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چکیده :دستیابی به حد مناسـبی از پایایی در سیسـتم توزیـع انرژی الکتریکـی ،یکی از اهداف حرکت بهسوی شبکههای توزیـع هوشـمند اسـت
یکی از ویژگیهای مهم شبکه هوشمند ،توانایی خودترمیمی در این شبکهها می باشد کلیدهای کنترلی با توجه بـه عملکـردی کـه دارنـد ،موجـ
بهبود خودترمیمی و درنهایت افزایش دسترسپـذیری ،آمادگی و پایایی سیستم میشوند لذا بهکارگیری این تجهیزات در شـبکههای الکتریکـی از
اهمیت باالیی برخوردار است مشارکت اصلی این مقاله با توجه به اهمیت مدلسازی خطی مسائل برای نیل به بهینه مطلق ،ارائه یک فرمولبندی
نوین برنامهریزی خطی برای مسئله مکانیابی و نوع سنجی کلیدهای کنترلی(کلید کنتـرل از راه دور و دسـتیو و ارائـه سـناریوهای مختلـ بـرای
مشخص کردن بهترین انتخاب نوع کلیدها و آرایش کلیدها در برنامهریزیهای شـبکه توزیـع ،بهصـورت پایـاییمحور اسـت از طرفـی ،بـا تحلیـل
حساسیت نسبت به بیشینه سرمایهگذاری اولیه و ضری حساسیت تعری شده در تابع هدف ،که دو بخش تابع هدف را وزندهـی میکنـد ،تحلیـل
جامعی از نحوه بهکارگیری کلیدها در شبکه توزیع ارائهشده است تابع هدف انتخابشده برای این مسئله دو بخش دارد که هر بخش توسط ضری
تنظیم بهصورت یکایی در تابع هدف مشارکت دادهشدهاند بخش اول تابع هدف شامل هزینه سرمایهگذاری اولیه ،هزینه قطعـی مشـترکین ،هزینـه
تعمیرات و نگهداری تجهیزات است و بخش دوم تابع هدف شاخص پایایی سایدی (میانگین تداوم وقفهو است نتایج برنامهریزی ارائهشده در مقالـه،
اهمیت خطیبودن مسئله مکانیابی و نوعسنجی کلیدهای کنترلی را در شـبکه توزیـع نشـان میدهـد در حـل برنامـهریزی خطـی مطرحشـده از
حلکننده سیپلکس استفاده شده است
واژههای کلیدی :برنامهریزی خطی ،شبکه توزیع هوشمند ،کلید کنترل از راه دور ،کلید کنترل دستی ،سیمپلکس ،پایایی
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Abstract: Achieving an appropriate level of reliability in electrical distribution systems is one of the main goals toward smart
distribution grid. Moreover, self-healing is a significant features of smart distribution grid. Self-healing can be improved through
installation of remote-controlled switches, which leads to an increase in availability and reliability. Thus, it is important to install
controllable equipment in distribution grid. In this paper, a mixed integer linear program (MIP) is introduced to allocate remotecontrolled and manual switches. In addition, reliability-centered approach is considered to find the best arrangement of switches in
distribution grid. A sensitivity analysis is conducted on maximum investment cost, leads to a comprehensive analysis on installation
of switches in distribution grid. Moreover, the objective function includes investment cost, customer interruption cost and
maintenance cost. The formulation is solved by CPLEX solver
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مقدمه
امروزه شبکههای توزیع ،سهم بسزایی در هدررفت انرژی الکتریکی
دارند[ ]1از اینرو رویکرد بسیاری از پژوهشها در زمینه انرژیهای
الکتریکی ،به شبکههای توزیع معطوف شده است زیرا که بخش
قابلتوجهی از وقفههای سیستم قدرت را شامل میشود شبکههای
هوشمند که قابلیت خودترمیمی دارند ،بهعنوان راهکاری هوشمندانه
جهت برونرفت از این مشکل مطرح گردیده است [ ]2مکانیابی بهینه
و توسعه سیستمهای کنترلی ،میتواند باعث بهبود خودترمیمی و
درنهایت بهبود پایایی شبکه توزیع هوشمند گردد [ ]3کلیدها که به
دو صورت کنترل از راه دور و دستی هستند بهعنوان تجهیزات کنترلی
شبکه ،موج ایزوله شدن محل خطا  ،کاهش ناحیه خاموشی و امکان
برق رسانی از فیدر مجاور یا خود فیدر را به بارهای خارج از محدوده
خاموشی فراهم میسازند [ ]3همچنین میتوان توسط منابع تولید
پراکنده بارهای منقطع را تغذیه کرد [ ]4لذا با توجه به محدودیت
سرمایهگذاری که برای خرید و نص این تجهیزات وجود دارد ،محل
قرارگیری بهینه این تجهیزات در شبکه از اهمیت باالیی برخوردار
است
مسئله مکانیابی تجهیزات کنترلی در سیستمهای توزیع الکتریکی
امری ضـروری و غیرقابلانکار است بههمینمنظور تاکنون مطالعات
زیادی در این زمینه صـورت گرفته است مرجع [ ]5مدلی غیرخطی
برای مکانیابی کلیدهای کنترلی ،کلیدهای مانور ،فیوزها و مدارشکنها
ارائه داده و به بهینهسازی مسئله با الگوریتم ازدحام ذرات پرداخته
است در مرجع [ ]6الگوریتم کلـونی مورچگـان ،الگوریتم ازدحام ذرات
و الگوریتم ژنتیک برای مسئله مکانیابی همزمان کلیدهای کنترل از
راه دور و دستی مقایسه شده است در این مرجع احتمال عملکردی
تجهیزات در نظر گرفته شده است و مطالعهای بر روی شاخصهای
پایایی انجام نشده است و تنها محاسـبات اقتصـادی مـدنظر قرار گرفته
شده است در مرجع [ ]7مدلی غیرخطی بهمنظور جایابی کلیدهای
اتوماتیک با درنظرگرفتن محدودیتهای پخش توان انجام شده است
تابع هدف این مسئله شامل هزینه وقفه مشترکین ،هزینه
سرمایهگذاری ،تعمیرات و نگهداری و شاخص پایایی میباشد که با
استفاده از الگوریتم آبکاری فوالد بهینهسازی شده است در مرجع []8
بهمنظور جایابی کلیدهای کنترل از راه دور و دستی مدلی غیرخطی
ارائه شده است ،در این مدل تابع هدف شامل هزینه وقفه و هزینه
سرمایهگذاری است که نرخ خرابی کلیدها و زمان تعمیر کلیدها نیز در
نظر گرفته شده است در مرجع [ ]9مسئله مکانیابی کلیدها صورت
گرفته است با این فرض که به هنگام بازآرایی از منابع تولید پراکنده
انرژی و حرارت بهره برده است تابع هدف این مرجع بهمنظور حداقل
کلیدگذاری جدید ،حداقل تعداد کلیدزنی ،تغذیه حداکثر بارهای با
اولویت در حالت جزیرهای و تغذیه حداکثر کل بارها در حالت جزیرهای
که با الگوریتم گراف بهینهسازی شده است در مرجع [ ]10تعداد و
محل ادوات حفاظتی مانند ریکلوزر و فیوز با درنظرگـرفتن تـابع هـدف
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اقتصـادی و محدودیتهای فنی شامل ولتاژ و جریان ،مشخص شده
است در ایـن مطالعـه ،مسئله مکـانیـابی تجهیـزات حفاظتی نامبرده
بهصورت همزمان با مسئله مکانیابی کلیدهای قطع بار قابل کنترل از
راه دور و بـا اسـتفاده از روش جستجوی ممنوعه (الگوریتم تابوو مورد
ارزیابی قرار گرفته است
در مرجع [ ]11مسئله مکانیابی همزمان تجهیزات کنترلی و
فیوزها بـا اسـتفاده از الگـوریتم کلـونی مورچگـان چند هدفه مورد
بررسی قرار گرفته است مرجع [ ]12جایابی کلیدها را بدون در نظر
گرفتن نوع این کلیدها و با یک تابع هدف غیرخطی ارائه داده است و
توسط الگوریتم مورچگان بهینهسازی شده است در مرجع []13
بهمنظور بهبود شاخصهای پایایی شبکه و با تعری تابع هدفی از
جنس پایایی و استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی ،مکانیابی کلیدهای
اتوماتیک انجام شده است در مرجع [ ]14بهینهسازی کالسیک تابع
هدف از جنس هزینه ،با ارائه رویکرد تجزیه دومرحلهای (تقسیم فضای
راهحل به زیرفضاهای مستقل ،و پس از آن حل مسائل بهینهسازی در
هر فضاو و استفاده از یک الگوریتم ساده و مؤثر برای تقسیم فضای
راهحل به زیرفضاهای مستقل کوچکتر ،برای مکانیابی کلیدهای
اتوماتیک انجام شده است در مرجع [ ]15از الگوریتم ایمنی بدن برای
بهینهکردن تابع هدف هزینه که مکانیابی کلیدهای دستی و اتوماتیک
را منجر میشود استفاده شده است در مرجع [ ]16الگوریتم کلونی
مورچگان برای مکانیابی کلیدهای دستی در شبکههای توزیع در
حضور منابع تولید پراکنده با وزندهی فازی (چندهدفه فازیو
حداقلسازی هزینه کلیدها و بهبود پایایی انجام شده است در مرجع
[ ] 17الگوریتم حریصانه برای جایابی کلیدهای کنترل از راه دور با تابع
هدف غیرخطی شامل هزینه قطعی ،هزینه سرمایهگذاری و هزینه
نگهداری استفاده شده است در مرجع [ ]18الگوریتم ژنتیک برای
جایابی کلیدهای دستی با درنظرگرفتن انرژی بازیابی شده به هنگام
رخداد خطا بهعنوان تابع هدف استفاده شده است در مرجع []19
تعداد و مکان بهینه کلیدها با یک روش سهحالته توسعهیافته با الهام از
الگوریتم ازدحام ذرات و تابع هدفی از جنس هزینه مشخص شده است
در مرجع [ ]20برنامهریزی خطی بهصورت چندمرحلهای برای حل
مسئله مکانیابی کلیدهای کنترل از راه دور ارائه شده است در این
مرجع دوره مطالعه به چند زیربخش تقسیم شده و هزینه اولیه
سرمایهگذاری هر زیربخش از سود حاصل زیربخش ماقبل مشخص
میشود مدل ارائهشده در این مرجع تنها در صورت استفاده از یک نوع
کلید خطی بوده و امکان نوعسنجی کلیدها فراهم نمیشود تابع هدف
در نظر گرفته شده از نوع هزینه و شامل هزینه خرید و نص کلیدها،
هزینه نگهداری کلیدها و هزینه قطعی مشترکین است
در مرجع [ ]21برنامهریزی خطی برای مسئله مکانیابی کلیدهای
کنترل از راه دور ،با در نظر گرفتن هزینههای خاموشی مشترک ،هزینه
سرمایهگذاری ،تعمیرات و بهرهبرداری انجام شده است برنامهریزی
صورتگرفته در این مرجع تنها قادر به مکانیابی یک نوع کلید بوده و
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درصورت استفاده از دو کلید قادر به حل مسئله بهصورت خطی نخواهد
بود مرجع [ ]22جایابی ریکلوزر و کلیدها را با درنظرگرفتن عدم
قطعیت بارها ،خطاها و زمان تعمیر انجام داده است مدل ارائهشده در
این مرجع بهصورت یک برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح بوده و با
روش بهینهسازی تکاملی تفاضلی حل شده است مرجع [ ]23مدل
غیرخطی ،برای بهینهسازی چندهدفه مسئله جایابی کلیدها با
بهکارگیری الگوریتم ازدحام ذرات ارائه داده است مدل ارائهشده بهجای
یک جواب ،مجموعهایی از جوابها ،برای برنامهریزیهای مختل
شبکه ارائه داده است ،در ضمن مدل ارائهشده تنها با دانستن شکل
شبکه و تعداد مشترکین در هر نقطه بار نتایج را ارائه میدهد
مرجع [ ]24از الگوریتم جهش قورباغه برای یافتن مکان بهینه
کلیدهای دستی و اتوماتیک در شبکه توزیع اتوماسیون یافته استفاده
میکند تابع دوهدفه برای این الگوریتم شامل 1 :بهبود پایایی و
کمینهسازی هزینههای وقفه مشترکین  2کاهش هزینه سرمایهگذاری
و تعمیرات؛ بهصورت غیرخطی ارائه شده است در مرجع [ ]25مسئله
جایابی کلیدها مبتنی بر اصل بهینهسازی بلمن حل شده است طبق
این اصل چندین فاز تصمیمگیری تعری میشوند و زمانی پاسخ بهینه
حاصل میگردد که کلیه فازها بهینه گردند مجموع هزینه
سرمایهگذاری ،نگهداری و انرژی توزیع نشده بهعنوان تابع هدف مطرح
شده است در مرجع [ ]26مطالعهای برای مکانیابی کلیدهای
اتوماتیک در شبکه توزیع ،با در نظر گرفتن شاخصهای سایفی ،سایدی
و انرژی تأمین نشده ،انجام شده و از الگوریتم ایمنی بدن برای حل
مسئله بهینهسازی استفاده کردهاست در مرجع [ ]27الگوریتم
دومرحلهای برای تغیر مکان کلیدها و دستیابی به بهترین مقدار تابع
هدف (خسارت مشترکین ناشی از عدم برقرسانیو روی هر فیدر ارائه
شده و توسط الگوریتم ازدحام ذرات بهینهسازی شده است مرجع
[ ]28بهکارگیری کلیدها را در شبکه توزیع با مدلی غیرخطی برای
تأمین نیمهخودکفای بودجه اتوماسیون از سود حاصله ارائه کردهاست
با توجه به مطالعات صورت پذیرفته ،در اکثر مقاالت ،مدلسازی
بهصورت غیرخطی بوده و اکثرًا با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری
به حل مسئله پرداختهاند شایان ذکر است که جوابهای حاصل از
الگوریتمها یا در واقع مدلسازیهای غیرخطی ،تضمین نیل به پاسخ
بهینه مطلق را میسر نمیسازند
در این مقاله ،یک برنامهریزی خطی جهت تضمین نیل به پاسخ
بهینه مطلق در مسئله مکانیابی و نوعسنجی کلیدهای کنترلی ارائه
شده است نوعسنجی کلیدها توسط سه سناریو مختل شامل
ترکی های مختلفی از کلیدها ارائه شده است با توجه به نتایج این
سناریوها میتوان بهترین ترکی از نوع کلیدها را برای مسئله
مکانسنجی کلیدها انتخاب کرد برای مکانیابی کلیدها در شبکه
تابعی متشکل از مجموعه هزینهها (هزینه سرمایهگذاری اولیه،
تعمیرات و هزینه ناشی از وقفه مشترکینو بهعنوان تابع هدف مسئله
بهینهسازی انتخاب شده است
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در بخش دوم این مقاله مدلسازی ریاضی مسئله بهصورت یک
برنامهریزی خطی ارائه شده است و با ارائه فلوچارت در شکل  1مراحل
مدلسازی تشریح شده است در بخش سوم نتایج نوعسنجی و
مکانسنجی کلیدها مطرح شده و با تحلیل حساسیت نسبت به بیشینه
سرمایهگذاری اولیه و پایایی مورد انتظار مورد بحث و نقد قرار گرفته
است در ادامه ،کارآمدی و اثربخشی مدل ارائهشده با مدل غیرخطی
مرجع [ ]6مقایسه شده و در بخش چهارم مقاله ،جمعبندی و
نتیجهگیری شده است

مدلسازی ریاضی مسئله
هدف مسالة مکانیابی و نوعسنجی تجهیزات کنترلی شبکه توزیع
مشخصکردن مکان و نوع این تجهیزات در شبکه بهمنظور تحقق هدف
و یا اهداف بهرهبردار شبکه میباشد بنابراین تابع و یا توابع هدف این
مسئله ،میتواند شاخص و یا شاخصهای فنی ،پایایی ،اقتصادی و حتی
ترکیبی از این موارد باشد در این مطالعه ،تابع هدف اقتصادی که
مشتمل بر هزینه تجهیزات نص شده و هزینه خاموشی مشترکین در
طول دوره مورد مطالعه (15سال []6و ،انتخاب شده است .بنابراین
مسئله مکانیابی و نوعسنجی کلیدهای کنترلی در قال یک
برنامهریزی خطی با استفاده از روابط(9-1و مدلسازی میشود
تابع هدف مسئله بهینهسازی در رابطه (1و ،شامل هزینههای ناشی
از خرید و نص تجهیزات  ،هزینه خاموشی مشترکین و هزینه
نگهداری و تعمیرات در طول دوره مورد مطالعه میباشد .عبارت اول
رابطه (1و بیانگر هزینه سرمایهگذاری اولیه ،شامل هزینه خرید و نص
کلیدهای کنترل از راه دور و دستی است عبارت دوم رابطه (1و بیانگر
ارزش کنونی هزینه تعمیرات تجهیزات و هزینههای ناشی از خاموشی
مشترکین (این هزینه شامل هزینه انرژی توزیع نشده و جریمه ناشی
از خاموشی است که توسط شرکت توزیع به مشترکین مختل داده
میشود و در طول دوره مورد مطالعه میباشد هزینه تعمیرات،
نگهداری و قطعی بارها که در سالهای بهرهبرداری مورد انتظار است،
توسط رابطه (2و به ارزش کنونی برگردانده شدهاند[ ]33رابطه (2و
ارزش کنونی یک سرمایه در سال tام را به سال اول ،با استفاده از نرخ
ظاهری بیان میکند نرخ ظاهری با توجه به نرخ بهره و نرخ تورم در
هر سال ،از رابطه (3و محاسبه میشود[ ]33هزینه سرمایهگذاری اولیه
و تعمیرات بهترتی از روابط (4،5و محاسبه میشود هزینه خاموشی
تمامی نقطه بارهای شبکه در سال با استفاده از رابطه (6و محاسبه
شده است این هزینه از مجموع هزینه خاموشی مشترکین هر نقطه بار
در سال ،که از رابطه (7و حساب میشود به دست میآید هزینه
خاموشی هر مشترک با توجه به مدت زمان قطعی که آن مشترک از
کلیه خطاهای شبکه تجربه میکند به دست میآید تابع هزینه قطعی
مشترکین بهوسیله دو معادله خطی برای زمانهای بین صفر تا 1/7
ساعت( )  f01.7 ( Rو و  1/7تا  6ساعت( )  f16.71 ( Rو در نظر گرفته
شده است
T

T

j

j
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i

j

j

i

i

j

i

j

شکل  :1فلوچارت محاسبه مدت زمان خاموشی هر نقطه بار

تأثیر هریک از این توابع با یک متغیر باینری مشخص میشود این
متغیر باینری در رابطه (8و مقدار میپذیرد رابطه (7و همچنان یک
رابطه غیرخطی ناشی از ضرب یک متغیر باینری در یک متغیر پیوسته
است که توسط روابط (9و خطی شده و گسترش داده میشود روابط
(9و خطیسازی ضرب یک متغیر باینری  Fhiبا یک متغیر پیوسته Ri j

را منجر میسازند [ ]29مدت زمان خاموشی سالیانه هر نقطه بار
(رابطه (10وو از مجموع کلیه مدت زمانهای خاموشی سالیانه خطاهای
مختل شبکه بر نقطه بار مذکور به دست میآید رابطه (11و مدت
زمان خاموشی بار jام ناشی از خطای iام را نتیجه میدهد نرخ خطا در
بار jام از مجموع نرخ خطاهای کلیه خطاهای شبکه حاصل میگردد
مدت زمان خاموشی نقطه بار jام از رابطه(13و محاسبه میشود
(1و

Cost

nt

M

)   PWt (C  CICTotal
t=1

^t

(2و

Serial no. 86

Inv

T

C C

 1 
PWt  

 1  At 

)At  1  (1  Inf ) (1  Int

(3و
Inv

(4و

CMs

(5و

M

CMs

Ms

Inv

CRcs  N

Ms

M

CRcs  N

Rcs

nc

Cost

N

M

C

Cost

CICTotal   CIC j

(6و
(7و

Rcs

N

Inv

C

j=1

6
T
) f1/71 (R j

) )  (1  C j

T
Rj

(

1/7
C j f0



Cost
CIC j

T

(8و
(9و

)

Rj

1.71
) Ri j

C j  (1 

 Fh i Rˆ ij

Lj

 Ri j

Fi

Lj

 R i j  (1  Fh i ) Rˆ ij

L
Fi j

(Rˆ ij

Fi

Lj
i

F 0
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در مدلسازی ریاضی یک شبکه برای تحلیل پایایی ،مهمترین
بخش آن به دست آوردن تداوم هر وقفه برای هر نقطه بار باشد در این
مقاله توسط رابطه (14و و روابط (15-20و شبکه مدلسازی شده و با
توجه به توپولوژی شبکه و روابط خطیسازی (21و مدل ریاضی خطی
شده برای شبکه حاصل میگردد شکل  1استراتژی محاسبه مدت
زمان وقفه هر نقطه بار را ناشی از خطاهای مختل شبکه نشان
میدهد
در رابطه (14و تداوم وقفه iام بر نقطه بار jام قابل محاسبه است
L

L

در این رابطه متغیرهای باینری کمکی  M i jو  Ri jبهترتی

مشخص

کننده وجود کلید دستی و کنترل از راه دور بر مسیر از خطای iام تا
نقطه بار jام میباشد این متغیرها توسط مجموعه قیود نشان دادهشده
در روابط (20-15و محاسبه میشود البته باید توجه داشت که این
روابط که براساس توپولوژی شبکه به دست میآیند غیرخطی بودهاند و
ترم غیرخطی در این روابط حاصلضرب دو عدد باینری است که با
استفاده از روابط خطیسازی ضرب دو متغیر باینری (مجموعه روابط
(21وو خطیسازی میشوند []29
در مجموعه روابط (19و  Z 1بیانکننده ضرب دو متغیر  M 6Dو
 R 2Uمیباشد و مادامی که ضرب این دو متغیر در رابطهای ظاهر
گردد  Z 1جایگزین آن میشود
nf

Lj

U j   Ui

(10و

i=1

L

Lj

Ui j  R i j i

(11و

nf

Lj

T

 j   i

(12و

i=1

T

Uj

(13و
(14و

T

j

R i j  (1  M i j )(1  R i j ) R i  ...
L

L


 

 R i ) R i j ij  ...
ij

L

RCS

Lj

MS

(15و
(16و

  1  R 

MD

i  Dk

MD

i  Uk

nk

MS

k

 1  R i  D
K 1

 1  R i  U

K 1

Mi  M k
Lj

D

L

Mi j  M k

U

L

Mi j   M k  M k

D

U

k

(18و

  1  M 

(19و

  1  M 

Serial no. 86

nk

K 1

(17و

(21و

nk

MU
k

Lj
i

Ri  P

R
M

Lj
i

Ri  P

MU

K 1
nk

RCS

(R

(R  R i ) M i

  1  R 

(20و

T

Rj 

MD

i  Dk

MD

i  Uk

nk

K 1
nk

K 1

 1  M i  D
nk

MU
k

K 1

 1  M i  U
nk

MU
k

K 1

L

Ri j  R k

D

L

Ri j  R k

U

L

Ri j   R k  R k

D

U

k

Z1  M6

D
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Z1  R 2

U

Z1  M6  R 2  1
D

U

 CB

(22و

Inv

Inv

C

nc

 Uj Nj
j 1

(23و

nc



total

SAIDI

 Nj
j 1

رابطه (14و متغیر باینری   ijمشخصکننده قابلیت تأمین بار
منقطع jام ناشی از وقفهiام توسط فیدر مجاور یا خود فیدر است
مقدار این متغیر از پخش بار خطی ارائهشده در مراجع [ ،]30،31بر
روی شبکه نمونه اولیه بهدستآمده و در مسئله مکانیابی بهصورت یک
ماتریس معلوم وارد می شود این پخش بار با توجه به توپولوژی شبکه
در شرایط رخداد کلیه خطاها قبل از حل مسئله مکانیابی انجامشده و
خروجی آن بهصورت یک ماتریس معلوم در مسئله وارد میشود الزم
به ذکر است که در مسئله پخش بار تمامی قیود ولتاژی و جریانی
شبکه در نظر گرفته شده است
L

روابط (15-17و در واقع بیانکننده وجود (  M i j  1و یا عدم
وجود

( 0

Lj

 M iو کلید دستی بر مسیر خطا تا نقطه بار مربوطه

میباشند بهعنوان مثال  M1L5  1نشاندهنده وجود حداقل یک
کلید دستی بر مسیر خطای 1به نقطه بار 5شبکه میباشد و اگر این
مقدار برابر صفر باشد کلید دستی در این مسیر وجود ندارد در روابط
(20-15و اندیس  kنشاندهنده یکی از نقاط کاندید کلیدها میباشد و
اندیسهای  k1و  k2بهترتی نمایانگر نقاط کاندید کلیدها در انتها و
ابتدای خطوط از محل رخداد خطا تا مکان ماقبل کلید kام میباشند
روابط (18-20و نیز ماهیتی همانند روابط (15-17و دارند با این تفاوت
که وجود یا عدموجود کلیدهای کنترل از راه دور را بیان میکنند
رابطه (22و بیانگر محدودیت سرمایهگذاری اولیه در شبکه میباشد،
این سرمایهگذاری شامل هزینه خرید و نص تجهیزات برگزیده در
شبکه میباشد توسط رابطه (23و میانگین تداوم وقفه هر نقطه بار
(سایدیو محاسبه میشود برای معاوضهای مجموعه هزینههای شبکه و
پایایی مورد انتظار شبکه محدودیت حداقل مقدار سایدی شبکه در
مسئله واردشده و توسط رابطه (24و تعری میشود
(24و

 SAIDI min

total

SAIDI

نتایج نوعسنجی و مکانسنجی کلیدها
برنامهریزیهای ارائهشده بر روی شبکه نمونه روی بیلینتون شکل 2
انجام شده است[ ]32اطالعات تکمیلی بارها و شبکه در مراجع
[ ]6،32در دسترس است احتماالت عملکردی کلیدها و هزینههای هر
کلید در جدول  1مشخص شده است در این مطالعه خطاهای ترانس،
خطوط ،باسبارها و انشعابها در نظر گرفته شده است مطابق شکل 2
هر فیدر از طریق حداقل یک فیدر مجاور امکان پشتیبانی تغذیه
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شکل  :2شبکه مورد مطالعه []32

بارهای منقطع ،درصورت رعایت محدودیتهای ولتاژی و جریانی
شبکه ،در شرایط رخداد خطا در شبکه را دارد بر روی شکل  2مکان
کاندید کلیدها مشخص شده است در شبکه مورد مطالعه بارها ترکیبی
از بارهای خانگی ،صنعتی ،تجاری ،عمومی و حساس میباشند که
هرکدام یک منحنی هزینه وقفه دارند که با دو تابع خطی درجه یک در
دو بازه مختل تقری زده شدهاند[]6
کلیدهای کنترلی مورد استفاده در شبکههای الکتریکی از دو نوع
اتوماتیک و دستی میباشند انتخاب نوع و مکان این کلیدها در
برنامهریزی شبکههای توزیع بسیار حائز اهمیت است پارامترهای
مختلفی از جمله هزینه سرمایهگذاری اولیه و پایایی مورد انتظار از
شبکه ،نوع و مکان این کلیدها را در شبکه تحت تأثیر قرار میدهند با
توجه به مدت زمان عملکرد و هزینه سرمایهگذاری اولیه که هر یک از
کلیدها دارند ،باید یک مدلسازی دقیق از شبکه صورتگیرد و
برنامهریزی جهت انتخاب و آرایش این تجهیزات در شبکه مورد مطالعه
انجام پذیرد برنامهریزی که در این مقاله ارائهشده بهصورت یک
برنامهریزی خطی بوده لذا جوابهای حاصل از آن نیل به پاسخ بهینه
مطلق را تضمین میکنند

برای مشخص شدن اینکه این تجهیزات با چه آرایشی و چه ترکیبی
میتوانند بهترین شرایط بهرهبرداری شبکه را مهیا سازند ،سه سناریو
مختل  -1 :مکانیابی کلیدهای دستی؛  -2مکانیابی کلیدهای کنترل
از راه دور؛  -3مکانیابی کلیدهای اتوماتیک و دستی؛ تعری شده
است نتایج حاصل از سه سناریو در جدول  2نشان داده شده است این
نتایج برای بیشینه سرمایهگذاری  150000دالر میباشند با توجه به
نتایج جدول  2سناریو یک با تعداد  18کلید دارای بیشترین زمان
تعمیرات در برنامه تعمیرات ساالنه میباشد همچنین سناریو دوم با
 10کلید کمترین زمان ممکن را در برنامه تعمیرات دارد در سناریو
سوم با توجه به جدول  2که در آن هزینههای خاموشی سناریوها
مقایسه شده است ،هزینه خاموشی مشترکین حدود  51/6درصد
کاهش یافته که بیشترین مقدار کاهش هزینه را نسبت به سناریوهای

Serial no. 86

جد ل  :1اطالعات کلیدهای مورد استفاده
نو تجهیز

هزینه ا لیه

هزینه س یس

احتمال

مدت زمان

(دالر)

تعمی ات (دالر)

عملک د

عملک د

5000

300

98%

6000

20

97%

ع

3

2.271

2

1.405

1.214 1.19

30

1

ن
م()h/yer.cust

 .3-1نوعسنجی کلیدها

دیگر دارد برای بررسی پایایی شبکه در سناریوها از شاخص سایدی
استفاده شده است نتایج حاصل از درصد کاهش میانگین تداوم وقفه
سیستم در هر سناریو در شکل  3مشخصشده که سناریو یک با
کاهش  47/6درصدی بیشترین کاهش را دارد لذا در کل سناریو سوم
بهینهترین تابع هدف را دارد و میتوان بیان کرد که ترکی هر دو نوع
کلید در مسئله مکانیابی بهینهترین شرایط را برای شبکه فراهم
میآورد هر چند که در بخش بعدی تأثیر میزان هزینه سرمایهگذاری
اولیه ،بر مسئله مکانیابی کلیدها مورد ارزیابی قرار گرفته است

0
3

2

ل

شکل  :3مقایسه میانگین تداوم وقفه در سناریوهای مختلف

 .3-2تحلیل حساسیت بیشینه سرمایهگذاری اولیه
در برنامهریزی سیستمهای الکتریکی مقدار هزینه سرمایهگذاری اولیه
از اهمیت باالیی برخوردار است لذا در این مقاله هزینه سرمایهگذاری
اولیه بهعنوان یک محدودیت در برنامهریزی مسئله بیانشده است
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جد ل  :2نتایج نو سنجی کلیدها
سناریوها

بکه
ا لیه
سناریو 1

ع
ف
k$

ع

ز
k$

RCS

7 3

7 3

---

---

9

029

---

| F1: 3D, 4U,5D | F2: 2D,3D
F3: 3U,4D,5U | F4: 3D,4D,5U
| | F5: 2U,3U | F6: 2D,3D
F7: 2D,4U,5D

سناریو 2

06

89

سناریو 3

052

885

F1: 4D,5D | F2: 3D | F3:
3U,4D,5U | F4: 4D | F5:
2U | F6: 3D | F7: 3D
F1: 4D,5D | F2: 3D | F3:
3U,4D,5U | F4: 4D | F6:
3D

هزینه سرمایهگذاری از  30000دالر تا  210000با پلههای
 15000دالری انتخاب شده و نتایج حاصله در جدول  3گزارش
شده است
تعداد کلیدهای بهکاررفته در سرمایهگذاریهای مختل در
جدول  3گزارش شده است با توجه به این شکل در
سرمایهگذاریهای کم به دلیل مقدار سرمایهگذاری کمی که انجام
شده است ،تعداد کلیدهای دستی بیشتری بهکار برده شده است تا
بتواند درصورت امکان ناحیه بیشتری از شبکه را تحت پوشش قرار
دهند با افزایش سرمایهگذاری کلیدهای اتوماتیک بیشتری در
شبکه قرار دادهمیشود دلیل تمایل بهکارگیری کلیدهای اتوماتیک
در سرمایهگذاریهای باالتر آن است که این کلیدها سرعت عملکرد
بهتری نسبت به کلیدهای دستی دارند لذا ایزوالسیون محل خطا

MCS

RCS

0

0

---

ز
MCS

k$

ش ف
k$

0

0

0

8

0

F4: 3D | F5: 2U,3U | F7: 3D

ز

0
5

8

50

68

50

8 9

50

828

با سرعت بیشتری امکانپذیر میشود و بارها خاموشی کمتری را
تجربه میکنند
شکل 4حساسیت شاخص میانگین تداوم وقفه شبکه (سایدیو
را نسبت به سرمایهگذاریهای مختل

نشان میدهد با توجه به

این شکل مشاهده میشود که با افزایش سرمایهگذاری اولیه
شاخص پایایی مذکور رو به بهبودی است اما این کاهش در حدی
از سرمایهگذاری ثابت میماند ،دلیل آن نیز تابع هدف در نظر
گرفته شده است که در بهینهسازی مسئله امکان سرمایهگذاری
بیش از  204000دالر را فراهم نمیسازد و این بیشینه سرمایه
بهینه ایی است که با توجه به تابع هدف و مدل شبکه میتواند
بهینهترین حالت را برای شبکه مهیا سازد

جد ل  :3تحلیل بیشینه هزینه س مایهگذاری ا لیه
ز

ش

ع

ع
ف
k$
335

MCS

RCS

30

5

0

45

259

2 2

7

0

60

92

k$
30

k$

28

7

060

5

3

90

2

02

7

3

75
105

09

98

7

120

075

9

5

6

135

063

9 3

5

7

150

052

885

5

8

165

0 5

867

180

039

852

3

195

027

809

5

204

026

799

2

210

026

799

2

Serial no. 86

9
0

جد ل  :4تحلیل حساسیت حداقل پایایی مورد انتظار از بکه
هزینه
ض یب

قفه

زنی

بکه
()k$

میانگین قفه

تعداد کلیدها

سیستم
(h/year
)cust

MCS

RCS

0/1

0 7

/073 7

0

0

0/2

0 3

/07 09

0

0

0 /3

932

/ 99

0/4

9

/ 98

0/5

9 2

/ 07

8
5

8
8

0/6

896

/ 379

5

8

0 /7

89

/ 632

7

7

0/8

888

/ 579

5

8

0/9

887

/ 63

5

8

1

88

/ 772

5

8
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1.6

مدلهای غیرخطی نیل به جوابهای بهینه مطلق را تضمین نمیکنند،
برای بررسی کارآمدی و اثربخشی مدلسازی خطی انجامگرفته،
مقایسهای با نتایج حاصل در مرجع [ ]6صورت گرفته است این مرجع
یک مدلسازی غیرخطی ارائه داده و توسط الگوریتم ژنتیک به حل
مسئله پرداخته است با قراردادن کلیدهای مرجع در مدلسازی شبکه
در مقاله ،نتایج جدول  5مشخص شده است با توجه به نتایج مدل
غیرخطی از رسیدن به پاسخ بهینه مطلق ناکارآمد بوده و در یک نقطه
بهینه محلی جواب مسئله را ارائه داده است کارآمدی مسئله ازآنجا
مشخص است که در مدل غیرخطی مقدار سرمایهگذاری 234000
دالر بوده که این مقدار در مدل خطی این مقاله  204000دالر بوده و
این یعنی با  %12/8سرمایهگذاری کمتر به شرایط بهینهتری از شبکه
ازلحاظ کاهش هزینه وقفهها و پایایی شبکه خواهیم رسید

ن

1.7

 .3-4بررسی کارآمدی و اثربخشی مدلسازی

1.5
1.4

م h/yer.cust

1.3
1.2
1.1

30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
204
210
ش

ل ()k$

ز

کل  :4حساسیت میانگین قفه مشت کین به بیشینه هزینه
س مایهگذاری ا لیه

بحث و نتیجهگیری

 .3-3تحلیل حساسیت پایایی موردانتظار از شبکه
پایایی موردانتظار از شبکه یکی از اولویتهای بهرهبردار شبکه است
بهرهبردار شبکه با توجه به مقدار هزینه سرمایهگذاری اولیه میتواند
خواستههای متفاوتی از پایایی شبکه داشته باشد ،ازاینرو در این مقاله
برای مشخصکردن معاوضهای بین هزینه سرمایهگذاری اولیه و پایایی
شبکه ،میانگین تداوم وقفه سیستم (سایدیو بهعنوان شاخص پایایی
در نظر گرفته شده است
با تعری یک ضری وزنی در تابع هدف مطابق رابطه (24و
میتوان پایایی موردانتظار از شبکه را در تابع هدف مشارکت داد رابطه
(24و یک رابطه یکایی متشکل از دو بخش ،بخش اول مجموعه
هزینهها و بخش دوم شاخص پایایی شبکه است هر بخش توسط مقدار
پایه مربوطه یکایی شدهاند این مقدار پایه زمانی که تابع هدف فقط
شامل بخش مورد نظر است ،محاسبه میشود در جدول  4نتایج
حاصل از تغیر ضری وزنی تابع هدف ارائه شده است در این تحلیل
حداقل هزینه سرمایهگذاری اولیه  150000دالر در نظر گرفته شده
است
)(24

total

SAIDI

Base

SAIDI

T

)  (1  

C

Base

Obj.F  

C

نتایج جدول  4گویای این موضوع است که رسیدن به کمترین
میانگین وقفه مشترکین نیازمند بهکارگیری کلیدهایی با سرعت
عملکرد باال است که بتوانند در کمترین زمان ممکن بارهای منقطع را
بازیابی نمایند با کاهش ضری وزنی شاخص پایایی شبکه در تابع
هدف ،کلیدهای دستی نیز بهدلیل هزینه کمتری که دارند در شبکه
قرار داده میشوند

Serial no. 86

برنامهریزی خطی مکانیابی و نوعسنجی

در این مقاله مسئله مکانیابی و نوعسنجی کلیدهای کنتـرل از راه دور
و دســتی ،بــا یــک برنامــهریزی خطــی ارائــه گردیــد نتــایج حاصــل از
نوع سنجی کلیدها ،استفاده از هر دو نوع کلیـدهای کنتـرل از راه دور و
دستی را برای رسیدن به مطلوبترین شرایط سـرمایهگذاری و شـبکه،
ملزوم کرد تحلیل حساسیت بر روی بیشینه هزینه سرمایهگذاری انجام
شد و نتایج وابستگی زیاد تعداد و محل قرارگیری کلیدها را به بیشـینه
هزینه سرمایهگذاری مشخص کردند ،هرچند که مشخص شـد در یـک
شبکه افزایش بیشینه هزینه سرمایهگذاری در حدی محدود میشـود و
افزایش بیش از آن نمیتواند موج بهینگی بیشتر تابع هدف گردد
برای معاوضه بین پایایی شبکه و مجموعه هزینهها تابع هدفی
متشکل از هر دو جزء ارائه شد با تغیر ضرای وزنی در تابع هدف
مشخص گردید که برای رسیدن به حداقل میانگین تداوم وقفه شبکه
بهکارگیری کلیدهای کنترل از راه دور به دلیل سرعت عملکردی باالتر
بیشتر شد و با کاهش ضری وزنی پایایی شبکه کلیدهای کنترلی به
دلیل هزینه کمتر نیز مورد استفاده قرار گرفتند برای بررسی کارآمدی
مدلسازی ارائهشده ،مقایسهای با نتایج مرجع [ ]6انجام شد نتایج این
مقایسه ناکارآمدی مدل غیرخطی را به نیل پاسخ بهینه مطلق نشان
میدهند همچنین مشخص شد که با استفاده از مدلسازی خطی این
مقاله نسبت به مدلهای غیرخطی با هزینه کمتری بهینهترین شرایط
برای شبکه مهیا خواهد شد
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از همفکری اعضای هیئت تحریریه مجله
علمی-پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز کمال سپاسگزاری را
دارند
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جد ل  :5نتایج مقایسه مدلخطی مقاله با مدل غی خطی م جع [.]6
هزینه قفه

مورد مطالعه

میانگین قفه

مقدار تابع

سیستم

هدف

بکه ()k$

(h/year
)cust

م جع []7

92

/239

این مقاله

799

/

9

مکان کلیدها
RCS

MCS

85

F1: 4U | F2: 2U,3D | F3: 4D | F4:
3D,5D | F5: 3D | F6: 2U | F7: 2D,4U

| F1: 3U,5D | F2: 2D | F3: 2U,3U,5D
F4: 2U,4D | F5: 2U,3U | F6: 1U,3D,3U
| F7: 4D

026

| F1: 4D,5D | F2: 3D | F3: 3U,4D,5U
F4: 3D,4U | F5: 2U,3U | F6: 3D | F7:
5D

F2: 2D | F6: 2D | F7: 2D,4U

()k$

عالئم و نشانهها
مجموعهها:

متغیرها:
T

مشخص کننده بازه مقدار گیری  R j؛

:Cj

: nt

دوره مورد مطالعه ( 15سالو؛

: nc

تعداد نقطه بارها؛

: nf

تعداد خطاهای شبکه؛

: nk

تعداد خطوط شبکه که کاندید نص کلیدها هستند؛

ثابتها:

Rcs

:N

: N Ms
Lj

: Ri

Inv
: CRcs
Inv
: CMs

هزینه خرید و نص کلید دستی؛

M
: CRcs

هزینه سرویس و تعمیرات کلید کنترل از راه دور؛

M
: CMs

هزینه سرویس و تعمیرات کلید دستی؛

: Inf

نرخ تورم؛

: Int

نرخ بهره؛

: At

نرخ ظاهری؛

: Ri

تداوم وقفه iام؛

: P Rcs

احتمال عملکردی کلید کنترل از راه دور؛

: P Ms

احتمال عملکردی کلید دستی؛

: R Rcs
: R Ms

مدت زمان عملکرد کلید دستی؛

: i

نرخ خرابی خطای iام؛

: R̂ij

مقداری دلخواه و بسیار بزرگتر از  R i j؛

وجود کلید کنترل از راه دور در مسیر دیده شدن خطای iام

مشخص کننده وجود کلید دستی در مسیر دیده شدن خطای
iام توسط نقطه بار  jام؛

Lj

: Fi

: M kD

متغیر کمکی جهت بیان خطیسازی؛
وجود یا عدم وجود کلید دستی را در ابتدای خط kام بیان
میکند؛

U

مدت زمان عملکرد کلید کنترل از راه دور؛

تعداد کل کلید دستی؛

توسط نقطه بار jام؛
: M iL j

هزینه خرید و نص کلید کنترل از راه دور؛

تعداد کل کلید کنترل از راه دور؛

: Mk

وجود یا عدم وجود کلید دستی را در انتهای خط kام بیان
میکند؛

: RkD

وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور را در ابتدای خط kام
بیان میکند؛

: RkU

وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور را در انتهای خط kام

بیان میکند( 
: RiM DkU

k

 1, 2 , ..., n

 kو؛

وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور در انتهای خطهایی
که مابین وقفه iام و مکان  M kDقرار دارند؛

: RiM D D
k

وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور در ابتدای خطهایی
که مابین وقفه iام و مکان  M kDقرار دارند؛

M U

: Ri U k

وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور در انتهای خطهایی
U

Inv

CB

Lj

: i

که مابین وقفه iام و مکان  M kقرار دارند؛

محدودیت سرمایهگذاری اولیه؛
ماتریس بهدستآمده از پخش بار خطی و مشخص نمودن

: RiMU D
k

U

که مابین وقفه iام و مکان  M kقرار دارند؛

تأمین یا عدم تأمین نقطه بار jام مادامی که وقفه iام رخ
میدهد
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وجود یا عدم وجود کلید کنترل از راه دور در ابتدای خطهایی

: MiM DkU

وجود یا عدم وجود کلید کنترل دستی در انتهای خطهایی
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 قرار دارند را مشخص میکند؛Rk ام و مکانi که مابین وقفه
متغیر باینری که وجود یا عدم وجود کلید کنترل دستی در
قرار دارند را

D

Rk

: MiM DkD

ام و مکانi ابتدای خطهایی که مابین وقفه
مشخص میکند؛

متغیر باینری که وجود یا عدم وجود کلید کنترل دستی در
قرار دارند را

U

Rk

: MiMUkU

ام و مکانi انتهای خطهایی که مابین وقفه
مشخص میکند؛

متغیر باینری که وجود یا عدم وجود کلید کنترل دستی در
قرار دارند را

RkU

: MiMUkD

ام و مکانi ابتدای خطهایی که مابین وقفه
مشخص میکند؛
مقدار کل تابع هزینه؛

:C T

هزینه کل خرید و نص تجهیزات؛

: C Inv

ام؛t ضری اقتصادی برای بیان ارزش کنونی سرمایه سال

: PWt

هزینه کل تعمیرات و سرویس تجهیزات در طول دوره؛

:C M

هزینه کل خاموشی مشترکین در طول دوره مورد مطالعه؛

Cost
: CICTotal

ام در یک سال؛j هزینه خاموشی مشترک

: CIC Cost
j

ام که مدت زمان خاموشی مشترکj هزینه قطعی مشترک

: f01.7 ( RTj )

 ساعت است؛1/7  تا0 ناشی از کلیه خطاها مابین
ام که مدت زمان خاموشی مشترکj هزینه قطعی مشترک

: f16.71( RTj )

 ساعت است؛6  تا1.71 ناشی از کلیه خطاها مابین
ام ناشی از کلیهj مدت زمان خاموشی ساالنه مشترک

: U Tj

خطاها؛
 ام؛i ام ناشی از خطایj مدت زمان خاموشی ساالنه مشترک

:U i L j

ام ناشی از کلیه خطاها؛j نرخ خرابی مشترک

:  Tj

ام؛i ام ناشی از خطایj نرخ خرابی مشترک

: i L j

ام؛i ام ناشی از خطایj تداوم خاموشی بار

: Ri j

ام ناشی از کلیه خطاها؛j تداوم خاموشی بار

: RTj
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