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 چکیده

بروز شرایط نامساعد جوی و حوادث طبیعی از جمله سیل، طوفان، زلزله و ... در صنعت برق که عمدتا منجرر بره قیعری و تلمیرل 

پذیری آن بره افزایش مقاومت سیستم و توانرایی بازشترتها و راهکارهای نوینی را برای های عظیم مالی شده است، روشخسارت

های در سرا قردرت های کند. همگام با افزایش تعداد و شدت این رویدادها در سیح شربکهترین نلو ممکن فراخوانی میاقتصادی

توجره مهندسرین و پذیر هستند، کرانون ها بسیار حساس و آسیباخیر و از آنجایی که تاسیسات و تجهیزات موجود در این شبکه

های انتقا  و توزیع بررای مررترتر شردن و . لذا تغییر نگرش توسط شرکتتغییر جهت داده است متاورین به بخش انتقا  و توزیع

رسد. ناپذیر به نظر میها و انرژی تغذیه نتده اجتنابهای قدرت با هدف کاهش تعداد خاموشیبرداری از شبکهتر شدن بهرهپربازده

 آوری ارائه شده است. برای دستیابی به این اهداف مفهومی با عنوان تاببنابراین 

بررای ارزیرابی بره بارهرا  منرابع تولیردیممکن از  یرهایتمام مس ودکارخبر اساس شمارش  شاخص ساختاریافته کی مقاله نیدر ا

 یک شبکه نمونهی، این شاخص بر روی تنهادیپ شاخص یاتربختبه منظور نتان دادن . شودمعرفی میقدرت  یهاشبکه آوریتاب

 .شرددحاصل استخراج می اعما  شده و نتایج

 کلمات کلیدی

 .های انتقا  و توزیع، شمارش مسیر، قیعی توانآوری، حوادث طبیعی، شرکتتاب
 

 مقدمه -1

 یزدادهایفرکزان  و شزدت رو یشآب و هوا باعث افزاا یدشد ییراتتغ

هفت ماه اول سال  یمرتبط با آب و هوا در سراسر جهان شده است. ط

بزار  و  یلمرتبط با آب و هزوا ااز جملزد دو سز یداد، هشت رو2112

متحده اتفاق افتاده کد هر کدام خسارات  یاالت( در ایدشش طوفان شد

از سزال  یز،،[. عزووه بزر ا1ارد دالر داشزتند  یلیزم یز از  یشب یمال

 شامل ،٪01از  یشبرق ب یباعث قطع ییآب و هوا یدشد یعقا، و2112

[. از طزرف 2متحده شزده اسزت   یاالتدر ا یشترب یا مشترک 01111

بزرق همننزان در  هاییرسزاختاست کزد ز ی،کننده اخبر نگران یگرد

بد  تواندیآنها م یبیقرار دارند کد قدرت تخر یاآممعرض حوادث فاجعد

و منجزر بزد خسزارات فزراوان و  یابزد و گسترده گسترش یعسر یشکل

در  ی[. بد عنوان مثال، طوفان سزند3از آن گردد   یناش هاییخاموش
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متحده را  یاالتاز شبکد برق در شرق ا یبخش بارگ 2112اواخر اکتبر 

 میلیزون 5.0بزرق  یمنجزر بزد قطعز یزدادرو یز،قرار داد. ا یرتحت تأث

را آشکار  یتواقع ی،ا هایخاموش ی،. ایدگرد یالتا 10کننده در مصرف

 سززازییادهو پ یسززازبززد مواوم یززازقززدرت ن یهاکززد شززبکد کنززدیم

 دارند. یمخرب یدادهایرو ی،چن ی،در برابر ا یعمل یهاحلراه

  ینزاناطم یزتشده در مفهزوم قابل یشنهادپ یهاحلو راه هاتحلیل

ا قزدرت ر یهاموجود در شبکد یهاکنندهمصرف یتمام ینکدا رغمیعل

 یبزرا تواننزدیحزوادث نم یشزداما با عدم توجزد بزد ر گیردیدر نظر م

زلالد، طوفزان و ...  یل،س یلمخرب باال از قب یرنادر اما با تأث یدادهایرو

مفهزوم  یز الزم اسزت کزد  یجد،ارائد دهند. در نت یمناسب هایلحراه

شزود.  یزفتعر یزدادهارو یز،ا یرکزاهش تزأث یاو  یریجلوگ یبرا یدجد

  یآوربد نام تاب یدمفهوم جد ی منجر بد ظهور  یندزم ی،مطالعات در ا

شخص(   ی ایا ستمیس  ی ای ایتجه  ی ییتوانا یآورتابشده است. 

 در .باشزدمیاختول بزار    یپ  از  یعاد طیبازگشت بد شرا یبرا
ماننزد  نزانیاطم تیزقابل یهااز شاخص یقدرت، برخ یهاشبکد ندیزم

 (LOLEا از دست دادن بارمتوسط ، (LOLFااز دست دادن بارفرکان  

ارزیزابی بزد عنزوان شزاخص  (EENSا نشده ،یمورد انتظار تأم یانرژ و

 یبرا ی نیاگرید یها، شاخصراًی[. اخ2 -[4  انداستفاده شده یآورتاب

شززده اسززت. شززاخص  شززنهادیپ های قززدرتشززبکد آوریتززاب یابیززرزا

تزوان  ،یارائزد شزده اسزت عزدم تطزاب  بز[ 5  مرجع کد در آوریتاب

زمزان خزاد در کزل   یزشده در  دیتول یو توان واقع تخصیص یافتد

شزبکد را بزا  آوریتزاب[ 0  مرجع در پانتلی. کندرا ارزیابی می ستمیس

های آبشاری محاسزبد با هدف کاهش خرابی ریس استفاده از شاخص 

 یبزرا یکمز آوریتزاب یابیزچزارچوب ارز  یز [9  مرجع. کرده است

کزار  طوفزان یوهزواآب تزأثیر دهد کد تحزتید مرائانتوال ا یهاشبکد

 .ردیگیدر نظر منیا را  طوفاناز ناشی  یو زمان یاثرات مکان و کندیم

های قابل تودیر صورت گرفتد در موزاالت و مراجزع با وجود توش

شاخص   موجود، هنوز ی  فرآیند منسجم و ساختاریافتد برای بیان ی

در ایز، بنابرای، انجام نشده است..  قدرت یهاشبکددر جامع  آوریتاب

موالد ی  روش ساختاریافتد کد بر مبنای شزمارش مسزیرهای ممکز، 

در ایز، شزاخص  گردد.باشد معرفی میکننده میبی، نیروگاه و مصرف

 مباحث پخش بار نیا موحظد شده است.

تعیین شاخص پیتنهادی برای ارزیابی  -2

 آوریتاب

آوری بزد صزورت مزاتری  محزور و بزر مبنزای دو مفهزوم شاخص تاب

 قدرتشبکد  و فرآیندهای هاییدارا شود.تعریف می هافرآیندها و دارایی

و  لیتبزدو فرآینزدهای  هزایزیدسزتد دارا دوبزد  یتوانند بد طور کلیم

تجهیزاات تمزام  لیتبزد و فرآیندهای هاییدارا شوند. یبندطبود انتوال

کزد  یدر حال .دندهیپوشش م انرژی را لیتبد نحوها، بارها( و اژنراتوره

تجهیاات اخطوط( و نحوه انتوال انرژی را انتوال  و فرآیندهای هاییدارا

هززا و فرآینززدها توسززط دارایینحززوه ارتبززاط ایزز،  دهنززد.نشززان می

ها شود. در واقع ای، ماتری انجام میباینری محور -های دانشماتری 

 یبزرانزد. کنیمز نگاشزتآن  یهزایزیداراروی  رشبکد را ب یهافرآیند

بزا همزان ابعزاد  تیمحزدود هزای یشبکد، ماتر یهاتیاعمال محدود

فزرض، شیپز صزورتبزد کد  شوندمی فیتعر محور-دانش یها یماتر

 صفر است. تیمحدود  یماتر هایدرایدتمام 

محور تبدیل و انتوال در یز  -های دانشبا ترکیب کردن ماتری 

( 1شزبکد مطزاب  رابطزد ا ماتری ، یز  مزاتری  معزادل بزرای کزل

 شود.استخراج می
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0  

-هزای دانزشبد ترتیزب ماتری  NBو  CNB  ،TNBدر رابطد فوق 

بززا همززی، مفهززوم، بززرای انتوززال و معززادل هسززتند.  ،محززور تبززدیل

های محدودیت تبدیل و انتوال نیزا یز  مزاتری  محزدودیت ماتری 

 شود.استخراج می( 2امعادل مطاب  رابطد 
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های محدودیت بد ترتیب ماتری  BCو  CCB  ،TBCدر رابطد فوق 

 انتوال و معادل هستند. ،تبدیل

 یسر  کنندگان الزم است یبرای تحویل توان و انرژی بد مصرف

کزد تزوالی  یسیماتربنابرای،  .دنشو اجرا یپدریپ بد صورت هافرآینداز 

( و از مزاتری  3بد صورت رابطد ا دهداجرای ای، فرآیندها را نشان می

 .دشومحور و محدودیت معادل محاسبد می-دانش

] (3ا (1 )] [ (1 )]V VT

sNB NB CB NB CB    

بد ترتیب عملگر برداری کردن  []Tو  []Vدر رابطد فوق عملگرهای 

 باشند.و ترانهاده ماتری  می

های ایزز، در تعززدادی از درایززدشززود طور کززد موحظززد میهمززان

. در نتیجزد بایسزتی ایز، شزودمیماتری  عدد یز  ناخواسزتد ایجزاد 

ناخواستد حذف شوند. بهتری، راهکار برای ای، مسئلد تعریزف های ی 

باشد. ای، ماتری  محدودیت بایستی بزد ( میsCBماتری  محدودیت ا

-دانشهایی کد در ماتری  ای استخراج شود کد در آن برای درایدگوند

( ی  ناخواستد بوجود آمده است دراید ی  انتخزاب sNBا محور معادل

 .[11  شود

 بایستی نحزوه ارائزد سزروی  توسزط مشزخص شزود. در گام بعد

شبکد  اتحویل سروی ( مشخص گردد. DOSبنابرای، الزم است مفهوم 

 شزامل DOSدهزد کزد هزر یهزا را ارائزد مزDOSاز  یامجموعد قدرت

کزد همزد  ی. هنگزامشزودمیهای شزبکد( اگره رویدادهااز  یامجموعد

تزوان انتوال تحویل سروی  مربوطد و ، منجر بد یی شونداجرا رویدادها

 شود.یم گانکنندبد مصرف هااز نیروگاه
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ها و فرآیندها، رویدادهای شبکد نیا بد دو نوع رویداد مشابد دارایی

هزای شوند و برای هر کدام نیزا ماتری بندی میتبدیل و انتوال طبود

 گردد.باینری استخراج می

تحویزل   یز ی: بزرا(CxiSEا تحویل سزروی  لیتبد رویدادماتری   •

های شبکد سطرهای آن گرهکد  ینریبا  یماتر  ی، سروی  مشخص

باشزند، معزرف مزاتری  رویزداد تبزدیل ها فرآیندهای تبزدیل و ستون

بزا برابزر در صورتی  ای، ماتری های مودار دراید. تحویل سروی  است

 هایفرآینزد های شبکدگره ،کد در تحویل سروی  مورد نظراست   ی

 د.نرا انجام دهمورد نظر  لیتبد

تحویزل   یز ی: بزرا(TiSEا تحویزل سزروی  انتوزال ماتری  رویداد •

های شبکد سطرهای آن گرهکد  ینریبا  یماتر  ی، سروی  مشخص

ها فرآیندهای انتوزال باشزند، معزرف مزاتری  رویزداد انتوزال و ستون

بزا برابزر در صورتی  ای، ماتری های مودار درایدتحویل سروی  است. 

 هایفرآینزد های شبکدکد در تحویل سروی  مورد نظر، گرهاست   ی

 د.نرا انجام دهمورد نظر  انتوال

 یمناسزب بزرا یآورشزاخص تزاب  یز یامکان معرفز بستر فوق

هزر  یبرا ممک، یرهایمس تمامبر شمارش  یکد مبتن قدرت یهاشبکد

DOS یستیبا رویدادهااز  یتوال  یمنظور، بدی،کند. یاست را فراهم م 

 دیزبا یکیالکتر ی. در واقع، انرژفتدیدر شبکد اتفاق ب پیوستدبد صورت 

ای، و سپ   دیتولبا استفاده از ی  سری رویدادهای تبدیل  روگاهیدر ن

انتوزال  دادیزچنزد رو ای  ی با استفاده ازخطوط انتوال   یاز طرانرژی 

بززد  انززرژی ایزز، لیزز، بززد منظززور تحودر نهایززتشززود. منتوززل  متززوالی

 لیتبزد رویدادهای الزم است ای، رویدادهای انتوال بد، کنندگانمصرف

اگر هر کدام از ای، رویدادها بد هر دلیلزی اتفزاق نیافتنزد،  .ختم گردند

شزود و در ها بد نواط بار انجزام نمیفرآیند انتوال توان تولیدی نیروگاه

 کمی کردن یبرابنابرای،  یابد.آوری شبکد کاهش مینتیجد میاان تاب

و  ماتری شمارش مسیر در قالب سد نوع ، الزم است یآورشاخص تاب

 :[11  بد صورت زیر تعریف شود

پ  از ی  رویداد تبدیل ی  رویداد انتوزال اتفزاق بیافتزد. شزمارش  •

 شود:استخراج می (4امسیر در ای، حالت از طری  رابطد 
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دو رویداد انتوال متوالی اتفاق بیافتد. شمارش مسیر در ای، حالزت از  •

 شود:استخراج می (0ا طری  رابطد

 (0ا 
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پ  از ی  رویداد انتوال ی  رویداد تبزدیل اتفزاق بیافتزد. شزمارش  •

 شود:استخراج می (2اطری  رابطد  مسیر در ای، حالت از

 (2ا
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یز   iزیرنوی  دو رویداد متوالی بزوده و  x+1و  xدر روابط فوق 

DOS دهد. مشخص را نشان می 

، iDOS یممکز، بزرا یرهایمسزکل تعداد  و شمارش ،ییتع یبرا

 هم ضرب شوند. در (5ا رابطد  یاز طر دیبا (2( تا ا4اروابط 
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اسزت.  DOSتعداد کزل مسزیرهای ممکز، بزرای هزر  Pدر رابطد فوق 

 ،ینسزبت بزدهزد. مجموع مسیرهای ممک، را نشزان می iNP ماتری 

 بزرداریبهزره طیاشرا وقوع اغتشاشممک، قبل از  یرهایمسکل تعداد 

شزاخص   یزتزوان بزد عنزوان یمز وقوع اغتشزاش را( و پ  از یعاد

 .تعریف کرد یآورتاب

از  یبرخز( (5ا شود ایز، رابطزد ارابطزدطور کد مشاهده میهمان

 گرفتگزیو  هزانیروگاهبارهزا و ظرفیزت  از قبیزلمهم شبکد  موضوعات

لزذا  .ردیگینم نظررا در ابدلیل داشت، ظرفیت محدود( خطوط انتوال 

نیاز است شاخص جدیدی کد ایز، موضزوعات را در بزر داشزتد باشزد، 

و بزا  (5ا رابطد با اصوح دیجد یآورشاخص تابمعرفی گردد. بنابرای، 

 .شودمی شنهادیپ (0اصورت رابطد بد فوق  موضوعاتموحظد تمام 
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 ریتمزام موزاد یاست کد بزرا ینریبع باتا ی []bin در رابطد فوق 

بردار  e .گرداندیصورت مودار صفر را برم ،یا ریو در غ  یمثبت مودار 

 طیشززرا 0i  یرنززویزسززتونی کززد همززد درایززد هززای آن یزز  اسززت. 

بزار  منتول شده بد توان iCو  (اغتشاش وقوعاقبل از  یعادبرداری بهره

اثزر . دهزد یرا نشزان مزشزود کد از محاسبات پخش بار اسزتخراج می

در نظر گرفتد شده است. در  iCنیا توسط متغیر خطوط انتوال  گرفتگی

واقع، هنگام گرفتگی خطوط توان منتول شده بد بارها نیا تحزت تزأثیر 

شود( و در قرار گرفتد ادر صورت گرفتگی خطوط توان انتوالی کمتر می

 شود.میاان بیشیند ظرفیت خطوط محدود می

نرمزاالیا  1تزا  1 ،یشاخص بزشود ای، مشاهده می طور کدهمان

حزداکثر و موزدار یز   آوریمیاان تاب ،ی. مودار صفر کمترشده است

، یشزنهادیشزاخص پایز، اسزت . شزایان ککزر دهزدیرا نشان ممودار 

( محاسزبد بد سزاعت امثوً ساعت یرا در هر واحد زمان آوری شبکدتاب

 کند.یم

روی شبکه بر  یتنهادیروش پ سازیپیاده -3

 نمونه

هزای روش معرفزی شزده، ها و توانایی، برای اثبات قابلیتبخشدر ای، 

آوری میاان تزابو شده سازی ای، روش بر روی ی  شبکد نموند پیاده

 . شودشبکد ارزیابی می
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قدرت دو باسد شامل ی  نیروگاه گزازی و دو  ( شبکد1شکل ادر 

 داده شده است.بار نشان 

Gas Power Plant

(GTPP)

Bus 2

Load 1

Load 2

Bus 1

GTPP Line (T1) B1-2 Line 1 (T3)

B1-2 Line 2 (T4)

Load2_Line (T5)

Load1_Line (T2)

160 MW

60 MW

110 MW

50 MW

100 MW

 
 شبکه قدرت دو باسه( : 1شکل )

های تبدیل در شبکد قزدرت شود داراییطور کد موحظد میهمان

، T1 ،T2های انتوال خطزوط ، دارایی2و  1فوق نیروگاه گازی و بارهای 

T3  وT4  مصزرف تزوان فرآیندهای تبدیل فرآینزدهای تولیزد و بوده و

، بزار 1باشند. در ای، مثال برای نمایش نیروگاه گزازی، بزار شزماره می

بزد ترتیزب از عبزارات  2بزار شزماره و باس 1بار شزماره ، باس2شماره 

GTPP ،L1 ،L2 ،B1  وB2 شود.استفاده می 

خزروج  با آوریتابنتایج حاصل از محاسبد شاخص  (1جدول ادر 

 نشان داده شده است. کدام از تجهیاات شبکد فوقهر 

آوری با خروج هر کدام از تجهیزات میزان شاخص تاب ( :1)جدو  

 شبکه

 آوریشاخص تاب تجهیاات خارج شده

 GTTP) 0نیروگاه گازی ا

 B1-2 Line1 T3)) 0.5313خط 

 B1-2 Line2 T4)) 0.6857خط 

 Load1_Line T2)) 0.6250خط 

 Load2_Line T5)) 0.3750خط 

 باشد:شده از جدول فوق بد شرح زیر می نتایج حاصل

 بار متصل بد آن منجر بد صزفر شزدن خروج نیروگاه و خط و باس

آوری شبکد شده اسزت. ایز، موضزوع بزد دلیزل اینکزد میاان تاب

کننزده شبکد مورد مطالعد فوط دارای ی  نیروگزاه امنبزع تأمی،

توان( بوده بدیهی است. در صورت وجود چنزدی، واحزد تولیزدی 

 شود.آوری با خروج هر نیروگاه صفر نمیاان شاخص تابمی

  در صورت خروج خطT3  بزد دلیزل وقزوع گرفتگزی و محزدودیت

 2، میاان توان انتوال داده شده بد بزار شزماره T4ظرفیت در خط 

آوری در ایز، شود. بنابرای، میزاان تزابمگاوات محدود می 01بد 

شزود. زیزرا هنگزام میکمتزر  T4در موایسد با خروج خزط  حالت

را تزأمی،  2تواند کل توان بزار شزماره می T3خط  T4خروج خط 

آوری محاسبد شده در سطر سزوم کند. بد عبارت دیگر میاان تاب

 .باشدجدول فوق همواره کمتر از سطر چهارم می

آوری شزبکد بزر اثزر خزروج هزر کزدام از تاب میاان( 2شکل ادر 

شزود بیشزتری، و ور کد مشاهده میطهمان آورده شده است.تجهیاات 

و نیروگزاه گزازی  T4کمتری، میاان بد ترتیب مربوط بزد خزروج خزط 

 باشد.( میGTTPا

 
 آوری شبکه بر اتر خروج تجهیزاتمیزان تاب: ( 2) شکل

 نتیجه -4

شزرایط های قدرت بدلیل گستردگی فراوان، همزواره در معزرض شبکد

قزرار نامساعد جوی و حوادث طبیعی از جملد سیل، طوفان، زلالزد و ... 

دارد. ای، رویدادها کد دارای احتمزال وقزوع پزایی، امزا پیامزد بزاالیی 

ها و تحمیزل خسزارت عظزیم مزالی منجر بد قطعی ای، شزبکدهستند 

های ساز بحرانتوانند زمینددر صورت عدم توجد و کنترل می شوند.می

ی نیا شوند. بنابرای، بد منظزور حفزس سزطا بزاالیی از قابلیزت بیشتر

برداری موجود و افاایش تمهیزدات های بهرهبازنگری در روشاطمینان 

پذیری شبکد بعد از بروز حوادث طبیعی امری ضروری الزم در بازگشت

های اخیر مطرح شده است آوری کد در سالمفهوم تاب رسد.بد نظر می

د ب شاخص ساختاریافتد  ی موالد ،یدر ا کند.ورده میای، اهداف را برآ

. گردیدارائد قدرت  یهاشبکد یآورتاب یسازو مدل سازییکم منظور

سازی بر روی ی  شبکد نموند نشزان پیاده نیا با ای، شاخص یاثربخش

  داده شد.
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