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سیستم توزیع با حضور ریز شبکه اطمینانقابلیتگذاري مختلف بر رويثاثیر بار

  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

-هاي قابلیت اطمینان، میزان بارگذاري سیستم توزیع میترین و اثرگذارترین پارامترها در تعیین شاخصیکی از مهم

در این مطالعه ابتدا روش ارزیابی قابلیت اطمینان مطرح شده سپس یک مسئله بهینه سازي براي ارضاي قیود لذا باشد.
معرفی کرده و براي آنالیز کارآیی ریزشبکه بر  شود. در ادامه یک سیستم تستدر شرایط خطا حل می بهره برداري معرفی کرده و براي آنالیز کارآیی ریزشبکه بر  RBTSشود. در ادامه یک سیستم تستدر شرایط خطا حل می بهره برداري

 EDNSم شده است و شاخص قابلیت اطمینانسازي را در دوحالت مختلف انجاشبیه ،روي قابلیت اطمینان سیستم توزیع
ز گذاري مختلف بر روي قابلیت اطمینان سیستم توزیع بدون حضور ریز شبکه و با حضور ریرا محاسبه نموده و تاثیر بار

  گذاري بیشتر باشد قابلیت اطمینان بدتر است.دهد هر چقدر میزان بارج نشان میشود. نتایشبکه بررسی می
  

تولیدپراکنده،قابلیت اطمینانگذاري مختلف،بار ریزشبکه،توزیع، شبکهکلمات کلیدي: 

  مقدمه   .1

هاي نو گزینه مناسبی براي تولید توان رژيبا توجه به مسائل زیست محیطی، استفاده از منابع تولید پراکنده و ان هاي نو گزینه مناسبی براي تولید توان رژيبا توجه به مسائل زیست محیطی، استفاده از منابع تولید پراکنده و ان
ریز شبکه،  هاي توزیع و باالخصباشد. دلیل گسترش منابع تولید پراکنده در شبکهها میالکتریکی در نزدیکی مصرف کننده

مزایاي اقتصادي و زیست محیطی ریزشبکه و در . هاي قدرت استزي و تجدید ساختار سیستمسامربوط به مسائل خصوصی
-هاي کنترلی و مشحصات بهرهجه میزان پذیرش و استقبال از آن در صنعت تولید برق، در درجه اول با توجه به قابلیتنتی

ارائه شده و در حال حاضر موضوع  CERTSمفهوم ریزشبکه اولین بار توسط موسسه ].1[گردد. برداري آن تعیین می
ه قسمتی از شبکه توزیع (ولتاژ متوسط یا ولتاژ ضعیف) است که ریزشبک ].3]و[2[باشدتحقیقات مختلفی در سراسر دنیا می

باشد. ریزشبکه ساز انرژي) و بارهاي الکتریکی داخل آن میهاي نو ومنابع ذخیرهشامل منابع تولید پراکنده (اعم از انرژي
در حالت متصل به  قادر است در دو حالت متصل به شبکه و جدا از شبکه عمل کند. وظیفه انطباق دادن تولید و مصرف

باشد. منابع ساز انرژي داخل ریزشبکه میشبکه بر عهده شبکه اصلی و در حالت جدا از شبکه بر عهده منابع ذخیره
توانند از دو طریق به شبکه وصل شوند: با استفاده از رابط الکترونیک قدرت یا با استفاده از ژنراتور تولیدپراکنده می
].4[سنکرون یا القایی

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١

].4[سنکرون یا القایی
  

                                               
* Corresponding author: Assistant Professor Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Saveh.
Email: hos_najafi@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ستمیس کینانیاطم تیقابل فیتعر  .2
  
  احتمال عملکرد رضایت بخش آن سیستم تحت شریط کار مشخص در مدت زمان مشخص-
  احتمال عملکرد پیوسته سیستم در یک پریود زمانی مشخص با شرایط مفروض-
معین  و دوره توانایی سیستم یا زیر سیستم براي انجام دادن صحیح ماموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط - معین  و دوره توانایی سیستم یا زیر سیستم براي انجام دادن صحیح ماموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط -

  زمانی مشخص
  
  

  چهار المان استوار است هیبر پا نانیاطم تیقابل يتئور  .3
  

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

  .شکست سیستم
oشود نی مشخص تعریف میاطمینان براي یک بازه زما قابلیت.  
oشود به شرایط محیطی و عملکردي مشخص و این قیود براي رسیدن به یک احتمال  اطمینان محدود می قابلیت oشود به شرایط محیطی و عملکردي مشخص و این قیود براي رسیدن به یک احتمال  اطمینان محدود می قابلیت

اطمینان الزم هستند. قابلیت
  

تامین انرژي الکتریکی مورد نیاز مشترکین بطور پیوسته (بدون قطع برق) ، با قابلیت اطمینان سیستم توزیع : - 4
و همراه قیمت کمکیفیت خوب

  
  
  نانیاطم تیقابل یابیمراحل ارز  - 5
  

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

و نرخ خروج  يدیتول تیثر ظرفعبارتند از: نوع واحد، حداقل و حداک 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 ؛گام دوم
شده با استفاده از  انجام يساز هیکارلو وجود دارد. در شب مونت سازيهیب حالت دو روش شمارش حالت و شبانتخا يبرا

 يها که در کدام قسمت دهدی. هر حالت نشان مشودیحالت انتخاب م کیکارلو  مونت تمیالگور يافزار متلب و بر مبنا نرم
         ایوهااز ترانس یکیخروج  ایو  یاصل دریف يرو یاتصالشامل  تواندیخطا م نیداده است. ا خطا رخ عیتوزستمیس

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

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٢

  گام سوم اعمال معادالت پخش بار و عمل اصالحی؛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 تیبلشده باشد به مرحله آخر رفته و شاخص قا (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 بهاز 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،  nش و یا هزینه بار قطع شده شین ارز 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 تولیدي
minام و gواحد 

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
  
         )     1EDNS(یکسال  متوسط بار قطع شده در طول-

                                               
١ - Expected Demand Not Serve

)5(
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     ∑∑
∈ ∈

=
Cc Nn

c
c
nLCEDNS Pr         

     (١EENS)متوسط انرژي قطع شده در طول یکسال-

                                                     cc
c
n DLCEENS ∑∑= Pr )6(                                                     c

Cc Nn
cn∑∑

∈ ∈

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

  
  

  )يساز هی(شب يعدد جینتا  .8
  

را در دوحالت مختلف انجام شده  سازيهیشبعیتوز 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 :

)6(

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

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

  
  
  
  
  ٢RBTS.  معرفی سیستم تست 1- 8

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

 دریف کیيدارا 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 22يمذکور دارا عیباشد. شبکه توز یمگاوات م 20تیظرفبا  هیتغذ

 يباشد. اطالعات کامل بارها یمگاوات م 2/12یمگاوات و متوسط توان مصرف 20مجموعه  نیا یبار مصرف کیکند. پ یم
  ) نشان داده شده است.1در جدول( عیشبکه توز

  
      
    

  
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٤

  
  

                                               
١ - Expected Energy Not Serve 
٢ - Roy Billinton Test System 
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  RBTSاطالعات بارهاي شبکه توزیع  - 1جدول                                              

تعداد 
  نقاط بار

میانگین توان   نوع مشتري  شماره نقاط بار
مصرفی 

پیک بار مصرفی 
  (مگاوات)

تعداد 
مصرفی   نقاط بار  مشترکین

  (مگاوات)
  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  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

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٥
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  RBTSدیاگرام تک خطی سیستم تست  - 1شکل

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

  بدون حضور ریز شبکه با و یسه میزان بار گذاري مختلفمقا.  7-2
  

درصد نشان  110. 100، 90هاي هاي مختلف سیستم براي بارگذاريرا در باس EDNS، شاخص )3و ( )2(هايشکل
  کند.قابلیت اطمینان وضعیت بدتري را پیدا می شود با افزایش بارگذاري سیستم شاخصدهد. همانطور که مشاهده میمی

  
  
  
  
  
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٦
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  براي بارگذاري هاي مختلف بدون حضور ریزشبکه EDNSشاخص  - 2شکل
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  براي بارگذاري هاي مختلف با حضور ریزشبکه EDNSشاخص - 3شکل
  

گذاري در حالت بارEDNSشود براي بارگذاري هاي مختلف با حضور ریزشبکه شاخصهمان طور که مشاهده می
گذاري گیریم هر چه میزان باردرصد دارد. پس نتیجه می 110یت اطمینان بهتري نسبت به بار گذاري درصد قابل 90

  بیشتر باشد شاخص قابلیت اطمینان بدتر است. 
  
  

  گیرينتیجه  .9

هاي نو گزینه مناسبی براي تولید توان با توجه به مسائل زیست محیطی، استفاده از منابع تولید پراکنده و انرژي

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٧

هاي نو گزینه مناسبی براي تولید توان با توجه به مسائل زیست محیطی، استفاده از منابع تولید پراکنده و انرژي
هاي توزیع و باالخص ریز شبکه، باشد. دلیل گسترش منابع تولید پراکنده در شبکهها میتریکی در نزدیکی مصرف کنندهالک

هاي قدرت است. یکی از مهمترین و اثرگذارترین پارامترها در زي و تجدید ساختار سیستمسامربوط به مسائل خصوصی
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چه قدر میزان بارگذاري داد هرنتایج نشان . باشدسیستم توزیع می هاي قابلیت اطمینان، میزان بارگذاريتعیین شاخص
سیستم توزیع بیشتر باشد قابلیت اطمینان در حالت بدون حضور ریز شبکه و باحضور ریز شبکه وضعیت بدتري پیدا میکند 

  مراجع  .9  مراجع  .9
  

١. Hawkes, A.D., Leach, M.A.(٢٠٠٩). “Modeling High Level System Design and Unit 
Commitment for a Microgrid”, Applied Energy, Vol. ٨٩, pp ١٢٦٥-١٢٥٣.

٢. Jiayi H, Chuanwen J, Rong X.(٢٠٠٨). “A review on distribution energy resources and 
Microgrid. Renewable and Sustainable Energy Reviews“, Vol. ١٢, No. ٢٠٠٨ ,٩, pp. ٢٤٧٢-
٢٤٨٣.  

٣. Ackermann, T.(٢٠٠٥). “Wind Power in Power Systems“, John Wiley & Sons, England.

٤. Lalor, G., A. Mullane, and M. O’Malley.(٢٠٠٥). “Frequency Control and Wind Turbine 
Technologies”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. ٢٠, No. ٤, November, pp١٩١٣–١٩٠٥.

٥. Allan, Ronald N., et al.(١٩٩١). “A reliability test system for educational purposes-basic 
distribution system data and results“, Power Systems, IEEE Transactions Vol ٢:pp ٨١٣-
٨٢٠.

  
  
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي٨
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