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r_mashhadi@sadjad.ac.ir 

mrajabim@yahoo.com 

 چکیذُ

ّبی ببدی کَچک در شبکِ فشبر هتَسط تَزیع رٍ بِ افسایش هی ببشذ. ایي ٍاحذّب بِ دلیل ٍابستگی  اهرٍزُ حضَر ٍاحذّبی ًیرٍگبُ

ّب بِ دلیل  شبکِ ایي هسئلِ در ریسدٌّذ.  اطویٌبى را تحت تأثیر قرار هی  ّبی قببلیت تَلیذ هتغیری دارًذ کِ شبخص، یبد بِ سرعت ببدز

ّبی قببلیت  ّب، شبخص شبکِ ّبی ریس ضوي هعرفی ٍیژگیایي هقبلِ   دررٍ  ًْب از اّویت بیشتری برخَردار است. از ایيآهبّیت 

آهذُ  ستدِ بًتبیجی ٍ هذل سبزی شذُ  Neplan 5.3 ًرم افسار بب استفبدُ ازدارای ٍاحذ ببدی  شذُ جسیرُ ی کِریس شبیک  ،اطویٌبى

 ،ّبی ببدی ًیرٍگبُ ی سیستن زاٍیِ پرُکٌترل صحیح هسبئلی هثل کٌترل دّذ کِ در صَرت  سبزی ًشبى هی ًتبیج حبصل از شبیِ است.

 شبخص قببلیت اطویٌبى بْبَد یبفتِ است. 

 وبت کلیذیکل
  ًیرٍگبُ ببدی ، ، شبکِ َّشوٌذریس شبکِ  ، قببلیت اطویٌبى

 
 

 هقذهِ -1
تِ  گاّیػثاست اػت اص تَلیذ تشق دس هحل هلشف، اها  DGتَلیذ پشاوٌذُ یا 

ؿَد وِ اص هٌاتغ تجذیذ پزیش تشای تَلیذ تشق اػتفادُ  تىٌَلَطی ّایی گفتِ هی
ّای  ی وافی اص ًیشٍگاُ ِ اًذاصُتَلیذ تشق تَػظ ٍػایلی وِ ت  IEEEوٌٌذ . هی

هشوضی وَچىتش تاؿذ ٍ لادس تِ ًلة دس هحل هلشف ّؼتٌذ سا تِ ػٌَاى 
DG ًوایذ. تؼشیف هیIEA   ٍاحذّای تَلیذ تَاى دس هحل هلشف یا دس داخل

 DGوٌذ ؿثىِ تَصیغ وِ تَاى سا هؼتمیوا تِ ؿثىِ تَصیغ هحلی تضسیك هی

ػَم وًٌَی، ٍاحذّای تَلیذی دس ی ػشاػشی تشق هشدس ؿثىِ. ؿٌاػذ هی
اًذ ٍ اص عشیك خغَط اًتمال تِ هـتشویي ٍ تخؾ تَصیغ ًماعی هتوشوض ؿذُ

ی َّؿوٌذ، ٍاحذّای تَلیذی هتوشوض، تِ  دس حضَس ؿثىِ. گشدد اسائِ هی
ؿثىِ تشق  1ؿًَذ. ؿىل هی كَست غیشهتوشوض )پشاوٌذُ( دس ول ؿثىِ هؼتمش

 وٌذ.خَتی همایؼِ هی  تِوًٌَی ٍ آیٌذُ سا اص ایي دیذگاُ 

 
 ][( : هقبیسِ شبکِ برق کًٌَی ٍ آیٌذ1ُشکل )

كَستی  تِ ؛ی َّؿوٌذ تْیٌِ هی ؿَد ٍاحذّای تَلیذ پشاوٌذُ دس حضَس ؿثىِ

یش حضَس ّا تا افضایؾ ػغح تَلیذ دس آیٌذُ ػالٍُ تش تَلیذ هحلی دسگ DGوِ 
 دس َّؿوٌذ ِؿثى یه ؿثىِ، سیضخَاٌّذ ؿذ. تماضا، خذهات جاًثی ٍ... 
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 ٍ اػت ّا تَلیذوٌٌذُ ٍ تاسّا اص تجویؼی وِ تاؿذهی تش وَچه همیاع
 سیض وٌذ. تَلیذوٌٌذگاى واس ؿثىِ تِ یا هتلل ٍ ای عَس جضیشُ تِ تَاًذ هی

 تا هٌاتغ تَلیذوٌٌذُ تِ كَست سیضؿثىِ هاّیت ٍ تاسون تخاعش ػوَها ؿثىِ

 ّای پتاًؼیل افتادُ ٍسد هٌاعك دس خلَف تِ ؿثىِ وِ ّؼتٌذ. سیض پشاوٌذُ

ّا، َستیيت هیىشٍ خَسؿیذی، ّایػلَل تاد، اص اًشطی تَلیذ خَتی تشای
 ّن كَست تِ تِ تاؿذ،هی داسا سا دیضلی طًشاتَسّای ٍ ػَختی ّای پیل

 ٍ تجویغ اص ایي ًَعذ. وٌهی ػول پاییي ٍلتاط ػیؼتن یه كَست تِ پیَػتِ
  .دداس صیش ؿشح تِ هْوی هضایای ػاصی یىجا

 الىتشیىی ّایػیؼتن دس تاس ػاصی تْیٌِ •
 تشق ؿشوت ٍ كٌؼت ٍ وٌٌذُ هلشف تشای ّضیٌِ واّؾ •

 پزیش تجذیذ هٌاتغ استما ٍ تجویغ •

 هَجَد ّایػیؼتن پایایی تْثَد •

 تاس افضایؾ دلیل تِ هحیغی صیؼت احشات واّؾ •

 هٌاتغ اص تْتش تشداسی تْشُ •

 ػیؼتن اعویٌاى لاتل ػغح افضایؾ •

 ػیؼتن اًؼغاف لاتلیت افضایؾ •

 هذت تلٌذ دس التلادی ّای كشفِ •
 2 ؿىل .داسًذ تشق ؿثىِ آیٌذُ دس هْوی ػْن ّا ؿثىِ سیض فَق هضایای تا

 ؿَدهی هـاّذُ وِ دّذ. تغَسی هی ًـاى جْاى دس سا ّا ؿثىِ سیض ػْن سؿذ

 اسچْ تا ػِ تمشیثاً ؿوالی تشای آهشیىای ػْن ایي 2215 تا 2212ػال اص

 .]3[ ؿذ خَاّذ تشاتش

 
 ]3[ 2215تب  2212از سبل  جْبى سْن هیکرٍگریذ( : 2شکل )

ّای پان اص جولِ  ی اًشطی یىی اص ضشٍسیات َّؿوٌذػاصی ؿثىِ، تَػؼِ
ّا تِ  DGهی تاؿذ. تا اتلال  (PV)ّای خَسؿیذی  ّای تادی ٍ پٌل تَستیي

ؿًَذ تا وٌتشل ؿثىِ ٍ هلشف وٌٌذگاى تایذ پاساهتشّای هتؼذدی ّوَاسُ 
دس ایي همالِ  ی لذست حاكل ؿَد. اعویٌاى تشای ػولىشد كحیحی ؿثىِ

تاػِ ؿاهل ٍاحذ پشاوٌذُ  21ػؼی ؿذُ اػت تا تا ؿثیِ ػاصی ؿثىِ ًوًَِ 
تٌاتشایي  ّای هشتَط تِ لاتلیت اعویٌاى هَسد اسصیاتی لشاس گیشد. تادی، ؿاخق

ّا دس ػیؼتن   ٍ سیضؿثىِ یّای تاد تیاى اّویت حضَس ًیشٍگاُ ضويدس اتتذا 
ّای لاتلیت اعویٌاى پشداختِ ؿذُ ٍ دس ًْایت ؿثیِ   لذست، تِ هؼشفی ؿاخق

 ػاصی كَست گشفتِ ٍ ًتایج حاكل اص آى تیاى ؿذُ اػت.

 حضَر ٍاحذّبی ببدی در سیستن قذرت -2
ّایی وِ اص  تا تَجِ تِ هـىالت صیؼت هحیغی ًاؿی اص فؼالیت ًیشٍگاُ

     ّای  وٌٌذ، اهشٍصُ اػتفادُ اص اًشطی توی اػتفادُ هیّای فؼیلی ٍ ا  ػَخت
دس ایي هیاى، اًشطی تاد اص همثَلیت  ای یافتِ اػت. پزیش اّویت ٍیظُتجذیذ

تش تَلیذ تشق اص  ی پاییي وِ ایي اهش تِ ػلت ّضیٌِ تیـتشی تشخَسداس اػت
تَلیذ  ظشفیت ّای تاالی  ّای تجذیذپزیش ٍ ًیض اًشطی تاد ًؼثت تِ ػایش اًشطی

تا افضایؾ ظشفیت هضاسع تادی ایي اهىاى فشاّن . تاؿذ تشق دس هضاسع تادی هی
تِ  ّای فَق تَصیغ ٍ اًتمال هتلل ؿًَذ. ؿذُ اػت وِ ایي هضاسع تِ ؿثىِ

ی  هگاٍات تِ تاال تِ ؿثىِ 52ّای تادی تا ظشفیت  وِ هؼوَالً ًیشٍگاُ عَسی
هگاٍات تِ  52ویلٍَات تا 122ظشفیت تیي   ّای تادی تا اًتمال ٍ ًیشٍگاُ

 .ؿًَذ ّای تَصیغ ٍ فَق تَصیغ هتلل هی ؿثىِ
ؿَد ٍ ایي  الىتشیؼتِ جْاى تَػظ اًشطی تاد تَلیذ هی اصدسكذ ووی اهشٍصُ 

% تَاى 83تیؾ اص  % ٍ یا تیـتش هی سػذ. 22هیضاى دس تشخی وـَسّا تِ حذٍد 
ٌّذ ٍ داًواسن وـَس آلواى، آهشیىا، چیي ،  5اًشطی تاد ّن اوٌَى دس فمظ 

 اػتشاتظی اًجوي جْاًی اًشطی تاد تش ایي هثٌا اػت وِ تا ػالؿَد.  تَلیذ هی
 3ؿىل  . تأهیي وٌذ %  اص اًشطی هلشفی جْاى سا اص اًشطی تاد12حذٍد  2222
 دّذ. خَتی ًـاى هی تِ تؼذ سا تِ 1985ی ٍاحذّای تادی اص ػال  تَػؼِ

 
 ]2[( : تَسعِ ٍاحذّبی ببدی در جْبى3شکل )

ی خشٍجی تَاى ٍاحذّای تادی، ًَػاًی تَدى آًْا اػت.  تشیي هـخلِ هْن
تَاًذ تا یه ػیؼتن وٌتشلی تجْیض ؿَد تا تَاى خشٍجی  ؿثىِ َّؿوٌذ هی

هضاسع تادی سا وٌتشل وشدُ ٍ تاحیش ًَػاًات تَاى تادی سٍی پایذاسی ٍ فشواًغ 
ى هٌاتغ اكلی تَلیذ ؿثىِ سا تؼذیل ًوایذ. اگشچِ حضَس ٍاحذّای تادی تِ ػٌَا

تَاى ٍ... سا دچاس  دس ؿثىِ َّؿوٌذ، پاساهتشّای ویفیت تَاى، وٌتشل پخؾ
ًوایذ، اها فَایذ تؼیاسی اص جولِ ػذم ًیاص تِ احذاث  پیچیذگی ٍ هـىالتی هی

خغَط اًتمال جذیذ، واّؾ تلفات خظ اًتمال ٍ ؿشوت دس وٌتشل فشواًغ ٍ 
اوٌذُ تِ ػلت تَلیذ ون ٍ تحج ًَػاًی تَدى ٍلتاط ٍ... سا داسًذ . حضَس هٌاتغ پش

ّا اگش دس لالة هجضایی دس ؿثىِ حضَس یاتٌذ ًِ تٌْا هضیتی ًذاسًذ  تشخی اص آى
تلىِ هـىالتی سا هٌجش هی ؿًَذ؛ تٌاتشایي ایي هٌاتغ تایذ دس لالة هجوَػِ ای 
تَلیذی تىاسسًٍذ تا تتَاًٌذ ػالٍُ تش هضایای حضَسؿاى دس ؿثىِ پاساهتشّای 

 یؼتن سا ًیض هختل ًٌوایٌذ.ػ
سیض ؿثىِ ّا دس دٍ حالت اتلال تِ ؿثىِ ٍ هجضا )ایضٍلِ( ػولىشد داسًذ . دس 
صهاى تشٍص اغتـاؽ دس ؿثىِ تِ حالت ایضٍلِ خَاٌّذ سفت ٍ ّن چٌیي دس 
هَالؼی وِ پاساهتشّای ػیؼتن )ّن چَى ویفیت تَاى( اصحذ اػتاًذاسد ووتش 
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ّای تادی  احذّای پشاوٌذُ اص جولِ تَستیي. ٍهی سًٍذ ای جضیشُحالت ؿَد تِ 
تا حضَس دس یه سیضؿثىِ وِ تا یه ػَییچ تِ ؿثىِ ػشاػشی هتلل اػت، 
افضایؾ لاتلیت اعویٌاى سا هٌجش هی ؿَد. تِ ایي كَست وِ دس حالت ػولىشد 

ًوایذ ٍ دس حالت  ػادی ؿثىِ، سیضؿثىِ هاصاد تَلیذ خَد سا تِ ػیؼتن تضسیك هی
ذى اص ؿثىِ ػالٍُ تش تْثَد لاتلیت اعویٌاى، دس وٌتشل غیشػادی تا جذاؿ

 34ی یه سیضؿثىِ  ًوًَِ 4ی ػشاػشی هَحش خَاّذ تَد. ؿىل  فشواًغ ؿثىِ
اػت وِ ؿاهل ٍاحذّای تَلیذ پشاوٌذُ تادی ٍ   IEEE تاػِ اػتاًذاسد

تَػظ یه ػَییچ تِ ؿثىِ ٍكل  822تَاًذ اص تاع  فتٍَالییه هی تاؿذ ٍ هی
 .]5[یا جذا گشدد

 

ببسِ شبهل ٍاحذّبی پراکٌذُ ببدی ٍ  34( : ریسشبکِ 4شکل )

 ]5[خَرشیذی

 بررسی قببلیت اطویٌبى شبکِ -3
اهشٍصُ هـتشویي كٌؼتی ًؼثت تِ لغغ تاسّای خَد وِ ًمؾ هْوی دس تَلیذ 
داسًذ تؼیاس حؼاع ّؼتٌذ. لاتلیت اعویٌاى سا هی تَاى تِ عشق صیش تؼشیف 

 ًوَد :
تَدى تجْیض تِ ول صهاى تْشُ تشداسی دس یه دٍسُ  ًؼثت صهاى تشق داس -1

 صهاًی
 دسكذ صهاًی خاهَؿی هـتشی ًؼثت تِ ول صهاى تْشُ تشداسی  -2

ویفیت تشق  ی تَصیغ حذاوخشوشدى ّذف اكلی دس عشاحی ٍ تشًاهِ سیضی ؿثىِ

ی ػشهایِ گزاسی  وشدى ّضیٌِ ٍ ًیض حذاللسػاًی)لاتلیت اعویٌاى(  ٍ تذاٍم تشق

اها دس  ،تش اػت اعویٌاى ّضیٌِ  اسی اػت. اگشچِ تاالتشدى لاتلیتتشد ٍ تْشُ

 تشداساى خَاّذ تَد. تشداسی تِ ػَد تْشُ ی تْشُ ًْایت ٍ تا گزؿت صهاى ّضیٌِ

ؿثىِ سخ دّذ هوىي اػت یه یا چٌذیي تاس لغغ ؿَد. تا ٍلتی یه خغا دس 
. دس ّوِ هَاسد گشدد سفغ خغا ٍ یا تغییش آسایؾ ؿثىِ، تشق توام تاسّا تاهیي هی

تغییش آسایؾ تِ دلیل هحذٍدیت ؿثىِ لاتل اًجام ًیؼت. دس ًتیجِ تاس هشتَعِ 
 تی تشق هی ؿَد. 

فشآیٌذ هىاى یاتی خغا ٍ سفغ آى دس هذت صهاى عَالًی سخ دادُ ٍ دس ًتیجِ تاس 
اػتفادُ اص اتَهاػیَى ٍ ػیؼتن ّای وٌتشل هذت صیادی تی تشق خَاّذ تَد. 

َّؿوٌذ تشای هىاى یاتی َّؿوٌذ خغا) واّؾ صهاى لغؼی( ، سفغ َّؿوٌذ 
خغا، تغییش آسایؾ َّؿوٌذ خغا )حزف تؼیاسی اص لغؼی ّا( ، وٌتشل َّؿوٌذ 

ٍ تاالخشُ  DSMّایی هاًٌذ  ی سٍؽ تاسّای لاتل وٌتشل خاًگی تَػیلِ

ّایی جْت واّؾ خغا ٍ تاالتشدى لاتلیت  ًٌذ ساُگیشی َّؿوٌذ هی تَا اًذاصُ

خَاّذ  هحمكّای فَق تٌْا دس لالة ؿثىِ َّؿوٌذ  . ساُ حل]6[اعویٌاى تاؿذ

 .ؿذ

 ّبی قببلیت اطویٌبى شبخص -3-1

 ؿاخق ّای لاتلیت اعویٌاى تا اػتفادُ اص دادُ ّای گزؿتِ ػیؼتن تذػت
 :]2[ ػثاستٌذ اصتؼذادی اص آًْا هی آیذ وِ 

 ( : هیاًگیي تؼذاد خشاتی یه الواى ػیؼتن دس صهاى هؼیيλ) ًشخ خشاتی .

 

خاهَؿی  تؼذاد هیاًگیي:  ((SAIFIؿاخق هیاًگیي تؼذاد خاهَؿی ػیؼتن  .

 ػال عَل دس ّش هـتشن

 

ّدای ّدش هـدتشن لغدغ ؿدذُ دس ػدال        ؿاخق هیاًگیي تؼدذاد خاهَؿدی   .
(CAIFI) 

 

 

 هذت هیاًگیي:  SAIDI)) ػیؼتن خاهَؿی هتَػظ صهاى هذت ؿاخق .

 ػال عَل دس هـتشن ّش خاهَؿی ّای صهاى
 

 
 هیاًگیي: ( CAIDI)هـتشن  ّای خاهَؿی هتَػظ صهاى هذت ؿاخق .

 ػال عَل دس ؿذُ لغغ هـتشن ّش ّای خاهَؿی صهاى هذت
 

 

  (ASAI)ػیؼتن آهادگی یا دػتشػی لاتلیت هذت ؿاخق .

 

 
 

  (ASUI) ػیؼتن آهادگی یا دػتشػی لاتلیت ػذم هذت ؿاخق .

 

دس ؿثیِ ػاصی اًجام ؿذُ وِ دس لؼوت تؼذ تـشیح هی ؿدَد تدا ایدي ّدذف     
ای اص ػیؼتن لذست ودِ تدِ كدَست     ًاحیِتا دس یه  گیشدتشسػی كَست هی 

)هٌثغ یا هٌاتغ تَلیذ پشاوٌذُ دس آى تِ چـدن   اػت آیلٌذ ؿذُ اص ؿثىِ ػشاػشی
  عدَس ِ تد  .ؿَد حلیل ٍ همایؼِ ت خی اص پاساهتشّای لاتلیت اعویٌاىهی خَسد( تش

ّدایی اص   ی ػیؼتن لدذست یدا لؼدوت    ولی اسصیاتی لاتلیت اعویٌاى یه ؿثىِ

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ِ    ؿثىِ ی هلدشف   ، دس ٍالغ اسصیاتی تَاًایی آى ؿثىِ تدشای تداهیي تدشق ولید
وٌٌذگاى هتلل تِ آى ٍ الثتِ تا ویفیت وافی هی تاؿذ . ػدِ تداتغ صیدش تدشای     

 اص: یجاد ؿذُ اًذ وِ ػثاستٌذاسصیاتی لاتلیت اعویٌاى اص لثل ا

 Contingency Analysisحذالل  : تخویي غیشآهاسی اص هیضاى حذاوخش یا
 تاسگیشی ٍ ٍلتاطّا تشای تشویة خاكی اص لغؼِ ّای اجضاء ؿثىِ

 Generation Reliability Assessment:  اسصیاتی تَاًایی هٌثغ طًشاتَس
 تشای پَؿؾ ول تماضای تاس ػیؼتن

Network Reliability Assessment: ُّای لغؼی  اسصیاتی آهاسی داد
 تشای تاسّا ٍ تاع تاسّای اختلاكی ؿثىِ 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت هَسد اسصیاتی  5 ػیؼتن لذست دس ػِ ػغح وِ دس ؿىل
لاتلیت اعویٌاى لشاس هی گیشد وِ پشٍاضح اػت اسصیاتی پاساهتشّای ػغح 

HLIII ُّای ػیؼتن هَسد ًیاص  اىتش اػت چشا وِ اعالػات ول الو پیچیذ
 .]1[تاؿذ هی

 
 ]4[( : سطَح هختلف ارزیببی قببلیت اطویٌبى5شکل)

 شبیه سازی سیستم مورد مطالعه -4
اػتفادُ ؿذُ  Neplan5.3جْت ؿثیِ ػاصی ػیؼتن هَسد ًظش اص ًشم افضاس 

اػت، هشجغ لذستوٌذی دس  BCPاػت. ایي ًشم افضاس وِ هحلَل  هجوَػِ 
تاػِ هَسد هغالؼِ،  21ی ػیؼتن لذست هی تاؿذ. ؿثىِعشاحی ٍ تْیٌِ ػاصی 

تاؿذ. دس ایي همالِ  هی Neplanػیؼتن اػتاًذاسد لاتلیت اعویٌاى ًشم افضاس 
ؿَد ٍ احش حضَس ٍاحذ  ؿذُ فشم هی جضیشُػٌَاى یه ًاحیِ  ایي ػیؼتن تِ

ّای لاتلیت اعویٌاى  دس اتتذا، ؿاخقایي تش. تٌاگیشد تادی هَسد تشسػی لشاس هی
گیشد ٍ دس ًْایت  ؿثىِ هَسد ًظش، تذٍى حضَس ٍاحذ تادی هَسد تشسػی لشاس هی

افضاس، ػیؼتن حاًَیِ هَسد تشسػی لشاس  ػاصی ٍاحذ تادی دس هحیظ ًشم تا هذل
 .خَاّذ گشفت

 سبزی تَربیي ببدی  هذل  -4-1

دس ایي همالِ اتتذا  تشای هذل ػاصی ٍاحذ تادی سٍؽ ّای هتؼذدی ٍجَد داسد.
 ؿَد ػپغ تا اضافِ ًوَدى ى تِ تاع هَسد ًظش هتلل هیهاؿیي آػٌىشٍ

 
 
 

 
  Neplan( : سیستن شبیِ سبزی هَرد هطبلعِ در هحیط 6شکل)

تلَن تَستیي تادی دس هحیظ ًشم افضاس ٍ فؼال ػاختي استثاط هاؿیي آػٌىشٍى 
 ] .7[ ؿَد ّای صیش تٌظین هی تِ تَستیي، پاساهتشّای تلَن

 وٌتشل ٍلتاط -1

 وٌتشل صاٍیِ پشُ -2

 وٌتشل ػشػت -3

  Crow-bar وٌتشل -4

ّای ػَدهٌذ  ػاصی وٌتشلی وویات تاال تشای ٍاحذ تادی اص لاتلیت لاتلیت هذل
 DFIGایي ًشم افضاس اػت. ًَع طًشاتَس تَستیي تادی جْت ؿثیِ ػاصی، اص ًَع 

 ؿذُ اػت.اًتخاب 

 
 ]9[ ( : هذل سبزی ٍاحذ ببدی7شکل)

 شبکِ بذٍى حضَر ٍاحذ ببدی تحلیل ریس -4-2

سا پیادُ ػاصی وشدُ، ًتایج صیش اص ؿاخق ّای  6ػیؼتن ؿىل  لؼوتایي دس 
 .لاتلیت اعویٌاى حاكل ؿذُ اًذ

 (: پبراهترّبی قببلیت اطویٌبى سیستن اٍلی1ِجذٍل)

0.065 1/year SAIFI 

44.370 min/year SAIDI 

11.359 H CAIDI 
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 تحلیل ریسشبکِ بب حضَر ٍاحذ ببدی -4-3

، 1-4ی ًیشٍگاُ تادی لؼوت  ثیِ ػاصی ؿذُدس ایي لؼوت تا تضسیك هذل ؿ
یىی اص آًْا ٍاحذ تادی اػت( ٍجَد داسد، وِ هجوَػا ّواى دٍ ٍاحذ تَلیذی )
)ػیؼتن اٍلیِ( سا تِ ؿثىِ تضسیك هی وٌٌذ. ػیؼتن حاًَیِ دس  همذاس تَاى اوتیَ

 هحیظ ًشم افضاس تِ كَست صیش ؿثیِ ػاصی هی گشدد.

 
 اُ هذل ٍاحذ ببدی( : شبکِ هَردًظر بِ ّور8شکل)

 (: پبراهترّبی قببلیت اطویٌبى سیستن ثبًَی2ِجذٍل)

0.058 1/year SAIFI 

27.941 min/year SAIDI 

8.087 h CAIDI 

 
پشٍاضح اػت وِ دس ػیؼتن حاًَیِ تْثَد ؿاخق ّای لاتلیت اعویٌاى حاكل 

 ی تاسّای ػیؼتن ؿذُ اػت. دس ػیؼتن حاًَیِ ػْن تاهیي تَاى اوتیَ هجوَػِ
 % هی تاؿذ. 32.1تَػظ ٍاحذ تادی 

% دسكذ تَلیذ 32.1وِ تا ّواى  ؿَدحال دس حالت ػَم هذلی اسصیاتی هی 
ه ٍاحذ تادی اص دٍ ٍاحذ تادی اػتفادُ ٍاحذ تادی دس ػیؼتن حاًَیِ، تِ جای ی

 آل ٍاحذّای تادی اص ًظش لاتلیت اعویٌاى ایذُالصم تزوش اػت وِ . هی ؿَد
 تاؿذ. هیػَم حالت تِ ش هشتَط ًذ. ًتایج صیاُ فشم ؿذ

 (: پبراهترّبی قببلیت اطویٌبى سیستن ثبلثی3ِجذٍل)

0.062 1/year SAIFI 

29.224 min/year SAIDI 

7.796 h CAIDI 

 
 (CAIDI) هـتشن ّای خاهَؿی هتَػظ صهاى هذت ؿاخقدس ایي حالت 

 اػت. یافتِتْثَد تْتشی 

 ًتیجِ  -5
لاتلیت اعویٌاى ٍ تحج ؿثىِ  ّای پغ اص هؼشفی ؿاخقدس ایي همالِ 
ی ػیؼتن  ؿذُ جضیشُ ه ًاحیِّا ٍ هٌاتغ تجذیذپزیش، ی ؿثىِ َّؿوٌذ ٍ سیض

ػاصی ًیشٍگاُ تادی دس هحیظ ًشم افضاس  تا ووه ؿثیِ ،سیضؿثىِ دس لالة لذست
Neplan تا اعویٌاى هَسد هغالؼِ لشاس گشفت.  اص لحاػ پاساهتشّای لاتلیت

ّای ایي  ّای تادی دس ؿثىِ ٍ ّن چٌیي ٍیظگی گاُتَجِ تِ ًفَر تیـتش ًیشٍ
ٍاحذّا اص جولِ ًَػاًی تَدى تَاى تَلیذی تِ ٍاػغِ تغییشات ػشػت تاد ، 

اگشچِ تِ سػذ.  لضٍم تشسػی لاتلیت اعویٌاى ػیؼتن لذست پشاّویت تِ ًظش هی
ٍاػغِ هاّیت آًْا، اختالالتی دس ػیؼتن  ّای تادی تِ ظاّش جایگضیٌی ًیشٍگاُ

ی تٌظین كحیح پاساهتشّای وٌتشلدس ایي همالِ تا ؿًَذ، اها  سا هٌجش هی لذست
هاًٌذ وٌتشل ٍلتاط ٍ صاٍیِ پشُ، تْثَد ػیؼتن تِ خلَف اص لحاػ لاتلیت 

لزا دس ػیؼتن دٍم تا جایگضیٌی ًیشٍگاُ  .هـاّذُ هی ؿَد تِ ٍضَحاعویٌاى 
ی وٌتشلی تادی تِ جای ٍاحذّای تَلیذی هشػَم ٍ تٌظین كحیح پاساهتشّا

ّشیه تِ تشتیة  SAIDI  ٍSAIFI  ٍCAIDIتـشیج ؿذُ، ؿاخق ّای 
 % تْثَد سا ًـاى هی دٌّذ.42% ٍ  59% ، 12تِ همذاس 
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