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شماره مقاله13753 :

تعیین تعداد مشترک خاموش شده در هر خاموشی با استفاده از
روش تخمیني و كالسیك جهت محاسبه دقیق شاخص های قابلیت اطمینان
عبدالرضا قلی پور
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
دانشجوی دکتری برق قدرت دانشگاه شاهد
مهدی اخباری
استادیار دانشگاه شاهد

چکیده
شــرکت های توزیع برق ،وظیفه تامین انرژی مشــترکین برق را بر عهده دارند .تامین برق پایدار برای
مشترکین همواره از اولویت های شــرکت های توزیع برق بوده و سالیانه سرمایه گذاری زیادی در خصوص
افزایش قابلیت اطمینان برق تحویلی به مشــترکین ،از طرف شــرکت های توزیع صورت می گیرد .یکی از
معیار های ارزیابی کیفیت برق تحویلی به مشــترکین برق ،استفاده از شاخص های قابلیت اطمینان است.
اما تعیین مقدار دقیق این شــاخص ها ،به دلیل در دست نبودن اطالعات دقیق شبکه و مشترکین ،همواره
از دغدغه های مدیران می باشــد ،زیرا دست یابی به اطالعات دقیق در این زمینه می تواند در تعیین دقیق
شــاخص های قابلیت اطمینان موثر بوده و مدیران با توجه به اطالعات درســت ،تصمیمات موثرتری را در
زمینه مدیریت ،بهره برداری ،بهینه سازی و مقاوم سازی شبکه اتخاذ نمایند .در خیلی از شرکت های توزیع
با توجه به اینکه نرم افزاز  ،GISچندین سال است توسعه یافته ،ولی همچنان تعداد مشترکین دقیق تغذیه
شونده از هر ترانسفورماتور توزیع و همچنین تعداد مشترکین تغذیه شونده از هر فیدر  20کیلو ولت توزیع
مشــخص نیست و در محاسبه مقدار شاخص  ،SAIDIاز روشی مبتنی بر انرژی تحویلی به مشترکین در
بازه زمانی خاص استفاده می گردد .این روش دارای تقریب دقیقی نبوده و معموال این شاخص را بیشتر از
میزان واقعی برای شرکت های توزیع برآورد می کند .این مقاله با استفاده از میزان بار مصرفی مشترکین در
تاریخ های مختلف سال ،روش دقیق تری را برای محاسبه تعداد مشترکین خاموش شده در هر خاموشی و
همچنین محاسبه شاخص  SAIDIهر خاموشی ،پیشنهاد می کند.
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