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با استفاده از ادوات کلیدزنی و توانآمده است میهاي برق به دلیل خطاهاي پیشاي از قطعیکه قسمت عمدههاي توزیعدر شبکه

یابی مناسب انواع مکان.ابلیت اطمینان را به طرز چشمگیري افزایش داد، قیک الگوریتم مناسب ي از اتوماسیون شبکه توزیع وگیربهره
هاي اقتصادي تاثیر قابل قابلیت اطمینان و کاهش هزینهفنی هاي شاخصهمزمان تواند در بهبود ها میادوات کلیدزنی در این شبکه

است که بتواند با دقت باال مکان و نوع دقیقیاقتصادي - ریزي فنیبرنامهداشته باشد که تحقق این اهداف نیازمند مدل اي مالحظه
. تضمین نمایدهاي موردنظرشاخصشده را به منظور رسیدن به باالترین میزان بهبود کلیدهاي نصب

فرم خالصه نتایج پروژه پایان یافته
01/07/1400:تاریخ تکمیلتوانیر                        ت کمیته تحقیقا
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: خالصه اقدامات انجام شده-17

هاي توزیع موردبررسی قرار ثیر در بهبود قابلیت اطمینان شبکهشده ابتدا تاثیر انواع ادوات کلید زنی و نحوه این تادر مطالعه انجام
ست فوق هاي مرکزي، بر مبناي پشامل سیستم) FLISR(یابی و جداسازي خطا هاي اتوماسیون مکانسپس انواع سیستم. گرفته است

با . کلید تاثیر دارند، مطالعه شده استیابی محل نصب هاي بعد از وقوع خطا که در مکانسازي استراتژيشده جهت پیادهتوزیع و توزیع
. انتخاب گردیده استFLISRتوجه به این مطالعات و زیرساخت اتوماسیون موجود در شبکه توزیع آذربایجان غربی، استراتژي مناسب 

اي مناسب هاقتصادي قابلیت اطمینان، شاخص- هاي فنیدر قدم بعدي با بررسی منابع و استانداردهاي موجود جهت مدلسازي شاخص
پس در ادامه . اندشده است، انتخاب شدهاستفادهبه منظور ارزیابی میزان بهبود قابلیت اطمینان توسط مدل ریاضی که در این مطالعه 

یابی دقیق ا عنایت به این موضوع که مساله مکانب،یابی کلیدمکانمسالهيموجود در مدلسازتحقیقاتی و صنعتیمنابعیاز بررس
سازد، در این داراي پیچیدگی ریاضی باالیی است که حل این مساله را با چالش مواجه میدستی و کنترل از راه دوردزنیادوات کلی

سازي مدلمرکزي FLISRبا فرض استفاده از سیستم ) MILP(مطالعه این مساله به صورت یک مدل خطی آمیخته با عدد صحیح 
هاي سنجی با استفاده از شبکهاین مدل پس از صحت. هاي با ابعاد باال را داراستسازي بر روي شبکهشده است که قابلیت پیاده

سازي ساله پیاده10ریزي بر روي شبکه باالنوج به عنوان شبکه مطالعاتی آذربایجان غربی در یک دوره برنامه، IEEE-RBTSاستاندارد 
بر اساس نقاط مانور FLISRو انجام عملیات یابی کلیدمکانبه منظور مدلسازي دقیق شبکه توزیع مطالعاتی در مدل. گردیده است

، ارزیابی اقتصادي روش SAIDIبر اساس شاخص در کنار ارزیابی فنی.استخراج شده استGISافزار هاي شبکه از نرم، دادهموجود
در نهایت با توجه به نتایج .به صورت جداگانه اتجام گرفته استCDFو AENSپرکاربرداقتصادي شده بر اساس دو شاخص ارایه

مطالعات بر روي انواع مختلف از فیدرهاي شبکه، دستورالعمل نهایی نصب کلید به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ارایه 
.گردیده است

ر و در در صورتى  که نتیجه کار یک نرم افزار یا قطعه یا دستگاهى  بوده است مشخصات آن ذک(نتایج کسب شده - 18

):صورت امکان عکسى  از قطعه یا دستگاه همراه شود

10در شبکه مطالعاتی باالنوج آذربایجان غربی در یک دوره AENSبر اساس شاص اقتصادي شدهسازي روش معرفینتایج پیاده
شامل هاي کلی شرکت توزیعدر هزینه% 36توان بهبود دستی میکلید 22کنترل از راه دور و کلید14دهد با نصب ساله نشان می

و 5/51%به ترتیب SAIDIو AENSهاي فنی همچنین شاخص.حاصل کردراگذاريهاي سرمایههزینهو انرژي از دست رفته هزینه
اقتصادي عنوان یک روش پیشرفته بهCDF، از تابع هزینه خاموشیو کارآمدتربه منظور تحلیل فراتر. اندبهبود پیدا کرده%8/45

کلید دستی 42یابی نیز با نصب رزدر این ا.در مقدار این تابع حاصل گردیده است% 60استفاده شده است که در این صورت نیز بهبود 
وجه در نهایت با ت. گردیده استلحاصSAIDIو AENSهاي در مقدار شاخص59%و 66%کلید کنترل از راه دور بهبودهاي 64و 

گیري سریع در مورد مکان نصب کلید بندي به منظور تصمیم12مکان نصب کلید در شبکه مطالعاتی آذربایجان غربی، دستورالعمل 
. ارایه گردیده است

) با استفاده از روشهاى اقتصادى مهندسى و روش نسبت منافع به هزینه(:مزایاى  فنى  و اقتصادى  -19

اقتصادي انجام شده است و مقدار سود ) NPV(اقتصادي که در این پروژه بر اساس روش ارزش خالص حاضر هايبا توجه به ارزیابی
نماید، مشخص شده ساله مدلسازي می10این کلیدها را در یک دوره و نگهداريو تعمیرحاصل از نصب انواع کلید و هزینه نصب

میزان بهبود در نتایج فنی . به دست آمده است60%و 36%ابرد بهبودهاي هزینه با استفاده از دو شاخص پرک-سوداست که در بررسی 
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شده و روش موردکاربرد داراي مزایاي اقتصادي و دهد که مدل ریاضی ارایهاین بهبودها نشان می. نیز در قسمت قبل شرح داده شد
. ري نیز قابل حصول استریزي بلند مدت نیز بهبود بیشتهاي با بازه برنامهفنی باالیی است که در بررسی

: اقدامات تکمیلى  مورد نیاز - 20

تر که امکان انجام عملیات گردد با در نظرگیري شبکه مورد مطالعه در ابعاد وسیعبا درنظرگیري مطالعات انجام شده، توصیه می
FLISR یابی کلید در شبکه توزیعشده مکانارایهز روشوري بهتري ابهرهسازد، پذیر میرا امکانتر با نقاط مانور بیشترگستره وسیعدر

. آوردتر را فراهم میهاي عملیکاربردهاي عملی تر و استخراج دستورالعملو امکان به دست آید
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:موارد استفاده شده از نتایج پروژه در عمل - 22

هاي عملی شرکت کلیدها در پروژهعملییابیاستخراجی در مکاندستورالعملبه کارگیري از پروژهبراساس نتایج به دست آمده
. تواند مورد توجه و استفاده قرار گیردمی
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