
 .است tدر ساعت  مورد بررسي شبكه

) 4-2( hSAIDI�t� = -hSAIDI��t�
O�

���
 

اي ارادي در مد عملكرد حذف پيك با قابليت كاركرد در مد جزيرهطي سال  DGبا فرض اينكه  10تا  5هاي انجام گام .11
DG(برداري شودبهره

PI(. 

DG(برداري شوددر مد عملكرد پشتيبان بهرهطي سال  DGبا فرض اينكه  10تا  5هاي انجام گام .12
S(. 
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مد  ثبتو  hSAIDI(t)مقدار حداقل  تعيينو  در هر ساعت 12و  11هاي ي مقادير ساعتي بدست آمده از گاممقايسه .13
 DGي توان مد بهينهدر اين گام ميپس  .tدر ساعت بهينه مد عملكرد عنوانهب، hSAIDI(t)حداقل مقدار عملكرد داراي

 .را در هر ساعت بدست آورد

براي هر يك از ساعات  DGي عملكرد و تعيين مد بهينه) ساعت 8760(براي تمام ساعات سال 13تا  11هاي تكرار گام .14
 .hSAIDI(t)سال، با در نظر گرفتن شاخص قابليت اطمينان 

مد حذف پيك : DG برداريمدهاي بهرهبراي هر يك از (را  SAIDIسازي حاضر، مقدار توان در سال شبيهدر نهايت مي .15
 SAIDIy ، كه در آنمحاسبه نمود) 3-4 (ي از رابطه) اي ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهبرداري در مد جزيرهيت بهرهلبا قاب
 .ام استyسازي بدست آمده در سال شبيه SAIDIمقدار 

) 4-3( SAIDI< = - hSAIDI�t�
QRST

U��
 

برو، در  2سازي است، به گام هاي مورد نظر براي شبيهسازي، كمتر از تعداد سالي شبيههاي انجام شدهاگر تعداد سال .16
 .برو 17غير اينصورت، به گام 

مد : DGبرداري مدهاي بهرهبراي هر يك از ( مورد نظر ١)TSY(سازيهاي شبيهبراي كل سال SAIDIتعيين مقدار  .17
  ).4- 4 (ي با استفاده از رابطه )اي ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهبرداري در مد جزيرهبهرهيت لحذف پيك با قاب

) 4-4( SAIDI = ∑ SAIDI<`Da<��
TSY  

توان در شود، ميتعيين مي DGي عملكرد سازي فوق، عالوه بر اينكه در هر ساعت مد بهينهالگوريتم شبيه با استفاده از
برداري در مد برداري حذف پيك با قابيت بهرهبهره مد(طي سال DGبرداري مختلف بهره مدهايرا براي  SAIDIنهايت، مقادير 

بدست آورد و نتايج را باهم ) برداري بهينه طي سالبهره مدبرداري پشتيبان طي سال و بهره مداي ارادي در طي سال، جزيره
  .مقايسه نمود

كاهش  به منظور DGي عملكرد سازي مونت كارلوي ترتيبي براي تعيين مد بهينهفلوچارت الگوريتم شبيه 1-4 شكل 
SAIDI كندفوق، به فهم بهتر فلوچارت كمك ميتوضيحات . دهدشان ميرا ن.   

                                                      

1
 
- Total Simulation Year 
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  اول پيشنهادي سازي مونت كارلو براي روش فلوچارت الگوريتم شبيه -1- 4 شكل 
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  سازي روش پيشنهادي دوم الگوريتم مناسب براي پياده )4-3-2

» EENSبراي كاهش شاخص  DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه« مطالب فصل قبل، روش پيشنهادي دومبر اساس 
- منظور كاربرد روش شبيهبه. در روش قبل است ارائه شدهالگوريتم مورد استفاده در اين روش هم مشابه الگوريتم در كل،  .است

  :باشدسازي به شرح زير ميهاي شبيه، گامدوم روشسازي اي براي پيادهسازي مونت كارلوي زنجيره

 .ي مورد بررسيعناصر شبكه دريافت اطالعات تمام .1

ها و با براي هر يك از المان µو  λي خرابي و ترميم براي هر جزء سيستم توزيع با مشخص بودن مقادير ايجاد سابقه .2
  2-2 شكل ي عملياتي زمان كاركرد و تعمير هر المان، مشابه در اين مرحله، سابقه). 14-2 (و) 13-2 (استفاده از روابط 

 .آيدبدست مي

 .µDG وλDG با مشخص بودن مقادير  DGي عملياتي زمان كاركرد و خرابي ايجاد سابقه .3

 .DGها و ي الماني عملياتي بدست آمده براي همهي عملياتي كلي سيستم، با تركيب سابقهايجاد سابقه .4

 .ي عملياتي كلي سيستمبا توجه به سابقه tتعيين خطاهاي رخداده در ساعت  .5

 .انجام عمليات كليدزني به منظور جداسازي خطا و بازيابي شبكه .6

و عمليات بازآرايي انجام شده بعد از  DGتعيين نقاط بار قطع شده در هر ساعت، با توجه به ساختار شبكه، مد عملكرد  .7
 . رخداد خطا

 و مدت زمان قطع برق) t )L(a)i,j(t)در ساعت  jي به ازاي هر حادثه i ي باري نقطهار متوسط بار قطع شدهمقدتعيين  .8
، به iي بار ساعتي نقطه يانرژي تأمين نشده ي محاسبهسپس ). t )ri,j(t)در ساعت  jي به ازاي هر حادثه iي بار نقطه

   .)5- 4 (ي از رابطه )t )hENSi(t)در ساعت  آنرخداده براي  jي حوادث ازاي همه

) 4-5( hENS��t� = -L�/��,4�t�.
P4

r�,4 �t� 

 .tبراي تمام نقاط بار قطع شده در ساعت  8تكرار گام  .9

تعداد كل نقاط بار قطع شده در  CLP كه در آن )6-4 (ي ، از رابطهt، براي ساعت hENS(t)تعيين شاخص ساعتي  .10
 .است tساعت 

) 4-6( hENS�t� = -hENS��t�
O�

���
 

اي ارادي طي سال در مد عملكرد حذف پيك با قابليت كاركرد در مد جزيره DGبا فرض اينكه  10تا  5هاي انجام گام .11
DG(برداري شودبهره

PI(. 

DG(برداري شودطي سال در مد عملكرد پشتيبان بهره DGبا فرض اينكه  10تا  5هاي انجام گام .12
S.( 

ثبت مد  و  hENS(t)تعيين حداقل مقدار  ودر هر ساعت  12و  11هاي ي مقادير ساعتي بدست آمده از گاممقايسه .13
 DGي توان مد بهينهپس در اين گام مي. t عنوان مد عملكرد بهينه در ساعت، بهhENS(t)عملكرد داراي حداقل مقدار
 .را در هر ساعت بدست آورد

براي هر يك از ساعات  DGي عملكرد و تعيين مد بهينه) ساعت 8760(براي تمام ساعات سال 13تا  11هاي تكرار گام .14
 .hENS(t)سال، با در نظر گرفتن شاخص قابليت اطمينان 

مد حذف پيك : DGبرداري مدهاي بهرهبراي هر يك از (را  EENSسازي حاضر، مقدار توان در سال شبيهدر نهايت مي .15
محاسبه نمود، كه در آن  )7-4 (ي ، از رابطه)اي ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهبرداري در مد جزيرهيت بهرهلبا قاب

EENSy  مقدارEENS سازي بدست آمده در سال شبيهyام است. 
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) 4-7(  EENS< = - hENS�t�
QRST

U��
 

برو، در  2سازي است، به گام هاي مورد نظر براي شبيهسازي، كمتر از تعداد سالي شبيههاي انجام شدهاگر تعداد سال .16
 .برو 17غير اينصورت، به گام 

يك مد حذف پ: DGبرداري بهرهبراي هر يك از ( مورد نظر) TSY(سازيهاي شبيهبراي كل سال EENSتعيين مقدار  .17
 . )8-4 (يبا استفاده از رابطه) اي ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهبرداري در مد جزيرهيت بهرهلبا قاب

) 4-8( EENS = ∑ EENS<`Da<��
TSY  

توان در شود، ميتعيين مي DGي عملكرد سازي فوق، عالوه بر اينكه در هر ساعت مد بهينهبا استفاده از الگوريتم شبيه
برداري در مد برداري حذف پيك با قابيت بهرهبهره مد(طي سال DGبرداري مختلف بهره مدهايرا براي  EENSنهايت، مقادير 

بدست آورد و نتايج را باهم ) برداري بهينه طي سالبهره مدبرداري پشتيبان طي سال و بهره مدطي سال، اي ارادي در جزيره
  .مقايسه نمود

به منظور كاهش  DGي عملكرد براي تعيين مد بهينهسازي مونت كارلوي ترتيبي فلوچارت الگوريتم شبيه 2-4 شكل 
EENS كندتوضيحات فوق، به فهم بهتر فلوچارت كمك مي. دهدرا نشان مي.  
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  دومسازي مونت كارلو براي روش پيشنهادي  فلوچارت الگوريتم شبيه-2- 4 شكل 
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  سومسازي روش پيشنهادي  الگوريتم مناسب براي پياده )4-3-3

- ي كلي بهرههزينه، براي كاهش DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه« مسوبر اساس مطالب فصل قبل، روش پيشنهادي 

. ه استاستفاده شد hECOSTكه براي اين منظور از شاخص قابليت اطمينان اقتصادي  است» )TCOST(ي توزيعبرداري شبكه
- منظور كاربرد روش شبيهبه. روش قبل استدو در كل، الگوريتم مورد استفاده در اين روش هم مشابه الگوريتم ارائه شده در 

  :باشدسازي به شرح زير ميهاي شبيهم، گامسوسازي روش اي براي پيادهسازي مونت كارلوي زنجيره

 .ي مورد بررسيدريافت اطالعات تمام عناصر شبكه .1

ها و با براي هر يك از المان µو  λي خرابي و ترميم براي هر جزء سيستم توزيع با مشخص بودن مقادير ابقهايجاد س .2
  2-2 شكل ي عملياتي زمان كاركرد و تعمير هر المان، مشابه در اين مرحله، سابقه). 14- 2 ( و) 13-2 (استفاده از روابط 

 .آيدبدست مي

 .µDG  وλDG با مشخص بودن مقادير  DGي عملياتي زمان كاركرد و خرابي ايجاد سابقه .3

 .DGها و ي الماني عملياتي بدست آمده براي همهي عملياتي كلي سيستم، با تركيب سابقهايجاد سابقه .4

 .ي عملياتي كلي سيستمبا توجه به سابقه tتعيين خطاهاي رخداده در ساعت  .5

 .ر جداسازي خطا و بازيابي شبكهانجام عمليات كليدزني به منظو .6

و عمليات بازآرايي انجام شده بعد از  DGتعيين نقاط بار قطع شده در هر ساعت، با توجه به ساختار شبكه، مد عملكرد  .7
 . رخداد خطا

 برقو مدت زمان قطع ) t )L(a)i,j(t)در ساعت  jي به ازاي هر حادثه iي بار ي نقطهمقدار متوسط بار قطع شدهتعيين  .8
ي هزينه )دالر بر كيلووات( مقدار پريونيت مشخص كردنسپس ، )t )ri,j(t)در ساعت  jي به ازاي هر حادثه iي بار نقطه

 SCDFبا استفاده از جدول  )i)Ci,j(ri,j)(t)ي بار براي نقطه jي خطاي ي هر حادثهواسطهبه tقطعي برق در ساعت 
ي قطع مقدار هزينه ي محاسبه در نهايت و )ri,j(مدت زمان قطعي برقو  iر ي بابا توجه به نوع مشترك نقطه مناسب و

  .)9-4 ( ياز رابطه )t )hECOSTi(t)رخداده براي آن در ساعت j به ازاي تمام حوادث iبرق ساعتي مورد انتظار نقطه بار 

) 4-9(  hECOST��t� = -C�,46r�,47�t�
P4

. L/�Y,Z��t�  

 .tبراي تمام نقاط بار قطع شده در ساعت  8تكرار گام   .9

تعداد كل نقاط بار قطع شده در  CLP كه در آن )10-4 (ي از رابطه tبراي ساعت  hECOST(t)تعيين شاخص ساعتي  .10
 .است tساعت 

) 4-10( hECOST�t� = -hECOST��t�
O�

���
  

ي ساعتي هزينه« ي حاصلضرب، از طريق محاسبه)CU(t)(ي ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيعهزينهتعيين  .11
 »)LU(t)(ميزان بار تأمين شده از طريق شركت توزيع «در » )cU(t)(هر مگاوات توان تأمين شده از طريق شركت توزيع

برداري ي هر مگاوات بهرههزينه « ي حاصلضربسبه، از طريق  محا)DG)CDG(t)برداري ي ساعتي بهرهتعيين هزينه .12
DG )cDG( « ميزان بار تأمين شده از طريق  «درDG )LDG(t)(« 

  ).11-4 (ي، با استفاده از رابطه)t)hTCOST(t)در ساعت  برداري شركت توزيعبهره ساعتي ي كليي هزينهمحاسبه .13

) 4-11(  hTCOST�t� =C\�t� G CVW�t� G hECOST�t�  
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ارادي اي طي سال در مد عملكرد حذف پيك با قابليت كاركرد در مد جزيره DGبا فرض اينكه  13تا  5هاي انجام گام .14
DG(برداري شودبهره

PI(. 

DG(برداري شودطي سال در مد عملكرد پشتيبان بهره DGبا فرض اينكه  13تا  5هاي انجام گام .15
S.( 

و ثبت مد  hTCOST(t)در هر ساعت و تعيين حداقل مقدار  15و  14هاي ي مقادير ساعتي بدست آمده از گاممقايسه .16
 در هر ساعت توانپس در اين گام مي. t عنوان مد عملكرد بهينه در ساعتبه hTCOST(t)عملكرد داراي حداقل مقدار

 .بدست آوردبرداري شركت توزيع  ي بهره براي حداقل كردن كل هزينهرا  DGي مد بهينه

براي هر يك از ساعات  DGي عملكرد و تعيين مد بهينه) ساعت 8760(براي تمام ساعات سال 16تا  14هاي تكرار گام .17
 .برداري سيستم توزيعي كلي بهرهمنظور حداقل كردن هزينههب سال

مد حذف : DGبرداري مدهاي بهرهبراي هر يك از (را  TCOSTسازي حاضر، مقدار توان در سال شبيهدر نهايت مي .18
محاسبه نمود، كه در آن ) 12-4 (ياز رابطه )ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهاي برداري در مد جزيرهيت بهرهلپيك با قاب
TCOSTy  مقدارTCOST سازي بدست آمده در سال شبيهyام است. 

) 4-12( TCOST< = - ThCOST�t�
QRST

U��
 

برو در  2سازي است، به گام هاي مورد نظر براي شبيهسازي، كمتر از تعداد سالي شبيههاي انجام شدهاگر تعداد سال .19
 .برو 20به گام  غير اينصورت

مد : DGبرداري براي هر يك از مدهاي بهره( مورد نظر) TSY(سازيهاي شبيهبراي كل سال TCOSTتعيين مقدار  .20
  .)13-4 (يبا استفاده از رابطه) اي ارادي، مد پشتيبان و مد بهينهبرداري در مد جزيرهبا قابليت بهرهحذف پيك 

) 4-13( TCOST = ∑ TCOST<`Da<��
TSY  

توان در شود، ميتعيين مي DGي عملكرد سازي فوق، عالوه بر اينكه در هر ساعت مد بهينهبا استفاده از الگوريتم شبيه
برداري در برداري حذف پيك با قابيت بهرهمد بهره(طي سال DGبرداري را براي مدهاي مختلف بهره TCOSTمقادير  نهايت

بدست آورد و نتايج را باهم ) برداري بهينه طي سالبرداري پشتيبان طي سال و مد بهرهطي سال، مد بهرهاي ارادي در مد جزيره
  .مقايسه نمود

-هزينهبه منظور كاهش  DGي عملكرد راي تعيين مد بهينهسازي مونت كارلوي ترتيبي بفلوچارت الگوريتم شبيه 3- 4 شكل 

  .كندتوضيحات فوق، به فهم بهتر فلوچارت كمك مي. دهدرا نشان مي برداري سيستم توزيعي كلي بهره
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  سومسازي مونت كارلو براي روش پيشنهادي  فلوچارت الگوريتم شبيه-3- 4 شكل 
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  هاي پيشنهادي سازي روش براي پياده مطالعهي مورد  شبكه معرفي )4-4

ي نمونه اجرا و ها روي يك شبكهنامه، اين روشهاي پيشنهادي در اين پايانسازي و بررسي كاربرد روشبه منظور پياده
  .اندارائه و تحليل شدهنتايج حاصل از بررسي، در فصل بعد اند و تست شده

 ده وانتخاب ش اصليي شبكهعنوان به RBTSي استاندارد شبكه 2ي توزيع شهري متصل به باس نامه، شبكهدر اين پايان
 2ي متصل به باس ي توزيع تغيير داده شدهشبكه، 4- 4 شكل . آن اعمال شده است تغييراتي روي به منظور انجام مطالعات،

RBTS ي مورد بررسيشود، شبكهشاهده ميهمانطور كه م .دهدنشان مي استفاده شده است نامهاين پايان را كه درمطالعات 
ت خطوط هوايي در نظر رصوتمام خطوط به .باشدمي DGي بار و يك نقطه 22ترانسفورماتور توزيع،  21قطعه خط،  36داراي 

  .اندگرفته شده

  

 هاي پيشنهادي سازي روش براي پياده مورد مطالعه ي شبكه - 4- 4 شكل 

استخراج شده  ]54[از مرجع  RBTSي استاندارد شبكه 2ي توزيع شهري متصل به باس اطالعات قابليت اطمينان شبكه
تمام ترانسفورماتورهاي ] 54[مرجع طبق  .دهدي مذكور را نشان ميشبكه اطمينان خطوطقابليت  اطالعات 1-4 جدول . است
شود، انطور كه مشاهده ميهم .هستندساعت  200تعمير  زمانو ) خرابي در سال(015/0، داراي نرخ خرابي موجود در شبكه توزيع

به همين علت، در مطالعات روي  ؛بسيار ناچيز است، در حاليكه در عمل چنين نيست رخ خرابي خطوط و ترانسفورماتورهامقادير ن
تا  نداهبرابر مقادير استاندارد در نظر گرفته شد 30خرابي داده شده براي خطوط و ترانسفورماتورها  هايي نمونه، مقادير نرخشبكه

  . تر شودبه مقادير واقعي نزديك
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  RBTSي  شبكه 2ي توزيع شهري متصل به باس  شبكه خطوط اطالعات قابليت اطمينان -1-4 جدول 

شماره 
  خط

طول 
  )كيلومتر(خط

خرابي (نرخ خرابي
در هر  در سال

  )كيلومتر خط

زمان 
  )ساعت(تعمير

شماره 
  خط

طول 
  )كيلومتر(خط

خرابي (نرخ خرابي
در هر  در سال

  )كيلومتر خط

زمان 
  )ساعت(تعمير

1  75/0  065/0  5  19  75/0  065/0  5  
2  60/0  065/0 5 20  80/0  065/0 5 

3  80/0  065/0 5 21  60/0  065/0 5 

4  75/0  065/0 5 22  75/0  065/0 5 

5  80/0  065/0 5 23  80/0  065/0 5 

6  60/0  065/0 5 24  75/0  065/0 5 

7  75/0  065/0 5 25  60/0  065/0 5 

8  80/0  065/0 5 26  80/0  065/0 5 

9  75/0  065/0 5 27  75/0  065/0 5 

10  60/0  065/0 5 28  60/0  065/0 5 

11  80/0  065/0 5 29  75/0  065/0 5 

12  75/0  065/0 5 30  60/0  065/0 5 

13  80/0  065/0 5 31  80/0  065/0 5 

14  60/0  065/0 5 32  75/0  065/0 5 

15  80/0  065/0 5 33  80/0  065/0 5 

16  75/0  065/0 5 34  60/0  065/0 5 

17  60/0  065/0  5 35  75/0  065/0  5 

18  80/0  065/0  5 36  80/0  065/0  5 

 11يعني باس  توزيع مورد مطالعه يدر مطالعات قابليت اطمينان، ورودي شبكه ،]54[الزم به توضيح است بر اساس مرجع 
همچنين تمام كليدها، سكسيونرها و فيوزها نيز داراي قابليت اطمينان . درصد فرض شده است 100كيلوولت، با قابليت اطمينان 

ساعت  1كليدزني، ثابت و برابر  عمليات الزم به ذكر است كه در تمام مطالعات، زمان]. 54[انددر نظر گرفته شدهرصد د 100
  ]. 54[فرض شده است

عنوان واحد ساعت، به 75و زمان تعمير ) خرابي در سال(93/15مگاوات، نرخ خرابي  5با ظرفيت  يك ژنراتور توربين گازي
DG د بهينه ]8[وارد شده است مورد مطالعه ي توزيعدر شبكهعملكرد يتا مطالعات مربوط به تعيين م DG الزم به  .انجام شود

براي  DG پيك بار روزانه شود، درصد 97ي شبكه، بيشتر از ذكر است كه در مطالعات فرض شده است كه هرگاه ميزان بار روزانه
نامه به مسائل فني و تكنيكي همچنين در اين پايان .شودبرداري صورت واحد حذف پيك، بهرهشود و بهر، وارد مدار ابحذف پيك 

برداري از اي شدن ارادي پرداخته نشده و فرض بر اين است كه تمام تمهيدات الزم صورت گرفته و امكان بهرهمرتبط با جزيره
DG دي حالت تمام الزم به ذكر است، تابع توزيع احتمال دوره .ن هيچ مشكلي، وجود دارداي ارادي، بدوجزيره عملكرد در م

سازي مونت توان با شبيه، مي)2-2-4-2 (تجهيزات، تابع توزيع نمائي در نظر گرفته شده است و طبق مطالب ذكر شده در بخش
  .بدست آورد) 14-2 ( و )13-2 (ي عملياتي هر يك از اجزا را از روابطاي، سابقهكارلوي زنجيره
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  ].54[آمده است 2-4 جدول در  4- 4 شكل  اطالعات مربوط به مقدار بار پيك، تعداد و نوع مشتركين هر يك از نقاط بار

  ي مورد مطالعه شبكهاطالعات مربوط به نقاط بار  -2-4 جدول 

  نقطه بار
بار پيك 

  )مگاوات(ساالنه
تعداد 
  مشتركين

نوع 
  مشتريكن

  نقطه بار
بار پيك 

  )مگاوات(ساالنه
  نوع مشتريكن  تعداد مشتركين

  خانگي  200  7291/0  12  خانگي  210  8668/0  1
  دولتي  1  9167/0  13  خانگي  210  8668/0  2
  دولتي  1  9167/0  14  خانگي  210  8668/0  3
  تجاري  10  75/0  15  دولتي  1  9167/0  4
  تجاري  10  75/0  16  دولتي  1  9167/0  5
  خانگي  200  7291/0  17  تجاري  10  75/0  6
  خانگي  200  7291/0  18  تجاري  10  75/0  7
  خانگي  200  7291/0  19  صنعتي  1  6279/1  8
  دولتي  1  9167/0  20  صنعتي  1  8721/1  9
  دولتي  1  9167/0  21  خانگي  210  8668/0  10
  تجاري  10  75/0  22  خانگي  210  8668/0  11

 مگاوات 20باشد ي بار مينقطه 22ي مورد بررسي كه داراي ي شبكهپيك ساالنه ، مجموع بار2-4 جدول بر اساس اطالعات 
  .باشدمشترك مي 1908و تعداد كل مشتركين آن 

. نامه، به بار ساعتي متغير با زمان نياز استايانهاي ارائه شده در اين پهاي قبل مالحظه شد، در روشهمانطور كه در بخش
  .نمودي زير محاسبه را از رابطه )Li(t)( iدر نقطه بار  توان بار ساعتي متغير با زمانذكر شد، مي )3-3-2 (طبق آنچه در بخش

 ) 4 -14( L��t� = L<,��t� = P?�w� = PA�d� = PB�t� 

صورت درصدي بار هفتگي، به«مقادير . )2-4 جدول (ارائه شده است iي بار بار پيك ساالنه براي نقطهفقط اطالعات  ،تا اينجا
بار  « و» )Pd(d)( dصورت درصدي از بار پيك هفتگي در روز بار روزانه، به« ،»)w )Pw(w)ي از بار پيك ساالنه براي هفته

و  4-4 جدول ، 3-4 جدول . انداستخراج شده] 55[از مرجع »)t )Ph (t)در ساعت صورت درصدي از بار پيك روزانه هساعتي، ب
  ].55[دهندرا نشان مي Ph (t)و  Pw(w) ،Pd(d)، به ترتيب مقادير 5-4 جدول
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  wي  پيك ساالنه براي هفتهصدي از بار صورت در بار هفتگي، به -3-4 جدول 

  درصد بار پيك  هفته  درصد بار پيك  هفته  درصد بار پيك  هفته  درصد بار پيك  هفته
1  2/86  14  75  27  5/75  40  4/72  
2  90  15  1/72  28  6/81  41  3/74  
3  8/87  16  80  29  1/80  42  4/74  
4  4/83  17  4/75  30  88  43  80  
5  88  18  7/83  31  2/72  44  1/88  
6  1/84  19  87  32  6/77  45  5/88  
7  2/83  20  88  33  80  46  9/90  
8  6/80  21  6/85  34  9/72  47  94  
9  74  22  1/81  35  6/72  48  89  
10  7/73  23  90  36  5/70  49  2/94  
11  5/71  24  7/88  37  78  50  97  
12  7/72  25  6/89  38  5/69  51  100  
13  4/70  26  1/86  39  4/72  52  2/95  

  dصورت درصدي از بار پيك هفتگي در روز  بار روزانه، به -4-4 جدول 

  جمعه  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه  روز
  94  96  98  100  93  75  77  درصد بار پيك

  tصورت درصدي از بار پيك روزانه در ساعت  بار ساعتي، به  -5- 4 جدول

  هاي زمستانهفته  
  52تا 44و  8 تا 1يهاهفته

  هاي تابستانهفته
  30تا  18هاي هفته

  هاي بهار و پاييزهفته
  43تا  31و  17تا  9هاي هفته

  ساعت
درصد پيك بار 
  در روزهاي هفته

درصد پيك بار 
  در آخر هفته

درصد پيك بار 
  در روزهاي هفته

درصد پيك بار 
  در آخر هفته

درصد پيك بار در 
  روزهاي هفته

درصد پيك بار 
  در آخر هفته

  75  63  74  64  78  67  صبح 12-1
1-2   63  72  60  70  62  73  
2-3  60  68  58  66  60  69  
3-4  59  66  56  65  58  66  
4-5  59  64  56  64  59  65  
5-6  60  65  58  62  65  65  
6-7  74  66  64  62  72  68  
7-8  86  70  76  66  85  74  
8-9  95  80  87  81  95  83  
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  tصورت درصدي از بار پيك روزانه در ساعت  بار ساعتي، به - 5-4 جدول ي ادامه

  هاي زمستانهفته  
  52تا 44و  8تا1يهاهفته

  هاي تابستانهفته
  30تا  18هاي هفته

  هاي بهار و پاييزهفته
  43تا  31و  17تا  9هاي هفته

  ساعت
پيك بار درصد 

  در روزهاي هفته
درصد پيك بار 
  در آخر هفته

درصد پيك بار 
  در روزهاي هفته

درصد پيك بار 
  در آخر هفته

درصد پيك بار در 
  روزهاي هفته

درصد پيك بار 
  در آخر هفته

9-10  96  88  95  86  99  89  
10-11  96  90  99  91  100  92  
  94  99  93  100  91  95  ظهر 11-12
  91  93  93  99  90  95  بعد از ظهر 12-1

  90  92  92  100  88  95  عصر 1-2
2-3  93  87  100  91  90  90  
3-4  94  87  97  91  88  86  
4-5  99  91  96  92  90  85  
5-6  100  100  96  94  92  88  
6-7  100  99  93  95  96  92  
7-8  96  97  92  95  98  100  
8-9  91  94  92  100  96  97  
9-10  83  92  93  93  90  95  
10-11  73  87  87  88  80  90  
11-12  63  81  72  80  70  85  

و  6-4 شكل ، 5-4 شكل . بدست آورد ي بارساعتي بار را براي هر نقطهتوان منحني بدين ترتيب با داشتن اين مقادير، مي
دهند كه با روش معرفي شده و سال نشان مي 1ماه و  1روز،  1براي  هاي ساعتي بار خانگي را به ترتيب، منحني7-4 شكل 

  .اندجداول داده شده، بدست آمده
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  روز 1منحني ساعتي بار خانگي براي  -5- 4 شكل 

  

  

  ماه 1منحني ساعتي بار خانگي براي  -6- 4 شكل 
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  سال 1منحني ساعتي بار خانگي براي  -7- 4 شكل 

منظور به اما .كندسازي دو روش اول كفايت ميي مورد بررسي داده شده است، براي پيادهاطالعاتي كه تاكنون براي شبكه
ي، ، عالوه بر اطالعات قبل)روش پيشنهادي سوم(برداريي كلي بهرهبا هدف كمينه كردن هزينه DGي عملكرد تعيين مد بهينه
 برداري از ي هر مگاوات بهره، هزينه)cU(t)(ي ساعتي هر مگاوات توان تأمين شده از طريق شركت توزيعنياز است هزينه

DG)cDG( پريونيت يهزينه مقدار و همچنين)قطعي برق در ساعت ) دالر بر كيلوواتtي خطاي واسطه، بهjي بار ، براي نقطهi ،
  . ، نيز مشخص باشند)Ci,j(ri,j)(t)(و با توجه به مدت زمان قطعي برق  آنبا توجه به نوع مشترك 

، 6-4 جدول . دالر بر مگاوات در نظر گرفته شده است 18، برابر DGبرداري از ي هر مگاوات بهرهنامه، هزينهدر اين پايان
روز از هر  1نامه استفاده شده است را  براي ي ساعتي هر مگاوات توان تأمين شده از طريق شركت توزيع، كه در اين پايانهزينه

، jي خطاي واسطه، بهtقطعي برق در ساعت  )دالر بر كيلووات(پريونيت يبراي بدست آوردن مقدار هزينه و دهدفصل نشان مي
استفاده شده  7- 4 جدول ، از )Ci,j(ri,j)(t)(و با توجه به مدت زمان قطعي برق آن ، با توجه به نوع مشترك iي بار براي نقطه

  ]. 8[است
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  روز از هر فصل 1ي ساعتي هر مگاوات توان تأمين شده از طريق شركت توزيع براي  هزينه -6-4 جدول 

  )بر مگاوات دالر(فصلروز از هر  1ي ساعتي هر مگاوات توان تأمين شده از طريق شركت توزيع براي هزينه
  روز از زمستان 1  روز از پاييز1  روز از تابستان1  روز از بهار 1  ساعت
1  7592/21  8798/22  7410/23  1092/19  
2  8386/20  9536/21  5364/22  3028/16  
3  9184/19  2524/20  6886/20  2248/14  
4  4950/19  3246/19  4048/19  9252/12  
5  3640/19  7244/18  7636/18  2088/12  
6  4696/19  5716/17  7308/17  9826/12  
7  0206/19  2372/17  3496/17  8936/14  
8  4616/20  4980/19  9040/19  0094/19  
9  6946/21  2415/23  8502/23  5260/22  
10  5512/22  3522/24  7558/24  0426/23  
11  5142/22  7308/24  1790/25  8946/22  
12  5026/22  7146/24  2232/25  7102/22  
13  5058/22  8458/24  2538/25  1690/22  
14  5910/22  7246/24  2530/25  0664/21  
15  5104/22  4454/24  7380/24  9630/19  
16  5512/22  4310/24  3390/24  5392/20  
17  2374/22  2910/24  1970/24  0238/21  
18  3628/23  0208/24  4536/24  2092/20  
19  5062/22  8136/24  7166/24  9088/22  
20  0988/25  1186/25  4450/25  2340/23  
21  0776/25  0792/25  1004/25  6068/22  
22  3666/24  0792/25  3332/25  7574/22  
23  1978/24  0440/25  3726/25  0742/23  
24  5846/23  8596/24  1960/25  0090/21  

. انجام مطالعات ارائه گرديد ي مورد مطالعه معرفي شد و تمام اطالعات مورد نياز برايبدين ترتيب در اين بخش شبكه
هاي توان تمام روش، ميMATLABافزار قدرتمند سازي مونت كارلو با استفاده از نرمهمانطور كه ذكر شد، با اجراي شبيه

  .نمود و بررسي سازيرا پياده نامهدر اين پايان پيشنهاد شده
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  از مشتركين) گروه(ناحيه 7وابع زيان قطعي مشترك ناحيه براي ت -7-4 جدول 

  ي قطعي مشتركين نواحي بر حسب دالر بر كيلوواتهزينه

  دقيقه 1   دقيقه 20  ساعت 1  ساعت 4  ساعت 8
  مدت زمان

  نوع مشترك  

  صنعتي  625/1  868/3  085/9  16/25  808/55

  تجاري  381/0  969/2  552/8  317/31  008/83

  خانگي  001/0  093/0  482/0  914/4  690/15

  دولتي  044/0  369/0  492/1  558/6  040/26

  كشاورزي  060/0  343/0  649/0  064/2  120/4

  اداري  778/4  878/9  065/21  83/68  16/119

  مشتركين بزرگ  005/1  508/1  225/2  968/3  240/8

  مورد بررسي سناريوهاي )4-5

  .به اختصار بيان شده است اند مطالعات موردي در نظر گرفته شدهانجام  ي كه برايسناريوهاي مختلفدر اين بخش 

  سازي براي بررسي اولين روش پيشنهادي مختلف شبيه سناريوهاي )4-5-1

فرض  1 سناريودر  .در نظر گرفته شده است موردي براي انجام مطالعات سناريو 4به منظور بررسي روش پيشنهادي اول، 
برداري شود و در هر ، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبدون قابليت بهره پيك صورت واحد حذفدر كل سال به DGشود مي

hSAIDIساعت مقدار 
P
(t)) توزيع در كل سال از  شركتمتوسط مدت زمان قطع برق ساعتي سيستم، زمانيكهDG صورت  به

شود و در نهايت مقدار محاسبه مي )نمايد ميبرداري بهره ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره واحد
SAIDI

P ) مقدارSAIDI شركت توزيع در كل سال از  زمانيكهDG صورت برداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره صورت واحد به
صورت در كل سال به DGشود فرض مي 2 سناريودر  .شودمحاسبه مي) 4-4 (ياز رابطه )نمايد برداري ميبهره ارادي ايجزيره

hSAIDI شود و در هر ساعت مقداربرداري مي، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبا قابليت بهره واحد حذف پيك
PI

(t) 
SAIDIشود و در نهايت مقدار محاسبه مي

PI ي مقادير از مقايسه .دگرددر اين شرايط، محاسبه ميSAIDI  بدست آمده در اين
در  DGشود فرض مي 3 سناريودر . ي ارادي پي بردصورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره و مزيت توان به اهميت، ميسناريودو 

hSAIDI مقدارشود و در هر ساعت ميبرداري بهره پشتيبانصورت واحد كل سال به
S
(t)  و در نهايت مقدار  شودميمحاسبه

SAIDI
S  ي مقادير ساعتي در هر ساعت، با مقايسه 4 سناريودر . گردد ميدر اين شرايط، محاسبهhSAIDI

P
(t) ،hSAIDI

PI
(t) 

hSAIDIو
S
(t) ، د عملكردقابليت حذف پيك با «، »ارادي ايصورت جزيرهري بهبرداقابليت بهره بدونحذف پيك «بين سه م
 به عنوان مد بهينه در نظر گرفته hSAIDI(t)با حداقل مقدار  عملكرد ، مد»پشتيبان« و » ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبهره
SAIDIو در نهايت مقدار  )روش پيشنهادي اول(شود مي

optimal گيري از مجموع تمام ، با ميانگينبراي يك سالhSAIDI(t) هاي
  .شودميمحاسبه  سازي،شبيه هايكمينه، در كل سال
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 SAIDIمقادير  سازي، بعد از انجام شبيه در اين بخش، اين است كه معرفي شده سناريوهاي سازي و بررسي شبيه هدف از
  .، با هم مقايسه شوند و كارايي روش پيشنهادي اثبات شوداز سناريوهاي مختلفبدست آمده 

  .اندشده و تحليل مورد بررسي، در فصل بعد ارائه سازي سناريوهاي شبيهنتايج 

  سازي براي بررسي دومين روش پيشنهادي ي مختلف شبيهسناريوها )4-5-2

 مشابه بخش قبل، .سناريو براي انجام مطالعات موردي در نظر گرفته شده است 4 ظور بررسي روش پيشنهادي دوم نيزبه من
- ، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبدون قابليت بهره حد حذف پيكصورت وادر كل سال به DGشود فرض مي 1 سناريودر 

hENSبرداري شود و در هر ساعت مقدار 
P
(t))ي ساعتي سيستم، زمانيكه شركت توزيع در كل سال از  انرژي تأمين نشدهDG 

شود و در نهايت محاسبه مي )نمايد ميبرداري بهره ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره صورت واحد به
EENSمقدار 

P) مقدارEENS شركت توزيع در كل سال از  زمانيكهDG برداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره صورت واحد به-

- در كل سال به DGشود فرض مي 2 سناريودر  .شودمحاسبه مي )8-4 (ياز رابطه )نمايد برداري ميبهره ارادي ايصورت جزيره

hENSشود و در هر ساعت مقدار  ميبرداري ، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبا قابليت بهره صورت واحد حذف پيك
PI

(t) 
EENSشود و در نهايت مقدار محاسبه مي

PI ي مقادير از مقايسه .دگرددر اين شرايط، محاسبه ميEENS  بدست آمده در اين دو
- در كل سال به DGشود فرض مي 3 سناريودر . ي ارادي پي بردصورت جزيرهبرداري بهتوان به اهميت قابليت بهره، ميسناريو

hENSبرداري شود و در هر ساعت مقدار صورت واحد پشتيبان بهره
S
(t) شود و در نهايت مقدار مي محاسبهEENS

S  در اين
hENSي مقادير ساعتي با مقايسه در هر ساعت 4 سناريودر . گردد محاسبه ميشرايط، 

P
(t) ،hENS

PI
(t) وhENS

S
(t) ، بين سه

صورت برداري بهقابليت بهره با حذف پيك«، »ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره بدونحذف پيك «مد عملكرد 
و  )روش پيشنهادي دوم(شود ميبه عنوان مد بهينه در نظر گرفته  hENS(t)، مد با حداقل مقدار »پشتيبان« و » ارادي ايجزيره

EENSدر نهايت مقدار 
optimal گيري از مجموع تمام سال، با ميانگين يك برايhENS(t)هاي شبيههاي كمينه، در كل سال-

  .شودمحاسبه مي سازي،

 EENSسازي، مقادير  سازي و بررسي سناريوهاي معرفي شده در اين بخش، اين است كه بعد از انجام شبيه هدف از شبيه
  .بدست آمده از سناريوهاي مختلف با هم مقايسه شوند و كارايي روش پيشنهادي اثبات شود

 .اندسازي سناريوهاي مورد بررسي، در فصل بعد ارائه و تحليل شده نتايج شبيه

  سوم سازي براي بررسي روش پيشنهادي هاي مختلف شبيهسناريو )4-5-3

فرض  1 سناريودر  دو بخش قبلي،مشابه . سناريو براي انجام مطالعات موردي در نظر گرفته شده است 4 در اين قسمت نيز
برداري شود و در هر ، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبدون قابليت بهره صورت واحد حذف پيكل بهدر كل سا DGشود مي

hTCOSTساعت مقدار 
P
(t))زمانيكه شركت توزيع در كل سال از  ،شركت توزيع برداري ي كلي ساعتي بهره هزينهDG صورت  به

شود و در نهايت مقدار مي محاسبه )نمايد برداري ميبهره ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره واحد
TCOST

P ) مقدارTCOST  زمانيكه شركت توزيع در كل سال ازDG برداري بهحذف پيك بدون قابليت بهره صورت واحد به -

در كل سال  DGشود فرض مي 2 سناريودر . شودمحاسبه مي )13-4 (ياز رابطه )نمايد برداري ميبهره ارادي ايصورت جزيره
برداري شود و در هر ساعت مقدار ، بهرهارادي ايصورت جزيرهبرداري بهبا قابليت بهره صورت واحد حذف پيكبه

hTCOST
PI

(t) شود و در نهايت مقدار محاسبه ميTCOST
PI ي مقادير از مقايسه .گردد در اين شرايط، محاسبه ميTCOST 

شود فرض مي 3 سناريودر . ي ارادي پي بردصورت جزيرهبرداري بهتوان به اهميت قابليت بهره، ميسناريون دو بدست آمده در اي
DG برداري شود و در هر ساعت مقدار صورت واحد پشتيبان بهرهدر كل سال بهhTCOST

S
(t) شود و در نهايت محاسبه مي
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TCOSTمقدار 
S ي مقادير ساعتي در هر ساعت با مقايسه 4 سناريودر . شوددر اين شرايط، محاسبه ميhTCOST

P
(t) ،

hTCOST
PI

(t) وhTCOST
S
(t) ، د عملكردحذف «، »ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره بدونحذف پيك «بين سه م

به عنوان مد  hTCOST(t)با حداقل مقدار  عملكرد ، مد»پشتيبان« و » ارادي ايصورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره با پيك
TCOSTو در نهايت مقدار  )روش پيشنهادي سوم(شودميبهينه در نظر گرفته 

optimal گيري از مجموع سال، با ميانگين براي يك
  .شودمحاسبه مي سازي،هاي شبيههاي كمينه، در كل سالhTCOST(t)تمام 

 TCOSTسازي، مقادير  سازي و بررسي سناريوهاي معرفي شده در اين بخش، اين است كه بعد از انجام شبيه هدف از شبيه
  .بدست آمده از سناريوهاي مختلف، با هم مقايسه شوند و كارايي روش پيشنهادي اثبات شود

 .اندسازي سناريوهاي مورد بررسي، در فصل بعد ارائه و تحليل شده نتايج شبيه

  گيري نتيجهخالصه فصل و  )4-6

- اي و استفاده از نرمسازي مونت كارلوي زنجيرههاي پيشنهادي، روش شبيههاي روشدر اين فصل ابتدا با توجه به ويژگي

توان نتيجه گرفت پس مي. هاي ارائه شده، مناسب تشخيص داده شدسازي و بررسي روش، براي پيادهMATLABافزار قدرتمند 
هاي متغير با زمان و كالً پارامترهاي متغير با زمان، استفاده از موضوعات داراي ترتيب زماني وقوع، عدم قطعيتكه براي بررسي 

  .باشدبسيار مناسب و كارآمد مي ايسازي مونت كارلوي زنجيرهشبيه

و همچنين  هاآنسازي هاي الزم براي پيادههاي پيشنهادي، الگوريتمسازي روشروش مناسب براي پياده انتخابپس از 
كه  نمونه يشبكه در ادامه. يك ديد كلي پيدا كند ،سازيي مربوطه، ارائه گرديد تا خواننده از نحوه و مراحل شبيههافلوچارت
مختلفي كه براي انجام مطالعات موردي در نظر گرفته نهايت سناريوهاي روي آن انجام شده است، معرفي شد و در  مطالعات

  .توضيح داده شدندختصار اند به ا شده
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  فصل پنجم.  ٥

  سازي  نتايج شبيه و تحليل  ارائه

  مقدمه )5-1

ها با دقت سازيهر چقدر شبيه. بيني كنندهاي عملي را پيشنتايج طرح توانند تا حدود زياديمي هاي كامپيوتريسازيشبيه
ذكر شد،  )2-4-2 (همانطور كه در بخش  .د بودنتر به واقعيت خواهتر و نزديكدقيق هابيشتري انجام شوند، نتايج حاصل از آن

نامه استفاده شده است، رفتار تصادفي اجزاي هاي ارائه شده در اين پايانسازي مونت كارلو كه براي بررسي روشروش شبيه
هاي نسبتاً دقيق و نزديك واقع ، به پاسخو مناسب دسازي به تعداد زياتوان با تكرار اين شبيهپس مي. كندمي سازيسيستم را مد
  .دست يافت

ي مورد مطالعه و ي نمونهسازي، اطالعات شبكهي شبيههاي پيشنهاد شده، نحوهسازي روشهاي مناسب براي پيادهالگوريتم
، ارائه و تحليل هاي مختلفسازي سناريودر اين فصل، نتايج حاصل از شبيه. ندسناريوهاي مورد بررسي، در فصل قبل ارائه شد

   .اندشده

روش پيشنهادي  بررسي مختلف براي سازي سناريوهاي نتايج حاصل از شبيهتحليل  )5-2

  اول

كه در  است» SAIDI قابليت اطمينان براي كاهش شاخص DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه« روش پيشنهادي اول
فرض شد  1در سناريو . معرفي شد )1-5-4 (سناريو در بخش  4، منظور ارزيابي روش پيشنهاد شدهبه  .شد ارائه )1-3-3 (بخش 

DG در هر  با اين فرض، برداري شود واي، بهرهصورت جزيرهبرداري بهصورت واحد حذف پيك، بدون قابليت بهرهدر كل سال به
hSAIDIساعت مقدار 

P
(t)  شد و در نهايت مقدارمحاسبه SAIDI

P ،2در سناريو  .مدبدست آ) 4- 4 (ياز رابطه در اين شرايط 
برداري شود و در هر ساعت اي، بهرهصورت جزيرهبرداري بهبا قابليت بهره صورت واحد حذف پيكدر كل سال به DGفرض شد 

hSAIDIمقدار 
PI

(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارSAIDI
PI شدفرض  3سناريو  در .ن شرايط، بدست آمددر اي DG  در كل

hSAIDIو در هر ساعت مقدار  شودبرداري صورت واحد پشتيبان بهرهسال به
S
(t)  و در نهايت مقدار  شدمحاسبهSAIDI

S  در
hSAIDIي مقادير ساعتي با مقايسه در هر ساعت 4در سناريو  در نهايت. بدست آمداين شرايط، 

P
(t) ،hSAIDI

PI
(t) 

hSAIDIو
S
(t)  د عملكرد ، محاسبه شده بودند 3و  2، 1كه در سناريوهاياري بهبردقابليت بهره بدونحذف پيك «بين سه م -

به  hSAIDI(t)، مد با حداقل مقدار »پشتيبان« و » ايصورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره حذف پيك با«، »ايصورت جزيره
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گيري از سال، با ميانگين

 كند، بايد سازي مونت كارلو رفتار تصادفي اجزاي سيستم را مدل مي
، شرط انجام شده

، كمتر يا مساوي 
سناريوي  سازي

- هاي تكرار شبيه

سازي سازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيه
هرچه تعداد . سازي مونت كارلو است

همگرايي حاصل 

  سازي روش پيشنهادي اول

عالوه به. ثبت شده است

  

سال، با ميانگين براي يك

سازي مونت كارلو رفتار تصادفي اجزاي سيستم را مدل مي
انجام شدههاي سازيدر تمام شبيه

، كمتر يا مساوي سازي مونت كارلو
سازيدر پيادهسازي مونت كارلو را 

هاي تكرار شبيهشود، در ابتدا كه تعداد سال
سازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيه

سازي مونت كارلو است
همگرايي حاصل  01/0% ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از 

سازي روش پيشنهادي اول

ثبت شده است 1- 5 جدول 

  

SAIDI براي يك

سازي مونت كارلو رفتار تصادفي اجزاي سيستم را مدل مي
در تمام شبيه. دقت مناسبي داشته باشد

سازي مونت كارلو حاصل از شبيه
سازي مونت كارلو را 

شود، در ابتدا كه تعداد سالمشاهده مي
سازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيه

سازي مونت كارلو است هكه اين امر به علت همان ماهيت تصادفي شبي
ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از 

سازي روش پيشنهادي اول اي در پياده

جدول اولين روش پيشنهادي، در 

  

SAIDIو در نهايت مقدار 
optimal

   .شدمحاسبه 

سازي مونت كارلو رفتار تصادفي اجزاي سيستم را مدل مي
دقت مناسبي داشته باشد

حاصل از شبيه اين است كه اختالف بين دو جواب متوالي
سازي مونت كارلو را همگرا شدن و توقف شبيه

مشاهده مي 5-1
سازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيه

كه اين امر به علت همان ماهيت تصادفي شبي
ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از 

اي در پياده ي مونت كارلوي زنجيره

اولين روش پيشنهادي، در 

  

  

و در نهايت مقدار  )پيشنهادي اول
محاسبه  سازي،هاي شبيه

سازي مونت كارلو رفتار تصادفي اجزاي سيستم را مدل مي، چون شبيه
دقت مناسبي داشته باشد پاسخ نهايي

اين است كه اختالف بين دو جواب متوالي
همگرا شدن و توقف شبيه 1-

5 شكل همانطور كه در 
سازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيهسازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از شبيه

كه اين امر به علت همان ماهيت تصادفي شبي
ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از سازي بيشتر شده، اختالف بين پاسخ

ي مونت كارلوي زنجيره

اولين روش پيشنهادي، در  براي بررسي
  .اندنمايش داده شده

  

پيشنهادي اول روش
هاي شبيههاي كمينه، در كل سال

، چون شبيهشدالزم به ذكر است، همانطور كه قبالً ذكر 
پاسخ نهايي جواب همگرا شود و

اين است كه اختالف بين دو جواب متوالي
-5 شكل مثال،  
همانطور كه در  .دهدنمايش مي

سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از شبيه
كه اين امر به علت همان ماهيت تصادفي شبي ي دارد

سازي بيشتر شده، اختالف بين پاسخ

ي مونت كارلوي زنجيرهساز همگرا شدن پاسخ شبيه

براي بررسيسازي سناريوهاي مختلف 
نمايش داده شده 2-5 شكل 

  سازي و تحليل نتايج شبيه

روش(شدعنوان مد بهينه در نظر گرفته 
hSAIDI(t)هاي كمينه، در كل سال

الزم به ذكر است، همانطور كه قبالً ذكر 
جواب همگرا شود و به تعداد زيادي تكرار شود تا

اين است كه اختالف بين دو جواب متوالي مونت كارلو
 به عنوان .باشد
نمايش مي )روش پيشنهادي اول

سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از شبيه
ي داردحاصل شده است، تفاوت بسيار زياد

سازي بيشتر شده، اختالف بين پاسخ

همگرا شدن پاسخ شبيه 

سازي سناريوهاي مختلف نتايج حاصل از شبيه
شكل صورت ترسيمي در 

و تحليل نتايج شبيه

عنوان مد بهينه در نظر گرفته 
hSAIDI(t)مجموع تمام 

الزم به ذكر است، همانطور كه قبالً ذكر 
به تعداد زيادي تكرار شود تا

مونت كارلو سازيشبيه
باشد 01/0% ، يا 0

روش پيشنهادي اول
سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از شبيه

حاصل شده است، تفاوت بسيار زياد
سازي بيشتر شده، اختالف بين پاسخهاي تكرار شبيه

   .شده است

 -1- 5 شكل 

نتايج حاصل از شبيه
صورت ترسيمي در اين مقادير به

و تحليل نتايج شبيه  ارائه

عنوان مد بهينه در نظر گرفته 
مجموع تمام 

الزم به ذكر است، همانطور كه قبالً ذكر 
به تعداد زيادي تكرار شود تا

شبيه توقف
0001/0
روش پيشنهادي اول(چهارم

سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از شبيه
حاصل شده است، تفاوت بسيار زياد

هاي تكرار شبيهسال
شده است

نتايج حاصل از شبيه
اين مقادير به
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  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه SAIDIمقادير  -1-5 جدول 

  4  3  2  1  سناريو
  8534003/110  8540346/110  0323437/111  0616796/111  )سال.مشترك/ساعت(SAIDIشاخص 

  

  

  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه SAIDIنمودار ستوني مقادير  -2- 5 شكل 

، )4سناريوي (شود، پاسخ بدست آمده از بكارگيري روش پيشنهاديمشاهده مي 2-5 شكل و  1-5 جدول همانطور كه در 
   .كندرا اثبات مي اول كارايي و صحت روش پيشنهادي كل سال ايجاد نموده است و اين امر، را در SAIDIكمترين مقدار 

 صورت واحد پشتيباندر كل سال به DG، يعني زمانيكه 3 يوپاسخ بدست آمده از سناراز نتايج بدست آمده مشخص است كه 
صورت به DGوقتي  چنين بيان كرد كه را ت اين امرتوان علمي. نزديك به پاسخ بهينه است بسيار شود، بسياربرداري ميبهره

ي مجاور آن رخ داد، شروع به ي قطعي برق در ناحيهشود، آماده به كار است تا در صورتيكه حادثهبرداري ميواحد پشتيبان بهره
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برق مشتركين آن ناحيه، بدين ترتيب مدت زمان قطع . بخشي از بار قطع شده را تأمين نمايدهمه يا كار كند و در حد توان خود، 
كه در مقايسه با زمان تعمير بسيار ( DGاز مدت زمان تعمير المان دچار خطا شده، به مدت زمان كليدزني و وارد شدن به مدار

پس واحد پشتيبان در هر . شودمي SAIDIيابد و در نهايت منجر به كم شدن شاخص قابليت اطمينان ، كاهش مي)ناچيز است
- صورت جزيرهبرداري بهصورت واحد حذف پيك با قابليت بهرهبه DGاما وقتي . رق رخ دهد، آماده به كار استزمان كه قطعي ب

ي قطعي برقي رخ دهد كه شود و اگر در اين دوره، حادثهتنها در ساعات پيك بار وارد مدار مي، )2سناريو (شودبرداري مياي بهره
 را بخشي از بارهمه يا دهد و اي به كار خود ادامه ميصورت جزيرهبهون وقفه، بد DGاز منبع اصلي شود،  DGباعث جدا شدن 

ي پيك بار كه دوره(ي زماني محدودي در بازه هميشه در دسترس نيست، و تنها DGپس در اين مد عملكرد، . نمايدتأمين مي
اي رخ دهد، قادر به كاهش پيك بار حادثهدر ساعات  در صورتيكه در دسترس است؛ پس فقط) ساعت است 5تا  3 حدود معموالً

 4و  3تفاوت نسبتاً زيادي با پاسخ بدست آمده از سناريو  2به همين علت، پاسخ بدست آمده از سناريو  .مدت زمان قطع برق است
  .دارد

برداري  قابليت بهره DGكه  2سازي سناريو  حاصل از شبيه SAIDIپيداست، مقدار  2-5 شكل و  1- 5 جدول همانطور كه از 
علت اين امر را  .كه اين قابليت را ندارد، كمتر است 1سازي سناريو  حاصل از شبيه SAIDIدارد، از مقدار  اي را صورت جزيره به
با رخداد خطايي  DG، 1در سناريوي  داده شد، 2در سناريو  DGبراي عملكرد  بر خالف توضيحي كه توان چنين بيان كرد كه مي

در واقع بررسي . شود و اصالً قادر به كاهش مدت زمان قطع برق نيستا ميكه باعث جدا شدن آن از منبع اصلي شود، از مدار جد
اي ارادي را دارد و صورت جزيرهتوانايي كاركرد به DGاي بين حالتي كه تنها به اين علت انجام گرفت، كه مقايسه 1سناريوي 

   .ارادي آشكار شود ايزمانيكه اين قابليت را ندارد صورت گيرد، تا اهميت و مزيت مد عملكرد جزيره

در مد پشتيبان، در كل ساعات سال، آماده به كار است  DGتوان نتيجه گرفت كه واحد با در نظر گرفتن توضيحات فوق، مي
مربوط به مد  حداقل hSAIDIپس در اكثر ساعات سال، دهد، را كاهش مي برق و در صورت رخداد قطعي، مدت زمان قطعي

 DGاست كه  3سناريوي  SAIDIبهينه هم بسيار بسيار نزديك به  SAIDI مقدار شاخص نهايتاست و در  عملكرد پشتيبان
  . شودبرداري ميصورت واحد پشتيبان بهرهكل سال به

 هنشد )3سناريو(مد پشتيبان SAIDI، دقيقاً برابر )4سناريو(بهينه SAIDIعلت اينكه مقدار  ي قابل توجه اين است كهنكته
از  DGدر مدار است، با بروز خطا و جدا شدن  DGي پيك بار است و ا در ساعتي از سال رخ دهد كه دورهاگر خط اين است كه

در جزيره تأمين  DGرود و بارها از طريق اي ارادي ميبه مد جزيره DG ينكه بارها قطعي برقي تجربه كنندمنبع اصلي، بدون ا
شود بارها شود، بروز خطا باعث ميبرداري ميصورت واحد پشتيبان بهرهبه DGوقتي  در صورتيكه در همان ساعت سال .شوندمي

 پس در اين ساعت سال. تجربه كنند ي مدت زمان كليدزني و وارد شدن واحد پشتيبان به مدار، قطعي برق رابه اندازه
hSAIDI

PI كمتر از ،hSAIDI
S  است وhSAIDI

PI در نهايت بدين ترتيب. شودبهينه انتخاب ميعنوان پاسخ به SAIDI
 بهينه 

SAIDIاندكي از مقدار 
S كمتر است.  

 ارائه شده هايو تحليل نامهپيشنهادي اول اين پايان سازي شده براي بررسي روشسناريوهاي شبيه توان از نتايجپس مي
-باشد، مي )SAIDI(سيستم مدت زمان قطع برقمتوسط كاهش  DGدر صورتيكه هدف شركت توزيع مالك  نتيجه گرفت كه

واحد  صورتخود به DGاز واحد  در كل سال بردار شبكه،  با توجه به نوع مشتركين و وضعيت شبكه و با صالحديد بهره تواند
  .پاسخي بسيار نزديك به پاسخ بهينه را دريافت نمايد ترتيب بدون انجام مطالعات اضافي و بدين برداري نمايدپشتيبان بهره
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روش پيشنهادي بررسي  مختلف براي سازي سناريوهاي يهنتايج حاصل از شبتحليل  )5-3

  دوم

است كه در » EENSبراي كاهش شاخص قابليت اطمينان  DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه« روش پيشنهادي دوم
فرض شد  1در سناريو . معرفي شد )2-5-4 ( سناريو در بخش 4به منظور ارزيابي روش پيشنهاد شده، .  ارائه شد )2-3-3 (بخش
DG برداري شود و در هر ساعت مقدار اي، بهرهصورت جزيرهبرداري بهبدون قابليت بهره صورت واحد حذف پيكدر كل سال به

hENS
P
(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارEENS

P ،فرض شد  2در سناريو  .بدست آمد )8-4 (ياز رابطه در اين شرايطDG  در
hENSبرداري شود و در هر ساعت مقدار اي، بهرهصورت جزيرهبرداري بهبا قابليت بهره صورت واحد حذف پيككل سال به

PI
(t) 

EENSمحاسبه شد و در نهايت مقدار 
PI فرض شد  3سناريو  در .ايط، بدست آمددر اين شرDG صورت واحد در كل سال به

hENSبرداري شود و در هر ساعت مقدار پشتيبان بهره
S
(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارEENS

S در اين شرايط، بدست آمد .
hENSي مقادير ساعتي با مقايسه در هر ساعت 4در سناريو در نهايت 

P
 (t) ،hENS

PI
(t) وhENS

S
(t)  و  2، 1كه در سناريوهاي

قابليت  حذف پيك با«، »ايصورت جزيرهاري بهبردقابليت بهره بدونحذف پيك «بين سه مد عملكرد محاسبه شده بودند،  3
روش (به عنوان مد بهينه در نظر گرفته شد hENS(t)، مد با حداقل مقدار »پشتيبان« و » ايصورت جزيرهبرداري بهبهره

EENSو در نهايت مقدار  )پيشنهادي دوم
optimal گيري از مجموع تمام در كل سال، با ميانگينhENS(t) هاي كمينه، در كل

  . محاسبه شد سازي،هاي شبيهسال

مونت  سازي، شرط توقف شبيهانجام شدههاي سازيدر تمام شبيه در بخش قبل ذكر شدالزم به ذكر است، همانطور كه 
همگرا  3-5 شكل  به عنوان مثال، .شود 01/0% ، يا 0001/0دو جواب متوالي، كمتر يا مساوي  اين است كه اختالف بين كارلو

. دهد، نمايش مياست دوم روش پيشنهاديكه در واقع همان  4سناريو  سازيسازي مونت كارلو را در پيادهشدن و توقف شبيه
سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ هاي تكرار شبيهشود، در ابتدا كه تعداد سالمشاهده مي 3-5 شكل همانطور كه در 

كه  سازي حاصل شده است، تفاوت بسيار زيادي داردسازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيهبدست آمده از شبيه
سازي هاي تكرار شبيههرچه تعداد سال. باشد سازي مونت كارلو مي ، اين امر به علت ماهيت تصادفي شبيههمانطور كه گفته شد

  . همگرايي حاصل شده است 01/0% ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از بيشتر شده، اختالف بين پاسخ
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  دومسازي روش پيشنهادي  اي در پياده سازي مونت كارلوي زنجيره شدن پاسخ شبيه همگرا -3- 5 شكل 

عالوه به. ستثبت شده ا 2-5 جدول روش پيشنهادي، در  دومين براي بررسيسازي سناريوهاي مختلف نتايج حاصل از شبيه
  .اندنمايش داده شده 4-5 شكل  صورت ترسيمي دراين مقادير به

  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه EENSمقادير  -2-5 جدول 

  4  3  2 1  سناريو
  700738/1170  89051/1170  987673/1174  02375/1176  )سال/مگاوات ساعت(EENSشاخص 
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  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه EENSنمودار ستوني مقادير  -4- 5 شكل 

، )4سناريوي (دوم شود، پاسخ بدست آمده از بكارگيري روش پيشنهاديمشاهده مي 4-5 شكل و  2-5 جدول همانطور كه در 
   .كندرا در كل سال ايجاد نموده است و اين امر، كارايي و صحت روش پيشنهادي را اثبات مي EENSين مقدار كمتر

- در كل سال به DG، يعني زمانيكه 3پاسخ بدست آمده از سناريوي شماره  از نتايج بدست آمده پيداست كه مانند بخش قبل،

پس . در اين مورد نيز تحليل بخش قبلي صادق است. پاسخ بهينه استنزديك به شود، برداري ميبهره صورت واحد پشتيبان
آماده به كار است تا در  شودبرداري ميواحد پشتيبان بهرهصورت به DGوقتي  علت اين امر را چنين بيان كرد كه توانمي

همه يا بخشي از بار قطع شده را  روع به كار كند و در حد توان خودش ي مجاور آن رخ دادبرق در ناحيه ي قطعيصورتيكه حادثه
يابد و در نهايت منجر به كم شدن شاخص كاهش مي مشتركين آن ناحيه يميزان انرژي تأمين نشدهبدين ترتيب . تأمين نمايد

-، بهDGاما وقتي . پس واحد پشتيبان در هر زمان كه قطعي برق رخ دهد، آماده به كار است. شودمي EENSقابليت اطمينان 

، تنها در ساعات پيك بار وارد )2سناريو (شودبرداري مياي بهرهصورت جزيرهبرداري بهحد حذف پيك با قابليت بهرهصورت وا
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-بدون وقفه، به DGاز منبع اصلي شود،  DGي قطعي برقي رخ دهد كه باعث جدا شدن شود و اگر در اين دوره، حادثهمدار مي

هميشه در  DGپس در اين مد عملكرد، . نمايدبخشي از بار تأمين ميهمه يا  دهد واي به كار خود ادامه ميصورت جزيره
در دسترس است؛ پس فقط در ) ساعت است 5تا  3ي پيك بار كه معموالً دوره(ي زماني محدودي و تنها در بازه دسترس نيست

  . است تأمين نشدهميزان انرژي اي رخ دهد، قادر به كاهش صورتيكه در ساعات پيك بار حادثه

برداري  قابليت بهره DGكه  2سازي سناريو  حاصل از شبيه EENSمقدار مشخص است كه  4-5 شكل و  2-5 جدول از 
علت اين امر را . كه اين قابليت را ندارد، كمتر است 1سازي سناريو  حاصل از شبيه EENSرا دارد، از مقدار  اي صورت جزيره به
با رخداد خطايي  DG ،1داده شد، در سناريوي  2در سناريو  DGتوان چنين بيان كرد كه بر خالف توضيحي كه براي عملكرد  مي

مانند  در واقع. نيست ميزان انرژي قطع شدهشود و اصالً قادر به كاهش جدا ميكه باعث جدا شدن آن از منبع اصلي شود، از مدار 
توانايي كاركرد  DGاي بين حالتي كه كه مقايسه تنها به اين علت انجام گرفت 1وي بررسي سناري زدر اين بخش ني بخش قبل

اي ارادي آشكار اهميت و مزيت مد عملكرد جزيرهتا  ه اين قابليت را ندارد صورت گيرداي ارادي را دارد و زمانيكصورت جزيرهبه
  .شود

به كار است و آماده  در مد پشتيبان، در كل ساعات سال DGتوان نتيجه گرفت كه واحد مي با در نظر گرفتن توضيحات فوق
د عملكرد حداقل مربوط به مhENS  دهد، پس در اكثر ساعات سالهش ميكا ميزان انرژي قطع شده را در صورت رخداد قطعي

- كل سال به DGاست كه  3 سناريو EENSبهينه هم بسيار بسيار نزديك به  EENSمقدار شاخص  پشتيبان است و در نهايت

  . شودبرداري ميصورت واحد پشتيبان بهره

اگر خطا در  د اين است كهمد پشتيبان نش EENSدقيقاً برابر  بهينه EENSعلت اينكه مقدار  ي قابل توجه اين است كهنكته
از منبع اصلي، بدون اينكه  DGدر مدار است، با بروز خطا و جدا شدن  DGي پيك بار است و ساعتي از سال رخ دهد كه دوره
در صورتيكه در . شونددر جزيره تأمين مي DGرود و بارها از طريق اي ارادي ميبه مد جزيره DGبارها قطعي برقي تجربه كنند، 

ي مدت زمان شود بارها به اندازهشود، بروز خطا باعث ميبرداري ميصورت واحد پشتيبان بهرهبه DGساعت سال، وقتي همان 
ميزان انرژي ) 6-4 (و ) 5-4 (ي طبق رابطه چون پس. كليدزني و وارد شدن واحد پشتيبان به مدار، قطعي برق را تجربه كنند

در اين ساعت سال، وابسته به مدت زمان قطع برق در آن ساعت است  عالوه بر مقدار بار قطع شده ي ساعتيتأمين نشده
hENS

PI كمتر از ،hENS
S  است وhENS

PI در نهايت ن ترتيببدي. شودبهينه انتخاب ميعنوان پاسخ به EENS
اندكي از  بهينه 

EENSمقدار 
S كمتر است.  

نتيجه  نيز نامهاين پايان دومپيشنهادي  سازي روشسازي و پيادههاي شبيهتوان از نتايج و تحليلمي مانند بخش قبل پس
باشد، ر طول سال د سيستم يميزان متوسط انرژي تأمين نشدهكاهش  DGدر صورتيكه هدف شركت توزيع مالك  گرفت كه

واحد  صورتخود به DGاز واحد  بردار شبكه، در كل سال  با توجه به نوع مشتركين و وضعيت شبكه و با صالحديد بهره تواندمي
 .و بدين ترتيب بدون انجام مطالعات اضافي، پاسخي بسيار نزديك به پاسخ بهينه را دريافت نمايد برداري نمايدپشتيبان بهره

روش پيشنهادي  مختلف براي بررسي سازي سناريوهاي حاصل از شبيهنتايج  تحليل )5-4

  سوم

برداري شركت لي بهرهك يهزينهبراي كاهش  DGي عملكرد روش تعيين مد بهينه«، سومروش پيشنهادي 
سناريو در بخش  4به منظور ارزيابي روش پيشنهاد شده،  .ارائه شد )3-3-3 (است كه در بخش» DGمالك ) TCOST(توزيع

صورت برداري بهبدون قابليت بهره پيكصورت واحد حذف در كل سال به DGفرض شد  1در سناريو . معرفي شد )4-5-3 (
hTCOSTبرداري شود و در هر ساعت مقدار اي، بهرهجزيره

P
(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارTCOST

P ،از  در اين شرايط
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صورت برداري بهبا قابليت بهره صورت واحد حذف پيكدر كل سال به DGفرض شد  2در سناريو  .بدست آمد )13-4 (يرابطه
hTCOSTبرداري شود و در هر ساعت مقدار اي، بهرهجزيره

PI
(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارTCOST

PI  ،در اين شرايط
برداري شود و در هر ساعت مقدار بهرهصورت واحد پشتيبان در كل سال به DGفرض شد  3سناريو  در .بدست آمد

hTCOST
S
(t)  محاسبه شد و در نهايت مقدارTCOST

S با  در هر ساعت 4در سناريو  در نهايت. ر اين شرايط، بدست آمدد
hTCOSTي مقادير ساعتي مقايسه

P
(t) ،hTCOST

PI
(t) وhTCOST

S
(t)  بين محاسبه شده بودند،  3و  2، 1كه در سناريوهاي

-صورت جزيرهبرداري بهقابليت بهره حذف پيك با«، »ايصورت جزيرههبرداري بقابليت بهره بدونحذف پيك «د سه مد عملكر

و در نهايت  )روش پيشنهادي سوم(به عنوان مد بهينه در نظر گرفته شد hTCOST(t)، مد با حداقل مقدار »پشتيبان« و » اي
TCOSTمقدار 

optimal گيري از مجموع تمام سال، با ميانگين براي يكhTCOST(t)سازي،هاي شبيههاي كمينه، در كل سال 
  . محاسبه شد

مونت  سازي، شرط توقف شبيهانجام شدههاي سازيقبل ذكر شد، در تمام شبيه هايالزم به ذكر است، همانطور كه در بخش
، همگرا شدن و توقف 5-5 شكل . باشد 01/0% ، يا 0001/0اين است كه اختالف بين دو جواب متوالي، كمتر يا مساوي  كارلو
همانطور كه در . دهد، نمايش مياست سومروش پيشنهادي  كه در واقع همان 4سناريو  سازيسازي مونت كارلو را در پيادهشبيه
سازي مونت كارلو كم بوده است، مقدار پاسخ بدست آمده از هاي تكرار شبيهشود، در ابتدا كه تعداد سالمشاهده مي 5-5 شكل 
هاي هرچه تعداد سال. صل شده است، تفاوت بسيار زيادي داردسازي حاسازي، با مقداري كه در نهايت از همگرا شدن شبيهشبيه

  . همگرايي حاصل شده است 01/0% ها كمتر شده تا در نهايت با اختالف كمتر از سازي بيشتر شده، اختالف بين پاسختكرار شبيه

  سومسازي روش پيشنهادي  اي در پياده كارلوي زنجيره سازي مونت همگرا شدن پاسخ شبيه -5- 5 شكل 
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عالوه به. ثبت شده است 3- 5 جدول در  روش پيشنهادي سومين براي بررسي سازي سناريوهاي مختلفنتايج حاصل از شبيه
  .اندنمايش داده شده 6-5 شكل صورت ترسيمي در اين مقادير به

  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه TCOSTمقادير  -3-5 جدول 

  4  3  2 1  سناريو
  95/8388346  81/8397413  672/8408638  578/8413317  )سال/دالر(TCOSTشاخص 

  

 

  سناريو مختلف 4سازي  بدست آمده از شبيه TCOSTنمودار ستوني مقادير  -6- 5 شكل 

، )4سناريوي (پاسخ بدست آمده از بكارگيري روش پيشنهادي شودهده ميمشا 6-5 شكل و  3-5 جدول همانطور كه در 
  . كندكارايي و صحت روش پيشنهادي را اثبات مي ل سال ايجاد نموده است و اين امررا در ك TCOSTكمترين مقدار 
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ي برابر مجموع هزينه )hTCOST(t)( tبرداري شركت توزيع در ساعت ي كلي ساعتي بهرههزينه )11-4 (ي طبق رابطه
تي ي قطع برق ساعهزينهو  )CDG(t)( DGبرداري ي ساعتي بهره، هزينه)CU(t)(ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع

پس هرچه بتوان هر يك از اين سه هزينه را به طريقي كاهش داد، منجر به  .باشدمي) hECOST(t)(مشتركين مورد انتظار
هاي  كه يكي از هزينه hECOST(t) )10-4 (و ) 9-4 (بر اساس روابط  .برداري شركت توزيع خواهد شدي كلي بهرهكاهش هزينه

متأثر از مدت زمان قطع برق، نوع مشترك، و ميزان متوسط بار قطع  برداري سيستم است، ي كلي ساعتي بهره دخيل در هزينه
ي پيك بار كه برداري حذف پيك، در دورهدر مد بهره DG ذكر شد )2-2-2-1 (از طرفي، همانطور كه در بخش. شده است
- مين ميشود و بخشي از بار را تأ، وارد مدار ميباشد DGبرداري  ي بهره از هزينه گرانتراي شركت برق منطقهتوان  احتمال دارد

  .گرددبرداري ميي كلي بهرهكند و بدين ترتيب باعث كاهش هزينه

ل در ك DGكه  1در سناريو . را تحليل نمود 6-5 شكل و  3-5 جدول توان مقادير بدست آمده در مي طبق توضيحات فوق
ي با وارد شدن در دوره DGكند، اي ارادي كار ميصورت جزيرهي بهبرداربدون قابليت بهره عنوان واحد حذف پيكسال فقط به

اما وقتي در كل سال  دهدبرداري را كاهش ميكلي بهره يتا حدي هزينه ي اصلي در تأمين بار پيكبه شبكهپيك بار و كمك 
- در دوره دتوانعالوه بر اينكه مي )2و سناري(كنداي ارادي كار ميصورت جزيرهبرداري بهصورت واحد حذف پيك با قابليت بهرهبه

از قطع  اي خودتواند با عملكرد جزيرهمي را كاهش دهد، در صورت بروز حادثهبرداري شركت توزيع ي بهرههزينه ي پيك بار
مدت زمان قطعي و ميزان بار قطع شده را كاهش دهد و منجر به  بار جلوگيري نمايد و بدين ترتيب بخشي از همه يا شدن
TCOSTبه همين علت ميزان . نيز بشود hECOST(t)اهش ك

PI  كمتر از ميزانTCOST
P كه اين امر مزيت امكان  است

 DGوقتي  هاي قبل گفته شدانطور كه در بخشهم از طرفي. دهد اي ارادي را نشان مي در مد عملكرد جزيره DGبرداري  بهره
ي مجاور ي قطعي برق در ناحيه، آماده به كار است تا در صورتيكه حادثه)3سناريو (شودبرداري ميصورت واحد پشتيبان بهرهبه

 مدت زمان قطع برق و بدين ترتيب. همه يا بخشي از بار قطع شده را تأمين نمايد روع به كار كند و در حد توان خودآن رخ داد ش
پس واحد . شودمي TCOSTكم شدن  ر بهيابد و در نهايت منجكاهش مي ي مشتركين آن ناحيهي تأمين نشدهميزان انرژ

-برداري بهصورت واحد حذف پيك با قابليت بهرهبه DGاما وقتي . پشتيبان در هر زمان كه قطعي برق رخ دهد آماده به كار است

برقي  ي قطعيحادثه شود و اگر در اين دورهد مدار ميتنها در ساعات پيك بار وار )2سناريو (شودبرداري مياي بهرهصورت جزيره
دهد و بخشي از بار اي به كار خود ادامه ميصورت جزيرهبه بدون وقفه DGاز منبع اصلي شود،  DGرخ دهد كه باعث جدا شدن 

ي پيك بار كه دوره(ي زماني محدودي و تنها در بازه هميشه در دسترس نيست DG پس در اين مد عملكرد. نمايدمي تأمين
قادر به كاهش مدت  اي رخ دهدار حادثهسترس است؛ پس فقط در صورتيكه در ساعات پيك بدر د) ساعت است 5تا  3معموالً 

TCOSTبه همين علت است كه ميزان . است TCOSTو نهايتاً كاهش  ميزان انرژي تأمين نشده زمان قطع برق و
S  كمتر از

 ميزان
TCOST

PI باشدمي.  

hTCOSTي مقادير در هر ساعت با مقايسه 4در سناريوي 
P ،hTCOST

PI  وhTCOST
Sانتخاب شده است ، مقدار حداقل .

hTCOSTمسلماً  در شرايط يكسانبا توجه به اينكه 
PI كمتر ازhTCOST

P انتخاب مقدار  در هر ساعت است، پس در واقع
hTCOSTحداقل، بين 

PI  وhTCOST
S تاگر قطعي برق در ساعت پيك بار رخ داده باشد مسلماً در آن ساع. گيردانجام مي 

hTCOST
PI  كمتر ازhTCOST

S چون در آن ساعت . استDG د حذف پيك با قابليت كاركرد بهاي ارادي، صورت جزيرهدر م
باعث  ايبا رفتن به مد عملكرد جزيره شود و همي ساعتي توان تأمين شده از طريق شركت توزيع ميهم باعث كاهش هزينه

اگر هم قطعي  .شودمي hECOST(t)فقط باعث كاهش معموالً ان جانشين، گردد، در حاليكه واحد تومي hECOST(t)كاهش 
hTCOST اده به كار است، پس در اين ساعاتواحد پشتيبان آم اعتي غير از ساعت پيك بار رخ دهدبرق در س

S واهد بودكمتر خ .
در كل  شود كه در نهايتمي حاصل hTCOST(t)و بكارگيري آن، حداقل  DGي با انتخاب مد بهينه بدين ترتيب در هر ساعت

  .گرددمي TCOSTسال منجر به كاهش چشمگير 
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عالوه بر  تواندي حاضر، شركت توزيع ميامهنشود كه با بكارگيري سومين روش پيشنهادي پايانبدين ترتيب مشاهده مي
قابليت اطمينان مشتركين را نيز فراهم آورد و باعث افزايش  ECOSTبرداري سيستم، با كاهش ي كلي بهرهكاهش هزينه
  .ها شودرضايتمندي آن

  گيري نتيجه )5-5

با  استفاده شد و ي حاضر نامه پايان هاي پيشنهادي سازي هر يك از روش هاي ارائه شده براي پياده از الگوريتم در اين فصل
هاي  روش براي بررسي سناريوهاي مختلف پيشنهاد شده ،ي ترتيبيسازي مونت كارلو شبيه و MATLABكاربرد نرم افزار 

  .نشان داده شود پيشنهاديهاي تا كارايي روش شد و تحليل ارائه ها سازينتايج شبيه. شدسازي  شبيه مذكور

كاهش شاخص  DGشود كه زمانيكه هدف شركت توزيع مالك منبع نتيجه مي هاي انجام شدهها و تحليلسازيهاز نتايج شبي
ي مورد بررسي و با صالحديد   با توجه به نوع مشتركين و وضعيت شبكه تواند باشد مي EENSيا  SAIDIقابليت اطمينان 

و بدين ترتيب بدون انجام مطالعات  برداري نمايدواحد پشتيبان بهره صورتخود به DGاز واحد  در كل سال ،بردار شبكه  بهره
  .پاسخ بهينه را دريافت نمايد اضافي پاسخي بسيار نزديك به

هاد شده ه روش پيشن، نشان داد كDGبرداري شركت توزيع مالك بهره كلي يسازي اجرا شده براي كاهش هزينهپاسخ شبيه
شود، با برداري شركت توزيع ميي كلي بهرههزينه كاهش بسيار كارآمد و مفيد است و عالوه بر اينكه باعث براي اين منظور
پس اين روش . شودها ميين و افزايش رضايت آنكباعث بهبود قابليت اطمينان مشتر ECOSTقابليت اطمينان  كاهش شاخص

  . به بهترين نحو استفاده كندي خود شود شركت توزيع از منبع توليد پراكندهباعث مي

با انجام مطالعات  DGبرداري از با توجه به هدف مورد نظر خود، قبل از شروع بهره DGپس بهتر است شركت توزيع مالك 
برداري شود تا حداكثر مزايا را در طول سال چطور بهره DGتعيين كند كه بهتر است  هاي الزمسازيدر صورت لزوم شبيه و

  .داشته باشد و هدف مورد نظر را به بهترين نحو برآورده سازد
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  فصل ششم.  ٦

  پيشنهاداتگيري و  نتيجه

  گيري نتيجه )6-1

رويكرد به هر روشي  ريزي شده است،ي اقتصادي و سود بيشتر طرحي صرفهي روابط بر پايهدر دنياي رقابتي امروز كه همه
در صنعت برق نيز صادق اين موضوع  .گيردبه سرعت مورد توجه قرار مي ها و افزايش درآمدها شودكه منجربه كاهش هزينه

هاي اخير با تجديدساختار صنعت برق و نيز گسترش بازار رقابتي، مشتركين نسبت به قابليت اينكه در سالبا توجه به . است
يت اطمينان برق هايي براي افزايش قابلاند، توليدكنندگان هم بدنبال روشتر شدهآگاه انرژي الكتريكي مورد استفاده خوداطمينان 

 . باشداقتصادي براي افزايش قابليت اطمينان استفاده از منابع توليد پراكنده ميهاي مطمئن و  يكي از روش. توليدي خود هستند
 برداري گردد؛ استفاده از منبع توليد پراكنده در مدتواند در مدهاي مختلفي بهرهي نصب شده مياز طرفي منبع توليد پراكنده

پشتيبان و همچنين امكان  عملكرد استفاده از آن در مد برداري سيستم را كاهش دهد،ي بهرهتواند هزينهحذف پيك مي عملكرد
ي قطع تواند مدت زمان قطع برق، ميزان انرژي تأمين نشده و در نتيجه هزينهمي ارادي ايجزيره عملكرد كاركرد آن در مد

برداري مناسب از با بهرهتوانند مي هاي توزيع مالك منبع توليد پراكندهبا توجه به نكات مذكور، شركت .مشترك را كاهش دهد
DG تحت مالكيت خود به حداكثر مزاياي ممكن دست يابند.  

هاي قابليت اطمينان كه در ارزيابي كه با در نظر گرفتن سه تا از پر كاربردترين شاخص بوداين  هدف از انجام اين رساله
ي برق سيستم، شاخص انرژي تأمين نشده شاخص متوسط مدت زمان قطع(شوندهاي توزيع استفاده ميقابليت اطمينان سيستم

 DGهاي توزيع مالك هايي ارائه دهد تا شركتروش )ي مورد انتظار قطع برق مشتركمورد انتظار سيستم و شاخص هزينه
يت براي بهبود قابلبه بيشترين مزايا  طول سالدر  ارادي ايمد عملكرد حذف پيك، پشتيبان و جزيرهاز سه  گيريبتوانند با بهره

در  بيشترين سود را DGبرداري و تعميرات و نگهداري دست يابند و در نتيجه از هزينه كردن براي خريداري، نصب، بهرهاطمينان 
هدف كاهش شاخص قابليت سه با  روشسه  نامهدر اين پايان براي اين منظور .كسب نمايند راستاي بهبود قابليت اطمينان

براي  .ه استبرداري سيستم ارائه شدي كلي بهرهو كاهش هزينه EENSاطمينان  ، كاهش شاخص قابليتSAIDIاطمينان 
سازي روي دي و شبيهپيشنهاهاي سازي روشبا پياده .استفاده شد ترتيبيسازي مونت كارلوي از شبيه هاسازي اين روشپياده
  :نتايج زير حاصل شد ،ي نمونهشبكه

پاسخ بهينه است كه اين امر  هاي پيشنهادي ده از بكارگيري روشبدست آمهاي انجام شده، پاسخ  سازي در تمام شبيه •
  .نمايد هاي پيشنهادي را اثبات مي كارايي و صحت روش

يا  SAIDIكاهش شاخص قابليت اطمينان  توليد پراكندهزمانيكه هدف شركت توزيع مالك منبع  ،از نتايج مشاهده شد •
EENS ،بسيار نزديك به پاسخ حالتي  ،آيد ي در اين پايان نامه بدست ميپيشنهاد پاسخ بهينه كه از بكارگيري روش باشد
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 اما براي مشتركينها بسيار ناچيز است،  هر چند اختالف پاسخ .در مد پشتيبان استفاده شود DGاست كه در كل سال از 
و باعث  و كارگشاست حساس به مدت زمان قطع برق يا ميزان انرژي تأمين نشده، همين برتري اندك نيز مفيد بسيار

روش پيشنهادي و اعمال كنترل  اجراياز طرفي انجام مطالعات براي  .شود  ها مي افزايش سطح رضايتمندي اجتماعي آن
 در اين شرايط توان گفت، مي بنابراين .است و پيچيده كي زمانبردبراي بكارگيري مد بهينه در هر ساعت، ان DGروي 
از  برداري، ي مورد بهره بردار شبكه است كه با توجه به نوع مشتركين و وضعيت شبكه ي بهره گيري بر عهده تصميم

استفاده كند يا بدون انجام  DGو اعمال كنترل بر روي  ي عملكرد با كاربرد الگوريتم پيشنهادي انتخاب مد بهينه
و پاسخي نزديك  پشتيبان استفاده نمايد مد در DGل سال از ، در كDGاعمال كنترل بر روي بدون مطالعات اضافي و 

 .به پاسخ بهينه را بدست آورد

روش پيشنهاد  نشان داد كه DGبرداري شركت توزيع مالك ي كلي بهرهسازي اجرا شده براي كاهش هزينهپاسخ شبيه •
برداري شركت توزيع ي كلي بهرهينهبسيار كارآمد و مفيد است و عالوه بر اينكه باعث كاهش هز شده براي اين منظور

-ها ميباعث بهبود قابليت اطمينان مشتركين و افزايش رضايت آن ECOSTشود، با كاهش شاخص قابليت اطمينان مي

در راستاي بهبود قابليت  را ي خود حداكثر استفادهشود شركت توزيع از منبع توليد پراكندهپس اين روش باعث مي .شود
 .داشته باشد هزينهاطمينان و كاهش 

با  DGبرداري از قبل از شروع بهره ،منبع توليد پراكندهبهتر است شركت توزيع مالك با توجه به كارايي روش پيشنهادي،  •
تعيين  ي حاضر پيشنهاد شده در رسالههاي سازيشبيه ر صورت لزومتوجه به هدف مورد نظر خود، با انجام مطالعات و د

برداري شود تا حداكثر مزايا را داشته باشد و هدف مورد نظر را به بهترين در طول سال چطور بهره DGكند كه بهتر است 
  .نحو برآورده سازد

برداري هدر مد حذف پيك با قابليت بهر ه زمانيكه از واحد توليد پراكندهمشاهده شد ك هاي انجام شدهسازيدر تمام شبيه •
اي ارادي برداري در مد جزيرهنتايج بهتري نسبت به حالتي كه امكان بهره شودميبرداري بهره اي اراديصورت جزيرهبه

با انجام مطالعات  تمام مالكين منابع توليد پراكندههاي توزيع و كالً شود؛ پس بهتر است شركتوجود ندارد حاصل مي
   .تا به نتايج بهتري دست يابند را فراهم آورند DGاي ارادي الزم و اعمال تمهيدات ضروري، امكان عملكرد جزيزه

  پيشنهادات )6-2

توان براي بهبود و كاهش فرضيات هر مي. شودي تحقيقاتي، با در نظر گرفتن يكسري اصول و فرضيات انجام ميهر مطالعه
ي ادامه تواندميهايي كه فعاليت. تحقيقي، تحقيقات جديدي انجام داد و گامي در جهت بهبود و ارتقاي فعاليت قبلي انجام داد

 .اندآن باشد در ادامه آمدهي تكميل كننده انجام شود و ي حاضررساله

هاي قابليت اطمينان دو تا از موارد مهمي هستند كه روي شاخص DGمكان و ظرفيت طبق مطالعات انجام شده،  •
ي اين كار، ان در ادمهتومي .، از قبل تعيين شده استDGي حاضر فرض شده بود مكان و ظرفيت در رساله. تأثيرگذارند

را با در نظر گرفتن معيار قابليت اطمينان  DGبرداري از ي بهرهاي با هدف تعيين ظرفيت، مكان و مد بهينهنامهپايان
 .سازي مناسب براي اين منظور استفاده نمودهاي بهينهو از الگوريتم دداانجام 

 .را در محيط بازار برق و با در نظر گرفتن قيود بازار بررسي نمود DGي عملكرد ي تعيين مد بهينهتوان مسألهمي •

ها براي حضور يك منبع توليد پراكنده ارائه وجود دارد و الگوريتم DGنامه فرض شده بود كه تنها يك واحد در اين پايان •
ر گرفتن حضور چندين منبع با در نظ DGي عملكرد هايي براي تعيين مد بهينهالگوريتم ،مهاتوان در ادمي. شده است

 .توليد پراكنده در شبكه ارائه داد
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عنوان منبع توليد پراكنده در نظر  است به با تكنولوژي پايه فسيلي DGكه  نامه يك ژنراتور توربين گازي در اين پايان •
تجديدپذير مانند هاي  هاي با تكنولوژيDGي مورد نظر را براي  ي اين كار، مسأله توان در ادامه ، مياستگرفته شده 

 .بررسي نمود... انرژي باد، فتوولتائيك و 

و تعيين مد  هاي توزيع و تأثير آن بر قابليت اطمينان شبكه DG توسط ي تأمين توان اكتيو نامه به مسأله در اين پايان •
و تأثير آن بر  DG ي اين كار، بحث تأمين توان راكتيو توسط توان در ادامه است، ميپرداخته شده  DGعملكرد  ي  بهينه
 .ي مورد نظر بررسي نمود هاي توزيع را در كنار مسأله شبكه

هاي پيشنهادي را بررسي نمود و كنترلري براي اعمال سازي عملي طرحي پيادهنامه، نحوهي اين پايانتوان در ادامهمي •
  .طراحي نمود در ساعات مختلف سال DGتغيير مدهاي عملكرد 
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  فصل هفتم.  ٧

  فهرست عالئم و اختصارات

H 
hECOST: Hourly Expected Interruption COST 
hENS: Hourly Energy Not Supplied 
HLI: Hierarchical Level I 
HLII: Hierarchical Level II 
HLIII: Hierarchical Level III 
hSAIDI: Hourly System Average Interruption Duration Index 
hTCOST: Hourly Total COST 

I 
IEAR: Interrupted Energy Assessment Rate 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

L 
LDC: Load Duration Curve 
LP: Load Points 
LSI: Loss Sensitivity Index 

M 
MCS: Monte Carlo Simulation 

N 
NERC: North American Electric Reliability Corporation 

P 
PEA: Provincial Electricity Authority 

R 
RBTS: Roy Billinton Test System 

A 
AENS: Average Expected Energy Not Supplied 
ASAI: Average System Availability Index 
ASUI: Average System Unavailability Index 

C 
CAIDI: Customer Average Interruption Duration Index 
CAIFI: Customer Average Interruption Frequency Index 
CIC: Customer Interruption Cost 
CLP: Curtailed Load Points 
CRI: Composite  Reliability Index 

D 
DG: Distributed Generation 
DISREL: DISTRibution RELiability 
DPLVC: Daily Peak Load Variation Curve 

E 
ECOST: Expected interruption COST 
ECOST: Expected interruption COST 
EENS: Expected Energy Not Supplied 
ENS: Energy Not Supplied 

F 
FMEA: Failure Modes and Effects Analysi  
FOR: Forced Outage Rate 
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S 
SAIDI: System Average Interruption Duration Index 
SAIFI: System Average Interruption Frequency Index 
SCDF: Sector Customer Damage Function 
ST: Switching time 

T 
TCOST: Total COST 
TSY: Total Simulation Year 
TTF: Time To Failure 
TTR: Time To Repair 

V 
VSI: Voltage Sensitivity Index 
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Abstract: 

During the recent years, the use of distribution generation has been considered by many 

countries, due to the good economic situation  and many advantages it can establish. Since 

nowadays the customers have become more conscious about the reliability of their received 

power, due to the restructuring of the power system and development of the competitive 

market, the power suppliers are also searching for the improvement methods of their produced 

power, and the use of distributed generation is one of the reliable and safe solutions for this 

purpose. The installed distributed generation can be operated in different operating modes. 

In the past three decades, many researches have been done on the effect of distributed 

generation on the distribution systems reliability, reliability studies methods in presence of 

distributed generation, determining the optimum location and capacity of distributed 

generation for the purpose of improving reliability, distributed generation island operation 

effect on distribution network reliability analysis. 

In this project, by considering three reliability indices(system average interruption duration 

index, expected energy not supplied index and expected customer interruption cost index), 

three modes of peak shaving, standby and intentional islanding for the distributed generation, 

and by the use of Monte Carlo simulation, three algorithms are suggested for determining the 

optimum mode of distributed generation operation. Three suggested algorithms are offered by 

three objectives of reducing interruption duration, energy not supplied, and customer 

interruption cost in order to reduce the system total operating cost. Also a new seven state 

Markov model is introduced in this project. 

The suggested algorithms, are implemented on a sample network. Based on the obtained 

results, it is recognized that by the use of the suggested algorithms in this project, the 

distribution companies owning the distributed generation can determine the optimum 

operating mode of their generation during a year in a way which leads to the best possible 

customer reliability, due to their objective function. Also it’s obvious from the results that the 

possibility of operating DG in intentional islanding mode which is considered in this project  
beside other two operating modes, will lead to improving the results. 

Key words:Distribution system, distributed generation(DG), operating mode, reliability, 

Monte Carlo simulation 
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