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اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي 
 سامانه های توزیع الکتریکي 

توسعه ي تجهیزات کنترلي و حفاظتي در شبکه ی توزیع 

الکتریکي و اثرات آن بر بهبود پایایي

واژه هاي کلیدي: اتوماسیون توزیع الکتریکي، پایایي )قابلیت اطمینان( سامانه های 
قدرت، زیرساخت کنترلي و حفاظتي سامانه ي اتوماسیون توزیع الکتریکي

ــبکه هاي  ــي موجود در ش یکي از چالش هاي اساس
ــه ي خدمت به  ــدم تداوم ارای ــع الکتریکي، ع توزی
ــالیان اخیر، با توجه به  ــترکین مي باشد. در س مش
ــث کیفیت  ــترکین، مبح ــزات مش ــرات تجهی تغیی
ــع الکتریکي بیش  ــامانه های توزی توان و پایایي س
ــان صنعت برق قرار  ــش مورد توجه کارشناس از پی
ــري مقاالت،  ــمت اول این س ــت. در قس گرفته اس
ــازي سامانه هاي اتوماسیون توزیع به عنوان  پیاده س
ــته در بهبود پایایي مورد  یکي از راهکارهاي برجس
ــه راهکار  ــي قرار گرفت. به همین منظور، س بررس
ــامل،  ــامانه ها ش ــود پایایي این س ــور بهب ــه منظ ب
ــرل، حفاظتي  ــامانه ی کنت ــعه ي تجهیزات س توس
ــیون توزیع الکتریکي  ــامانه ي اتوماس ــي س و پایش
ــامانه ی  ــعه ي تجهیزات س ــد. توس ــنهاد گردی پیش
ــیون توزیع  ــامانه هاي اتوماس کنترل و حفاظتي س
ــاخت ها بر بهبود پایایي  ــي تأثیر این زیرس و بررس
سامانه های توزیع، موضوع مورد بررسي قسمت هاي 
ــوم این سري مقاالت بوده است. به منظور  دوم و س
ــي  ــده، در این مقاله بررس تکمیل مطالعات ارایه ش
ــاخت هاي کنترلي و حفاظتي  ــر همزمان زیرس تأثی
سامانه هاي توزیع الکتریکي بر پایایي این سامانه ها 
ــور برقراري  ــرد. به منظ ــورد ارزیابي قرار مي گی م
ــدن امکان مقایسه، مطالعات  پیوستگي و فراهم ش
ــبکه ي نمونه ي  ــده در این مقاله بر روي ش انجام ش

تجهیز شده در قسمت هاي پیشین اجرا مي شود. 
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دکتر علیرضا فریدونیان دکتر حمید لسانیمهندس علیرضا شهسواري

قسمت چهارم
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1. مقدمه
ــبکه هاي توزیع الکتریکي  چالش هاي موجود در ش
ــامانه ها در  ــون این س ــات پیرام ــرورت مطالع و ض
قسمت هاي پیشین این سري مقاالت مورد بررسي 
ــت ]1-3[. ضرورت بررسي مسأله ي  قرار گرفته اس
ــامانه های توزیع در مطالعات انجام  بهبود پایایي س
ــوي مصرف کنندگان و  ــذرگاه تغییر الگ ــده از گ ش
ــي که محتمل در  ــاء خطاهای تجهیزات آن ها، منش
شبکه ی توزیع و همچنین نقش پایایي شرکت هاي 
ــامانه تجدید  ــازار رقابتي موجود در س ــع در ب توزی
ــده اند. حال آن که، ظهور  ــاختار یافته، معرفي ش س
فناوری های جدید ارتباطي، کنترلي و نظارتي یکي 
ــرکت هاي  ــل مؤثر در جلب توجه ش ــر از عوام دیگ
ــازي سامانه هاي توزیع  توزیع الکتریکي در پیاده س
الکتریکي مي باشد. از طرفي در سالیان اخیر، با رشد 
ــامانه ها و  علم و ظهور فناوری های جدید، ارزش س
ــای متداول ارتباطي، کنترلي و نظارتي به  فناوری ه
ــت. بنابراین، در  ــمگیري کاهش یافته اس طور چش
ــامانه هاي اتوماسیون  شرایط حاضر، پیاده سازي س
ــامانه هاي توزیع،  ــع عالوه بر افزایش پایایي س توزی

اقتصادي خواهد بود.
ــاره  ــین اش ــمت هاي پیش همان طور که در قس
ــي متأثر  ــامانه هاي توزیع الکتریک ــد، پایایي س ش
ــي در هر  ــي خاموش ــداوم و فراوان ــر ت از دو پارامت
ــد. در ]2[ کاهش  ــي مي باش ــاي نوع ــداد خط رخ
ــتفاده از توسعه ي  ــي مشترکین با اس تداوم خاموش
ــامانه ی کنترل سامانه هاي اتوماسیون  تجهیزات س
ــي کمي و کیفي قرار  ــع الکتریکي مورد ارزیاب توزی
ــیاري  ــت. از طرفي با توجه به این که بس گرفته اس
از خطاهاي منجر شونده به خاموشي در شبکه هاي 
ــاء طبیعي هستند، در  توزیع الکتریکي داراي منش
ــامانه هاي  ــش فراواني رخداد خطا در س عمل کاه
ــت. در ]3[،  ــکان ناپذیر اس ــي ام ــع الکتریک توزی
ــعه ي تجهیزات حفاظتي به عنوان یکي از راه  توس
ــترکین متأثر  حل هاي عملي در کاهش فراواني مش

از هر رخداد خطا بررسي شده است.
ــده، در این مقاله  ــب بیان ش ــا توجه به مطال ب
ــامانه هاي  ــان تجهیزات س ــعه ي هم زم ــر توس تأثی
ــیون توزیع  ــامانه  هاي اتوماس حفاظتي و کنترلي س
ــامانه ها مطالعه مي شود.  الکتریکي بر پایایي این س
ــعه ي هم زمان  ــأله ي توس ــور، مس ــه همین منظ ب
ــبکه ي مورد  ــي و حفاظتي در ش ــزات کنترل تجهی
ــین مورد مطالعه ي کمي  ــي قسمت هاي پیش بررس
ــرار مي گیرد و نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج  ق

قسمت هاي پیشین مقایسه مي شود.

2. بررسي کیفي تأثیر تجهیزات کنترلي و 
حفاظتي در شبکه ی توزیع الکتریکي

ــامانه هاي کنترلي و حفاظتي سامانه هاي توزیع  س
ــي به ترتیب در ]2[ و ]3[ به تفصیل مورد  الکتریک
ــن توابع عملکردي  ــي قرار گرفته اند. همچنی بررس

ــي  ــامانه ها و اجزاي آن ها مورد بررس ــر یک از س ه
ــمت، تنها به  ــت. بنابراین در این قس قرار گرفته اس
ــي کیفي تأثیر این تجهیزات بر بهبود پایایي  بررس
ــامانه هاي توزیع پرداخته مي شود. همان طور که  س
ــاي عملیاتي مؤثر در  ــد، یکي از راهکاره ــاره ش اش
ــامانه ی  ــش اثرات حاصل از رخداد خطا در س کاه
توزیع الکتریکي، بازیابي بارهاي منقطع شده است 
ــامانه ي  ــیله ي تابع عملکردي بازآرایي س که به وس
ــود. ابزارهاي  ــي محقق مي ش ــیون الکتریک اتوماس
کنترلي به منظور بازآرایي شبکه در شرایط رخداد 
ــوند، بنابراین ابزارهاي کنترلي  خطا استفاده مي ش
ــار در صورت رخ  ــبکه از جمله کلیدهاي قطع ب ش
ــداوم( قطعي بارها  ــا در کاهش زمان )ت دادن خط
موثر واقع مي شوند و تأثیري بر فراواني خطا ندارند 

 .]5-4[
ــامانه ی  ــا،  س ــداد خط ــس از رخ ــي پ از طرف
ــت که نسبت به بروز  ــامانه ای اس حفاظتي اولین س
ــان داده و نواحي خطادار را  ــا عکس العمل نش خط
ــامانه ی  ــد. بنابراین عملکرد صحیح س ــدا مي کن ج
حفاظتي تضمین کننده ی عملکرد صحیح سامانه ی 

اتوماسیون در صورت رخداد خطا است. 
ــمتي  ــن، در صورت وقوع خطا در قس همچنی
ــایر تجهیزات و  ــه س ــت ک ــوب اس ــبکه، مطل از ش
ــالم شبکه از بخش هاي آسیب دیده  قسمت هاي س
ــترکین نواحي ایزوله شده  جدا شوند. بنابراین مش
خاموشي برابر زمان تعمیرات را تجربه مي کنند، در 
ــانی به مشترکین نواحي دیگر  حالي که خدمت رس
ــه مي یابد. بنابراین  ــبکه بدون هیچ وقفه اي ادام ش
تجهیزات حفاظتي مانع از گسترش خاموشي ناشي 
ــبکه مي شوند، به  از رخداد خطاي نوعي در کل ش
ــبکه هاي  ــود این تجهیزات در ش ــارت دیگر وج عب
ــترکین  توزیع الکتریکي منجر به کاهش تعداد مش
متأثر شده از خاموشي مي شود. بنابراین واضح است 
که در مطالعات پایایي، توسعه ي تجهیزات حفاظتي 
ــي مشترکین و به  منجر به کاهش فراواني خاموش
ــي  ــع آن منجر به کاهش میانگین زمان خاموش تب

مشترکین مي شود]7-6[.
ــده در فوق و  ــن با توجه مطالب ذکر ش بنابرای
ــین، توسعه ي تجهیزات  مطالعات قسمت هاي پیش
ــود پایایي  ــزایي بر بهب ــي حفاظتي تأثیر بس کنترل
ــال پس از  ــي دارد. ح ــع الکتریک ــبکه هاي توزی ش
ــامانه هاي کنترلي  ــناخت توابع عملکردي زیر س ش
ــوأم این  ــردي و تأثیر ت ــع عملک ــي، تواب و حفاظت
ــي قرار  ــود پایایي مورد بررس ــاخت ها بر بهب زیرس
مي گیرد. به عنوان مثال، توالي حفاظتي و کنترلي 
ــان داده شده در شکل 1 در  براي فیدر نمونه ي نش
ــرح زیر  صورت رخداد خطا در خط پنج فیدر، به ش

است:
ــیله ي قطع کننده ي  ــه وس ــخیص خطا ب • تش

کنترل پذیر مدار شماره سه )RCCB 3(؛
• دریافت گزارش ناشي از خاموشي در سامانه ي 

مدیریت خاموشي؛
• تعیین محل خطا با توجه به گزارشات ارسالي 

از ادوات پایشي موجود در شبکه؛
ــد قطع بار  ــدن به کلی ــان باز ش ــال فرم • ارس

SW2؛
• ارسال فرمان وصل به کلید SW3؛

ــبکه به صورت  ــر محل خطا و اصالح ش • تعمی
حالت اولیه.

ــي و حفاظتي ارایه  ــب کنترل ــا توجه به ترتی ب
ــش پنجم فیدر   ــده در فوق، رخداد خطا در بخ ش
ــل کردن RCCB 3 منجر به وقفه در ارایه ي  و عم
ــوم و  ــترکین موجود در نقطه بار س خدمت به مش
ــورت عملکرد  ــود. حال آن که در ص ــارم مي ش چه
ــترکین نقطه بارهاي اول  بي نقص RCCB 3 مش
ــا را تجربه  ــداد خط ــي از رخ ــي ناش و دوم خاموش
ــود تجهیزات حفاظتي  ــد کرد. بنابراین وج نخواهن
در سامانه هاي اتوماسیون توزیع الکتریکي منجر به 
کاهش تعداد مشترکین متأثر از خاموشي مي شود؛ 
به عبارت دیگر وجود این تجهیزات موجب کاهش 
فراواني خاموشي ناشي از هر خطاي نوعي مي شود. 
ــکان بازیابي  ــق خطا، ام ــن محل دقی ــس از یافت پ
ــال  ــود در نقطه بار چهارم با ارس ــترکین موج مش
ــته  ــال فرمان بس ــدن به SW2 و ارس فرمان باز ش
ــد. بنابراین وجود  ــه وجود مي آی ــده به SW3 ب ش
ــدر مورد مطالعه، منجر به  تجهیزات کنترلي در فی
ــي مشترکین موجود در نقطه  کاهش زمان خاموش
ــت. بنابراین توسعه ي هم زمان  ــده اس بار چهارم ش
ــامانه هاي حفاظتي و کنترلي منجر به  تجهیزات س

بهبود پایایي شبکه مي شود. 
حال در صورتي که فیدر مورد مطالعه تجهیزات 
کنترلي )SW1 و SW2( وجود نداشته باشد، پس 
ــدن RCCB 3  منجر به  ــداد خطا، قطع ش از رخ
ــترکین نقطه  ــاد وقفه در ارایه ي خدمت به مش ایج
ــوم و چهارم مي شود. ولي به دلیل عدم وجود  بار س
ــازی1 محل  تجهیزات کنترلي، امکان مانور و جداس
ــات بازیابي امکان  ــا وجود ندارد. بنابراین عملی خط
ــي تجربه شده توسط  ــت و زمان خاموش پذیر نیس
ــوم و چهارم برابر زمان  ــترکین نقطه بارهاي س مش
ــد. بنابراین  ــده مي باش ــیب دی ــش آس ــر بخ تعمی
ــود تجهیزات  ــي، وج ــاي نوعي مورد بررس در خط
کنترلي منجر به کاهش زمان خاموشي تجربه شده 
ــوم از مدت زمان تعمیر به  ــترکین نقطه بار س مش

مدت زمان کلیدزني مي شود. 
ــزات حفاظتي  ــي که تجهی ــي در صورت از طرف
)RCCB 2 و RCCB 3( وجود نداشته باشد. پس 
از رخداد خطا در خط پنجم، RCCB 1 نسبت به 
خطاي رخ داده شده عکس العمل نشان مي دهد که 
ــود.  ــي در تمامي نقطه بارها مي ش منجر به خاموش
ــازی محل  ــا توجه محل خطا، امکان جداس حال ب
ــال فرمان قطع به SW1 و  ــیله ي ارس خطا به وس

1. Isolation

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي...
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ــود. پس از آن با ارسال فرمان  SW2 فراهم مي ش
 SW3 و فرمان وصل به RCCB 1 وصل مجدد به
امکان بازیابي خدمت رسانی به مشترکین نقطه بار 
ــود. بنابراین عدم وجود  ــارم فراهم مي ش اول و چه
تجهیزات حفاظتي منجر به افزایش تداوم و فراواني 

رخداد خطاي نوعي مورد بررسي شده است. 

3. بهبود پایایي سامانه ی توزیع الکتریکي با 
استفاده از تجهیزات کنترلي و حفاظتي در 

شبکه ی توزیع الکتریکي
ــر وجود ادوات  ــده، تأثی با توجه به مطالب بیان ش
ــر قابلیت  ــورت توأم ب ــي به ص ــي و حفاظت کنترل
ــبکه ي نشان داده در شکل 2، در قالب  اطمینان ش
ــناریو ارایه مي شود. به  مطالعات عددي طي چند س
ــدن امکان مقایسه با نتایج حاصل  منظور فراهم ش

ــده در ]2-3[ نتایج مطالعات انجام شده در این  ش
قسمت نیز تکرار مي شود. اطالعات مربوط به نقطه 
بارها و خطوط شبکه نمونه ي مورد مطالعه در ]2[ 

ارایه شده است. 

3.1. سناریوي اول: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهیز نشده

ــمت هاي دوم و سوم این سري مقاالت،  همانند قس
ــامانه ی  ــناریوي اول مطالعات پایایي براي س در س
ــود. به  ــکل 2 ارایه مي ش ــده در ش ــان داده ش نش
ــده در شکل 1،  همین منظور مطابق مثال ارایه ش
مشترکین متأثر از هر حالت رخداد خطاي محتمل 
ــپس مدت زمان خاموشي  ــود و س مشخص مي ش
ــل رخداد خطاهاي با  ــبکه به دلی هر نقطه بار از ش

ــبه مي شود. با توجه به این  که  احتمال  وقوع محاس
در قسمت دوم و سوم این سري مقاالت، محاسبات 
ــکل 2 به  ــده ش ــبکه ي نمونه تجهیز نش پایایي ش
ــده است، در این قسمت تنها نتایج  تفصیل ارایه ش
ــازي ارایه مي شود ]2-3[. جدول  حاصل از شبیه س
ــاخص هاي پایایي نقطه بارهاي شبکه ي نمونه  1 ش
ــاخص هاي  و فیدر را گزارش مي دهد. همچنین ش

پایایي کلي شبکه در جدول 8 ارایه شده است.

3.2. سناریوي دوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهیز شده به وسیله ي 

کلیدها قطع بار
ــي بر بهبود  ــي تأثیر ادوات کنترل ــه منظور بررس ب
ــبکه ي نمونه، شبکه ي مورد  شاخص هاي پایایي ش
ــکل 3 تجهیز شده   مطالعه در حالتي که مطابق ش

شکل 1. فیدر مورد مطالعه

شکل 2. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه

جدول 1. شاخص هاي پایایي نقطه بار و فیدر سناریوي اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا بارنقطه  دريف
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 05/5 3 0/1 1055 05/5 05/1 3 11/101 999989/5 
8 05/5 3 0/1 8805 
3 05/5 3 0/1 1055 

2 1 95/5 3 05/8 1305 95/5 05/8 3 9 999191/5 
0 95/5 3 05/8 1305 
1 95/5 3 05/8 1595 
0 95/5 3 05/8 1595 
9 95/5 3 05/8 1305 
9 95/5 3 05/8 1810 
15 95/5 3 05/8 1810 
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شکل 3. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه

اتوماسیون توزیع براي بهبود پایایي...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا بارنقطه  دريف
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 05/5 3 0/1 1055 05/5 05/1 3 11/101 999989/5 
8 05/5 3 0/1 8805 
3 05/5 3 0/1 1055 

2 1 95/5 3 05/8 1305 95/5 05/8 3 9 999191/5 
0 95/5 3 05/8 1305 
1 95/5 3 05/8 1595 
0 95/5 3 05/8 1595 
9 95/5 3 05/8 1305 
9 95/5 3 05/8 1810 
15 95/5 3 05/8 1810 
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  نرخ خطا بارنقطه  دريف
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  نرخ خطا بارنقطه  دريف
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 05/5 3 0/1 1055 05/5 05/1 3 11/101 999989/5 
8 05/5 3 0/1 8805 
3 05/5 3 0/1 1055 

2 1 95/5 3 05/8 1305 95/5 05/8 3 9 999191/5 
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15 95/5 3 05/8 1810 
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است، مورد بررسي قرار مي گیرد. محاسبات پايايي 
ــده به وسیله ي کلیدها  شبکه ي نمونه ي تجهیز ش
قطع بار به تفصیل در ]2[ مورد بررسي قرار گرفته 
است. بنابراين تنها نتايج حاصل از محاسبات انجام 
ــود. نتايج شاخص هاي  ــده در ]2[ گزارش مي ش ش
ــده  پايايي نقطه بار و فیدر در جداول 2 و 8 ارايه ش

است.

3.3. سناریوي سوم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه ی تجهيز شده به وسيله ي 

فيوزها 
ــامانه هاي  يکي ديگر از راهکارهاي بهبود پايايي س
ــعه ي فیوزها در اين شبکه ها  توزيع الکتريکي توس
ــبکه هاي توزيع در  ــت. به طور کلی فیوزها در ش اس
ــاخه هاي فرعي نصب مي شوند. به منظور بررسي  ش
ــبکه ی مورد  ــر فیوزهاي الکتريکي بر پايايي ش تأثی
مطالعه، شاخص هاي پايايي شبکه ي شکل 4 مورد 
ــبکه ي نشان داده شده در  ارزيابي قرار مي گیرد. ش

اين شکل همان شبکه ي شکل 2 است که در چند 
شاخه ي فرعي آن فیوز نصب شده است. محاسبات 
ــناريو نیز در ]3[ به تفصیل  پايايي مربوط به اين س
ــت. بنابراين، تنها نتايج شاخص هاي  ارايه شده اس
ــکل 4 مطابق با جدول 3  پايايي نقطه بار و فیدر ش
ارايه شده است. همچنین شاخص هاي پايايي کلي 

شبکه در جدول 8 گزارش شده است.

4.3. سناریوي چهارم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهيز شده به وسيله ي 

قطع کننده هاي کنترل پذیر مدار 
ــع ــد قط ــي مانن ــعه ي ادوات حفاظت  در]3[ توس

ــوان يکي  ــدار، به عن ــرل پذير م ــاي  کنت  کننده ه
ديگر از راهکارهاي بهبود پايايي سامانه هاي توزيع 
ــبکه ها مورد تحلیل قرار گرفته  الکتريکي در اين ش
ــر قطع کننده هاي  ــي تأثی ــور بررس ــت. به منظ اس
ــبکه ی مورد مطالعه،  کنترل پذير مدار بر پايايي ش
ــاخص هاي پايايي شبکه ي شکل 5 مورد ارزيابي  ش

قرار مي گیرد. شبکه ي نشان داده شده در اين شکل 
ــبکه ي شکل 2 است که به وسیله ي تعداد  همان ش
سه قطع کننده کنترل پذير مدار تجهیز شده است. 
محاسبات پايايي اين سناريو مطابق محاسبات ارايه 
ــل از ارزيابي  ــد و نتايج حاص ــده در ]3[ مي باش ش
ــده  ــي جداول 4 و 8 گزارش ش ــاخص هاي پاياي ش

است.

5.3. سناریوي پنجم: محاسبات پایایي 
شبکه ي نمونه تجهيز شده به وسيله ي 

تجهيزات کنترلي و حفاظتي 
در چهار سناريوي پیشین، تأثیر توسعه ي تجهیزات 
کنترلي و حفاظتي به صورت جداگانه مورد بررسي 
ــاخص هاي پايايي نقطه بار و  قرار گرفت و نتايج ش
فیدر نیز گزارش شد. در اين سناريو به بررسي وجود 
ــامل کلیدهاي قطع بار(  توأم تجهیزات کنترلي )ش
ــا و قطع کننده هاي کنترل پذير  و حفاظتي )فیوزه
ــود. به همین منظور شبکه ي  مدار( پرداخته مي ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 05/5 580/1 045/5 045 05/5 05505/5 5950/1  018/04 555558/5 
0 05/5 500/1  014/5 991 
5 05/5 580/1  045/5 045 

2 4 55/5 84111/5  909/5 0/598 55/5 09050/5 04550/5  8155/1 555554/5 
0 55/5 04998/5  085/5 0/051 
0 55/5 00111/5  450/5 4/158 
9 55/5 00111/5  450/5 4/158 
8 55/5 08555/5  000/5 0/000 
5 55/5 99009/5  055/5 00/514 
15 55/5 99009/5  055/5 00/514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 05/5 580/1 045/5 045 05/5 05505/5 5950/1  018/04 555558/5 
0 05/5 500/1  014/5 991 
5 05/5 580/1  045/5 045 

2 4 55/5 84111/5  909/5 0/598 55/5 09050/5 04550/5  8155/1 555554/5 
0 55/5 04998/5  085/5 0/051 
0 55/5 00111/5  450/5 4/158 
9 55/5 00111/5  450/5 4/158 
8 55/5 08555/5  000/5 0/000 
5 55/5 99009/5  055/5 00/514 
15 55/5 99009/5  055/5 00/514 

 

شکل 4. شبکه ي نمونه ي مورد مطالعه 
تجهیز شده به وسیله ي فیوزها

جدول 2. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي دوم
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ــبکه ي نمونه ي مورد مطالعه تجهیز  ــکل 5. ش ش
شده به وسیله ي قطع کننده هاي کنترل پذير مدار

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...
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0 55/5 00111/5  450/5 4/158 
9 55/5 00111/5  450/5 4/158 
8 55/5 08555/5  000/5 0/000 
5 55/5 99009/5  055/5 00/514 
15 55/5 99009/5  055/5 00/514 
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ــي و  ــکل 2 مورد بررس ــده ي ش نمونه ي تجهیز ش
ــبکه ي مورد مطالعه  تحلیل عددي قرار مي گیرد. ش
ــده در آن  ــزات کنترلي و حفاظتي نصب ش و تجهی

در شکل 6 نشان داده شده است. 
ــناريوهاي  ــده در س با توجه به نتايج حاصل ش
ــزات کنترلي  ــه تجهی ــار مي رود ک ــین، انتظ پیش
ــي مشترکین  موجب کاهش میانگین تداوم خاموش
ــن تجهیزات  ــوند. همچنی ــه ازاي رخداد خطا ش ب
ــي و به  ــش فراواني خاموش ــي موجب کاه حفاظت
ــوند.  ــي ش ــع آن کاهش میانگین زمان خاموش تب
ــي مانند  ــي بر فراوان ــاخص هاي مبتن بنابراين، ش

جدول 3. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي سوم

جدول 4. شاخص هاي پايايي نقطه بار و فیدر سناريوي چهارم

ــبکه ي نمونه ي مورد مطالعه تجهیز  شکل 6. ش
شده به وسیله ي تجهیزات کنترلي و حفاظتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خطانرخ  نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 43/0 4 00/1 1000 43310/0 04030/1 4 01/101 888990/0 
0 43/0 4 03/1 1313 
4 43/0 4 03/1 1030 

2 3 98/0 4 01/0 1043 98410/0 09110/0 4 83/3 888190/0 
3 91/0 4 94/1 813 
9 13/0 4 03/0 800 
1 13/0 4 03/0 800 
9 99/0 4 03/0 1000 
8 91/0 4 94/1 3/904 
10 91/0 4 94/1 3/904 

 

ــاخص هاي مبتني بر تداوم  ــايفي و همچنین ش س
ــت خوش تغییرات مي شوند. به  ــايدي دس مانند س
همین شاخص هاي پايايي براي نقطه بارهاي شبکه 
ــبه  ــه ازاي تمامي رخداد خطاهاي محتمل محاس ب
ــدول 5 نتايج  ــال، ج ــه عنوان مث ــود ]7[. ب مي ش
ــک )LP1( را گزارش  ــراي نقطه بار ي ــبات ب محاس
ــت، وجود  ــخص اس ــور که مش ــد. همان ط مي ده
ــدار در انتهاي خط  ــاي کنترل پذير م قطع کننده ه
ــه از فیدر اول موجب مي شود که رخداد  شماره س
خطا در خطوط چهار، پنج و شش تأثیري بر تداوم 
ــترکین نقطه بار اول نداشته باشد.  ارايه توان به مش

ــر، وجود قطع کننده هاي کنترل پذير  به عبارت ديگ
ــود که نرخ  ــوم باعث مي ش مدار در انتهاي خط س
ــش بر نرخ خاموشي  خطاي خطوط چهار، پنج و ش
نقطه بار يک بي تأثیر باشد. از طرفي به دلیل وجود 
کلید قطع بار در ابتداي خط سوم در صورت رخداد 
خطا در اين خطا، مشترکین موجود در نقطه بار اول 
ــي برابر مدت زمان کلیدزني را  مدت زمان خاموش
ــبکه ي مورد  تجربه خواهند کرد. بنابراين تجهیز ش
ــه با طرح هاي  ــکل 6 در مقايس مطالعه مطابق با ش
ــي و حفاظتي منجر به  ــعه ي تجهیزات کنترل توس
ــي مشترکین نقطه  کاهش تداوم و فراواني خاموش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 3 52/0 520 32553/0 52055/0 12/5  03/55 555513/0 
5 20/0 22/1 552/0 2/1125 
3 20/0 22/1 552/0 552 

2 3 35/0 3 52/0 380 22381/0 53530/0 28/1  53/5 555853/0 
2 35/0 3 52/0 380 
2 25/0 2035/1 535/0 8/355 
5 25/0 2035/1 535/0 8/355 
8 50/0 0055/1 505/0 321 
5 50/0 0055/1 505/0 5/302 
10 50/0 0055/1 505/0 5/302 
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  خطانرخ  نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 43/0 4 00/1 1000 43310/0 04030/1 4 01/101 888990/0 
0 43/0 4 03/1 1313 
4 43/0 4 03/1 1030 

2 3 98/0 4 01/0 1043 98410/0 09110/0 4 83/3 888190/0 
3 91/0 4 94/1 813 
9 13/0 4 03/0 800 
1 13/0 4 03/0 800 
9 99/0 4 03/0 1000 
8 91/0 4 94/1 3/904 
10 91/0 4 94/1 3/904 
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  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 3 52/0 520 32553/0 52055/0 12/5  03/55 555513/0 
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2 35/0 3 52/0 380 
2 25/0 2035/1 535/0 8/355 
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10 50/0 0055/1 505/0 5/302 
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ــود. همچنین محاسبات پايايي نقطه  بار اول مي ش
بار دوم )LP2( در جدول 6 ارايه شده است. وجود 
ــده در انشعاب ها منجر به کاهش  فیوزهاي نصب ش
ــي مشترکین نقطه بار دوم مي شود.  فراواني خاموش
ــي در  ــرح مورد بررس ــه با ط ــن در مقايس همچنی
ــعه ي تجهیزات حفاظتي، وجود کلید قطع بار  توس
ــترکین اين نقطه بار در شرايطي  امکان بازيابي مش

ــت را فراهم  که خطا در خط پنجم اتفاق افتاده اس
مي کند.

ــدول 5 و 6 براي  ــده در ج ــبات ارايه ش محاس
ــبکه نمونه صورت مي پذيرد  ــاير نقطه بارهاي ش س
و با توجه به نتايج آن ها شاخص هاي پايايي فیدر و 
کلي شبکه قابل محاسبه اند. جدول 7 شاخص هاي 
ــه و فیدر را  ــبکه ي نمون ــه بارهاي ش ــي نقط پاياي

جدول 8. شاخص هاي پايايي شبکه ی نمونه در سناريو هاي مورد بررسي

 )PL2( ــبات پايايي براي نقطه بار دو جدول 6. محاس
به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناريوي پنجم

 )PL1( جدول 5. محاسبات پايايي براي نقطه بار يک
به دلیل رخداد خطاهاي محتمل سناريوي پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا محل خطا
        

 
        

   
          

 311 31/1 3 01/1 1خط 
 101 10/1 3 10/1 2خط 
 0 110/1 0/1 10/1 3خط 
 1 1 1 1 4خط 
 1 1 1 1 5خط 
 1 1 1 1 6خط 

 200 200/1 101/1 12/1 مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا محل خطا
        

 
        

   
          

 11 01/0 1/0 1/0 1خط 
 0 0 0 0 2خط 
 11 000/0 1/0 00/0 3خط 
 360 12/0 3 00/0 4خط 
 1/13 000/0 1/0 00/0 5خط 
 0 0 0 0 6خط 

 1/200 261/0 11/1 31/0 مجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرخ خطا نقطه بار فيدر
        

 
        

   
          

SAIFI SAIDI CAIDI AENS ASAI 

1 1 52/0 0250/5 215/0 215 51115/0 91191/0 85/1  29/95 111199/0 
5 92/0 2855/0 582/0 2/900 
9 92/0 2058/1 255/0 255 

2 9 95/0 1599/5 811/0 2/991 98190/0 99119/0 12/0  95/1 111191/0 
2 59/0 1522/1 552/0 2/199 
8 29/0 5215/0 980/0 159 
2 29/0 5215/0 980/0 159 
5 85/0 9152/0 521/0 2/192 
1 81/0 0159/1 820/0 2/901 
10 81/0 0159/1 820/0 2/901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIFI SAIDICAIDIAENS ASAI موردمطالعهيشبکه
CIC
(US 

k$/yr) 
يويسنار

364/22888489/0269/88 77888/044360/2هياوليشبکهاول

يويسنار
دوم

زشدهيتجهيشبکه
46/0629/3888836/0748/29 77888/098682/0قطعباريدهايکليوسيلهبه

يويسنار
سوم

زشدهيتجهيشبکه
303/8888880/0328/98 47303/006820/2وزهايفيوسيلهبه

يويسنار
چهارم

يوسيلهبهزشدهيتجهيشبکه
48/208/9888783/0882/36 96749/083278/0رمداريکنترلپذيهاقطعکننده

يويسنار
پنجم

زاتيتجهزبااستفادهازشدهيتجهيشبکه
88/083/2888868/0442/20 69420/066366/0توأمبهصورتيوحفاظتيکنترل

گزارش مي دهد. همچنین شاخص هاي پايايي کلي  
شبکه در جدول 8 ارايه شده است. به منظور فراهم 
شدن امکان مقايسه، نتايج شاخص هاي پايايي ساير 
ــي در اين جدول گزارش  ــناريو هاي مورد بررس س

شده است.

جدول 7. شاخص هاي پايايي نقطه ی بار و فیدر سناريوي پنجم

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...
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ــاخص هاي پايايی  ــکل 7. مقدار ش ش
براي پنج سناريوي مورد بررسي

6.3. تحليل نتایج سناریوهاي مورد بررسي
با مقايسه ی نتايج حاصل از سناريوي مورد بررسي 
ــعه ي همزمان تجهیزات  مشخص مي شود که توس
کنترلي و حفاظتي در شبکه ي مورد مطالعه، تأثیر 
ــورد مطالعه  ــبکه ي م ــزايي بر بهبود پايايي ش بس
ــده در جدول  ــه که از نتايج ارايه ش دارد. همان گون
ــت، تجهیز شبکه ي مورد مطالعه به  8 مشخص اس
ــاخص هاي مبتني بر  ــي تأثیري بر ش ادوات کنترل
ــال آن که در اين  ــايفي ندارد. ح ــي مانند س فراوان
ــعه ي کلیدهاي قطع بار موجب بهبود  سناريو، توس

شاخص سايدي به میزان  78% مي شود. 
ــبکه ي  ــوم، افزودن فیوز به ش ــناريوي س در س
ــايفي و  ــاخص س ــي باعث کاهش ش ــورد بررس م
ــود، به عبارت ديگر  ــايدي به میزان  23% مي ش س
ــي  ــاخص هاي مبتني بر تداوم و فراواني خاموش ش
ــود يافته اند، زيرا  ــناريو به يک میزان بهب در اين س
ــب کاهش  ــبکه موج ــده به ش ــاي اضافه ش فیوزه
ــده  ــترکین از نواحي حفاظت ش ــري مش تأثیرپذي
ــود. به عبارت ديگر فیوزها  ــیله ي فیوز مي ش به وس
ــتند. بنابراين موجب  صرفاً تجهیزات حفاظتي هس
کاهش نرخ خاموشي و مدت زمان مربوط به همان 
ــود. به همین علت، شاخص  ــي نوعي مي ش خاموش
ــت. زيرا  ــناريوي دوم، بهبود نیافته اس ــدي س کاي
ــاخص هاي سايفي و  ــبت ش ــاخص کايدي از نس ش
سايدي به دست مي آيد. همچنین با توجه به نتايج 
گزارش شده در جدول 8 مشخص است که افزودن 
ــبکه ي مورد  قطع کننده هاي کنترل پذير مدار به ش
بررسي، موجب بهبود شاخص هاي سايفي و سايدي 
ــود. علت اين  به ترتیب به میزان 38% و 65% مي ش
ــتري نسبت به  ــايدي به مقدار بیش که شاخص س
ــت اين است که  ــايفي بهبود يافته اس ــاخص س ش
ــاي کنترل پذير مدار مورد نظر در اين  قطع کننده ه
سناريو عالوه بر قابلیت حفاظت، امکان مانور را در 

شرايط غیر عادي فراهم مي کنند.
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پیشنهادي  طرح  پیاده سازي 
ــناريوي پنجم موجب کاهش  س
ــايفي به میزان 48% مي شود.  س
ــه وجود  ــا توجه ب ــن، ب همچنی
ــزات کنترلي مقدار کاهش  تجهی
شاخص سايدي برابر 84% است 
که نسبت به دو سناريوي سوم و 
ــتر بهبود يافته است.  چهارم بیش
از طرفي با توجه به اين که قطع 
ــر از راه  ــاي کنترل پذي کننده ه
ــده در سناريوي  دور استفاده ش
ــي را نیز  ــرايط کنترل ــم ش پنج
ــدار کاهش  ــم مي کنند، مق فراه

ــابه آن  ــناريوي پنجم از مقدار مش ــايدي در س س
ــت. بنابراين توسعه ي  ــناريوي دوم کمتر اس در س
ــي عالوه بر  ــزات کنترلي و حفاظت ــان تجهی هم زم
بهبود شاخص هاي مبتني بر تداوم خاموشي، منجر 
ــاخص هاي مبتني بر فراواني خاموشي  به کاهش ش
ــود. به منظور فراهم شدن امکان مقايسه،  نیز مي ش
ــايفي، سايدي و کايدي براي  مقدار شاخص هاي س
ــناريوي مورد بررسي در شکل 7 ارايه شده  پنج س

است. 

4. جمع بندي
ــین در زمینه ي  ــل مطالعات پیش ــه منظور تکمی ب
ــي با  ــع الکتريک ــامانه های توزي ــي س ــود پاياي بهب
ــیون،  در اين مقاله  ــتفاده از سامانه هاي اتوماس اس
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ــي تأثیر زيرساخت هاي کنترلي و حفاظتي  به بررس
سامانه ي اتوماسیون توزيع الکتريکي پرداخته شد. 
به منظور فراهم شدن امکان مقايسه، نتايج حاصل 
ــمت هاي پیشین اين سري مقاالت  از مطالعات قس
در اين مقاله تکرار شد. بنابراين، مسأله ي توسعه ي 
ــامانه ی حفاظتي و کنترلي سامانه هاي  تجهیزات س
ــیون توزيع الکتريکي با استفاده از توسعه ي  اتوماس
ــاي قطع بار، قطع کننده هاي کنترل پذير از  کلیده
ــي قرار گرفت. با  ــدار و فیوزها مورد بررس راه دور م
ــه با نتايج  ــه به نتايج مطالعات عددي و مقايس توج
ــت آمده در مطالعات پیشین، مشخص شد که  بدس
ــعه و گسترش تجهیزات کنترلي و حفاظتي به  توس
صورت توأم و همزمان منجر به بهبود شاخص هاي 

پايايي شبکه ي مورد مطالعه مي گردد.
ادامه دارد نگارندگان:

علیرضا شهسواري: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت، آزمايشگاه تحقیقاتي سیستم و 
ماشین، دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

ــگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي و پژوهشگر  ــتاديار دانشکده برق دانش علیرضا فريدونیان: اس
پسادکتري دانشگاه تهران

حمید لساني: استاد دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

اتوماسيون توزيع براي بهبود پايايي...


