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چکيده:

ارزيابي قابليت اطمينان شبکههای توزيع يکي از مهمترين چالشهايي است که طراحان سيستم با آن مواجه هستند .در

اين مقاله به ارزيابي قابليت اطمينان يک شبکه توزيع شامل توليدات پراکنده با استفاده از روش مونتکارلو پرداخته شده است .اين
شبکه توزيع شامل توليدات پراکندهای نظير سيستم فتوولتائيک ،توربين بادی و موتور رفتوبرگشتي گازسوز است .از توزيع نرمال
برای شبيهسازی مدل احتمالي سيستم فتوولتائيک ،از توزيع ويبول برای شبيهسازی توان خروجي توربين بادی و از موتور
رفتوبرگشتي گازسوز نيز برای تأمين پيک بار استفاده شده است .برای ارزيابي قابليت اطمينان شبکههای توزيع شامل سيستم
فتوولتائيک و توربين بادی که دارای خروجي تصادفي هستند ،از روشهای احتمالي استفاده شده است .در اين مقاله از روش
شبيهسازی مونتکارلو با معيار بينظمي استفاده شده است.برای ارزيابي قابليت اطمينان،شبکه آزمايشي بيلينتون 2

(RBTS BUS

)2در نرمافزار متلب مدل شده است که به آن سيستم فتوولتائيک ،توربين بادی و موتور رفتوبرگشتي گازسوز نيز اضافه شده و
شاخصهای قابليت اطمينان نظير CAIDI ،SAIDI ،SAIFIو غيره با استفاده از معيار بينظمي محاسبه شده اند .با استفاده از معيار
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تولیدات پراکنده باعث قابلیت اطمینان بیشتر و کاهش ضررهای
ناشی از قطع ناگهانی برق میشوند .گرایش به سمت استفاده از
تولیدات پراکنده در حال افزایش است .اما استفاده از تولیدات پراکنده
عالوه بر مزایای آنها ،مشکالتی نیز به همراه دارد [ .]2 ,1ریزشبکه نیز
شامل تأسیساتی است که حاوی چندین بار و تولیدات پراکنده میباشد
که به عنوان سیستمی مستقل و تولیدکننده برق و گرما به شمار
میرود .ریزشبکه بخشی از سیستم توزیع میباشد که شامل منابع
انرژی پراکنده است و میتواند در صورت اتفاق افتادن خطای باالدست
از بقیه سیستم توزیع جدا شود [.]5-3
ارزیابی قابلیت اطمینان ریزشبکهها یکی از مهمترین چالشهایی
است که طراحان سیستم با آن مواجه میباشند .ارزیابی قابلیت
اطمینان با وجود حالتهای کاری متغیر ریزشبکهها ،مشخصههای
خروجی متفاوت تولیدات پراکنده و روشهای گوناگون بازیابی بارهای
محلی بعد از قطعی پیچیدهتر نیز میشود.
به منظور اجرای مطالعات قابلیت اطمینان ،مدل احتمالی توان
خروجی باید در دسترس باشد .مدلهای توان خروجی منابع انرژی
تجدیدپذیر مثل تابش خورشید و انرژی بادی در [ ]6نشان داده
شدهاند .در این مطالعه مدلهای احتمالی برای پیشبینی نوسانات این
منابع به منظور مطالعه شاخصهای قابلیت اطمینان در سیستمهای
قدرت ارائه شده است .در مرجع [ ]7به بررسی سه روش مختلف برای
پیشبینی توان خروجی سیستمهای فتوولتائیک یعنی توزیع نرمال،
ویبول و بتا پرداخته شده و نتایج آن مقایسه شده است .در مرجع []8
مدل احتمالی توان خروجی فتوولتائیک ارائه شده است .این مدل نشان
دهنده میانگین و واریانس توان خروجی فتوولتائیک است .مقایسه
اطالعات هواشناسی و نتایج حاصل از این مدلسازی نشان میدهد که
واریانس توان خروجی از توزیع نرمال پیروی میکند.
برای بهبود مدل قابلیت اطمینان در ژنراتور بادی باید غیردائمی
بودن شدت باد نیز در نظر گرفته شود تا نتایج به واقعیت نزدیکتر
باشند .در مرجع [ ]9مدلی برای ارزیابی تأثیر توربین بادی روی قابلیت
اطمینان سیستم ارائه شده است .در این مطالعه تأثیرات قطعی
اضطراری توربین بادی و تغییرات شدت باد روی قابلیت اطمینان
محاسبه شده است .در مرجع [ ]10به مطالعه تأثیر ژنراتورهای بادی
روی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت پرداخته شده است و مدلی
برای نرخ خرابی ژنراتورها و تجهیزات مربوط به آن مثل مبدلهای
 DC/ACارائه شده است .در این مطالعه برای تولید سرعت باد (ساعتی)
از توزیع ویبول استفاده شده است .در مرجع [ ]11مدلسازی قابلیت
اطمینان با در نظر گرفتن تولیدات بادی ارائه شده است و دادههای
آماری واقعی با دادههای شبیهسازی شده در مکانهای مختلف کانادا
مقایسه شده است.

در مرجع[ ]12با استفاده از روش مونتکارلو ،الگوریتمی برای
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای توزیع پیچیده ارائه شده است .نتایج
حاصل از شبیهسازی سیستم  RBTSبا نتایج حاصل از روشهای
تحلیلی مقایسه شده است .در مرجع [ ]13به ارزیابی قابلیت اطمینان
شبکههای توزیع شامل ریزشبکهها پرداخته شده است .تأثیر پروفیل بار
به دو روش مدلسازی منحنی بار و استفاده از پیک بار مطالعه شده
است .در مرجع[ ]14به بررسی تأثیر تولیدات پراکنده و سیستمهای
ذخیره سازی بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع پرداخته شده است .در
این مطالعه از مدلسازی سیستم ذخیرهسازی برای کاهش نوسانات
توان خروجی منابع تجدیدپذیر استفاده شده است.
اثر تولیدات پراکنده قابلکنترل روی سیستم قدرت و ریزشبکهها
در [ ]15مشخص شده است و برای مدلسازی تولید پراکنده در
تأسیسات توزیع یک مدل قابلیت اطمینان ارائه شد .اثر جزیرهای شدن
عمدی تولیدات پراکنده قابلکنترل روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع
در [ ]17 ,16تعیین شده است .در هر دو مطالعه روشی برای محاسبه
قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع با منابع انرژی پراکنده ارائه شده
است .درمرجع[ ]18روش برای بهرهبرداری بهینه از تولیدات پراکنده و
ارزیابی قابلیت اطمینان تولیدات پراکنده در سیستم توزیع پیشنهاد
شده است.
در مرجع [ ]22 -19قابلیت اطمینان شبکههای توزیع به همراه
تولیدات پراکنده مورد ارزیابی قرار گرفته است .روش تجزیهوتحلیل
قابلیت اطمینان ریزشبکه در شبکه توزیع فشار ضعیف و همچنین
ارزیابی قابلیت اطمینان مصرفکنندگان و قابلیت اطمینان تأثیر
ریزشبکه بر شبکه توزیع فشار متوسط در [ ]23پیشنهاد شده است .در
هنگام محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان مصرفکنندگان در
ریزشبکه با استفاده از روشهای تحلیلی ،به دلیل وجود مراحل پیچیده
بازیابی بار بعد از خطا از ماتریس وابستگی استفاده شده است [ .]24اثر
قابلیت اطمینان تولیدات پراکنده غیردائمی در [ ]26 ،25بررسی شده
است .یک روش احتمالی برای ارزیابی اثر تولیدات پراکنده تجدیدپذیر
بر قابلیت اطمینان شبکههای توزیع هنگام عملکرد مجاز آنها در حالت
جزیرهای در [ ]25پیشنهاد شده است .شاخصهای مفید شبکههای
توزیع با استفاده از هر دو روش تحلیلی و روش شبیهسازی مونتکارلو
هنگام عمل کرد تولیدات پراکنده تجدیدپذیر در هر دو حالت مستقل از
شبکه و متصل به آن ،در [ ]26پیشنهاد شده است.
یکی از اهداف این مقاله اضافه نمودن منابع تولید پراکنده دارای
توان خروجی تصادفی به شبکه  RBTS BUS 2و توانایی مدلسازی
خروجی آنها میباشد و تأثیر تولید پراکنده تجدیدپذیر روی قابلیت
اطمینان شبکه توزیع بررسی میشود.
 ،RBTSشبکه مورد مطالعه در این مقاله ،شامل  6شین است .در
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکههای توزیع شین  2و  4به دفعات مورد
استفاده قرار میگیرند ،چون این شینها حاوی اطالعاتی درباره اجزای
سیستم نظیر نرخ خرابی ،متوسط زمان تعمیر برای خطوط هوایی و

 -2مباحث تئوری
 -1-2قابليت اطمينان
قابلیت اطمینان سیستم عبارت است از توانایی آن سیستم در
انجام وظایف تعیین شده در شرایط محیطی و بهرهبرداری معین و در
یک بازه زمانی مشخص .ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع توسط
شاخصهای مربوطه که استاندارد  IEEEآنها را معرفی نموده انجام
میشود:

 -1-1-2شاخصهای نقاط بار
سه پارامتر اساسی قابلیت اطمینان متوسط نرخ خرابی ( ،)λعدم
در دسترس بودن سالیانه یا متوسط زمان بیبرقی سالیانه ( )Uو
متوسط زمان بیبرقی ( )rمیباشند [.]29
آنچه مسلم است این است که این پارامترها به تنهایی نمیتوانند
تعیین کننده وضعیت و رفتار سیستم باشند .به همین دلیل جهت
دستیابی به درک بهتری از رفتار سیستم ،شاخصهای متعددی در
استاندارد  IEEE-1366مطرح شدهاند.

 -2-1-2شاخصهای سيستم
شاخص متوسط دفعات قطع برق سیستم ( ،)SAIFIشاخص زمان
متوسط قطع برق سیستم ( ،)SAIDIشاخص زمان متوسط قطع برق
مشترکین ( ،)CAIDIشاخص متوسط دسترسی به انرژی برق ((ASAI
و شاخص متوسط عدم دسترسی به انرژی برق ( ،)ASUIشاخصهایی
هستند که به بررسی آنها پرداخته شده است [.]29

 -3-1-2روش شبيهسازی مونتکارلو ()MCS
در کنار روشهای تحلیلی ،از روش شبیهسازی مونتکارلو برای
مدلسازی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت استفاده
میشود.روش شبیهسازی مونتکارلو یک روشی احتمالی است که برای
پیشبینی رفتار اجزای سیستم مورد استفاده قرار میگیرد .اطالعات
مورد نیاز برای این روش شامل دادههای آماری مربوط به خرابی و

روش شبیهسازی ترتیبی یکی از انواع روشهای شبیهسازی مونتکارلو
است که در آن رفتار اجزای سیستم به گذشته مربوط میشود.
در شبیهسازی مونتکارلو ترتیبی ،یک تاریخچه مصنوعی نشان
دهنده زمانهای آماده به کار و از کار افتادگی عناصر سیستم وجود
دارد که با استفاده از تولیدکنندههای اعداد تصادفی و توزیع احتمال
خرابی و تعمیر اجزا به ترتیب زمانی تولید میشوند [.]31
خرابی اجزا میتواند یک یا چند نقطه بار را تحت تأثیر قرار دهد.
پس با پیدا کردن فیدر معیوب و در نتیجه پیدا کردن نقاط بار متأثر از
خراب شدن اجزا میتوان تاریخچه بهرهبرداری-تعمیر آن المان را پیدا
کرد .با استفاده از رابطه بین حاالت اجزا و حاالت سیستم ،ترتیبی از
سیکلهای بهرهبرداری -تعمیر سیستم ناشی از تاریخچه مصنوعی
تولید شده به دست آورد .در نهایت شاخصهای قابلیت اطمینان
سیستم از تاریخچه مصنوعی سیستم به دست میآیند .اما ،بررسی این
روش نشان می دهد که در این روش برای پیدا کردن فیدر معیوب فقط
از یک پارامتر یعنی حداکثر نرخ خرابی استفاده میشود و پارامترهای
دیگر در نظر گرفته نمیشوند.شاید قسمتی از سیستم قدرت نرخ
خرابی کمی داشته باشدکه خروج آن اثرات زیان بارتری داشته باشد.
در این مقاله معیار بینظمی پیشنهاد شده است به این معنا که خروج
یک فیدر شامل مصرف کنندگان زیاد یا مهم ،بینظمی بیشتری نسبت
به خروج فیدری دارد که احتمال خرابی آن بیشتر است اما مصرف
کنندگان کمتر یا با اهمیت کمتری دارد  .به عبارت دیگر با در نظر
گرفتن مفهوم ریاضیاتی بینظمی میتوان با جمع کردن میزان
بینظمی مواردی مثل نرخ خرابی ،پیک و متوسط بار هر بخش و تعداد
مصرفکنندگان موجود در هر بخش به درک بهتری از وضعیت کلی
سیستم رسید.
با استفاده از معادالت ( )1تا ( )3و با داشتن تاریخچه بهرهبرداری-
تعمیر نقطه بار ،میتوان مقادیر متوسط سه شاخص اصلی قابلیت
اطمینان نقطه بار را برای نقطه بار jام محاسبه نمود.
()1

Nj
∑ Tuj

= λj
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کابلهای زیرزمینی هستند[.]28 ،27
در بخش اول به مفاهیم مختلف قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
پرداخته میشود و شاخصهای آن و روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان
در سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پس از آن مدل
خروجی انواع تولیدات پراکنده با ماهیت تصادفی بررسی میشود .در
قسمت بعد مفهوم بینظمی بیان شده است .در روش پیشنهادی ،نحوه
ارزیابی قابلیت اطمینان با استفاده از معیار بینظمی در ساختار روش
مونتکارلو ترتیبی تشریح میگردد و در انتها به شبیهسازی سیستم
تحت مطالعه و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته میشود.

تعمیر اجزا و همچنین آرایش سیستم مورد نظر است .بر اساس توزیع
احتمال دادههای آماری ،نمونههای تصادفی از زمانهای خرابی و تعمیر
تولید میشود تا یک سری نتایج عددی برای شاخصهای قابلیت
اطمینان محاسبه شوند .با تکرار این فرآیند با نمونههای تصادفی جدید
از ورودی توزیع احتمال ،مقادیر جدیدی برای شاخصهای قابلیت
اطمینان محاسبه میشود .بعد از تعداد دفعات تکرار زیاد ،قابلیت
اطمینان مورد نظر سیستم محاسبه میشود که در نتیجه مقادیر
محاسبه شده برای هر شاخص قابلیت اطمینان را میتوان با استفاده از
توزیع احتمال آن شاخص نشان داد [.]30

∑ Tdj

()2

Nj

∑ Tdj
∑ Tuj + ∑ Tdj

()3

= rj
= Uj

η

()6

1

2

)𝑛(𝑇𝑇𝐹 = − ln

()4

𝜆

()5

1

)𝑛(𝑇𝑇𝑅 = − ln
𝜇

که در آن  λنرخ خرابی اجزای سیستم μ ،نرخ تعمیر اجزای سیستم و
 nعددی تصادفی بین صفر تا یک است.

 -5-1-2تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان
تولیدات پراکنده در صورتی که با شبکه هماهنگ باشند میتوانند
قابلیت اطمینان را بهبود دهند .اگر تولید آنها بیشتر از بار محلی یک
ناحیه مجزا از خطا باشد ،در صورت قطعی برق میتواند بار آن ناحیه را
تأمین نموده و آن ناحیه را به مدت بیشتری برقدار نگه دارد .تولیدات
پراکنده ممکن است فقط به عنوان پشتیبان و در قطع برق استفاده
شود و یا ممکن است که در صورت صرفه اقتصادی به صورت موازی با
شبکه کار نموده و حتی به شبکه برق بفروشد.

 -2-2مدلسازی توليدات پراکنده
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در این مطالعه ،قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع شامل منابع
انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی بادی و خورشیدی مورد ارزیابی قرار
میگیرد .توان خروجی سیستمهای فتوولتائیک و توربین بادی قطعی
نیستند و دارای ماهیتی تصادفی هستند .پس برای شبیهسازی خروجی
این سیستمها نیاز به مدلهای احتمالی آنها داریم .مدلهای تصادفی
بر اساس روش شبیهسازی هستند تا رفتار غیرقطعی و تصادفی این
سیستمها را توصیف کنند .در نتیجه میتوان از توزیع احتمال برای
پیشبینی خروجی فتوولتائیک و توربین بادی استفاده کرد .برای
داشتن دادههای آماری سرعت باد و تابش خورشید ،اطالعات
هواشناسی محل مورد نظر باید جمعآوری شود .در این مطالعه ،سیستم
توزیع شامل موتور رفتوبرگشتی گازسوز نیز میباشد و توان خروجی
آن مدلسازی میشود .سیستم ذخیرهسازی نیز برای کاهش پیک بار
نیاز میباشد ،چون پیک بار سیستم فتوولتائیک و توربین بادی در اکثر
پروفیل بارها به طور همزمان رخ نمیدهد.

 -1-2-2مدل توان خروجي انواع توليدات پراکنده
شدت تابش ) I(tو سطح تابش خورشید ( )Sتأثیر زیادی روی توان
خروجی فتوولتائیک میگذارند .میتوان برای یک روز آفتابی شدت

C
𝐾 ≤ )𝑡(𝐼 < ∗ S ∗ I(t)2 0
Pout = { K
𝐾 > )ηC ∗ S ∗ I(t)I(t

()7

t 2 + t − 3)6 ≤ t ≤ 18
3

1
36

Imax (−

18 ≤ t ≤ 24و00 ≤ t < 6

{ = )I(t

که در آن  ηCبازده سیستم فتوولتائیک و  Kمقدار آستانه است.
وقتی که ) I(tکمتر یا برابر با  Kباشد ،مقدار  ηCثابت نیست .اما
هنگامی که ) I(tبیشتر از  Kشود ،آنگاه  ηCتقریباً ثابت استتوان
خروجی توربین بادی به سرعت باد بستگی دارد .رابطه بین توان
خروجی و سرعت باد در[ ]9محاسبه شده و در رابطه ( )8آورده شده
است .سرعت باد دارای ماهیتی تصادفی است و این باعث ایجاد
تغییراتی در توان خروجی میشود .دادههای آماری نشان میدهند که
توزیع احتمال سرعت باد از توزیع ویبول پیروی میکند [.]33 ,27
توان خروجی توربین بادی در یک سال در[ ]34محاسبه شده است.
00≤Vt ≤Vci
(A+B∙Vt +C∙V2t )Pr Vci ≤Vt ≤Vr
{ = Pout
()8
PrVr <Vt ≤Vco
0Vt >Vco
که در آن Prتوان نامی خروجی Vci ،سرعت وصل باد Vr ،سرعت

نامی باد Vco ،سرعت قطع باد B ، A ،و  Cثابتهایی هستند که به
عنوان تابعی از  Vciو  Vrدر [ ]9محاسبه شدهاند.
سرعت باد دارای ماهیتی تصادفی است و این باعث ایجاد تغییراتی در
توان خروجی میشود .در نتیجه ،باید یک روش احتمالی برای این کار
در نظر گرفت .دادههای آماری نشان میدهند که توزیع احتمال سرعت
باد از توزیع ویبول پیروی میکند .تابع چگالی احتمال دو پارامتر توزیع
ویبول به صورت رابطه ( )9است.
()9

v k

] )exp [− ( c

k v k−1

)f(v) = c (c

که در آن  vسرعت باد c ،پارامتر مقیاس و  kپارامتر شکل هستند .هم
 cو هم  kرا میتوان به صورت تابعی از میانگین (𝜇) و انحراف معیار
(𝜎) سرعت باد نشان داد.
موتورهای رفتوبرگشتی گازسوز به طور گسترده در شبکههای توزیع
مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .تعیین مدل توان خروجی موتور
رفتوبرگشتی گازسوز بسیار ساده است و به ساعات بهرهبرداری آن
بستگی دارد.
سیستم ذخیرهسازی میتواند به همراه یک واحد فتوولتائیک به
کار رود تا نوسانات ناشی از توان خروجی سیستم فتوولتائیک را صاف
کند و با کاهش تقاضا پیک بار را کاهش دهد .عالوه بر این ،باتری
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که در آن  ∑ Tujبرابر با مجموع تمام زمانهای آماده به کار  Tuیا
همان  TTFدر رابطه ( )4و  ∑ Tdjبرابر با مجموع تمام زمانهای از کار
افتاده Tdیا همان  TTRدر رابطه ( )5و  Njبرابر با تعداد خرابیها در
طول سالهای نمونهبرداری شده هستند.

تابش خورشید ) I(tرا استخراج کرد[ .]16توان خروجی و شدت تابش
خورشید در روابط ( )6و ( )7آورده شده است .شدت تابش خورشید
میتواند تحت تأثیر عوامل گوناگونی مثل ابرها ،دما و رطوبت نسبی
قرار گیرد .برای اجرای یک مدلسازی دقیقتر ،باید تغییرات توان
خروجی سیستم فتوولتائیک از توزیع نرمال پیروی کند [.]32

()13

T

n

∑ pi = 1

()11

i=1

بی نظمی ( )Hطبق رابطه ( )12بیان میشود[:]37

n

H = −K ∙ ∑ pi ∙ lnpi
i=1

 Kضریبی است که معموالً یک در نظر گرفته میشود .در این
مقالهاز مفهوم بینظمی در محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
استفاده شده است .سیستم قدرت به عنوان سیستمی مرکب از اجزای
مختلف در نظر گرفته شده است که هر جز آن میتواند در بینظم
شدن کل سیستم تأثیرگذار باشد.بنابراین هر عامل اغتشاشی داخلی یا
بیرونی که باعث فروپاشی یا خطای یک بخش از سیستم شود میتواند
روی دیگر قسمتها نیز تأثیر بگذارد و منجر به فروپاشی یا خطای کل
سیستم شود.
بدین منظور و برای شبیهسازی سیستم قدرت به سیستمهای
فیزیکی میتوان سیستم قدرت را به بخشهای کوچکتری تقسیم کرد
و میزان بینظمی هر بخش را سنجید .در اینجا نیز برای تقسیم
سیستم قدرت به بخشهای کوچکتر از روش استفاده شده در []38
استفاده شده است.
با در نظر گرفتن مفهوم ریاضیاتی بینظمی میتوان با جمع کردن
میزان بینظمی به درک بهتری از وضعیت کلی سیستم رسید .در
نهایت با در نظر گرفتن مواردی مثل نرخ خرابی ،پیک و متوسط بار هر
بخش و تعداد مصرفکنندگان موجود در هر بخش بتوان بینظمترین
قسمت سیستم قدرت را به دست آورد تا بتوان در ادامه از آن در روش
پیشنهادی استفاده کرد .فرمول زیر نشان دهنده میزان بینظمی در هر

i=1

i=1

H=−

i=1

n

λT = ∑ λi

()14

n
i

i=1

Pavg = ∑ Pavg
i=1
n

T

Pm T = ∑ Pm i

()16

i=1
n

NT = ∑ Ni

()17

i=1

که در آن  λiنرخ خرابی بخش iام λT ،نرخ خرابی کل Pavg i ،متوسط بار
بخش iام Pavg T ،متوسط بار کل Pm i ،پیک بار بخش iام Pm T ،پیک
بار کل Ni ،تعداد مصرفکنندگان بخش iام NT ،تعداد کل
مصرفکنندگان هستند.
فرمول فوق بیان میکند که به غیر از نرخ خرابی در بخش iام ،هر
چه توان و تعداد مصرفکنندگان در بخش iام بیشتر باشد خرابی
سیستم قدرت بینظمی بیشتری در آن بخش ایجاد مینماید .در نتیجه
هر چه میزان  Hآن بخش در سیستم بزرگتر باشد ،بینظمی سیستم
در آن بخش بیشتر است.

 -3روش پيشنهادی
در این مقاله از روش شبیهسازی مونتکارلو بهبود یافته بر روی
سیستم  RBTS BUS 2شامل تولیدات پراکنده تصادفی استفاده
می شود تا نتایج حاصل از الگوریتم نحوه تأثیرگذاری تولیدات پراکنده
بر قابلیت اطمینان را نشان دهد .برای نوشتن این الگوریتم از برنامه
متلب استفاده شده است .برای به دست آوردن نتیجه دقیق،
شبیهسازی مونتکارلو باید با تعداد تکرار باال انجام شود و زمان
شبیهسازی نیز میتواند با توجه به مورد مطالعاتی و دقت مورد نظر
تعیین شود .در این مقاله بازه شبیهسازی یک سال و تعداد تکرار
 10000بار در نظر گرفته شده است.
برای تعیین فیدر معیوب و دستهبندی نقاط بار در مونتکارلوی
ترتیبی فقط نرخ خرابی اجزای سیستم در نظر گرفته میشود و تمام
محاسبات بر مبنای آن انجام میشود .اما در این مقاله راهکاری برای
اصالح روش مونتکارلو در نظر گرفته شده است تا بتوان عالوه بر در
نظر گرفتن نرخ خرابی هر بخش ،عوامل دیگری را نیز در این انتخاب
دخیل کرد.
مطابق روش پیشنهادی میتوان سیستم قدرت را به بخشهای
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بولتزمن مفهوم بینظمی را از منظر انرژی جنبشی تعریف کرده و
به فرمول ( )10نائل شده است:
()10
S = K. lnω
در آن Kثابت بولتزمن و  ωتعداد حاالت میکروسکوپی است که به
حالت ماکروسکوپی مربوط میشود.
طبق نظریه شانون اگر در یک سیستم  nواقعه وجود داشته باشد و
احتمال هر یک در رابطه ( )11صدق کند.

T

n

i=1
n

Pm
Pm
Ni
Ni
∑ + ∑ i ∙ ln i +
∙ ln
Pm T
Pm T
NT
) NT
(

()15

-3-2بينظمي

()12

n

Pavg
Pavg
λi
λi
i
i
∑ ∙ ln +
∙ ln
λT
λT
Pavg
Pavg

n

∑
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می تواند به کمک منابع انرژی پراکنده بیاید تا وقتی که منبع اصلی
دارای موجودی کافی نیست ،بار را تأمین کند [.]35
شرایط آبوهوایی و تغییرات فصلی بار ،مدلسازی بار را تحت تأثیر
قرار میدهند .خوشبختانه ،اکثر این اتفاقات در هر سال تکرار میشوند.
بنابراین ،رفتار بارهای سیستم قدرت در شرایط معمولی تکراری است.
با استفاده از اطالعات تجربی میتوان مدل بار متغیر با زمان را
استخراج کرد .ضریبهای وزنی ماهیانه و ساعتی نیز برای ساخت مدل
بار در نظر گرفته شدهاند[.]36

بخش سیستم قدرت است به صورت رابطه ( )13تا ( )17پیشنهاد
میشود:

 -4شبيهسازی
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اطالعات مورد نیاز برای شبیهسازی شبکه توزیع RBTS BUS 2که
دارای  4فیدر اصلی و  22فیدر فرعی است ،شامل طول و شماره
فیدرها ،متوسط و پیک بار و تعداد مصرفکنندگان ،نقاط بار و
شاخصهای قابلیت اطمینان اجزای سیستم در [ ]6آمده است .شبکه
توزیع  RBTS BUS 2شامل تولیدات پراکنده ،اطالعات مربوط به شدت
تابش خورشید به صورت ماهیانه ،سرعت باد و توربین بادی در []35
میباشد.
در جدول ( )1با مقایسهی مقادیر شاخصهای قابلیت اطمینان که
از برنامه رایانهای حاضر به دست آمدهاند و مقادیر گزارش شده توسط
مرجع [ ،]35مشاهده میشود که اختالف ،اندک بوده و از صحت
عملکرد این برنامه در محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان ،اطمینان
حاصل میشود.
جدول ( :)1مقايسه مقادير شاخصهای قابليت اطمينان سيستم RBTS

 BUS 2شامل توليدات پراکنده حاصل از برنامه رايانهای با مقادير
موجود در مرجع [.]35
ASUI

ASAI

SAIDI

SAIFI

0/000109

0/999891

0/9473

0/1505

مقادیر موجود در مرجع
[]35

0/000072

0/999928

0/8479

0/1773

مقادیر حاصل از برنامه
رایانهای

جدول ( )2نشان دهنده نرخهای خرابی شبکه توزیع
 2بدون تولیدات پراکنده و جدول ( )3نمایانگر نرخهای خرابی شبکه
توزیع شامل تولیدات پراکنده است .نتایج نشان میدهد که در 16
RBTS BUS
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کوچکتری تقسیم کرد و میزان بینظمی هر بخش را سنجید و اساس
روش مونتکارلوی ترتیبی را بر اساس میزان بینظمی هر بخش بنا
کرد.
در این روش با در نظر گرفتن رفتار تصادفی تولیدات پراکنده و
بارها از نظریه ساختار پیچیده و بینظمی برای ارزیابی قابلیت اطمینان
ریزشبکه استفاده میشود .در این روش سیستم توزیع شعاعی پیچیده
را میتوان به صورت ترکیبی از فیدرهای اصلی و فرعی دستهبندی
کرد .بخشهای اصلی میتواند شامل خطوط انتقال و یا ترکیبی از خط
و کلیدهای قدرت باشد که میتوانند در هر دو سمت خط نصب شوند.
بخشهای جانبی معموالً شامل خط ،ترانسفورماتور ،فیوز و یا ترکیبی از
آنها میباشد .تمام شرایط در این بخشها از نظر قابلیت اطمینان
یکسان است و در نتیجه رخ دادن خطا در هر یک از بخشها منجر به
تأثیرگذاری روی قابلیت اطمینان کل سیستم میشود .در نهایت با در
نظر گرفتن مواردی مثل نرخ خرابی ،پیک و متوسط بار هر بخش و
تعداد مصرفکنندگان موجود در هر بخش در تعیین بینظمی میتوان
به محاسبه شاخصهای مورد نظر در زمینه قابلیت اطمینان دست
یافت .در نتیجه با مبنا قرار دادن بینظمی و در نظر گرفتن بیشترین
احتمال خرابی ممکن در هر بخش میتوان فیدر و در نهایت نقطه باری
که تحت تأثیر خرابی ناشی از اجزای مختلف سیستم قرار گرفته است
را پیدا کرد.
از مراحل زیر برای شبیهسازی قابلیت اطمینان سیستم توزیع شامل
ریزشبکهها استفاده شده است:
 -1در ابتدا سیستم توزیع به همراه ریزشبکهها به بخشهای اصلی و
فرعی تقسیم میشوند و به نوعی برچسبگذاری میشوند.
 -2خروجی هر یک از تولیدات پراکنده با استفاده از روابط ( )6تا ()9
شبیهسازی میشوند.
 -3تاریخچه بهرهبرداری -تعمیر برای اجزای هر بخش با استفاده از
روابط ( )4و ( )5تعیین میشود.
 -4حال زمان بررسی همگرایی الگوریتم فرامیرسد ،برای پیشبینی
تاریخچه مصنوعی مؤلفههای سیستم باید زمانهای خرابی در بازه
زمانی مشخصی باشند که در این الگوریتم یک سال یعنی 8760
ساعت در نظر گرفته شده است .پس اگر زمان خرابی اجزا کمتر از
 8760ساعت نباشد ،باید الگوریتم از مرحله سوم تکرار شود.
 -5در هر بخش میزان بینظمی هر قسمت با استفاده از معادالت ()13
تا ( )17تعیین میشود.
 -6بیشترین میزان بینظمی در بخشهای مختلف سنجیده میشود و
زمان خرابی عنصر موجود در آن بخش استخراج میشود.
 -7در نظر گرفتن بخشی که بیشترین بینظمی ممکن را دارد و
احتمال خرابی در آن بیشتر است و تعیین مکان المان معیوب ،پیدا
کردن ابتدا ،انتها و شماره فیدری که المان معیوب به آن متصل است.
 -8با مشخص شدن شماره فیدر میتوان نقاط بار متصل به آن فیدر
معیوب را پیدا کرد و بارهای آن را به دو دسته تقسیم کرد .گروه اول،

بارهایی که میتوان آنها را بعد از تعمیر سیستم تامین کرد .گروه دوم
بارهای که نمیتوان آنها را تامین کرد.
 -9تولید زمان تعمیر و تعیین انرژی وقفه برای بارهایی که میتوان
آنها را تعمیر کرد.
 -10پیدا کردن فیدر متصل به تولیدات پراکنده و تعیین توان کل
تولیدات پراکنده و تعیین بار کل گروه دوم.
 -11پیدا کردن قسمت بعدی که بیشترین میزان بینظمی را دارد.
استخراج زمان خرابی آن قسمت و در صورتی که مقدار آن کمتر از
 8760باشد الگوریتم از مرحله  7تکرار میشود و در غیر این صورت از
مرحله  13تکرار میشود.
 -12تکرار مراحل  2تا  12تا این که تعداد تکرارها حداکثر شود.
تعیین شاخصهای قابلیت اطمینان مثل  CAIDI ،SAIDI ،SAIFIو
غیره با استفاده از روابط ذکر شده در .2-7-2
در شکل ( )1فلوچارت مورد استفاده برای ارزیابی سیستم توزیع
 RBTS BUS 2شامل تولیدات پراکنده با معیار بینظمی نشان
دادهاست.

 RBTS BUS 2بدون تولیدات پراکنده و جدول ( )5نمایانگر
شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه توزیع شامل تولیدات پراکنده است.

نقطه بار از  22نقطه بار ،نرخ خرابی با اضافه کردن نتایج تولید پراکنده
کاهش یافته است.
جدول ( )4نشان دهنده شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه توزیع

شروع

kk=1
افزایش kk

تعیین می زان بی نظمی هر بخش از فیدرها و پیدا کردن بیشترین می زان بی نظمی آنها
پیدا کردن زمان خرابی بخش از فیدر که دارای بیشترین میزان بی نظمی است

خیر

آیا زمان خرابی بخش کمتر از  8760hاست

بله
پیدا کردن بخش بعدی با شرایط باال
پیدا کردن فیدر معیوب با معیار بی نظمی و دسته بندی نقاط بار آن به دو گروه.
گروه اول نقاط باری که می توان بازیابی کرد و گروه دوم نمی توان بازیابی کرد

خیر
خیر

آیا نقاط بار در گروه  1هستند

بله
آیا خطا در ریزشبکه رخ داده

بله
محاسبه بار کل  Lو تولید کل  Pدر گروه 1

بله

?P<L

خیر
پیدا کردن زمان تعمیر ب رای بخش مورد نظر
تعیین زمان تعمیر و تلفات انرژی برای هر نقطه بار
پیدا کردن بیشترین خرابی بعدی

آیا زمان خرابی بخش کمتر از  8760hاست

خیر

بله

خیر
?kk<N

بله
تعیین نرخ خ رابی سالیانه ،متوسط زمان تعمیر و متوسط انرژی تلف شده برای هر نقطه بار

محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان

پایان
شکل ( : )1فلوچارت مورد استفاده برای ارزيابي قابليت اطمينان سيستم توزيع  RBTS BUS 2شامل توليدات پراکنده با معيار بينظمي
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شبیه سازی خروجی تولیدات پ راکنده

جدول ( :)2نرخ خرابي سيستم  RBTS BUS 2بدون توليدات پراکنده با استفاده از روش مونتکارلو.
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نقطه بار

0/240

0/155

0/119

0/124

0/302

0/299

0,314

0/219

0/223

0/155

0/143

نرخ خرابی

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

نقطه بار

0/322

0/317

0/315

0/243

0/250

0/164

0/173

0/299

0/304

0/298

0/245

نرخ خرابی

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نقطه بار

0/172

0/157

0/118

0/126

0/230

0/251

0/254

0/204

0/212

0/152

0/144

نرخ خرابی

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

نقطه بار

0/257

0/254

0/265

0/233

0/165

0/164

0/174

0/301

0/300

0/290

0/228

نرخ خرابی

جدول ( :)4شاخصهای قابليت اطمينان سيستم  RBTS BUS 2بدون
توليدات پراکنده با استفاده از روش مونتکارلو.
ASUI

ASAI

CAIDI

SAIDI

SAIFI

شماره
فیدر

0/000093

0/999907

4/423

0/809

0/183

1

0/000036

0/999944

4/423

0/485

0/118

2

0/000102

0/999898

4/423

0/899

0/221

3

0/000097

0/999903

3/293

0/843

0/214

4

0/000074

0/999926

4/12

0/850

0/205

مجموع
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ASUI

ASAI

CAIDI

SAIDI

SAIFI

شماره
فیدر

0/000092

0/999908

4/653

0/799

0/171

1

0/000036

0/999944

4/423

0/485

0/118

2

0/000102

0/999898

4/423

0/899

0/221

3

0/000095

0/999905

4/653

0/854

0/198

4

 -1-4بررسي تأثير شاخص بينظمي بر شاخصهای
قابليت اطمينان
مشکلترین قسمت در روش شبیهسازی مونتکارلو پیدا کردن نقطه بار
متأثر از خراب شدن اجزا و در نتیجه تعیین کردن تاریخچه
بهرهبرداری-تعمیر آن است.
بدین منظور میتوان با استفاده از مفهوم پایهای بینظمی سیستم
توزیع را به قسمتهای مختلفی تقسیم کرد.سیستم توزیع شعاعی
پیچیده را میتوان به صورت ترکیبی از فیدرهای اصلی و فرعی
دسته بندی کرد .پس با در نظر گرفتن معیارهایی مانند نرخ خرابی،
متوسط و پیک بار هر بخش و تعداد مصرفکنندگان هر بخش میتوان

به میزان بی نظمی هر بخش دسترسی پیدا کرد .در نتیجه با مبنا قرار
دادن بینظمی و در نظر گرفتن بیشترین احتمال خرابی ممکن در هر
بخش میتوان فیدری که تحت تأثیر خرابی ناشی از اجزای مختلف
سیستم قرار گرفته است را پیدا کرد .به عبارت دیگر نامنظمترین بخش
سیستم را از نظر تعداد مصرفکنندگان ،مصرف بار و خرابی احتمالی
پیدا کرد و محاسبات را بر مبنای آن انجام داد .با استفاده از معیار بی
نظمی اگر نرخ خرابی ،نزدیک به مقدار مونتکارلوی معمولی باشد
مشخص می شود که مشترکین با اهمیت بیشتر در فیدرهایی قرار دارند
که در معرض خرابی بیشتر هستند و در صورتی که حاصل نرخ خرابی
از روش مونتکارلو با معیار بی نظمی خیلی کمتر از مونتکارلوی
معمولی باشد مشترکین پر اهمیت در فیدرهایی با نرخ خرابی کمتر
هستند.
جدول ( )6نرخ خرابی سیستم  RBTS BUS 2شامل تولیدات
پراکنده را با استفاده از معیار بینظمی نشان میدهد .با مقایسه با
جدول  ،3مشخص میشود که نرخ خرابی جدول  6کمتر از جدول 3
می باشد .چون در هر تکرار به جای انتخاب فیدر با بیشترین احتمال
خرابی از فیدری که بیشترین بینظمی را ایجاد میکند استفاده شده
است.
در جدول ( ،)7شاخصهای قابلیت اطمینان سیستمRBTS BUS 2
شامل تولیدات پراکنده برای نقاط بار مختلف نشان داده شده است.
برای محاسبه این شاخصها از معیار بینظمی استفاده شده است.
دلیل تفاوت جدول  7با جدول  5این است که در روش مونتکارلو
فقط نرخ خرابی اجزا در نظر گرفته میشود و در نتیجه فیدر معیوب در
روش مونتکارلو میتواند مصرفکنندگان کمتری نسبت به بقیه
فیدرها داشته باشد یا شاید پیک بار نقاط بار آن کمتر از سایر فیدرها
باشد اما در این روش پیشنهادی از پایه روش انتخاب کردن فیدر
معیوب عوض شده است .فیدری به عنوان فیدر معیوب انتخاب میشود
که به طور همزمان همه معیارهای ذکر شده را با هم در نظر بگیرد.
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جدول ( :)6نرخ خرابي سيستم  RBTS BUS 2شامل توليدات پراکنده با استفاده از معيار بينظمي
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نقطه بار

0/120

0/105

0/075

0/079

0/133

0/135

0/138

0/125

0/121

0/110

0/100

نرخ خرابی

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

نقطه بار

0/148

0/143

0/182

0/127

0/112

0/106

0/117

0/081

0/114

0/114

0/113

نرخ خرابی

توليدات پراکنده با استفاده از معيار بينظمي.
ASUI

ASAI

CAIDI

SAIDI

0/000065

0/999935

4/452

0/552

 SAIFIشماره فیدر
0/111
1

0/000034

0/999964

4/633

0/312

0/064

2

0/000062

0/999938

4/632

0/534

0/108

3

0/000063

0/999937

4/52

0/543

0/116

4

0/000048

0/999952

4/552

0/546

0/113

مجموع

مقادیر  SAIDIکل و  CAIDIکل تغییر زیادی کرده است و این
امر به این دلیل است که این دو شاخص به مدت زمان خاموشی و
مصرفکنندگان وابستگی زیادی دارند و عالوه بر نرخ خرابی ،افزودن
تعداد مصرفکنندگان به عنوان معیار انتخاب فیدر معیوب باعث
میشود تا تعداد مصرفکنندگانی که حداقل یک خاموشی یا مدت
زمانی ،خاموشی را تجربه کردهاند تغییر زیادی پیدا کند .مقادیر ASAI
و  ASUIنیز بهبود یافتهاند و این امر نشان دهنده این است که این
شاخص روی میزان ساعات برقدار بودن مشترکین نیز تأثیر مثبتی
گذاشته است .در نهایت میتوان گفت در این روش به دلیل تأثیر روی
نرخ خرابی در سیستم و اصالح آن و وجود همزمان تولیدات پراکنده در
سیستم شاخصهای قابلیت اطمینان بهبود یافتهاند.

 -5نتيجهگيری
با استفاده از معیار بینظمی ،فیدرها با مشترکین پراهمیت ارزش
بیشتری پیدا کرده و صرفا نرخ خرابی فیدرها تاثیرگذار نمیباشد .با
پیدا کردن فیدر معیوب و درپی آن نقطه بار معیوب با مفهوم بینظمی،
باعث میشود  SAIFIکل کاهش یابد و این امر نمایانگر این است که با
بهکارگیری این مفهوم تعداد دفعات قطعی مشترکین با اهمیت به
مراتب کمتر از مشترکین عادی است .مقادیر  SAIDIکل و  CAIDIکل
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با پیدا کردن فیدر معیوب و در پی آن نقطه بار معیوب با مفهوم
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مشاهده میشودکه احتمال خطاهای فیدرهای تاثیر گذار شبکه ،کمتر
از فیدرهای معمولی است.
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عالوه بر نرخ خرابی ،افزودن تعداد مصرفکنندگان به عنوان معیار
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