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سیستم توزیع با و بدون حضور ریز شبکه اطمینان قابلیت ارزیابی 

  آیت گراوند، حسین نجفی  2آیت گراوند، 1*,حسین نجفی
                             استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه -1

قدرت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه - دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی برق -2

   خالصه

در  يبهره بردار ودیق يارضا يمقاله برا نیدر ا ،قابلیت اطمینان سیستم توزیع نهیبحث در زم تیبا توجه به اهم
 سیستمیهايشده است و شاخص یمعرف RBTSتست ستمیس کیحل شده به همراه  يسازنهیمسئله به کیخطا  طیشرا
 ویاست. در ادامه سه آلترنات دهیگرد هشبکه محاسبزیحضور رو بدون در دو حالت با  EENSو  EDNS نانیاطم تیقابل ویاست. در ادامه سه آلترنات دهیگرد هشبکه محاسبزیحضور رو بدون در دو حالت با  EENSو  EDNS نانیاطم تیقابل

 نییتع شبکهزیر يبرا ASAI وSAIFI, SAIDI مبتنی بر مشتركهايدر نظر گرفته و شاخص زشبکهیر يمختلف برا
.شودیم عیتوز ستمیس نانیاطم تیشبکه باعث بهبود قابلزینشان داد که حضور ر جی. نتادیگرد

  سازيبهینه ،قابلیت اطمینانریزشبکه، سیستم توزیع،کلمات کلیدي: 

  مقدمه   .1

 داشته ریزشبکه ریزي برنامه نحوه به شایانی کمک تواند می ریزشبکه حضور در توزیع شبکه اطمینان قابلیت ارزیابی
 يدر انتشار گازها يکاهش موثر و اقتصاد قیاز طر تواندیم )Distributed Generation)DG متمرکزریغ داتیتول. باشد

در  یمهم ارینقش بس ،یلیفس هايسوخت يبرا ینیگزیبه عنوان جا هیاول يمنابع انرژ یو گوناگون ییو تمرکززدا ايگلخانه در  یمهم ارینقش بس ،یلیفس هايسوخت يبرا ینیگزیبه عنوان جا هیاول يمنابع انرژ یو گوناگون ییو تمرکززدا ايگلخانه
 ستیز ،ياقتصاد يایبا توجه به مزا ا،یدن در يگذاران انرژ استیس ر،یکنند. در چند دهه اخ يباز ندهیآ يانرژ هايستمیس

مانند  یوجود، موانع نای با. اندمقوله نموده نیبه ا یمتمرکز، توجه روز افزون ریبه صورت غ يانرژ دیتول یتیو امن یطیمح
  .]1[متمرکز وجود دارد ریغ داتیبر سر راه گسترش تول یمقررات ،یساختار بازار و مسائل فن

متمرکز  ریغ ياز منابع انرژ ايمجموعه زشبکه،یر کی. باشندیمتمرکز م ریغ دیاز مفهوم تول یها، نمونه عمل زشبکهیر
 ستیز طیو سازگار با مح نانی) ارزان، قابل اطمیو حرارت یکی(الکتر ياست که به صورت هماهنگ جهت فراهم نمودن انرژ

اما در  رند،گییقرار م برداريدر حالت متصل به شبکه مورد بهره معموالٌ هازشبکهیر .]2[ردگییقرار م برداريمورد بهره
 ایبه صورت مستقل از شبکه  توانندیرا نداشته باشد، م زشبکهیر يبرق برا نیتام ییتوانا یکه شبکه، به هر علت یطیشرا
  . رندیقرار بگ برداريمورد بهره زین ايرهیجز

 تیچون کنترل فرکانس، کنترل ولتاژ، قابل یمسائل یاست. از نظر فن یقابل بررس یاز دو جنبه اصل زشبکه،یر ستمیس
همانند  یبه مسائل زین ي. از نظر اقتصادردیمتمرکز و ... مورد توجه قرار گ ریغ ياتصال به شبکه و نحوه کنترل منابع انرژ

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١

همانند  یبه مسائل زین ي. از نظر اقتصادردیمتمرکز و ... مورد توجه قرار گ ریغ ياتصال به شبکه و نحوه کنترل منابع انرژ
پرداخته  رهیو غ زشبکهیر ياز اجزا نهیبه برداريبهره ،ياقتصاد یسنج امکان لیتحل هايکیتوسعه و نصب، تکن یکل ندیفرآ
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توان  تیفیباد، ک يمانند انرژ يریدپذیدر حضور منابع تجد زشبکهیر ستمیبا س ییارویدر هنگام رو گرید مسئله.شودیم
 و،یو راکت ویتوان اکت ستم،یفرکانس س لیاز قب ییپارامترها یتوان، بررس تیفیو ک يداریمطالعه پا يبه بار است. برا یلیتحو

 يبرقرار ،یتوان کاف تیفیک نیو تام يداریپا یشرط اصل .]3[است يورشکل موج ولتاژ ضر هايکیو هارمون ستمیولتاژ س
. ]4[) است ویو راکت وی(اکت ی) و توان مصرفویو راکت وی(اکت يدیتوان تول انیتعادل م

مشخص و از  تیمامور حیانجام دادن صح يبرا ستمیس ریز ای ستمیس ییتوانا: ستمیس کی نانیاطم تیقابل فیتعر  .2
  .مشخص یو دوره زمان  نیمع طیشده در شرا فیتعر شیپ

تامین انرژي الکتریکی مورد نیاز مشترکین بطور پیوسته (بدون قطع برق) ، با  قابلیت اطمینان سیستم توزیع : - 3
و همراه قیمت کم کیفیت خوب

  
  چهار المان استوار است هیبر پا نانیاطم تیقابل يتئور  .4
  

oاطمینان همان احتمال است قابلیت.   
oشود و کارکرد مورد انتظار یعنی عملکرد بدون  بینی می پیش» کارکرد مورد انتظار«اطمینان بر اساس  قابلیت oشود و کارکرد مورد انتظار یعنی عملکرد بدون  بینی می پیش» کارکرد مورد انتظار«اطمینان بر اساس  قابلیت

   .شکست سیستم
oشود اطمینان براي یک بازه زمانی مشخص تعریف می قابلیت.   
oو این قیود براي رسیدن به یک احتمال شود به شرایط محیطی و عملکردي مشخص  اطمینان محدود می قابلیت

  .اطمینان الزم هستند. قابلیت
  
  

   نانیاطم تیقابل یابیمراحل ارز  .5
  

  اطالعات شبکه  يورآجمع  ؛گام اول
 یخطوط انتقال و توان مصرف ،يدیتول يکه شامل اطالعات واحدها باشدیم یاطالعات شامل سه بخش کل نیا یخطوط انتقال و توان مصرف ،يدیتول يکه شامل اطالعات واحدها باشدیم یاطالعات شامل سه بخش کل نیا

و نرخ خروج  يدیتول تیعبارتند از: نوع واحد، حداقل و حداکثر ظرف يدیتول يواحدها. اطالعات باشدیقدرت م ستمیس
. باشدیم برداري- در زمان بهره يدیبرابر احتمال در دسترس نبودن واحد تول يخروج اجبار خ. نرباشدیواحد م ياجبار

  .انتقال خط يو نرخ خروج اجبار یحرارت تیاطالعات خطوط انتقال عبارتند از: راکتانس، ظرف
  نمونه  شامدیانتخاب پ ؛گام دوم
شده با استفاده از  انجام يساز هیکارلو وجود دارد. در شب مونت سازيهیانتخاب حالت دو روش شمارش حالت و شب يبرا

 يها که در کدام قسمت دهدی. هر حالت نشان مشودیحالت انتخاب م کیکارلو  مونت تمیالگور يافزار متلب و بر مبنا نرم
          ای و هااز ترانس یکیخروج  ایو  یاصل دریف يرو یشامل اتصال تواندیخطا م نیداده است. ا خطا رخ عیتوز ستمیس

  .لحاظ شده است زیپراکنده ن دیتول يواحدها تیو عدم قطع یباشد. الزم به ذکر است که خراب ستمیس هايشاخه
  اعمال معادالت پخش بار  ؛گام سوم

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٢

  اعمال معادالت پخش بار  ؛گام سوم
حالت شبکه، بدون استفاده از اعمال  نیدر ا ایکه آ شودیمرحله با اعمال معادالت پخش بار مشخص م نیدر ا

ارضا شوند به مرحله قبل برگشته و  برداريبهره ودیکه ق کهی. در صورتریخ ایرا دارد  ستمیبار س نیتأم ییتوانا یاصالح
را  نانیاطم تیشده باشد به مرحله آخر رفته و شاخص قابل (اگر تمام حاالت ممکن انتخاب مکنییانتخاب م ار يگریحالت د
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 میخواه يبهره بردار ودیق يدر ارضا یسع یصورت به مرحله بعد رفته و با اعمال اصالح نیا ری) در غمکنییمحاسبه م
  .داشت

  یاز اعمال اصالح استفاده
 کیهدف از  نیبه ا دنیرس ي. برامیکن نهیرا کم ستمیشده س بار قطع مکنییم یسع یمرحله با اعمال اصالح نیدر ا کیهدف از  نیبه ا دنیرس ي. برامیکن نهیرا کم ستمیشده س بار قطع مکنییم یسع یمرحله با اعمال اصالح نیدر ا

        ستمینقاط بار س یقطع بار در تمام نهینمودن هز نهیتابع هدف کم يساز نهیبه نی. در امکنییاستفاده م يساز نهیبه
آورده  ریدر ز يساز نهیبه نیا یاضیباشد مدل ر یم ستمیاز نقاط بار س کیشده در هر  بار قطع یکنترل يرهای. متغباشدیم

  .شده است
   نانیاطم تیمحاسبه شاخص قابل ؛گام چهارم

همه حاالت ممکن شبکه انجام شد در برنامه متلب احتمال رخداد هر خطا را  يبرا يساز نهیآنکه برنامه به از  پس
  .مکنییرا محاسبه م نانیاطم  تیقابل هايشاخص جهیمحاسبه نموده و درنت

  
  :يساز نهیبه یاضیمدل ر -6

  
  قطع بار   : کمینه نمودن هزینه هدف  قطع بار   : کمینه نمودن هزینه هدف

                                                                    ∑
∈

=
Nn

nn LCVOLLCostDamageMinimize

  )   (براي ریزشبکه و فیدرکمینه و بیشنه توان خروجی واحدها
  

  ظرفیت حرارتی خطوط   
                                                                                   maxmin

lll PFPFPF ≤≤  
  معادالت پخش بار      

                                                                                      ( )∑ =− lnlln PFBA 0, δ  

maxmin
ggg PPP ≤≤

)1(

)2(

)3(

)4(                                                                                      ( )∑
∈

=−
Nn

lnlln PFBA 0, δ  

مجموعه خطوط  Lمجموعه باسهاي شبکه  Nاندیس واحد تولیدي،  gاندیس خط،  lاندیش شین،  nدر این روابط، 
ام،  lتوان عبوري خط انتقال  PFlام،  nبار قطع شده شین  LCnام،  nارزش و یا هزینه بار قطع شده شین  VOLLانتقال،  

Bl  سوسپتانس خط انتقالl  ،امAnl  ،ماتریس تالقی گره و شاخهnδ  زاویه ولتاژ شینn  ،امPg توان اکتیو خط انتقال               
l امmax

lPFظرفیت خط انتقال   بیشینهl امmin
lPF  کمینه ظرفیت خط انتقالl امmax

gP  بیشینه ظرفیت
minام و gتولیدي واحد 

gP  کمینه توان اکتیو تولیدي واحدg .ام  است  
  
  

  هاي قابلیت اطمینان شاخص -7

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٣

هاي قابلیت اطمینان شاخص -7
  
            )  ١EDNS( متوسط بار قطع شده در طول یکسال -

                                               
١ - Expected Demand Not Serve

)5(
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     ∑∑
∈ ∈

=
Cc Nn

c
c
nLCEDNS Pr         

     (2EENS)متوسط انرژي قطع شده در طول یکسال -

                                                     cc
c
n DLCEENS ∑∑= Pr                                                      c

Cc Nn
cn∑∑

∈ ∈

ام را نشان  cمتغیر باینري که وضعیت قطع شدن بار در حالت  bcام،  cاحتمال پیشامد خطاي  Prcدر این معادالت 
قطع بار در حالت  زمان مدت Dcدر غیر این صورت برابر صفر خواهد بود) و  1ام قطع شود برابر  cدهد (اگر بار در حالت می
c کند.ام را مشخص می

          )   SAIFI( متوسط قطع برق سیستم 

SAIFI = 
 کل  تعداد  قطعی هاي  مشترکین  

  کل   تعداد  مشترکین

      )SAIDI( شاخص متوسط مدت قطع برق سیستم -

)6( )6(

)7(

      )SAIDI( شاخص متوسط مدت قطع برق سیستم -

SAIDI = 
 مجموع  زمان هاي   قطعی  مشترکین  

  کل   تعداد  مشترکین

  ) ASAI( شاخص متوسط دسترس پذیري به سرویس -

ASAI = 
      ساعات  دسترس  پذبري  به  سرویس  مشترك  

        

)8(

)9(
ASAI = 

      ساعات  دسترس  پذبري  به  سرویس  مشترك  
  ساعات  تقاضاي  مشترك

  
  

  
  )يساز هی(شب يعدد جینتا  .8

  
را در دوحالت مختلف انجام شده  سازيهیشب عیتوز ستمیس نانیاطم تیقابل يبر رو زشبکهیر ییکارآ زیآنال يبرا

.است
         حاسبه م نانیاطم تیقابل هايوجود ندارد و شاخص ستمیدر س ايزشبکهیدر حالت اول فرض شده که ر حالت اول :

  .شودیم

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

  .شودیم
 نانیاطم تیقابل هاي. و شاخصشودیمتصل م عیشبکه توز ياز باس ها یکیبه  زشبکهیر کیدر حالت دوم  حالت دوم:

  .شودیمحاسبه م

                                               
٢ - Expected Energy Not Serve
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  ١RBTS.  معرفی سیستم تست 1- 8

  
 نانیاطم تیبه منظور مطالعه قابل RBTSتست  ستمیمتصل به باس شماره دو س عیتوز ستمیمطالعه س نیدر ا

 دریف کی يدارا عیشبکه توز نی) نشان داده شده است. ا1در شکل ( ستمیس نیا ینمودار تک خط .]5[انتخاب شده است دریف کی يدارا عیشبکه توز نی) نشان داده شده است. ا1در شکل ( ستمیس نیا ینمودار تک خط .]5[انتخاب شده است
     هیرا تغذ يمشتر 1908بار و به طور مجموع  قطهن 22 يمذکور دارا عیباشد. شبکه توز یمگاوات م 20 تیبا ظرف هیتغذ

 يباشد. اطالعات کامل بارها یمگاوات م 12.2 یمگاوات و متوسط توان مصرف 20مجموعه  نیا یبار مصرف کیکند. پ یم
  ) نشان داده شده است.1در جدول( عیشبکه توز

  
  RBTSاطالعات بارهاي شبکه توزیع  - 1جدول

تعداد 
  نقاط بار

توان میانگین   نوع مشتري  شماره نقاط بار
مصرفی 
  (مگاوات)

پیک بار مصرفی 
  (مگاوات)

تعداد 
  مشترکین

  210  8668/0  535/0  مسکونی  11، 10، 1-3  5

  200  7291/0  450/0  مسکونی  17-19، 12  4

  1  62/1  1  واحدهاي کوچک  8  1

  1  87/1  15/1  واحدهاي کوچک  9  1

  1  9167/0  566/0  واحدهاي کوچک  21، 20، 4،5،13،14  6

  10  75/0  454/0  صنعتی  22، 16، 15، 6،7  5  10  75/0  454/0  صنعتی  22، 16، 15، 6،7  5

  1908  20  291/12      مجموع

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٥

                                               
١ - Roy Billinton Test System
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  RBTSدیاگرام تک خطی سیستم تست  - 1 شکل

  
مگاوات و با احتمال  20شبکه توزیع نشان داده شده از طریق یک فیدر اصلی تغذیه می شود. این فیدر داراي ظرفیت 

مدل شده است. الزم به ذکر است که  FOR=0.6مگاوات و  20می باشد که به صورت یک نیروگاه با ظرفیت  6/0خرابی 
  متصل شده است.  16باس  Loadpointریزشبکه به 

    
  شبکه زیبدون در نظر گرفتن ر نانیاطم تیقابل يشاخص ها.  2- 8

  
 نیبدست آورد، در ا نانیاطم تیقابل هايشاخص يبر رو زشبکهیر ياز نحوه اثرگذار یمناسب لیبتوان تحل نکهیا يبرا

 یاضیر دی) شاخص ام2. نمودار شکل (شوندیمحاسبه م زشبکهیبدون در نظر گرفتن ر EENSو  EDNS هايبخش شاخص
خط  کیکه فقط با  9و 8 هايدر باس شود،ی. همانطور که مشاهده مدهدیشبکه را نشان م هايبار قطع شده در باس

 يرهایکه از مس 15و14،7،6 يهاباس نیقرار دارد. همچن تیوضع نیمتصل هستند، شاخص در بدتر دری(شاخه) به ف
 یاضیر دی)، شاخص ام3. شکل (باشندیدارا م نانیاطم تیرا از نقطه نظر قابل تیوضع نیباشند بهتر یم هیمختلف قابل تغذ

  . ددهینشان م عیشبکه توز يهاباس ینشده را در تمام هیتغذ يرژان
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  حضور ریزشبکه بدون EDNSشاخص  - 2شکل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  
  

  زشبکهیبدون حضور ر EENSشاخص  - 3شکل
  

  شبکه زیبا حضور ر نانیاطم تیقابل يشاخص ها. 3- 8
  

انجام  عیرا در شبکه توز نانیاطم تی، مطالعات قابلRBTS عیدر شبکه توز زشبکهیر کیبخش ضمن قرار دادن  نیا در
 يهاباس ریتوان سا نیتام تیوقوع خطا قابلشبکه همواره به شبکه متصل است و در صورت زی. فرض شد که ردیگرد

شده است. در صورت  يمتداول با بارمشخص مدلساز يدیواحد تول کیبه صورت  زیباالدست ن دریدارد. ف زیرا ن ستمیس

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٧

شده است. در صورت  يمتداول با بارمشخص مدلساز يدیواحد تول کیبه صورت  زیباالدست ن دریدارد. ف زیرا ن ستمیس
) 4شکل( خواهد شد. نمودار نیتام زشبکهیر قیقطع خواهد شد و توان فقط از طر دریانتقال باال دست، ف ستمیدر س یخراب

  .دهندیرا نشان م عیتوز ستمینشده س هیتغذ يتوان و انرژ بی) به ترت5و شکل (
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  با در نظر گرفتن ریزشبکه EDNSشاخص  - 4شکل
  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

  
  
  
  

  با در نظر گرفتن ریزشبکه EENSشاخص  - 5شکل
  

هاي قابلیت متصل است باعث بهبود شاخصتم تست شبکه به سیسزمانی که ریزشود همانطور که مشاهده می

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٨

هاي قابلیت متصل است باعث بهبود شاخصتم تست شبکه به سیسزمانی که ریزشود همانطور که مشاهده می
  .شودسیستم توزیع می EENSو  EDNSاطمینان 
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  شاخص هاي قابلیت اطمینان براي ریز شبکه - 9
  

با یکدیگر ASAI١و  SAIFI, SAIDIهاي در این بخش سه آلترناتیو مختلف براي ریزشبکه در نظر گرفته و شاخص
هاي DG) نشان داده شده است. ظرفیت، نرخ خرابی و تعمیر 2مقایسه شده است. مشخصه آلترناتیوهاي مختلف در جدول( هاي DG) نشان داده شده است. ظرفیت، نرخ خرابی و تعمیر 2مقایسه شده است. مشخصه آلترناتیوهاي مختلف در جدول(

  ) آورده شده است. 3استفاده شده در جدول(
  . سه آلترناتیو برنامه ریزي شده براي ریزشبکه2جدول

تعداد واحدهاي   تعداد باتري  آلترناتیو
  بادي

تعداد واحدهاي 
  ورشیديخ

تعداد                   
  هامیکرو توربین

1  2  30  1  3  

2  2  10  6  3  

3  3  10  6  4  3  3  10  6  4  

  
  هاي استفاده شده در ریزشبکهDG. مشخصه 3جدول

  واحدهاي بادي  واحد خورشیدي  باتري  میکروتوربینDGنوع 

100  ظرفیت KW240 KW92 KW40 KW

MTTF (hr)950  950  950  950  

MTTR(hr)50  50  50  80  50  50  50  80  

  
لیت اطمینان محاسبه شده است. این         هاي قابسازي و شاخصمعرفی شده بر روي سیستم تست شبیهسه آلترناتیو 

  ) آورده شده است.4ها در جدول(اخصش
  

  ریزشبکهبا حضور . شاخص هاي نقاط بار شبکه توزیع 4 جدول
SAIFI SAIDI ASAI

Alternative ١ 2473/0 5756/3  9995/0

Alternative ٢ 2436/0  4636/0 9996/0

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٩

Alternative ٢ 2436/0  4636/0 9996/0

                                               
١- System Average Interruption Duration Index , System Average Interruption Frequency Index & Average 
Service Availability Index
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Alternative ٣ 24/0 433/3 9996/0  

        در حالت قبل سه آلتر ناتیو مختلف تعریف کردیم و هر بار یکی از انها را به سیستم تست اضافه کردیم که ببینیم 
  چه تغیري می کنند. DGهاي نقاط بار باتغیر ظرفیت شاخص
    
  

  گیرينتیجهبحث و   .10

پراکنده  داتیقدرت توجه به تول هايستمیساختار در س دیبه منابع پاك و تجد ازیو ن یطیمح ستیبه علت مشکالت ز
بخش  يرا برا زهیانگ نیقدرت  ا هايستمیساختار س دی. در واقع تجدباشدیم شینو در حال افزا هاييانرژ مخصوصاٌ

 نیرا تام عیاز شبکه توز یژنراتورها بار بخش زلیمانند د هپراکند داتیبه وجود آورده که با استفاده از تول یخصوص
 عیتوز هايدر شبکه ریدپذیتجد يهاDGپراکنده مخصوصاٌ داتیحضور تول شیافزا يبرا یخوب زمیمکان هازشبکهیکنندر

  .شده است
مقاله فرض شده  نیدر ا شود.یم عیتوز ستمیس نانیاطم تیشبکه باعث بهبود قابلزیکه حضور ر مقاله حاضر نشان داد جینتا

بهبود عملکرد  يباشد. برایم عیشبکه توز نانیاطم تیباس خاص وجود دارد و هدف مطالعه قابل کیدر  زشبکهیبود ر بهبود عملکرد  يباشد. برایم عیشبکه توز نانیاطم تیباس خاص وجود دارد و هدف مطالعه قابل کیدر  زشبکهیبود ر
و کارکرد حاصل شود. جهینت نیتا بهتر ردیممکن صورت گ يهاباس یدر تمام نهیبه یابیجا کیالزم است  زشبکهیر
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