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 هاي قدرت الكتريكي اطمينان سيستم تأثير توليدات پراكنده بر قابليت
 

  محمدرنجبر علي   فيروزآباد محمودفتوحي  فرد عباسپورتهراني علي احساني آرش
 دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف

 تهران ـ ايران
 

 
 اطمينان توليدات پراكنده، قابليت: هاي كليدي واژه

 
 
 

 :كيدهچ
اي به توليدات پراكنده  هاي اخير، توجه فزاينده ي سالط

اين امر، در كنار فرآيند گسترده . مبذول شده است
اندركاران  زدايي در صنعت برق، دست تجديدساختار و مقررات

هاي جديدي مواجه ساخته  و متوليان اين صنعت را با چالش
» ميناناط قابليت«توجهي بر  است زيرا موارد ياد شده، آثار قابل

مندي  نيز در رضايت» اطمينان قابليت«گذارند و  جاي مي برق به
خصوص  هاي مختلف ذينفع در بازار رقابتي برق و به طرف

بديهي . كند كنندگان نقش اساسي را ايفا مي مشتركين و مصرف
است كه در يك محيط رقابتي از سويي فروشندگان و 

كنندگان و  كنندگان برق بايد براي جلب نظر مصرف تأمين
حفظ مزيت رقابتي خود به اين مقوله توجه كنند و از سوي 

رساني و افزايش  هاي اطالع ديگر، با توجه به پيشرفت سيستم
كنندگان، انتظارات و  سطح آگاهي و حساسيت مصرف

اطمينان تأمين برق، دائماً  مطالبات آنها در ارتباط با قابليت
 . يابد افزايش مي

ترين آثار توليدات پراكنده  ده تا مهمدر اين مقاله تالش ش
هاي قدرت الكتريكي مورد بررسي و  اطمينان سيستم بر قابليت

 . ارزيابي قرار گيرد

  مهمقد. 1
اي به توليدات پراكنده  هاي اخير، توجه فزاينده طي سال

اين امر، در كنار فرآيند گسترده . مبذول شده است
اندركاران  ق، دستزدايي در صنعت بر تجديدساختار و مقررات

هاي جديدي مواجه ساخته  و متوليان اين صنعت را با چالش
» اطمينان قابليت«توجهي بر  است زيرا موارد ياد شده، آثار قابل

علت تأكيد اين مقاله بر . گذارند جاي مي برق به
مندي  اين مقوله در رضايت: برق واضح است» اطمينان قابليت«

خصوص  ر رقابتي برق و بههاي مختلف ذينفع در بازا طرف
. كند كنندگان نقش اساسي را ايفا مي مشتركين و مصرف

هاي انجام گرفته در اياالت متحده و كانادا نشان  نظرسنجي
داده كه پس از قيمت برق، اين مقوله بيش از هر عامل ديگر 

كنندگان بوده و حساسيت آنها را  مورد توجه مصرف
) 1 محيط رقابتي بديهي است كه در يك. انگيزد برمي

كنندگان برق بايد براي جلب نظر  فروشندگان و تأمين
كنندگان و حفظ مزيت رقابتي خود به اين مقوله توجه  مصرف

رساني و  هاي اطالع با توجه به پيشرفت سيستم) 2كنند و 
كنندگان، انتظارات و  افزايش سطح آگاهي و حساسيت مصرف
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ينان تأمين برق، دائماً اطم مطالبات آنها در ارتباط با قابليت
 . يابد افزايش مي

در اين مقاله تالش شده تا با مرور كتب و مقاالت 
ترين آثار توليدات پراكنده بر  تخصصي موجود، مهم

هاي قدرت الكتريكي مورد بررسي و  اطمينان سيستم قابليت
 . ارزيابي اجمالي قرار گيرد

 
اطمينان   بر قابليت پراكنده  ليداتوت تأثير. 2

 هاي قدرت  ستمسي
در اين بخش به بررسي موضوعات مرتبط با ارزيابي 

پردازيم كه در آنها  هاي توزيعي مي اطمينان سيستم قابليت
 . توليدات محلي وجود دارند
هاي ذاتي  اطمينان يكي از ويژگي از نظر مفهومي، قابليت

ها و معيار مشخصي براي توصيف توانايي آنها در  سيستم
ترين كاركرد  مهم. باشد و وظايف محوله ميانجام كاركردها 

فني سيستم قدرت، تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركين 
ترين معيارهاي  رو، مهم از اين. كنندگان نهايي است و مصرف

مورد نياز آنهايي هستند كه قادر به ارزيابي اين كاركرد كلي 
هاي  البته بايد توجه داشت كه در سيستم. باشند

هايي كه تحت  خصوص در سيستم اختارشده و بهتجديدس
برداري بخش خصوصي قرار دارند، همه مراجع  تملك يا بهره

توليدكنندگان، مالكين شبكه، بهره برداران (اندركار  دست
هاي كيفيت  عالقمند به شاخص) كنندگان انرژي شبكه، تأمين

عهده  آن بخش از سيستم هستند كه خود مسئوليت آن را به
اطمينان  رو در محيط جديد، براي مطالعات قابليت از اين. دارند

 .نيازمند معيارهايي هستيم كه اين نيازها را برآورده سازند
ها و فنون مناسب، بايد به  براي ايجاد يا گسترش مدل

اندركار را تحت  موضوعات متعددي كه مراجع مختلف دست
 :دهند، توجه داشت تأثير خود قرار مي

پراكنده، لزوماً مالك شبكه واسطه     صاحبان توليدات    
 .نيستند

با افـزايش ظرفيـت توليـدات پراكنـده موجـود در             
هاي توزيع، شبكه انتقال و نيروگاههاي عمـده          سيستم

 . گيرند نيز تحت تأثير قرار مي

هاي انتقال و توزيع      پروفيل بار در نقاط اتصال شبكه      
هـاي مزبـور تغييـر        و نيز الگوي پخش بار در شـبكه       

 . كردخواهد
ميزان فروش انـرژي از سـوي نيروگاههـاي عمـده            

كاهش خواهد يافت و حتي ممكن است مجبـور بـه           
برداري غيربهينه شوند زيرا بايد بخشـي از تـوان            بهره

خود را صرف جبران نوسـانات تصـادفي توليـدات          
 . پراكنده كنند

كم پنج  رسد كه دست نظر مي الذكر، به با توجه به موارد فوق
 : گيرند  تحت تأثير توليدات پراكنده قرار ميمرجع مختلف

 مالكين توليدات پراكنده؛ 
 هاي توزيع؛ شبكه 
 كنندگان؛ مصرف 
 هاي انتقال و  شبكه 
  .نيروگاههاي عمده 

ها داراي ديدگاهها، عالئق و  بديهي است كه اين طرف
 .منافع مختلفي بوده و هر كدام به اطالعات خاصي نياز دارند

اطمينان سيستم  و ارزيابي قابليتبراي بررسي كاركرد 
مراتبي، آن را به سه بخش  بندي سلسله قدرت، در يك تقسيم

كنند كه هر يك  جداگانه توليد، انتقال و توزيع تفكيك مي
بخش توليد در ) 1شكل . (باشند دار مي وظيفه خاصي را عهده

، سيستم يكپارچه توليد و انتقال در دومين )HLI(اولين سطح 
 و كل سيستم قدرت شامل توليد، انتقال و )HLII(سطح 

در اين . گيرند قرار مي) HLIII(توزيع در سومين سطح 
اطمينان  ساختار كه براي چند دهه در ارزيابي قابليت

طور فرض  هاي قدرت مورد استفاده بوده است، اين سيستم
شده كه كل توليد برق در نيروگاههاي بزرگ و عمده متمركز 

 فواصل دور از نقاط بار قرار دارند و از است كه معموالً در
اما اكنون بايد توجه . باشند رو، به شبكه انتقال متصل مي اين

داشت كه اين ساختار نسبتاً ساده بايد دستخوش تغييراتي 
طور متمركز توسط يك  اكنون ديگر توليد به) 1شود، زيرا 

 مستقل  گيرد بلكه بين چندين شركت مرجع دولتي انجام نمي
امروزه با رشد فزاينده ) 2وصي تقسيم شده است و خص

توليدات توليدات پراكنده مواجهيم كه بسياري از آنها مستقيماً 
 .به سيستم توزيع متصل هستند نه به شبكه انتقال
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 مراتبي سطوح سلسله. 1شكل 
 

 )HLI (توليدبخش . 2-1
 و ريزي توليد بايد هم به ميزان ظرفيت مورد نياز در برنامه

هم به زمان نصب آن در سيستم توجه داشت، طوري كه در 
شده تأمين شود و هم ذخيره كافي براي  بيني آينده، هم بار پيش

جايگزيني واحدهايي كه براي تعميرات اصالحي و يا 
اين . شوند، وجود داشته باشد پيشگيرانه از مدار خارج مي

نايي در اين مطالعات، توا.  استHLIمطلب، اساس مطالعات 
كنندگان  سيستم براي رساندن انرژي به بخش توزيع يا مصرف

در گذشته، ميزان ذخيره مورد . شود نهايي در نظر گرفته نمي
نياز با توجه به درصد مشخصي از بار، يا ظرفيت بزرگترين 

در حال حاضر . شد واحدها، يا تلفيقي از هر دو تعيين مي
ماالتي را جايگزين هاي احت روش) و در مواردي بايد(توان  مي

معيارهاي قطعي ذكر شده كرد تا با استفاده از آنها بتوان عوامل 
 .اطمينان سيستم را لحاظ كرد تصادفي مؤثر بر قابليت

هاي احتماالتي متعددي در  امروزه معيارها و شاخص
توان به احتمال  روند كه از جمله مي كار مي  بهHLIمطالعات 
، انتظار قطع )LOLE(بار ، انتظار قطع )LOLP(قطع بار 

، )EENS(، انرژي تأمين نشده مورد انتظار )LOEE(انرژي 
، شاخص انرژي )EUE(كار نرفته مورد انتظار  انرژي به

اطمينان  قابليت ، شاخص انرژي عدم)EIR(اطمينان  قابليت
)EIU ( و دقيقه سيستم)SM ( 1اشاره كرد كه در جدول 

در . ري ارائه شده استدرباره هر كدام از آنها توضيح مختص
ها از ديد  اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه اين شاخص

شوند، بلكه معيارهايي نسبي  كنندگان نهايي تعيين نمي مصرف
 .باشند ريزي مي براي مقايسه سناريوهاي مختلف برنامه

 HLIهاي احتماالتي  معيارها و شاخص. 1جدول 
 تعريف شاخص
LOLP  بار از توليد موجوداحتمال بيشتر شدن. 
LOLE           متوسط تعداد روزها يا سـاعاتي كـه انتظـار

رود حداكثر بار روزانه از ظرفيـت توليـد           مي
 .موجود بيشتر شود

LOEE     دليـل بيشـتر      رود به   ميزان انرژي كه انتظار مي
شدن بار از ظرفيـت توليـد موجـود، تـأمين           

 نيـز   EUE و   EENSهـاي     شـاخص . (نشود
 .)وندش طور تعريف مي همين

EIU LOEE         تقسيم بر كل انـرژي مـورد تقاضـا  .
 )نرماليزه شده(

EIR 1-EIU 
SM LOEE     نرمـاليزه  . ( تقسيم بر حداكثر تقاضـا

 )شده
 با توجه به منابع انرژي لحاظ شده در HLIدر مطالعات 

: توان دو سناريوي مختلف را مورد توجه قرار داد ارزيابي مي
ه موجود در سيستم توزيع و با صرفنظر از توليدات پراكند) 1
، شبكه HLIاز آنجا كه در مطالعات . با در نظر گرفتن آنها) 2

شود و نيز با توجه به اينكه توليدات  كامالً ناديده گرفته مي
كنند، لحاظ كردن آنها  پراكنده نيز در تأمين انرژي مشاركت مي

البته در حال حاضر، . رسد نظر مي  مناسب بهHLIدر مطالعات 
 كار با مشكالتي مواجه است زيرا از سويي، معموالً اين

بندي عملياتي توليدات پراكنده در اختيار  ريزي و زمان برنامه
مراكز ديسپاچينگ نيست و از سوي ديگر، برخي توليدات 

راحتي قابل  به) مثل نيروگاههاي بادي و خورشيدي(پراكنده 
هم كمي در ضمن، توليدات پراكنده هنوز س. بيني نيستند پيش

از اين رو، هرچند لحاظ كردن . در تأمين كل بار سيستم دارند
هاي راهبردي بلندمدت عاقالنه و  توليدات پراكنده در ارزيابي

هاي  ريزان سيستم رسد، اما هنوز برنامه نظر مي حتي ضروري به
، اين توليدات را HLIدهند كه در مطالعات  قدرت ترجيح مي

 .ناديده بگيرند
شود تا با ارائه يك مثال، تأثير توليدات  الش ميجا ت در اين

نشان ) HLIمطالعات (اطمينان بخش توليد  پراكنده بر قابليت
طور كه پيش از اين نيز گفته شد، در مطالعات  همان. داده شود

HLIبا (شوند  هاي انتقال و توزيع ناديده گرفته مي ، شبكه

توليدبخش

بخش انتقال

وزيعتبخش

سطح اول
HLI

 دومسطح
HLII

 سومسطح
HLIII
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رو،   اينو از) شوند عبارت ديگر كامالً مطمئن فرض مي به
اعم از (توان تمام توليدات موجود در سيستم قدرت را  مي

در ) اينكه به شبكه انتقال متصل شده باشند يا به شبكه توزيع
از ديد مطالعات . صورت يكجا در نظر گرفت اين مطالعات به

HLIجاي  به«معني است كه  ، گسترش توليدات پراكنده بدين
گاه بزرگ تأمين شود، با كه بار سيستم توسط تعدادي نيرو اين

 ».شود  كوچك تأمين ميDGتعداد زيادي از واحدهاي 
 هزار مگاوات مفروض است كه 11سيستمي با بار ثابت 

به اين ترتيب . ( واحد هزار مگاواتي است12توليد آن شامل 
توان حالت  مي). ذخيره سيستم هزار مگاوات خواهد بود

م با استفاده از ديگري را در نظر گرفت كه بار همين سيست
شود  فرض مي.  مگاواتي تأمين شود200واحدهاي كوچكتر 

باشد % 2كه در هر دو حالت نرخ خروج اضطراري واحدها 
نتايج ). باشد مواقع آماده كار نمي% 2يعني هر واحد فقط در (

 . خالصه شده است2اين مثال در جدول 
 

 HLIتأثير توليدات پراكنده در مطالعات . 2جدول 
 هزار مگاوات11= يستم بار س

 ظرفيت هر واحد حالت
 )مگاوات(

تعداد 
 واحدها

 ذخيره
 )مگاوات(

 احتمال قطع بار
 )درصد(

A 
1000 12 1000 31/2 

B 200 56 200 87/30 
C 200 57 400 59/10 
D 200 58 600 73/2 
E 200 59 800 65/0 

 

 يا LOLPدر اين جدول، قابليت اطمينان سيستم بر حسب 
شود  مالحظه مي.  از دست رفتن بار تعيين شده استاحتمال

، ذخيره E تا Bهاي  كه با افزايش تعداد واحدها در حالت
 Eدر حالت . يابد  كاهش ميLOLPسيستم افزايش يافته و 

 برابر LOLP مگاوات ذخيره در سيستم، 800ازاي وجود  به
 1000ازاي وجود   بهAاست در حالي كه در حالت % 65/0با 

در . است% 31/2 برابر با LOLPت ذخيره در سيستم، مگاوا
اين جدول، احتمال قطع بار با استفاده از رابطه زير محاسبه 

 :شده است
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عدم آمادگي يا U احتمال قطع بار، LOLPكه در اين رابطه 
 تعداد كل واحدهاي نصب nنرخ خروج اضطراري واحد، 

توانند در  تعداد واحدهايي كه مي ماكزيمم mشده در سيستم و
وضعيت ناآماده باشند تا سيستم كماكان قادر به تأمين بار مورد 

 .نظر باشد
رسد كه تمايل موجود در  نظر مي با اين بررسي ساده به

تواند به  محيط رقابتي براي احداث واحدهاي كوچكتر، مي
ازاي  حتي به(افزايش سطح قابليت اطمينان سيستم منجر شود 

تواند  عامل ديگري نيز كه مي). جود ذخيره كمتر در سيستمو
بيني است كه با توجه  گيري را تقويت كند، اين پيش اين نتيجه

آوري جديدتر واحدهاي توليدي كوچك، آمادگي آنها از  به فن
 . واحدهاي بزرگ قبلي بيشتر است

 

 
  )HLII( يكپارچه توليد و انتقال هاي سيستم. 2-2

به مجموعه توليد و انتقال ) HLII(بي دوم مرات سطح سلسله
در اين سطح، هدف از ارزيابي . ارتباط دارد) سيستم مركب(

اطمينان سيستم، تخمين توانايي سيستم براي رساندن  قابليت
) فصل مشترك(انرژي توليدي نيروگاهها به نقاط اتصال 

هاي توزيع در اين  شبكه. هاي انتقال و توزيع است شبكه
 . شوند  نظر گرفته نميمطالعات در

هاي مركب بسيار پيچيده  اطمينان سيستم ارزيابي قابليت
است زيرا در اين سطح، تأثير تمام ادوات و تجهيزات توليد و 

. شود طور يكجا در نظر گرفته مي اطمينان به انتقال بر قابليت
انجام اين مطالعات يكپارچه مستلزم اين نيست كه توليد و 

يك شركت باشند، اما بايد يك مرجع نقش انتقال تحت تملك 
دار  برداري آنها را عهده ريزي و بهره سازي برنامه هماهنگ

ريزي  در برخي كشورها، يك شركت هم متولي برنامه. باشد
برداري در حالي كه در ساير كشورها،  است و هم متولي بهره

بردار مستقل سيستم  ها بين مالك شبكه و بهره اين مسئوليت
)ISO (اند تقسيم شده . 

وظيفه سيستم مركب، توليد انرژي الكتريكي در نيروگاهها 
. هاي انتقال و توزيع است و رساندن آن به نقاط اتصال شبكه
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قابليت توليد انرژي كافي براي برآورده كردن تقاضاي بارهاي 
هاي عملياتي  شبكه و نيز انتقال آن بدون انحراف از محدوديت

اطمينان  ك يا چند شاخص قابليتتوان با ي سيستم را مي
شود كه در مطالعات  در اينجا يادآور مي. گيري كرد اندازه
، دغدغه اصلي كفايت سيستم در حالت HLIريزي  برنامه

پايدار است، يعني اينكه آيا سيستم توليد براي پاسخگويي به 
در اين حالت، رفتار ديناميكي . تقاضا كفايت دارد يا خير

 . گيرد برداري مورد توجه قرار مي  بهرهسيستم فقط در فاز
شود،  ها در نظر گرفته مي وقتي سيستم انتقال در تحليل

ديگر كافي نيست، زيرا » كفايت حالت پايدار«صرف توجه به 
تنها بايد ظرفيت كافي براي  در اين حالت، تجهيزات انتقال نه

هاي  با حفظ محدوديت(انتقال انرژي مورد نياز را دارا باشند 
، بلكه بايد بتوانند پس از وقوع هر )حرارتي، ولتاژ و فركانس

مثالً ناشي از خرابي ناگهاني تجهيزات يا (گونه اغتشاش گذرا 
به اين . پايداري خود را نيز حفظ كنند) عمليات كليدزني

ترتيب، تجهيزات انتقال بايد هم در شرايط ايستا و هم در 
ارزيابي حالت . ندشرايط پويا عملكرد رضايتبخشي داشته باش

و توانايي سيستم براي پاسخگويي » كفايت«ايستا تحت عنوان 
شناخته » امنيت«به اغتشاشات ايجاد شده نيز تحت عنوان 

اطمينان سيستم مركب تلفيقي است از  بنابراين، قابليت. شود مي
 . دو مقوله كفايت و امنيت

 در اينجا بايد توجه داشت كه گرچه ارزيابي امنيت سيستم
از اهميت فراواني برخوردار است، اما در حال حاضر تقريباً 

شوند و  همه فنون موجود به ارزيابي كفايت سيستم مربوط مي
 . رود شمار مي ارزيابي احتماالتي امنيت، موضوعي پژوهشي به

اگر در سيستم توزيع، توليدات پراكنده وجود نداشته باشند، 
نتقال و توزيع برابر با ميزان تقاضاي بار از ديد فصل مشترك ا

كل تقاضاي موجود در شبكه توزيع خواهد بود، اما در 
اندازه  تنها تقاضاي مزبور به صورت وجود توليدات پراكنده، نه

يابد، بلكه پروفيل بار نيز از ديد  انرژي توليدي آنها كاهش مي
از آنجا كه توليدات پراكنده . كند اين فصل مشترك تغيير مي

ستند، وجود يا عدم وجود آنها تأثيري در هميشه فعال ني
 هر  حداكثر تقاضا ندارد اما، از آنجا كه توليدات پراكنده به

كنند، متوسط  حال در اكثر مواقع در تأمين بار مشاركت مي

. يابد تقاضا از ديد فصل مشترك انتقال و توزيع كاهش مي
معيار الگوي  بنابراين، به بيان آماري، واريانس و انحراف

بديهي است كه وضعيت پخش . يابد قاضاي بار افزايش ميت
بار در سيستم انتقال نيز به همين ترتيب تحت تأثير قرار 

 .گيرد مي
توان با استفاده از رويكردها و  تأثير موارد فوق را مي

براي اين .  مورد ارزيابي قرار دادHLIIهاي معمول  روش
 مورد بررسي منظور، بايد پروفيل واقعي بار را از ديد كمي

توان از ارزيابي  اطالعات كمي مورد نياز را مي. قرار داد
طور خالصه، اگر  به. دست آورد اطمينان سيستم توزيع به قابليت

بتوان الگوي زماني انرژي توليدات پراكنده را تخمين زد و آن 
توان  بيني بار سيستم توزيع قرار داد، مي را در كنار نتايج پيش

دست  راي بار مورد تقاضا از سيستم انتقال بهالگويي تخميني ب
توان در ارزيابي  شده را مي اين پروفيل بار اصالح. آورد

) 1 مورد استفاده قرار داد و از اين طريق HLIIاطمينان  قابليت
رفتار و عملكرد سيستم انتقال را در صورت وجود يا 

د تأثير الگوي جدي) 2وجود توليدات پراكنده مقايسه كرد،  عدم
تأثير توليدات ) 3پخش بار را در شبكه انتقال تخمين زد و 
 .جديد را بر نيروگاههاي بزرگ فعلي نشان داد

اي كه براي استفاده از خروجي ارزيابي سيستم توزيع  رويه
 ذكر شد، اساساً رويكرد HLIIهاي  عنوان ورودي ارزيابي به

د از  با رويكرHLهاي قبلي  رود زيرا رويه شمار مي جديدي به
 باالتر HLباشند و در آنها خروجي سطح  باال به پائين مي

گيرد نه  تر مورد استفاده قرار مي عنوان ورودي سطح پائين به
البته بديهي است كه براي اينكه بتوانيم از اين رويه . برعكس

جديد استفاده كنيم، بايد ابتدا رفتار توليدات پراكنده را مثل 
عالوه بر اين، بايد به وابستگي بين . بيني كنيم رفتار بار پيش

. خروجي توليدات پراكنده و ميزان تقاضاي بار نيز توجه كرد
تواند از سويي خروجي  مثالً وزش باد در تابستان مي

هاي بادي را افزايش دهد و از سوي ديگر موجب  توربين
 .كاهش بارهاي سرمايشي موجود در شبكه شود

 چندان HLIIطمينان ا هرچند در گذشته ارزيابي قابليت
معمول و مرسوم نبوده است، اما رقابتي شدن محيط صنعت 

هاي  خصوص انرژي برق و رشد فزاينده توليدات پراكنده به
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تجديدپذير موجب افزايش اهميت آن خواهد شد زيرا از 
سويي بايد اطمينان حاصل شود كه در محيط رقابتي با همه 

طور   مبادالت انرژي بهها و ريزي اندركار برنامه هاي دست طرف
گيري  شود و از سوي ديگر، تصميم عادالنه و منصفانه رفتار مي

هاي فني و اقتصادي باشد كه  عملياتي بايد بر اساس بررسي
هاي  توان از ارزيابي بخشي از اطالعات مورد نياز آنها را مي

 . دست آورد اطمينان به كمي قابليت
ست كه سيستم در اينجا ذكر اين نكته حائز اهميت ا

توزيعي كه در آن توليدات پراكنده وجود دارند شبيه به سيستم 
توان فنون و  مركب توليد و انتقال است و از اين رو مي

 را در چنين سيستم توزيعي مورد HLIIهاي مطالعات  مدل
البته بايد توجه داشت كه گرچه اين كار . استفاده قرار داد

سد، اما اهداف ارزيابي ر نظر مي لحاظ مفهومي درست به به
HLII با آنچه كه در سطح توزيع مورد نياز است، متفاوت 
خواهيم توانايي تأمين انرژي در فصل   ميHLIIدر : است

كنندگان  يعني مصرف(مشترك انتقال و توزيع را ارزيابي كنيم 
در حالي كه هدف ) شوند طور مستقيم در ارزيابي لحاظ نمي به

 . كنندگان نهايي است مصرفسيستم توزيع تĤمين برق 
 

 
 )HLIII(پراكنده  فاقدتوليدات وزيعت هاي سيستم. 2-3

زمان كل سيستم  جاي مطالعه هم  بهHLIIIدر مطالعات 
فقط سيستم توزيع مورد مطالعه ) توليد، انتقال و توزيع(قدرت 
معموالً ) 1: رسد زيرا نظر مي اين امر قابل قبول به. گيرد قرار مي
يع با سيستم انتقال فصل مشترك دارند و آثار هاي توز شبكه

از اين . بينند منابع توليد را نيز در همين نقاط فصل مشترك مي
 HLIIهاي نقاط بار را كه در ارزيابي  توان شاخص رو مي

اطمينان  عنوان مقادير ورودي ارزيابي قابليت اند، به تعيين شده
ي كلي ها سيستم توزيع مورد استفاده قرار داد تا شاخص

HLIIIدر صورت وجود توليدات پراكنده، . دست آورد  را به
اين مفهوم كاربرد كمتري خواهد داشت زيرا اين منابع توليد 

اند و اينطور نيست كه همه آنها در   در سراسر شبكه پراكنده
) 2يك نقطه فصل مشترك انتقال و توزيع متمركز باشند و 

ي مشتركين و ها  درصد از قطعي95 تا 80معموالً بين 
از اين رو، . كنندگان ريشه در خود سيستم توزيع دارند مصرف

اطمينان كل سيستم نقش  هاي قابليت اين بخش در شاخص
 . كند عمده و محوري را ايفا مي

از ديد فني، وظيفه سيستم توزيع عبارتست از دريافت 
كنندگان نهايي  انرژي از سيستم انتقال و تحويل آن به مصرف

ها و  از نظر ولتاژ، فركانس، هارمونيك(يفيت مطلوب با حفظ ك
يعني تعداد و (اطمينان  و نيز سطح مناسبي از قابليت) غيره
انجام اين ). ها در حد معقولي پايين باشد زمان خروجي مدت

خصوص در  به(صورت اقتصادي كامالً دشوار است  وظيفه به
 سيستم زيرا معموالً) سطوح ولتاژ پائين و در مناطق روستايي

داراي ساختار شعاعي با خطوط هوايي است كه در معرض 
رو، دچار  شرايط محيطي مختلف قرار داشته و از اين

 . شود هاي متعدد و طوالني مي خرابي
نظر برسد كه گسترش توليدات محلي  شايد در ظاهر به

هاي  ها در سيستم حل مناسبي براي مشكل خاموشي راه
جه داشت كه گرچه اين موضوع الذكر است اما بايد تو فوق
درست است، ) و در برخي موارد از نظر عملي(لحاظ نظري  به

هاي فني و عملياتي و نيز مالحظات  ولي وجود محدوديت
راحتي  شود كه به ها موجب مي مربوط به ايمني اين سيستم

 .گيري كرد باره اظهار نظر و تصميم نتوان در اين
كه ) هاي جوي  پديدهاز جمله(بسياري از شرايط محيطي 

شوند، عمالً  ها در سيستم مي موجب افزايش خرابي
ناپذيرند و آثار و نتايج آنها بايد در مطالعات كفايت  اجتناب

ها به  اين مطالعات و ارزيابي. سيستم مورد توجه قرار گيرد
هاي  كنند تا با محاسبه شاخص مهندسين توزيع كمك مي

يستم، نقاط ضعف آن هاي مختلف س اطمينان قسمت قابليت
اطمينان مشتركين  هاي قابليت يعني مناطقي كه در آنها شاخص(

را شناسايي كرده ) قبولي نيستند كنندگان در حد قابل و مصرف
براي تقويت شبكه توزيع . انديشي كنند و براي رفع آنها چاره

افزايش تجهيزات و ادوات يدكي ) 1توان مواردي از قبيل  مي
اصالح يا بهبود ) 2ط مشخصي از سيستم، و پشتيبان در نقا

هاي نگهداري و تعميرات  توسعه برنامه) 3هاي عملياتي،  طرح
قرار دادن توليدات پراكنده در نقاط ) 4پيشگيرانه و باالخره 

 . مختلف سيستم را مورد توجه قرارداد
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در اينجا بايد توجه داشت كه در صورت وجود توليدات 
هاي مرسوم و ساده   توزيع، روشهاي پراكنده در سيستم

هاي توزيع، تا حدي كارايي خود را از دست  تحليل سيستم
 :داده و بايد دچار تغييراتي شوند، زيرا

هـاي توزيـع شـعاعي،        اطمينان سيسـتم    محاسبات قابليت  
شوند كه هر يك      كننده انجام مي    همواره با اين فرض ساده    

انرژي  (شوند  از خطوط شعاعي فقط از يك سو تغذيه مي        
بديهي است كـه در صـورت       ). كنند  الكتريكي دريافت مي  

ها، ديگر اين فرض      وجود توليدات پراكنده در اين سيستم     
 .درست نيست

) يعني مولدهاي برق  (در صورت وجود توليدات پراكنده       
اطمينـان ايـن      در سيستم توزيع، بايد در محاسبات قابليت      

بـه  . ز توجه كرد  ها به رفتار ديناميكي اين مولدها ني        سيستم
هاي مركب، بحث امنيـت نيـز         اين ترتيب، همانند سيستم   

تـوان    ها موضوعيت خواهد داشـت و نمـي         در اين سيستم  
 .صرفاً به محاسبات كفايت بسنده كرد

هاي توزيع نيرو، تماس مستقيم آنها با  ويژگي مهم سيستم
اين ويژگي، تأثير خود . كنندگان برق است مشتركين و مصرف

ها نيز  اطمينان اين سيستم هاي قابليت ريف شاخصرا در تع
ها عمدتاً از ديد مشتركين  اين شاخص. (نشان داده است

الزم به ذكر است كه در محاسبه اين ) شوند تعريف مي
 نرخ λ: كنند ميها سه پارامتر نقش اصلي را ايفا  شاخص
توسط دوره  مr،)بر حسب تعداد خرابي در هر سال(خرابي 

بر (آمادگي   عدمUو ) بر حسب ساعت(خرابي يا زمان تعمير 
شاخص : ها عبارتند از شاخص). حسب ساعت در هر سال
، شاخص )SAIFI(هاي سيستم  متوسط تعداد خاموشي

، شاخص متوسط )SAIDI(متوسط مدت خاموشي در سيستم
، شاخص متوسط )CAIFI(هاي هر مشترك  تعداد خاموشي

، شاخص متوسط )CAIDI( مشترك مدت خاموشي هر
نشده مورد  و متوسط انرژي تأمين) ASAI(آمادگي سرويس 

 تعريف 3 ها در جدول اين شاخص). AENS/EENS(انتظار 
توان براي  ها را مي الزم به ذكر است كه اين شاخص. اند شده

هاي آن و يا حتي براي  كل سيستم توزيع يا هر كدام از بخش
 .ه كرديك فيدر به خصوص محاسب

 اطمينان سيستم توزيع هاي قابليت تعريف شاخص. 3جدول 
 تعريف شاخص
SAIFI   ازاي هر مشترك سيسـتم       ها به   متوسط تعداد خاموشي

 .در طول سال
CAIFI ــه متوســط تعــداد خاموشــي ازاي هــر مشــترك  هــا ب

 .شده در طول سال خاموش
SAIDI   ازاي هر مشترك سيسـتم       ها به   متوسط مدت خاموشي

 . سالدر طول
CAIDI ــه متوســط مــدت خاموشــي ازاي هــر مشــترك  هــا ب

 .شده در طول سال خاموش
ASAI  ـ سـاعت آمـادگي سـرويس در      نسبت كل مشـترك 

 .طول سال به كل مشترك ـ ساعت مورد تقاضا
ASUI 1-ASAI 

AENS   ازاي هر مشترك سيسـتم       نشده به   متوسط انرژي تأمين
 .در طول سال

: اطمينان وجود دارد زيابي قابليتدو رويكرد معمول براي ار
رويكرد بتني بر فنون تحليلي كه در آن ضمن ارزيابي ) 1

اطمينان  مودهاي خرابي سيستم، از روابط مربوط به قابليت
رويكرد مبتني ) 2شود و  هاي سري و موازي استفاده مي شبكه

كه عمدتاً در موارد خاص مورد ) كارلو مونت(سازي  بر شبيه
هاي   گرفته و توزيع احتمالي شاخصاستفاده قرار

 . كند اطمينان را تعيين مي قابليت
هاي شعاعي بسيار ساده است  اطمينان شبكه ارزيابي قابليت
صورت سري با هم قرار  ها همه اجزاء به زيرا در اين شبكه

توان  هاي اصلي مورد نياز را مي رو شاخص اند و از اين گرفته
 :بط زير تعيين كردسادگي و با استفاده از روا به
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 زمان ri نرخ خرابي هر كدام از اجزاء، iλكه در اين روابط 
 بار متوسط هر كدام از Lتعمير خرابي هر كدام از اجزاء و

 . باشند نقاط بار مي
كه در آنها مسيرهاي موازي با هم (هاي حلقوي  در شبكه

هاي اصلي به اين سادگي  ، ارزيابي شاخص)نيز وجود دارند
زمان  هاي هم ها بايد تأثير همه خرابي نيست زيرا در اين شبكه
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تجهيزات و ادوات سيستم را در قطع برق هر يك از نقاط بار 
شود،  مثالً باري كه با دو مسير موازي تغذيه مي. (بررسي كرد

شود كه در هر دو مسير خرابي  وقتي دچار قطع برق مي
هاي اصلي را  در اين حالت، شاخص) زمان اتفاق بيفتد هم
 :دست آورد توان با استفاده از روابط زير به مي

)/(

)(

jijip

jijip

rrrrr

rr

+=

+= λλλ 

هاي تحليلي فوق  شود، روش طور كه مالحظه مي همان
) 1بسيار ساده و سرراست بوده و استفاده از آنها صرفاً مستلزم 

اطمينان ادوات و   قابليتهاي مربوط به در اختيار داشتن داده
تحليل رخدادهاي مختلفي است ) 2تجهيزات سيستم توزيع و 

 . شوند كه به قطع برق هر كدام از نقاط بار منجر مي
,,λبا تعيين مقادير پارامترهـاي اصـلي         rU     بـراي هـر 

 SAIDI و   SAIFIهاي    توان شاخص   كدام از نقاط بار، مي    
ـ        2ه تعـاريف ارائـه شـده در جـدول           و غيره را با توجه ب

 .دست آورد به
همانطور كه گفته شد، در روش فوق با در نظر گرفتن يك 
نرخ خرابي و يك متوسط زمان تعمير براي هر كدام از اجزاي 

اطمينان  اي براي محاسبات قابليت سيستم توزيع، روابط ساده
اما بايد توجه داشت كه ارزيابي . در نظر گرفته شده است

اطمينان سيستم لزوماً به اين سادگي نيست و ممكن  ليتقاب
هاي مختلفي در آن نقش داشته باشند كه در ادامه  است پديده

 :شود به برخي از آنها اشاره مي
باد (هاي جوي ـ شرايط سخت جوي   آب و هوا و پديده 

تواند نرخ    مي) بندان  هاي شديد، برف و يخ      و طوفان، باران  
 . را باال ببرد) ص خطوط هواييخصو به(خرابي تجهيزات 

افتـد كـه    هاي مشترك ـ اين پديده وقتي اتفاق مـي   خرابي 
زمان دو يا چند جـزء        وقوع يك رخداد موجب خرابي هم     

مثالً اگر دو خط موازي روي يـك دكـل          . (از سيستم شود  
قرار گرفته باشند، افتادن يا كج شدن دكل در اثر تصـادف            

زمـان هـر دو       ب قطع هـم   تواند موج   وسايل نقليه با آن مي    
 )خط شود

ها ـ هر كدام از اجزاي سيستم ممكن است   انواع خروجي 
داليل مختلفي از مدار خارج شود شود كه تأثير آنها بـر              به

رو جمع كـردن آنهـا بـراي          سيستم يكسان نيست و از اين     
. تعيين يك نرخ خرابي براي هر جزء لزوماً درست نيسـت          

روج ادوات و تجهيـزات از  هايي كه منجر به خـ   انواع پديد 
هـاي   تـوان در چهـار گـروه خروجـي     شوند را مي  مدار مي 

هــاي گــذرا و  هــاي مــوقتي، خروجــي دائمــي، خروجــي
ــي ــگيرانه   خروج ــرات پيش ــي از تعمي ــاي ناش ــل (ه از قب

 3جاي داد كه تعاريف آنهـا در جـدول          ) ريزي شده   برنامه
 .ارائه شده است

طـور فـرض    يـن قطع قسمتي از برق مشتركين ـ تا كنون ا  
كرديم كه برق هر كدام از نقاط بار يا كامالً قطع است              مي

ايـن در حـالي اسـت كـه بسـياري از      . و يا كـامالً وصـل     
شوند بلكه موجـب      ها منجر به قطع كامل برق نمي        خرابي

رساني و در نتيجه قطع بخشي از برق          كاهش ظرفيت برق  
 . شوند فيدر مي

ف ـ در بسـياري از   امكان تغذيه بارها از فيدرهاي مختلـ  
شـود تـا در       هاي توزيع شعاعي، تدابيري اتخاذ مي       سيستم

صورت قطع برق تغذيه اصلي هر كدام از خطوط شعاعي          
بـار  ) يا همه (بخشي  ) يا مانور (بتوان با عمليات كليدزني     

بديهي است كـه ايـن      . آن را از يك فيدر ديگر تأمين كرد       
 . شود اطمينان سيستم مي امر موجب افزايش قابليت

طور كه قبالً هـم ذكـر شـد،     تأثير توليدات پراكنده ـ همان  
توانـد بـه      هاي توزيع مي    رشد توليدات پراكنده در سيستم    

اطمينان سيستم كمك كند كه البته اين امـر           افزايش قابليت 
 .برداري از سيستم بستگي دارد مشي بهره به خط

 
 ها تعريف انواع خروجي. 3جدول 

 كه ادوات و تجيزات طوري خراب       وقتي است  خروجي دائمي
شوند كه تعميرات اصالحي يـا تعـويض آنهـا          

 .الزم باشد
خطاها و مشكالتي كه بـا كليـدزني دسـتي يـا           خروجي موقتي

 .شوند تعويض فيوز برطرف مي
مـثالً  (طـور خودكـار       خطاها و مشكالتي كه به     خروجي گذرا

هـــاي  بـــاز و بســـته شـــدن خودكـــار رلـــه
 .شوند ميبرطرف ) شونده بازبست

خروجي مربوط  
ــراتبـــه   تعميـ
 شده ريزي برنامه

خروج تجهيزات از مدار براي انجام تعميـرات        
 .پيشگيرانه روي آنها
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 را در نظر 2حال سيستم شعاعي نشان داده شده در شكل 
اطمينان و بارگذاري سيستم  هاي مربوط به قابليت داده. بگيريد

 از روابط مربوط به اگر با استفاده. اند  ارائه شده4در جدول 
هاي توزيع شعاعي محاسبات را انجام دهيم، به نتايج  سيستم

هاي اصلي  رسيم كه در آن، شاخص  مي5ارائه شده در جدول 
,,λ(اطمينان  قابليت rU (اند هر يك از نقاط بار تعيين شده .
ها براي نقاط بار  شود، اين شاخص طور كه مالحظه مي همان
 .ف يكسان نيستندمختل
 

 
 
 

 سيستم توزيع شعاعي مورد مطالعه. 2شكل 
اگر بخواهيم تأثير اقدامات اصالحي مختلف در سيستم از 

مثالً تغيير محل كليدها و فيوزها (هاي حفاظتي  قبيل تغيير طرح
، تغذيه سيستم از )يا استفاده از كليدهايي با مشخصات بهتر

از يك پست تغذيه جاي حالت فعلي كه فقط  به(چند پست 
، و يا نصب توليدات پراكنده در سيستم را بر )شود مي

 دست آوريم، بايد با  اطمينان سيستم به هاي قابليت شاخص
 

 را دوباره 5هاي جدول  انجام مطالعات حساسيت، شاخص
بديهي است كه انتخاب هر كدام از اقدامات . دست آوريم به

 .دسي باشدفوق بايد بر اساس مطالعات اقتصاد مهن
 هاي سيستم توزيع مورد مطالعه داده. 4جدول 

 اطمينان هاي مربوط به قابليت داده. 1
نرخ خرابي  شماره

)f/year( 
زمان تعمير 

)h( 
زمان كليدزني 

)h( 
1 2/0 4 5/0 
2 1/0 4 5/0 
3 3/0 4 5/0 

 خطوط

4 2/0 4 5/0 

a 2/0 2 5/0 

b 6/0 2 5/0 

c 4/0 2 5/0 

 ها شاخه

d 2/0 2 5/0 
 هاي بارگذاري داده. 2
تعداد  نقطه بار 

 مشتركين
كل بار  

)kW( 
 A 2000  2500 
 B 1600  2000 
 C 1200  1500 
 D 1200  1500 

 
 

 

 ن براي سيستم توزيع مورد بررسياطمينا هاي قابليت شاخص. 5جدول 
 خرابي Dنقطه بار  Cنقطه بار  Bنقطه بار  Aنقطه بار 

λ r U λ r U λ r U λ r U 
 خطوط

1 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 
2 1/0 5/0 05/0 1/0 4 4/0 1/0 4 4/0 1/0 4 4/0 
3 3/0 5/0 15/0 3/0 5/0 15/0 3/0 4 2/1 3/0 4 2/1 
4 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 4 8/0 

 ها شاخه

a 2/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

b ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2/1 2 6/0 ـ ـ ـ 

c ـ ـ ـ 8/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

d 4/0 2 2/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 6/3 6/3 0/1 3/3 75/2 2/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 كل

SAIFI = 115 interruptions / 100 customers 
SAIDI = 155 min / year 
Average duration = 2.25 h / interruption 
Expected energy not supplied = 19400 kWh or 3.23 kWh / customer 
Energy demanded from transmission system = 65.7 GWh 
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  توزيع داراي توليدات پراكندههاي ستمسي. 2-4
شوند،  هاي توزيع متصل مي اي كه به شبكه توليدات پراكنده

زمان حرارت  ژنراتورها، مولدهاي هم اي از ديزل طيف گسترده
هاي فتوولتائيك و غيره را شامل  ، سلول)CHP(و برق 

اطمينان، همه  سازي و ارزيابي قابليت ديد مدلاما از . شوند مي
) 1: توان به دو گروه اصلي تقسيم كرد اين توليدات را مي

مثل (مولدهايي كه قدرت خروجي آنها به منابع متغير انرژي 
بيني و  رو، امكان پيش بستگي داشته و از اين) باد و خورشيد

ي كه مولدهاي) 2ريزي قبلي براي آنها وجود ندارد و  برنامه
ريزي  توان براي آنها از قبل برنامه بيني بوده و مي قابل پيش

فقط مولدهاي ) زمان حرارت و برق مثل مولدهاي هم. (كرد
توان آنها را با استفاده از رويكردهاي  گروه دوم هستند كه مي

سهم اين مولدها در . سازي كرد متداول در بخش توليد مدل
ياز كاربران و نيز آمادگي كل انرژي توليدي سيستم به ميزان ن

بررسي مولدهاي گروه اول . خود اين واحدها بستگي دارد
دشوارتر است زيرا مشاركت آنها در توليد سيستم به ميزان 

نكته جالب . دسترسي به منابع انرژي اوليه آنها بستگي دارد
توجه اين كه درصورت كاهش سرعت باد يا ابري شدن هوا 

م مولدهاي بادي يا خورشيدي خصوص، تما در يك منطقه به
توان براي آنها  افتند و لذا مي موجود در آن منطقه از كار مي

 .  يك مود خرابي مشترك در نظر گرفت
 

  موردي سيبرر. 2-5
 DG را در نظر بگيريد كه در آن، يك مولد 3سيستم شكل 

دو حالت .  اضافه شده است4به انتهاي سيستم شعاعي شكل 
حالتي كه در صورت قطع برق ) 1: ريداصلي را در نظر بگي

حالتي كه مولد مزبور ) 2شبكه، مولد نيز از مدار خارج شود و 
 .صورت مستقل از برق شبكه كار كند بتواند به

صورت مستقل از برق   نتواند بهDGحالتي كه مولد ) الف(
ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه در صورت : شبكه كار كند

قطع .  نيز مجاز به ادامه كار نباشدDG قطع برق شبكه، مولد
برق ممكن است در اثر بروز مشكل در سيستم انتقال يا در 

عالوه بر اين، فرض كنيد كه قابليت . خود فيدر توزيع باشد
 7500يعني ( از حداكثر تقاضاي سيستم DGتوليد واحد 

بيشتر بوده و واحد مزبور، هر وقت كه به آن نياز ) كيلووات
هاي  در اين حالت شاخص. م، آماده كار باشدداشته باشي

 .آيند دست مي  به6اطمينان سيستم مطابق جدول  قابليت

 DGسيستم توزيع شعاعي مورد مطالعه با در نظر گرفتن واحد . 5شكل 

 
هاي  شود، شاخص  مالحظه مي6همانطور كه در جدول 

اطمينان سيستم و نقاط بار هيچ تفاوتي با نتايج ارائه  قابليت
)  بودDGكه مربوط به سيستم بدون واحد  (5شده در جدول 

ندارند زيرا در صورت قطع برق شبكه، واحد مزبور نيز از 
تنها تفاوت در انرژي دريافتي از سيستم . شود مدار خارج مي

ساعت  گيگاوات) 3/26يعني  (4/39 به 7/65انتقال است كه از 
مين شده  تأDGكاهش يافته است كه اين انرژي توسط واحد 

توجه واحد مزبور در تأمين  معني مشاركت قابل اين به. است
انرژي مورد نياز سيستم و در نتيجه كاهش تلفات كل سيستم 

 ) به نقاط بارDGبا توجه به نزديكي واحد . (است
فرض كرده كه ) 1مثال فوق بيش از حد ساده است زيرا 

جه به اين نكته تو) 2 همواره آماده كار است و DGواحد 
ها منجر به قطع قسمتي  نكرده كه ممكن است برخي از خرابي

بديهي است كه در ). نه همه آن(از برق نقاط بار شوند 
 از مدار خارج DGها واحد  گونه خرابي  صورت بروز اين

عهده گيرد كه  تواند تأمين انرژي مورد نياز را به شود و مي نمي
 .دشو صورت برق مشتركين اصالً قطع نمي در اين

:  بتواند مستقل از شبكه كار كندDGحالتي كه واحد ) ب(
 بتواند مستقل از شبكه اصلي كار كند، آنگاه در DGاگر واحد 

تواند همه يا بخشي از بار سيستم  صورت قطع برق شبكه مي
اطمينان سيستم افزايش  عهده گيرد كه در نتيجه قابليت را به

را بررسي در اين بخش، سه حالت مختلف . خواهد يافت
 :كنيم مي

 همواره آماده كار بوده و ظرفيت توليـد آن از    DGواحد   
 .حداكثر تقاضاي سيستم بيشتر باشد

 همواره آماده كار بـوده و ظرفيـت توليـد آن            DGواحد   
 . كيلووات باشد3000
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مواقع آماده كار بوده و ظرفيت      % 25 فقط در    DGواحد   
 . كيلووات باشد3000توليد آن 

 ارائه شده 9 تا 7 اين سه حالت در جداول نتايج مربوط به
 .است

 

 
 كبلووات كه در صورت 7500 با ظرفيت بيشتر از DGاطمينان براي سيستم توزيع مورد بررسي با در نظر گرفتن واحد  هاي قابليت شاخص. 6جدول 

 .شود قطع برق شبكه، از مدار خارج مي
 خرابي Dنقطه بار  Cنقطه بار  Bنقطه بار  Aنقطه بار 

λ r U λ r U λ r U λ r U 
 خطوط

1 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 
2 1/0 5/0 05/0 1/0 4 4/0 1/0 4 4/0 1/0 4 4/0 
3 3/0 5/0 15/0 3/0 5/0 15/0 3/0 4 2/1 3/0 4 2/1 
4 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 4 8/0 

 ها شاخه

a 2/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

b ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2/1 2 6/0 ـ ـ ـ 

c ـ ـ ـ 8/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

d 4/0 2 2/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 6/3 6/3 0/1 3/3 75/2 2/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 كل

SAIFI = 115 interruptions / 100 customers 
SAIDI = 155 min / year 
Average duration = 2.25 h / interruption 
Expected energy not supplied = 19400 kWh or 3.23 kWh / customer 
Energy demanded from BSP = 39.4 GWh 
Energy delivered by embedded generation = 26.3 GWh 

 ) كيلووات7500با ظرفيت بيشتر از . ( مستقل از شبكه باشدDGاطمينان براي حالتي كه واحد  هاي قابليت شاخص. 7جدول 
 خرابي Dنقطه بار  Cنقطه بار  Bنقطه بار  Aنقطه بار 

λ r U λ r U λ r U λ r U 
 خطوط

1 2/0 4 8/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 
2 1/0 5/0 05/0 1/0 4 4/0 1/0 5/0 05/0 1/0 5/0 05/0 
3 3/0 5/0 15/0 3/0 5/0 15/0 3/0 4 2/1 3/0 5/0 15/0 
4 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 4 8/0 
 ها شاخه

a 2/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

b ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2/1 2 6/0 ـ ـ ـ 

c ـ ـ ـ 8/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

d 4/0 2 2/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 5/1 5/1 0/1 25/2 88/1 2/1 95/1 39/1 4/1 5/1 5/1 0/1 كل

SAIFI = 115 interruptions / 100 customers 
SAIDI = 106.2 min / year 
Average duration = 1.54 h / interruption 
Expected energy not supplied = 13275 kWh or 2.21 kWh / customer 
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 .همواره آماده كار باشد)  كيلووات3000با ظرفيت ( مستقل از شبكه DGاطمينان براي حالتي كه واحد  هاي قابليت شاخص. 8جدول 
 خرابي Dنقطه بار  Cنقطه بار  Bنقطه بار  Aنقطه بار 

λ r U λ r U λ r U λ r U 
 خطوط

1 2/0 4 8/0 2/0 4 8/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 
2 1/0 5/0 05/0 1/0 4 4/0 1/0 5/0 05/0 1/0 5/0 05/0 
3 3/0 5/0 15/0 3/0 5/0 15/0 3/0 4 2/1 3/0 5/0 15/0 
4 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 5/0 1/0 2/0 4 8/0 

 ها شاخه

a 2/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

b ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2/1 2 6/0 ـ ـ ـ 

c ـ ـ ـ 8/0 2 4/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

d 4/0 2 2/0 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 5/1 5/1 0/1 25/2 88/1 2/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 كل

SAIFI = 115 interruptions / 100 customers 
SAIDI = 117.4 min / year 
Average duration = 1.70 h / interruption 
Expected energy not supplied = 14675 kWh or 2.45 kWh / customer 

 
 .مواقع آماده كار باشد% 25فقط در )  كيلووات3000با ظرفيت ( مستقل از شبكه DGاطمينان براي حالتي كه واحد  هاي قابليت شاخص. 9جدول 

 خرابي Dنقطه بار  Cنقطه بار  Bنقطه بار  Aنقطه بار 

λ r U λ r U λ r U λ r U 
 5/1 5/1 0/1 25/2 88/1 4/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 آمادگي

 6/3 6/3 0/1 3/3 75/2 4/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 آمادگي عدم
 08/3 08/3 0/1 04/3 53/2 4/1 65/2 89/1 4/1 5/1 5/1 0/1 كل

SAIFI = 115 interruptions / 100 customers 
SAIDI = 145.8 min / year 
Average duration = 2.11 h / interruption 
Expected energy not supplied = 18230 kWh or 3.04 kWh / customer 
 

       

 بندي گيري و جمع نتيجه. 3
اطمينان  مقاله آثار توليدات پراكنده بر قابليتدر اين 

 و HLI ،HLIIهاي قدرت الكتريكي در سه سطح  سيستم
HLIIIهاي عددي مورد مطالعه قرار  گيري ار  مثال  با بهره
با توجه به اتصال توليدات پراكنده به سيستم توزيع . گرفت

 بيش از دو سطح ديگر تحت تأثير HLIIIنيرو، مطالعات 
هر چند ابعاد تأثيرگذاري . گيرند  توليدات قرار ميحضور اين

تواند  هاي توزيع مي اطمينان سيستم توليدات پراكنده بر قابليت
بسيار گسترده باشد، اما نشان داده شد كه با اعمال تغييرات 

 را HLIIIالزم، فنون معمول مورد استفاده در مطالعات 
در مجموع . كار گرفت توان در حضور اين توليدات نيز به مي

تواند منجر  توان نتيجه گرفت كه رشد توليدات پراكنده مي مي
 .  اطمينان سيستم قدرت شود به افزايش سطح قابليت
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