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روگاهی ریزی تعمیرات نی ارائه روشی جدید برای برنامه
در جهت افزایش قابلیت اطمینان

  ۲مهدی صمدی، ۱مهرداد آقامحمدی
 aghamohamadi.mehrdad@gmail.com، دانشگاه حکیم سبزواری۱

 ma.samadi@hsu.ac.ir ،دانشگاه حکیم سبزواری۲
 

نیاز به  ،از اندازه و پیچیدگی نظر صرفهر تجهیزی  - یدهچک
تعمیرات دارد. به دلیل پیچیدگی شبکه و حساسیت آن نسبت به 

یزی معینی  هی تحت برنامه ها، تعمیرات نیروگا خارج شدن واحد ر
ارائه یک روش بهینه برای  مقالههدف از این گردد.  اجرا می

یزی تعمیرات واحد برنامه برای رسیدن به  باشد. های نیروگاهی می ر
است. در گام اول تالش  شده ارائهگامی  دویک راهکار این هدف 

ین مقداتوجه به یک دو جای بهشده که   ر بار برای جایابیره با کمتر

در گام دوم ها توجه شود.  ای از دوره تعمیرات، به مجموعه
ین  های ممکن، از دیدگاه نرخ رزرو مقایسه می مجوعه شوند و بهتر

گردد.  انتخاب میسازی تعمیرات  ها برای پیاده مجموعه از دوره
یزی در مواجهه با  پذیری برنامه افزایش انعطاف و  پراکندگیر

ین مهم ،بارهای ناگهانی در منحنی  جهش مزیت روش پیشنهادی  تر
سیستم قابلیت اطمینان  ،روشاین با استفاده از رود تظار میان و بوده

بیانگر کاربرد عملی آمده،  به دستنتایج  د.نیز بهبود داشته باش
  باشد. میپیشنهادی روش 

یزی برنامه –یدیکلمات کل  نیروگاه. ،قابلیت اطمینان، تعمیرات ر

   مقدمه -۱

  انگیزه تحقیق -۱-۱

چگونگی مدیریت  ،ریزی تولید یکی از مسائل حائز اهمیت در برنامه

پذیری و  افزایش دسترس ،این اقدامات از باشد. هدف اصلی تعمیرات می

ریزی طوری انجام  این برنامه معموالً باشد.  خش تولید میکاهش خطا در ب

مناسب و کافی باشد  ،کمترین رزرو در طول دوره تعمیراتکه  شود می

است.  شده ارائهدر این زمینه  متنوعی های روش. تاکنون (حداکثر ممکن)

متداول، با تغییرات ناگهانی در بار،  های روشدر عین حال بعضی از 

توانند بهترین نقطه کاری ممکن  خود را از دست داده و نمی پذیری انعطاف

 های روشآمده از اکثر  به دست ریزی برنامه، درواقعرا مشخص نمایند. 

از دارد، ممکن است  تغییرات ناگهانیمتداول، وقتی منحنی بار سیستم 

ر بهینه نباشد. د ریزی برنامهیک سیستم، دیدگاه رزرو و قابلیت اطمینان 

جدید روشی  ،از اصول اولیه در این زمینه گیری بهرهله تالش شده با این مقا

که در برابر تغییرات ناگهانی  طوری به ؛دگرد ارائهریزی تعمیرات  برنامهبرای 

  بهینه داشته باشد.و   دقیقبار نیز عملکردی 

  مروری بر ادبیات موضوع - ۱-۲

 شود. مدت زمان تعمیرات به مدت یک سال در نظر گرفته می معموالً 

های هفتگی تقسیم  لذا برای ساده شدن محاسبات این مدت را به فاصله

. در یک وجود داردریزی تعمیرات  برنامهمتنوعی برای  های روش کنند. می

  : ]۱[شوند میبندی  زیر دسته صورت بهها  این روش  جامع بندی طبقهنوع 

• RTF )run to failure(: شود که واحد  تعمیرات زمانی اجرا می

  .باشد ازکارافتاده

• CM )corrective M.( :گیری و مانیتور و  اندازه رمبنایب تعمیرات

  گیرد. صورت می کنترل تجهیزات حساس

• PM )preventive M.( در این روش تجهیزات هر واحد نیروگاهی :

باید  ریزی برنامهشوند. این  ای بازرسی می منظم و دوره صورت به

بار در  در هر دوره هر واحد دو معموالً ای انجام گیرد و  دوره صورت به

  .]۲[ گیرد مسیر تعمیرات قرار می

بر مبنای میزان رزرو و نرخ  ،تعمیرات ریزی برنامه های روشبعضی از 

 ارابطه بسیار نزدیکی ب قابلیت اطمینان شبکه ].۳-۴[ کنند میعمل رزرو 

مقدار بار و ظرفیت در دسترس به  ،مقدار رزروکه  رزرو سیستم داردمیزان 

. واضح است که ظرفیت موجود بستگی دارددر هر زیر بازه زمانی  سیستم

 تواند می تعمیراتریزی  برنامهبر اساس نحوه  ،سیستم در هر دوره زمانی

  .]۵- ۹[ متفاوت باشد

بردار  ریزی تعمیرات توسط نهاد بهره های سنتی، برنامه در سیستم

برداری، کفایت و قابلیت  هزینه بهره . در این راستاپذیرد میشبکه انجام 

  .]۱۰-۱۵[ شود اطمینان سیستم در نظر گرفته می

است  شده ارائهریزی تعمیرات  یک روش جدید برای برنامه]، ۱۶[در 

 توجه قابلیکی از مباحث  گردد. که باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه می

قابلیت  ، در نظر گرفتنیریزی تعمیرات واحدهای تولید برنامه در حوزه

باشد که در  می ها آنهای  ها و محدودیت خطوط متصل به نیروگاه اطمینان

  بحث شده است.پیرامون این موضوع ] ۲۱-۱۷[
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  یهدف، روش، نوآور - ۱-۳

هدف اصلی در این پژوهش ارائه روشی بهینه برای تعمیرات 

های  های نیروگاهی در مواجهه با عدم یکنواختی مصرف و جهش واحد

  باشد. می در طول دوره تعمیرات ناگهانی در منحنی بار

است. در  پیشنهادشدهگامی  دو روشبرای رسیدن به این هدف یک 

سازی تعمیرات  پیاده های ممکن برای گام اول به بررسی مجموعه

بهترین مجموعه  ،های برتر با بررسی مجموعه یو در گام بعد شده پرداخته

  گردد. انتخاب می

  مجموعه صورت بههای تعمیرات  ایده اصلی در این مقاله بررسی دوره

کالسیک  های روشمطالعات بر مبنای  ، پایهدیگر عبارت بهباشد.  می

مدنظر قرار دادن بهترین دوره برای شروع  جای بهباشد، با این تفاوت که  می

  .شود ها توجه می تعمیرات، به بهترین مجموعه از دوره

  مقالهاختار س - ۱-۴

ایده اولیه پس از معرفی تعدادی از متغیرها،  ،در بخش دومو در ادامه 

گردد. سپس در بخش سوم به بررسی موضوع  در قالب یک مثال مطرح می

. مطالعه موردی در بخش است شده تهپرداخون مسئله یو فرموالس اصلی

  باشد. گیری می نجم نیز شامل نتیجهچهارم قرار دارد و بخش پ

 مسئله بیان  - ۲

باشد. تعمیرات یک سال می ریزی برنامهمدت ، PMدر روش  معموالً 

شده برای سادگی در محاسبات مدت زمان یک ساله به چند دوره تقسیم 

روز یا یک ماه لحاظ شود. در این  ۱۰یک هفته،  تواند می. هر دوره است

باشد. به نحوی که  نرخ رزرو موجود در هر دوره می تمرکز بر روی ،مرحله

مقدار  حداکثرهای موجود در برنامه دارای  در تمام دوره این شاخص

  ممکن باشد.

  داریم : ،PMدر روش  طبق تعریف

{ }S 1,......,k= .تعداد واحدهای تحت تعمیر در دوره مدنظر :  

T  t  Tk k k
− +≤   .kهای شروع و پایان تعمیرات برای واحد : دوره ≥

Pk  نصبی: ظرفیت.  

kS های الزم جهت تعمیرات واحد : تعداد دورهk.  

tkتعمیرات واحد جهتآغازین   : دورهk.  

Mkt :۰=Mkt اگر واحد ،k  ۱تحت تعمیر نباشد و=Mkt گر ، ا

  تحت تعمیر باشد. kواحد

Vrt :در یک دوره  باهمهمزمان  توانند میتعداد واحدهایی که  حداکثر

  تعمیر شوند.

PtΔ میزان رزرو موجود در هر دوره که برابر است با اختالف ظرفیت :

  تحت تعمیر در آن دوره. هایبار و ظرفیت واحد مجموعنصب شده با 

*PtΔ نرخ رزرو موجود در هر دوره که برابر است با نسبت رزرو موجود :

  تحت تعمیر. هایبار و ظرفیت واحد مجموعبر 

خواهد فرموالسیون زیر  صورت بهتعمیرات  ریزی برنامهبه این ترتیب 

  :]۱-۲[بود 

  تابع هدف :

)۱(  
i j              P  = P       

  i t  ,  j t  ,  t = 1,2,......,T
Δ Δ

∈ ∈  

)۲(  
* *
i jP  = PΔ Δ  

  قیود مسئله : 

ای که آغاز شده است  مدت زمان تمام تعمیرات باید در همان دوره .۱

 پایان یابد.

)۳(  
1

       
k k

k

t S

kt k
t t

M S k S
+ −

=

= ∈∑ 

 باید در موعد مقرر انجام شود.  kمدت زمان تعمیر واحد .۲

)۴(  T  t  Tk k k
− +≤ ≤  

)۵(  T T 1 1        k Sk k kS+ −− + ≥ − ∈ 

              
اگر مدت زمان دو  تعداد دفعات تعمیر برای هر واحد نیروگاهی: .۳

  :شته باشیمدا بایدنشان داده شود  2kSو 1kSترتیب بابه تعمیر

)۶(  1 2
1

+     kt k k
t

M S S k S
=

= ∈∑ 

 شده دادهنشان  Bبا که kمدت زمان بین هر تعمیر واحدبرای  .۴

 : داریم

)۷(  2 1 1( )     k k kt t S B k S− + ≥ ∈ 

 قید خدمه : در صورت تعمیر همزمان چندین واحد داریم : .۵

)۸(         t 1,.....,Tkt rt
k V

M V
∈

≤ =∑  

ای که  در دوره ی،تولید واحد تعمیرات این روش برای شروع،در 

اگر زمان  ،. در ادامهشود میداده قرار  کمترین بار و بیشترین رزرو را دارد

) بیشتر از یک دوره بود، در اطراف دوره kS(موردنظرتعمیر واحد 
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های اضافی تعمیرات  بیشترین میزان رزرو هستیم، تا دوره به دنبالمنتخب، 

در ادامه برای بیان بهتر روش متداول، جایابی ایابی کنیم. واحد را در آن ج

، برای سیستمی با ۱دوره تعمیرات یک واحد نمونه با مشخصات جدول 

  است. شده انجام، ۱منحنی بار مطابق شکل 

 واحد نمونه یک مشخصات :۱ جدول
مدت زمان 

 [week]تعمیرات

 
F.O.R 

 ظرفیت

   [MW]واحد

  شماره واحد

  تحت تعمیر

۲  ۰۴/۰  ۴۰۰  ۱  

  

  
  ای دوره ۱۰: رفتار بار در یک بازه ۱شکل 

ای که کمترین  دورهدر  ،مدنظر واحد ،ریزی مسئله فوق جهت برنامه

. به علت اینکه شود می، جایابی )۷را دارد (دوره شماره  بار و بیشترین رزرو

لذا کمترین مقادیر بار در  ،هفته است دومدت زمان تعمیر این واحد 

هفته باقی مانده از تعمیرات در آن  یکو  شدهاطراف این دوره شناسایی 

باشد.  بهترین انتخاب هفته ششم می، ۱ . طبق شکلشود جایابی می

ی هفته هفتم در هفته ششم شروع شده و در انتها ،واحداین تعمیر  بنابراین

 همین با ادامهاگر واحدهای دیگری هم موجود باشند،  .یابد میپایان 

که خارج  ازآنجا. انجام دادرا  ها آنتعمیرات  ریزی برنامه توان می ،روند

رات یپس از جایابی تعم، لذا گردد میباعث کاهش رزرو  کردن هر واحد

تغییرات  توان می ،۲ در شکلبار نشان داد.  صورت بهظرفیت آن را  توان می

با رنگ قرمز  این تغییرات مشاهده نمود. را یک جایابی واحدناشی از 

  .مشخص شده است

  
  ۱ مختلف جایابی واحد های روش: نتایج حاصل از ۲ شکل

میزان رزرو در مگاوات)  ۴۰۰با ظرفیت ( یک پس از جایابی واحد

ظرفیت نصب شده ه ( با توجه بمگاوات خواهد بود ۲۰۰برابر  هفته ششم

 یک که اگر تعمیرات واحدی است حالاین در  ).مگاوات ۲۵۰۰ ل یعنیک

انجام شود، میزان رزرو بیشتر و در  ۵و  ۴های  در دوره ،۷و ۶بجای دوره 

. به عبارتی نقطه شروع از گردد مینتیجه قابلیت اطمینان بهتری حاصل 

تر ی منطقیای جوابنیست، اما دار دارای کمترین بار و بیشترین رزرودوره 

. قابلیت اطمینان شبکه بهبود خواهد یافت  و مسلماً  باشد می رزرو بهتر با

 روش این تغییرات با رنگ سبز مشخص شده است. مشکل ،۲در شکل 

ناگهانی  های پرشدارای مانند مثال فوق که  آید بوجود میفوق در بارهایی 

چنین شرایطی، الزم است هستند. برای دستیابی به بهترین پاسخ در در بار 

را دارد، به  کمترین بار و بیشترین رزروای که  عالوه بر توجه به دوره

های اطراف آن نیز توجه داشت. برای دستیابی به این هدف، در ادامه  دوره

  .باشد میکه قابلیت فوق را دارا  پیشنهادشدهروشی 

  نیروگاهی تعمیرات ریزی برنامه برای جدید روشی ارائه  - ۳

  ساختار کلی روش - ۱- ۳

آوردن بهترین نقطه کاری باید  به دستکه گفته شد برای  طور همان

های اطراف آن را نیز  های دارای کمترین بار، دوره عالوه بر توجه به دوره

ای  مجموعه به دنبال ،بررسی نمود. به عبارتی باید بجای بررسی یک دوره

کمترین بار و بیشترین ) باشیم که دارای خاصیت  kSها (به تعداد از دوره

 برای رسیدن به این هدف باشد. های ممکن رزرو نسبت به سایر مجموعه

کن . ابتدا تمام حاالت مماست شده برداشتهدو گام اساسی ، ۳طبق شکل

 ،را از دیدگاه نرخ رزرو ها آنو سپس آورده  به دستها را  برای مجموعه

مجموعه بهینه (که دارای بیشترین مجموع  نهایتاً . مکنی می و مقایسه بررسی

  .گردد میتعیین  نرخ رزرو است) 

  
  شده ارائه: مراحل بررسی راهکار ۳شکل

  

  ی ممکنها مجموعه تعیین - ۱- ۱- ۳

ساله به  پس از تبدیل مدت زمان یکبرای اجرای روش پیشنهادی، 

مشخص  kهای ممکن برای تعمیر واحد های یکسان، مجموعه دوره دوره

های الزم جهت  و تعداد دوره nهای موجود را با اگر تعداد دوره .شود می

  :نوشت توان مینشان دهیم  kSرا با kتعمیر واحد

)۹(   = 1
k kMS n S− +  

k
MSهای ممکن برای تعمیر واحد :  تعداد مجموعهk.  
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دوره  ۲واحد مشخص، نیاز به  یک شود که فرض میمثال  عنوان به

مدت زمانی یک در ریزی تعمیرات آن  برنامه شته باشد و هدفتعمیر دا

های ممکن برای  تعداد مجموعه )۹( طبق معادله .باشددوره  ۱۰شامل 

نشان  ،۲ ها در جدول . این مجموعهباشد میه مجموع ۹تعمیر این واحد، 

  است. شده داده

  ها آنهای تشکیل دهنده  های ممکن و دوره تعداد مجموعه :۲ جدول

شماره   ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹

  مجموعه

  ها دوره  ۱.۲  ۲.۳  ۳.۴  ۴.۵  ۵.۶  ۶.۷  ۷.۸  ۸.۹  ۹.۱۰

  

  دیدگاه نرخ رزروها از  بررسی مجموعه -۲- ۱- ۳

دارای کمترین بار و که کدام مجموعه  شوددر این مرحله باید بررسی 

. در این راستا باشد می های ممکن بیشترین رزرو نسبت به سایر مجموعه

آورد. قابل  به دسترزرو هر مجموعه را  نرخ ابتدا باید جمع جبری میزان

 د.نمونیز استفاده  رومیزان رز از نرخ رزرو، بجای توان میبه ذکر است که 

) محاسبه ۱۰( نرخ رزرو با توجه به میزان بار و ظرفیت تولید طبق معادله

  گردد. می

)۱۰(  - preserv rate
load
Δ

=  

pΔ ) نشان دهنده اختالف بین بار مصرفیload و ظرفیت تولید (

  باشد. می

ابتدا  ،مقاله)اصلی  هدف( تعمیرات بهینه ریزی برنامهرای رسیدن به ب

بررسی ، درواقعشود.  محاسبه می) ۱۱( طبق معادله Qماتریس

طبق فرموالسیون زیر انجام برای انتخاب مجموعه مناسب، ها  مجموعه

  پذیرد. می

)۱۱(  Q R I= ×  

Q 1با ابعاد  ستونی: یک ماتریس
k

MS ×.  

Rها با ابعاد  : ماتریس مجموعه
k k

MS S×.  

I 1: یک ماتریس واحد با ابعاد
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S ×.  

)۱۲(  

1

2

3

 1

  
  
  
   
   
 

k
k

MS MS

q
q
q

Q

q
×

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

M

M

  

)۱۳(  

1

2 1

3 2

1

 .................

 ................

 ................

                 
                 
                 

............

k

k

k

k
k k

S

S

S

n S n
MS S

R R

R R

R R

R

R R

+

+

− +
×

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M O M

M O M

M O M

  

  )۱۴(  

 1

1
1

1
kS

I

×

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M
  

مربوط به  1Rها تشکیل شده است. خ رزرو دورهاز نر Rماتریس

مربوط به نرخ  nRو ۲مربوط به نرخ رزرو دوره  2Rو ۱نرخ رزرو دوره 

ع نرخ رزرو هر وجممنیز  Qهای ماتریس باشد. درایه می nرزرو دوره

مشخص  Q. با بررسی ماتریسدهد میمجموعه را در اختیار ما قرار 

. شماره استعه دارای بیشترین نرخ رزرو که کدام مجمو شود می

جهت  موردنظر ، همان شماره مجموعهQدرایه در ماتریس ترین بزرگ

  ) قابل بیان است.۱۵( اعمال تعمیرات است، که توسط معادله

)۱۵(  
{   ( ) ( )}

          =1,2,3,...,
k k

k

M m Q i m Q i
i MS

= = >
  

  )است. Qماتریسدر  عددی مقدار ترین بزرگدارای ام، m درایه( 

  موردی مطالعه  - ۴

نمونه  سیستمیک تعمیرات  ریزی برنامهروش پیشنهادی، سی برای برر

انجام و نتایج به هر دو روش (روش اولیه (متداول) و روش پیشنهادی) 

  .شده استمقایسه  باهم

آمده است. هر دوره،  ۴ رفتار بار و مشخصات بار در هر دوره در شکل

ای مدت زمان یک سال مطالعات بر و یک هفته در نظر گرفته شده است

  .است گرفته انجامهفته  ۵۲شامل 

  
  ای در سیستم مورد مطالعه دوره ۵۲: رفتار بار در بازه ۴ شکل
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  .باشد می ۳ نیز طبق جدولمشخصات واحدهای تولید 

  مشخصات واحدها :۳ جدول

  شماره واحد [MW]دظرفیت واح FOR  [week]مدت زمان تعمیرات

۳  ۰۴/۰   ۳۰۰  ۱  

۴  ۰۴/۰  ۳۰۰  ۲  

۳  ۰۳/۰  ۲۷۰  ۳  

۱  ۰۳/۰  ۲۵۰  ۴  

۴  ۰۲/۰  ۲۵۰  ۵  

۳  ۰۲/۰  ۲۳۰  ۶  

۱  ۰۴/۰  ۲۰۰  ۷  

۲  ۰۴/۰  ۲۰۰  ۸  

 
شده ، حل گردیدمطرح  ۲که در بخش  روش اولیه ازابتدا مسئله فوق 

. کنیم می نظر صرف،  rtV. در این حالت از قید محدودیت خدمهاست

 طور به توانند میمحدودیتی بر تعداد واحدهایی که  گونه هیچبه عبارتی 

 برنامه تعمیراتهمزمان تعمیر شوند، وجود ندارد. پس از بررسی، 

  .خواهد بود ۵شکل  صورت به

  
یزی تعمیرات با روش اولیه : نتایج برنامه۵ شکل   ر

. قابل به ذکر شده است %۳۷/۵۲در این حالت میانگین نرخ رزرو 

برابر با ن میزان که ای دهد میرخ  دهماست که کمترین نرخ رزرو در دوره 

رخ داده و  سیزدهم. بیشترین میزان نرخ رزرو نیز در دوره باشد می ۹۴/۲%

  .باشد می %۳/۱۰۸دارای مقدار 

 معرفی ۳که در بخش  پیشنهادیروش  وسیله به ،در ادامه مثال فوق

. در این راستا شده استمقایسه  با حالت قبلو نتایج شده ، تحلیل گردید

 به دستهای برتر را  مجموعه ۱۲الی  ۹برای هر واحد طبق معادالت 

مثال برای واحد  عنوان به. کنیم میاعمال  ها آنآوریم و تعمیرات را روی  می

  اول داریم :

11 152   ,   3        = 1 50n S MS n S= = → − + =  

50                  در نتیجه : 1 50 3 3 1Q T I× × ×= ×  

، ۶شکل  صورت بهبرنامه تعمیرات  ،اجرای روش پیشنهادیپس از 

میانگین نرخ رزرو با افزایشی مناسب  ،این حالتدر  .آید می دست به

. همچنین کمترین نرخ رزرو رسد می %۳۱/۶۳ بهنسبت به حالت قبل، 

است. بیشترین میزان رزرو نیز % ۲۱/۲۱برابر  دهد میرخ  هفتمدر دوره که 

  .باشد می% ۲۹/۱۳۵با مقدار  وپنجم  بیستدر دوره 

  
یزی تعمیرات با استفاده از روش  : نتیجه برنامه۶ شکل   پیشنهادیر

قابل مشاهده است. نرخ رزرو  ،۷ تغییرات نرخ رزرو نیز در شکل

به ترتیب ، و روش پیشنهادی ریزی توسط روش اولیه ناشی از اعمال برنامه

   .اند شدهمشخص رنگ سبز و رنگ قرمز با 

  
  : تغییرات میزان نرخ رزرو۷ شکل

های خاصی دارای مقادیر پایین و  نرخ رزرو در دوره شود میمالحظه 

باشد که این نقاط توسط روش جدید بهبود مناسبی یافته  خطرناکی می

به  های حساس و خطرناک، تعمیرات این دوره ،دیگراست. به عبارتی 

با توجه هایی با مشخصات بهتر و با ریسک کمتر منتقل گردیده است.  دوره

، یکنواخت شدن پیشنهادییکی دیگر از خصوصیات روش ، ۷به شکل 

باشد. این موضوع با بررسی انحراف  میزان رزرو در طول دوره تعمیرات می

انحراف معیار در روش  ،شده انجاممعیار قابل بیان است. طبق محاسبات 

مقدار پیشنهادی روش جدید در حالی که  باشد می ۳۱۰۹/۰ برابر اولیه

  .دارد ۲۸۹۲/۰کمتری برابر 

در ادامه، مثبت افزایش رزرو بر قابلیت اطمینان شبکه،  تأثیربا توجه به 

دو  در ادامه  .است شده پرداختههای قابلیت اطمینان  به بررسی شاخص

. گردیده استبررسی  در حوزه قابلیت اطمینان یشاخص مهم و کاربرد

جدول احتماالتی ظرفیت واحدها که از محاسبات ها  این شاخص

)Capacity Outage Probability Table: COPT( آیند،  می به دست

دهنده  نشان LOLPt گردند. ) تعریف می۱۷) و (۱۶معادالت (طبق 

نشده  تأمیننیز نشان دهنده انرژی  EENStاحتمال خاموشی در شبکه و 

  باشد. می tمورد انتظار در دوره 

)۱۶(  
1

( )

            1, 2,3,...52

Ni

t i t
i

LOLP prob p Load

t
=

= <

=

∑  

 )۱۷(  
2

1 1
( )

Ni Ni

t j t i
j i

EENS prob Load p
= =

= × −∑ ∑  
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، ipو  iهای موجود در دوره تعداد واحد ،iNدر معادالت فوق

هر حالت  ست ازا عبارتjو باشد می iدر دوره سیستم ظرفیت نصبی

با محاسبه مجموع  .COPTواحد تولیدی طبق جدول  iNترکیباتاز 

از هر  به یک نتیجه کلی  توان میهر شاخص در کل دوره مورد مطالعه، 

در کنار  ،قابلیت اطمینانهای  شاخصحاسبه نتیجه مسید. شاخص ر

  است. شده گردآوری ۴قبل، در جدول  ازآمده  به دستخالصه نتایج 

  روش اولیه و روش پیشنهادی سازی شبیهخالصه نتایج  :۴ جدول

  متداولروش اولیه   پیشنهادیروش بهینه 

  %نرخ رزرو میانگین   % ۳۷/۵۲  % ۳۱/۶۳

ین نرخ   % ۹۴/۲  % ۲۱/۲۱   %رزرو کمتر

ین نرخ رزرو   % ۳/۱۰۸  % ۲۹/۱۳۵   %بیشتر

۰۰۰۷۵۸۲/۰  ۰۰۱۱۱۲/۰  LOLP 

۶۵/۵۳  ۷۲/۱۴۷  EENS [MWh]  

   

 LOLP های شاخصبا استفاده از روش پیشنهادی، که  شود میمالحظه 

که شاخص  طوری به اند. ی بهبود یافتهتوجه قابل طور به  EENSو 

LOLP  و شاخص  ۰۰۰۷۵۸۲/۰به مقدار  ۰۰۱۱۱۲/۰از مقدارEENS   از

در مگاوات  ۶۵/۵۳ به مقدار ،در روش اولیهمگاوات  ۷۲/۱۴۷مقدار 

رخ رزرو از مقدار افزایش میانگین ن. ، کاهش یافته استروش جدید

قابلیت اطمینان سیستم بهبود بسزایی در  تأثیردرصد  ۳۱/۶۳به  ۳۷/۵۲

برای یک سیستم واقعی با حجم بار و تعداد  رسد میبه نظر  .شته استدا

  .باشد تر نمایانواحد بیشتر، مزیت استفاده از روش پیشنهادی مؤثرتر و 

  گیری نتیجه - ۵

تعمیرات واحدهای نیروگاهی یکی از مباحث مهم در  یزیر برنامه

، با تعریف در این مقاله. باشد میسیستمهای قدرت  یزیر برنامه

ریزی  روشی جدید برای برنامه ز دیدگاه نرخ رزرو،مناسب ا های مجموعه

 ر مبنایب ریزی برنامه، دهد مینشان  سازی شبیهنتایج ارائه گردید. تعمیرات 

را نتیجه  تری مناسبرزرو میانگین، حداقل و حداکثر روش پیشنهادی، 

، چشمگیرتر )دارد بیشتریکه اهمیت (که افزایش حداقل رزرو  دهد می

، گذارد میمستقیمی در قابلیت اطمینان شبکه  تأثیراین بهبود رزرو، است. 

را تأیید اطمینان  های قابلیت بهبود شاخص ،آمده به دستکه نتایج 

 باشد. میپیشنهادی مزایای روش کند. یکنواختی رزرو یکی دیگر از  می

و مزایای ذکر شده، استفاده از روش  سازی پیادهچارچوب کلی، سهولت 

ریزی تعمیرات در یک سیستم واقعی با ابعاد بزرگ را ی برای برنامهپیشنهاد
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