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با حضور ریزشبکه و ریزشبکه با قابلیت سوئیچینگ سیستم توزیع اطمینان قابلیت ارزیابی

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

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

   خالصه 
در زمـان رخـداد    تواننـد یو مـ  باشندیم یپراکنده مختلف داتیتول يبوده که دارا عیاز شبکه توز قسمتی هاشبکه زیر

 يبرا يریگاندازه يپارامترها يسر کیبر آن است که  یمطالعه سع نیکنند. در ا نیخطا از شبکه جدا شده و بار خود را تام
شبکه  زیمنظور ابتدا ر نیشود. بد یشبکه معرف زیر نگیچیسوئ تیقابل گرفتنشبکه با در نظر  زیر نانیاطم تیمحاسبه قابل

شـود. سـپس بـا اسـتفاده از روش     یمحاسبه مـ  نانیاطم تیقابل يهابار معادل در نظر گرفته شده و شاخص کیبه صورت  شـود. سـپس بـا اسـتفاده از روش     یمحاسبه مـ  نانیاطم تیقابل يهابار معادل در نظر گرفته شده و شاخص کیبه صورت 
ـ باال دست به صورت  عیتوز ستمیپراکنده مدل شده و س داتیمختلف تول هايمشخصهشمارش حالت  متـدوال   راتـور ژن کی

 جیمحاسـبه شـود. نتـا    نگیچیسوئ تیشبکه با قابل زیشبکه و ر زیرا با حضور ر نانیاطم تیقابل يهاو شاخص شودیمدل م
  د.شو یاعتماد م تیشبکه باعث بهبود قابل زیاز آن است که حضور ر یحاک

سوئیچینگ ریز شبکه ،قابلیت اطمینانتولیدپراکنده، ریزشبکه، سیستم توزیع،کلمات کلیدي: 

 
  مقدمه   .1

ریزان سیستم قدرت قـرار  بردارن و برنامهارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع از مهمترین مطالعات پیش روي بهره
شوند. اما با موجود براي حالتی طراحی شده که از یک سو تغذیه میهاي توزیع دانیم شبکهداشته است. اما همانطور که می

حضور تولیدات پراکنده این امکان بوجود آمده که انتقال توان از دو سمت صورت گیرد. بـه عبـارتی ممکـن اسـت تـوان از      حضور تولیدات پراکنده این امکان بوجود آمده که انتقال توان از دو سمت صورت گیرد. بـه عبـارتی ممکـن اسـت تـوان از      
حاسبه قابلیـت  هاي متداول ارزیابی ریسک در مسمت شبکه توزیع به سمت شبکه انتقال منتقل شود. به همین دلیل روش

هاي جدید براي محاسبه قابلیت اطمینـان  ها کاربرد نخواهد داشت و محقیقین به دنبال یافتن روشاطمینان این نوع شبکه
هاي گازي، توان به توربینباشند که از مهمترین آنها میها هستند. تولیدات پراکنده داراي انواع گوناگونی میاین نوع شبکه

هاي سوختی و سلول هاي ولتاژ نوري اشاره کرد. در کاربرد منابع تولید هاي بادي، پیلکوچک، توربین هاياحتراقی، توربین
سـازي انـرژي نیـز             پراکنده با توجه به عدم پیوستگی تولید و غیرهمزمانی در تولید و مصرف معموال نیاز به وسـایل ذخیـره  

  ].2] و [1شوند[ارائه می باشد که ساختارهاي سیستم ترکیبی در این رابطهمی
هـاي متفـاوت از   شود و با نامشود که در سطح توزیع بکار گرفته میتولیدپراکنده یا تولید محلی به تولیدي اطالق می

 ٣DESهـاي انـرژي پراکنـده    و سیستم ٢DER، منابع انرژي پراکنده  ١DGهاي رزرو، مولدهاي تولید پراکنده جمله ژنراتور
تواند در فهرست مگاوات باشد می 5بطور کلی هر واحد تولید انرژي غیر متمزکر، که داراي حداکثر توان  شناخته شده است.

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١
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١ - Distributed Generation
٢ - Distributed Energy Resources
٣ - Distributed Energy System
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اي هستند که تولیدات پراکنده قرار بگیرد. بایستی توجه داشت که مولدهاي تولید پراکنده  داراي امکانات و مشخصات ویژه
پذیر کرده است. در حال حاضر رشـد مصـرف انـرژي بـرق در اکثـر       قیاس آنها با سایر واحدهاي تامین کننده برق را امکان

درصد برآورد شده است. با توجه به اینکه بازده نیروگاه ها ي(سیکل ترکیبی) در حـدود   7/4کشورهاي جهان بطور متوسط 
درصد  15الی  10 درصد بوده و با مد نظر قراردادن این موضوع که تلفات ناشی از انتقال انرژي و توزیع آن رقمی معادل 50

این نقیصه اسـتفاده  باشد، تامین مازاد نیاز انرژي به معناي استفاده فراوان از منابع انرژي فسیلی است. جهت رفعرا دارا می این نقیصه اسـتفاده  باشد، تامین مازاد نیاز انرژي به معناي استفاده فراوان از منابع انرژي فسیلی است. جهت رفعرا دارا می
هاي نو و تجدیدپذیر و همچنین ایجاد یک الگوي مصرف مناسـب بـه همـراه تجدیـد سـاختار در صـنعت بـرق بـا                 ياز انرژ
  . شودلدهاي پراکنده، راهکارهاي با ارزشی محسوب میگیري از موبهره

  

  شبکه زیر ستمیس  .2
  

] ریزشبکه ها جزایري هستند که بصورت تعمدي در یک مجموعه تاسیسات یا در یک سیسـتم توزیـع   3بنابر تعریف[
  و بارهاي مربوط باشند.) DER( گیرند و شامل دست کم یک منبع انرژي پراکندهالکتریکی شکل می

هـاي متفـاوت         شامل واحدهاي تولید پراکنده و ذخیره پراکنده بـا مشخصـات و ظرفیـت    DER] واحدهاي 4به گفته[
ارتباط الکتریکی ریزشبکه به شبکه باالدست، در بـاس فشـار ضـعیف ترانسـفورماتور پسـت، نقطـه اتصـال         باشند. نقطهمی ارتباط الکتریکی ریزشبکه به شبکه باالدست، در بـاس فشـار ضـعیف ترانسـفورماتور پسـت، نقطـه اتصـال         باشند. نقطهمی

هـاي مسـکونی، واحـدهاي    به انواع مشتریان اعم از ساختماندهد. یک ریزشبکه قادر است مشترك ریزشبکه را تشکیل می
  هاي صنعتی و دانشگاهی سرویس ارائه کند.تجاري و شهرك

داند (به طور معمول در مقیاس چندین مگاوات یا کمتر) که داراي سـه  ]ریزشبکه را یک سیستم قدرت کوچک می5[
بـرداري متصـل یـا منفصـل از شـبکه الکتریکـی       لیـت بهـره  قابمراکز بار مسـتقل ،   تولیدات پراکنده،.مشخصه اصلی است

باالدست.

  
  شبکهزیر کی یکل يشما - 1شکل 

  . تعریف قابلیت اطمینان یک سیستم3
  

  احتمال عملکرد رضایت بخش آن سیستم تحت شریط کار مشخص در مدت زمان مشخص
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٢

  
  

  چهار المان استوار است هیبر پا نانیاطم تیقابل يتئور  .4
  

oاطمینان همان احتمال است قابلیت.   
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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.   
oشرایط محیطی و عملکردي مشخص و این قیود براي رسیدن به یک احتمال شود به  اطمینان محدود می قابلیت

  .اطمینان الزم هستند. قابلیت  .اطمینان الزم هستند. قابلیت
  

تامین انرژي الکتریکی مورد نیاز مشترکین بطور پیوسته (بدون قطع برق) ، با  . قابلیت اطمینان سیستم توزیع :5
و همراه قیمت کم کیفیت خوب

  هاي قابلیت اطمینان شاخص -6
  انهینقطه بارسال يشاخص ها .6-1
  
  )            ١EDNS( متوسط بار قطع شده در طول یکسال -

     ∑∑= cLCEDNS Pr              ∑∑
∈ ∈

=
Cc Nn

c
c
nLCEDNS Pr         

     (٢EENS)متوسط انرژي قطع شده در طول یکسال -

                                                     c
Cc Nn

c
c
n DLCEENS ∑∑

∈ ∈

= Pr

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  
  
ايهاي قابلیت اطمینان در حالت جزیره. شاخص6-2

    

)1( )1(

)2(

ايهاي قابلیت اطمینان در حالت جزیره. شاخص6-2
      

  )٣ILOLP(اي قطع شده در حالت جزیره شاخص احتمال بار

ILOLP  =  
ساعات  جزیره اي  با  تقاضاي  یرآورد  نشده

مجموع  ساعت هاي  جزیره اي  ریزشبکه

  ) ٤ILSE( متوسط بار قطع شده در عملکرد جزیره اي

)3(

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٣

                                               
١ - Expected Demand Not Serve
٢ - Expected Energy Not Serve
٣ - Expected Demand Not Serve
٤ - Island Load Shedding Expectation 
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ILSE = 
 کل  بار  قطع  شده (��)  
  کل   تعداد  دفعات  قطع  بار

  )IEEI(انرژي قطع شده در عملکرد جزیره ايمتوسط 

)4(

  )(انرژي قطع شده در عملکرد جزیره ايمتوسط 

IEEI =
TS

ND

TS
TS TSL .

1
∑
=

کل      بار    وقفه

  TSمقدار کیلووات قطع شده به علت کمبود توان تولیدي در مدت زمان  TSSLدر این رابطه 
  . شاخص هاي مبتی بر مشترك6-3
          )   SAIFI( متوسط قطع برق سیستم -

               

)5(

SAIFI = 
 کل  تعداد  قطعی هاي  مشترکین  

  کل   تعداد  مشترکین

      )SAIDI(شاخص متوسط مدت قطع برق سیستم -

SAIDI = 
 مجموع  زمان هاي   قطعی  مشترکین  

  کل   تعداد  مشترکین

)6(

)7(
         

  ) ASAI( شاخص متوسط دسترس پذیري به سرویس-

ASAI = 
      ساعات  دسترس  پذبري  به  سرویس  مشترك  

  ساعات  تقاضاي  مشترك

   نانیاطم تیقابل یابیمراحل ارز  .7
  

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

)8(

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

 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 ي. اطالعات واحدهاباشدیقدرت م ستمیس

. باشدیم برداري- در زمان بهره يدیبرابر احتمال در دسترس نبودن واحد تول يخروج اجبار خ. نرباشدیواحد م ياجبار
  .خط انتقال يو نرخ خروج اجبار یحرارت تیاطالعات خطوط انتقال عبارتند از: راکتانس، ظرف

  نمونه  شامدیانتخاب پ ؛دومگام 
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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
  شبکه)اعمال معادالت پخش بار و عمل اصالحی(کلید زنی ریز  ؛گام سوم  شبکه)اعمال معادالت پخش بار و عمل اصالحی(کلید زنی ریز  ؛گام سوم

 اعمال با مرحله نیا در. شود لیتحل یمشخص باهدف شده انتخاب حالت است الزم ستم،یس حالت انتخاب از پس 
 بار نیتأم ییتوانا یاصالح اعمال از استفاده بدون ستمیس شبکه، حالت نیا در ایآ که شودیم مشخص بار پخش معادالت

- یم انتخاب را يگرید حالت و برگشته قبل مرحله به شوند ارضا برداريبهره ودیق که کهیصورت در. ریخ ای دارد را ستمیس
 ریغ در) مکنییمحاسبه م را نانیاطم تیقابل شاخص و رفته آخر مرحله به باشد شده انتخاب ممکن حاالت تمام اگر( میکن

  .داشت میخواه برداري بهره ودیق يارضا در یسع یاصالح اعمال با و رفته بعد مرحله به صورت نیا
  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
        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 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 .8

. بهینه سازي متداول1- 8

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

∈

=
Nn

nn LCVOLLCostDamageMinimize

    (براي ریزشبکه و فیدرکمینه و بیشنه توان خروجی واحدها
                                         maxmin

ggg PPP ≤≤
  ظرفیت حرارتی خطوط      

                                                                               maxmin
lll PFPFPF ≤≤  

  معادله پخش بار       
                                                                                  ( )∑

∈

=−
Nn

lnlln PFBA 0, δ  

  

)9(

)10(

)11(

)12(

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٥

  
  بهینه سازي اصالح شده - 2- 8
  

  قطع بار  کمینه نمودن هزینه  :هدف
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                                    ∑
∈

=
Nn

nn LCVOLLCostDamageMinimize

  ر )   (براي ریزشبکه و فیدکمینه و بیشنه توان خروجی واحدها
                                      maxmin

ggg PPP ≤≤                                      
  ظرفیت حرارتی خطوط           

)13(

)14(                                                                            
  ظرفیت حرارتی خطوط           

                                                          lllll ZPFPFZPF ⋅≤≤⋅ maxmin        
                                                                                                                                            

  معادالت پخش بار      
                                                           ( ) ( )∑

∈

≥−+−
Nn

llnlln MzPFBA 01, δ            

                                                                                                      
( ) ( )∑

∈

≤−−−
Nn

llnlln MzPFBA 01, δ  

یک متغیر باینري است که مشخص             lzاندیس واحد تولیدي،  gاندیس خط،  lاندیش شین،  nدر این روابط، 

)15(

)16(

)17(

یک متغیر باینري است که مشخص             lzاندیس واحد تولیدي،  gاندیس خط،  lاندیش شین،  nدر این روابط، 
بار     LCnام،  nارزش و یا هزینه بار قطع شده شین  VOLLام باز باشد یا بسته،   lکند که خط سوئیچ متصل به خط می

ماتریس تالقی گره و شاخه،  Anlام،  lسوسپتانس خط انتقال  Blام،  lتوان عبوري خط انتقال  PFlام،  nقطع شده شین 

nδ  زاویه ولتاژ شینn  ،امPg  توان اکتیو خط انتقالl ،امmax
lPFظرفیت خط انتقال   بیشینهl امmin

lPF  کمینه
maxام lظرفیت خط انتقال 

gP  بیشینه ظرفیت تولیدي واحدg ام وmin
gP  کمینه توان اکتیو تولیدي واحدg  ام  و

M باشد. یک عدد خیلی بزرگ می  
باشد. هاي مهم ریزشبکه توانایی جداشدن از شبکه باالدست و تامین بار خود به صورت مستقل مییکی از قابلیت

سازي براي کمینه نمودن هزینه قطع بار در نظر گرفتن این قابلیت ریزشبکه در مطالعات قابلیت اطمینان، مدل بهینهبراي 
شود. سپس حداقل هزینه قطع بار بین این دو حالت براي دو حالت مختلف یعنی حاالت متصل و مجزا از شبکه محاسبه می

سازي باال هزینه ناشی از قطع بار را با شود مسئله بهینهگرفته میبه عنوان جواب نهایی براي آن پیشامد خاص در نظر  سازي باال هزینه ناشی از قطع بار را با شود مسئله بهینهگرفته میبه عنوان جواب نهایی براي آن پیشامد خاص در نظر 
  کند.ارضاي قیود معادالت پخش بار ، ظرفیت خطوط انتقال  و ظرفیت واحدهاي تولیدي  کمینه می

  
  

  )1ي شماره ساز هی(شب يعدد جینتا  .9
  

  سازي را در دو حالت مختلف انجام شده است:براي آنالیز کارآیی ریزشبکه بر روي قابلیت اطمینان سیستم توزیع شبیه
هاي قابلیت شود. و شاخصیک ریزشبکه به یکی از باس هاي شبکه توزیع متصل می اولدر حالت  حالت اول:

  شود.اطمینان محاسبه می
اي آن به شبکه اضافه باشد، قابلیت کلیدزنی ریزشبکه و عملکرد جزیرهحالت دوم که حالت اصلی می حالت دوم :

شده است.انتظار می رود که در نظر گرفتن قابلیت کلیدزنی ریزشبکه باعث بهبود شاخص هاي قابلیت اطمینان در 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٦

شده است.انتظار می رود که در نظر گرفتن قابلیت کلیدزنی ریزشبکه باعث بهبود شاخص هاي قابلیت اطمینان در 
  باس مذکور شود.
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  ١RBTS.  معرفی سیستم تست 1- 9
  

 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 .]6انتخاب شده است[

     هیرا تغذ يمشتر 1908بار و به طور مجموع  قطهن 22 يمذکور دارا عیباشد. شبکه توز یمگاوات م 20 تیبا ظرف هیتغذ     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 2/12 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

میانگین توان   نوع مشتري  شماره نقاط بار
مصرفی 
  (مگاوات)

پیک بار مصرفی 
  (مگاوات)

تعداد 
  مشترکین

  (مگاوات)

  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

  1908  20  291/12      مجموع
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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 

  
   شاخص هاي قابلیت اطمینان با حضور ریز شبکه.  2- 9

  
، مطالعات قابلیت اطمینان را در شبکه توزیع RBTSدر این بخش ضمن قرار دادن یک ریزشبکه در شبکه توزیع  ، مطالعات قابلیت اطمینان را در شبکه توزیع RBTSدر این بخش ضمن قرار دادن یک ریزشبکه در شبکه توزیع 

انجام گردید. فرض شد که ریز شبکه همواره به شبکه متصل است و در صورت وقوع خطا قابلیت تامین توان سایر باسهاي 
نیز دارد. فیدر باالدست نیز به صورت یک واحد تولیدي متداول با بارمشخص مدلسازي شده است. در صورت  سیستم را

) 2خرابی در سیستم انتقال باال دست، فیدر قطع خواهد شد و توان فقط از طریق ریزشبکه تامین خواهد شد. نمودار  شکل(
  دهند.را نشان می ) به ترتیب توان و انرژي تغذیه نشده سیستم توزیع3و شکل (
  
  
  
  
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٨
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  با در نظر گرفتن ریزشبکه EDNSشاخص  - 2شکل
  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  
  

  با در نظر گرفتن ریزشبکه EENSشاخص  - 3شکل

  شاخص هاي قابلیت اطمینان با حضور ریزشبکه با قابلیت سوئیچینگ.  3- 9

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٩

  شاخص هاي قابلیت اطمینان با حضور ریزشبکه با قابلیت سوئیچینگ.  3- 9
  

جداسازي از شبکه باالدست و تامین توان به صورت محلی و یا هاي ریزشبکه توانایی یکی از مهمترین قابلیت
باشد. در این بخش نتایج عددي حاصل از مدلسازي یک ریزشکه با قابلیت جدا شدن از شبکه اي میاصطالحا جزیره

را در تمامی باس هاي  EENSو  EDNSهاي ) به ترتیب شاخص5) و (4باالدست نشان داده خواهد شد. نمودار شکل (
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دهند. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قابلیت سوئیچینگ ریزشبکه باعث باعث بهبود قابلیت سیستم توزیع نشان می
  شود.اطمینان سیستم توزیع می

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ ریزشبکه EDNSشاخص  - 4شکل
  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  
  
  

  با در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ ریزشبکه EENSشاخص  - 5شکل

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١٠
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  .  مقایسه نتایج4- 9
هاي نقاط بار و سیستمی قابلیت اطمینان دردو حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شدند تا نحوه تاثیر گذاري شاخص

را  EENSو  EDNSهاي ) به ترتیب شاخص7) و شکل(6ریزشبکه در بهبود قابلیت اطمینان سنجیده شود. نمودار  شکل(
  دهند.نشان می  دهند.نشان می
  
  

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  در  دو حالت مذکور EDNS. مقایسه شاخص 6شکل
  

  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دو حالت مذکور EENS. مقایسه شاخص 7شکل

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١١

  در دو حالت مذکور . مقایسه شاخص 7شکل
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  )2. نتایج عددي (شبیه سازي شماره 10
  . شاخص هاي قابلیت اطمینان براي ریز شبکه1- 10
  

با  ,SAIFI, SAIDI, ILOLP, IEEIهاي مختلف براي ریزشبکه در نظر گرفته و شاخصدر این بخش سه آلترناتیو 
) نشان داده شده است. ظرفیت، نرخ خرابی و تعمیر 2یکدیگر مقایسه شده است. مشخصه آلترناتیوهاي مختلف در جدول( ) نشان داده شده است. ظرفیت، نرخ خرابی و تعمیر 2یکدیگر مقایسه شده است. مشخصه آلترناتیوهاي مختلف در جدول(

DG)آورده شده است. 3هاي استفاده شده در جدول (  
  

  شده براي ریزشبکهسه آلترناتیو برنامه ریزي  - 2جدول
تعداد واحدهاي   تعداد باتري  آلترناتیو

  بادي
تعداد واحدهاي 

  خورشیدي
تعداد                   

  هامیکرو توربین

1  2  30  1  3  

2  2  10  6  3  2  2  10  6  3  

3  3  10  6  4  

  
  هاي استفاده شده در ریزشبکهDGمشخصه  - 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  

  
ابتدا سه آلترناتیو معرفی شده بدون در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ ریزشبکه بر روي سیستم تست شبیه سازي و 

است. سپس قابلیت سوئیچینگ  ) آورده شده4هاي در جدول(هاي قابلیت اطمینان محاسبه شده است. این شاخصشاخص
هاي ریزشبکه را محاسبه شده است. هاي قابلیت اطمینان شبکه توزیع و شاخصریزشبکه به سیستم اضافه نموده و شاخص

  ) نشان داده است.5نتایج بدست آمده در جدول(
  

  هاي نقاط بار شبکه توزیع بدون در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ ریزشبکهشاخص - 4 جدول
SAIFI SAIDI ASAI

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١٢

SAIFI SAIDI ASAI
Alternative 1 2473/0 5756/3  9995/0
Alternative 2 2436/0  4636/0 9996/0
Alternative 3 24/0 433/3 9996/0  
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  هاي قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ ریزشبکهشاخص - 5 جدول
SAIFI SAIDI ILOLP IEEI

Alternative 1 2724/0  2158/0  302/21  95/337  
Alternative 2 2110/0 1396/0  18 45/212  
Alternative 3 1720/0  0290/0  53/15  37/42Alternative 3 1720/0  0290/0  53/15  37/42

  
دهند قابلیت اطمینان نقاط بار سیستم توزیع با در نظر گرفتن قابلیت سوئیچینگ هوشمند همانطور که نتایج نشان می

) 6هاي نقاط بار شبکه توزیع در  جدول (از شاخصریزشبکه در هر سه آلترناتیو بهبود یافته است. میزان بهبود هر یک 
  نشان داده است.

  
  درصد بهبود شاخص هاي قابلیت اطمینان - 6جدول

SAIFI SAIDI
Alternative 1 81/0% 3%  
Alternative 2 75/0% 5/3%Alternative 2 75/0% 5/3%
Alternative 3 4/0% 5/4%

  
که متوسط فرکانس قطع سیستم را نشان می دهد تقریبا ثابت مانده  SAIFIهمانطور که مشاهده می شود شاخص 

که معرف متوسط زمان قطع بار هاي سیستم می باشد بهبود چشمگیري پیدا کرده است. بدیت  SAIDIاست اما شاخص 
بین  ترتیب در سیستمهایی که بارهاي سیستم به زمان قطع حساس باشند استفاده از قابلی سوئیچینگ هوشمند ریزشبکه

  دو حالت متصل و ایزوله از شبکه می تواند هزینه هاي ناشی از قطع بار را به صورت موثر کاهش دهد.
  
  

  گیرينتیجهبحث و   .11

توانند در زمان رخداد باشند و میها قسمتی از شبکه توزیع بوده که داراي تولیدات پراکنده مختلفی میریز شبکه
را تامین کنند. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع از مهمترین مطالعات پیش روي خطا از شبکه جدا شده و بار خود 

هاي توزیع موجود براي حالتی دانیم شبکهریزان سیستم قدرت قرار داشته است. اما همانطور که میبردارن و برنامهبهره
امکان بوجود آمده که انتقال توان از دو سمت شوند. اما با حضور تولیدات پراکنده این طراحی شده که از یک سو تغذیه می

هاي صورت گیرد. به عبارتی ممکن است توان از سمت شبکه توزیع به سمت شبکه انتقال منتقل شود. به همین دلیل روش
ها کاربرد نخواهد داشت و محقیقین به دنبال یافتن متداول ارزیابی ریسک در محاسبه قابلیت اطمینان این نوع شبکه

  ها هستند.اي جدید براي محاسبه قابلیت اطمینان این نوع شبکههروش
در کلیدزنی خطوط و پست، قابلیت اطمینان تعدادي از نقاط بار سیستم کاهش مییابد، اما قابلیت اطمینان کل 

.سیستم بهبود پیدا میکند
باال دست را داردمدل شده است.در این مقاله قابلیت اطمینان ریزشبکه مجهز که قابلیت قطع و وصل از/به سیستم 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١٣

باال دست را داردمدل شده است.در این مقاله قابلیت اطمینان ریزشبکه مجهز که قابلیت قطع و وصل از/به سیستم 
یک متغیر باینري به معادالت پخش بار اضافه شده است که وضعیت وصل و یاقطع بودن ریزشبکه به سیستم باال 

دست را نشان میدهد.
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بهبود چشمگیري را در قابلیت اطمینان  توانددهد که در نظر گرفتن قابلیت کلیدزنی ریزشبکه مینتایج نشان می
همواره کلیدزنی در سیستمهاي قدرت با چالشی تحت عنوان پایداري گذرا مواجه است. در ادامه .ع بدست آوردسیستم توزی

  کار این مقاله مناسب است که اثر کلیدزنی ریزشبکه بر روي پایداري و ایجاد ولتاژهاي گذرا بررسی شود. 
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