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  دهیکچ
له به طوری که از جم ،ناشی از خاموشی و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار استجلوگیری از ضررهای  صوالًا

دهی دائمی به مشترکین که تاثیر بسیار زیادی در سرویس بودههای توزیع بازیابی بار برداری از شبکهمهمترین مسائل در بهره

برق ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بییا برنامه کوتاهی اتصال توزیع به دلیل خطا هایکه در شبکهخواهد داشت. زمانی

های سالم دیگر و یا برق یا فیدردست منطقه بیهای باالتوان از طریق بخشبرق را میبی بخششود، تمام یا قسمتی از این می

در این مقاله  رمال تغذیه کرد.های مانور تعبیه شده در شبکه تا زمان برگشت به حالت نبا استفاده از کلید تولیدات پراکنده

راهکار ابتکاری برای یافتن آرایش شعاعی مناسب به منظور بازیابی بهینه بار در حضور واحدهای تولید پراکنده  ارائه یکهدف 

نظر  برق را با درکثر بازیابی مناطق بیادارد، بلکه حده نه تنها در راستای کمترین کلیدزنی و کمترین تلفات گام بر میبوده ک

سازی بر روی شبکه دهد که نتایج حاصل از شبیهقرار میگرفتن قیود شبکه مانند حد ولتاژ و حد جریان مجاز مد نظر قرار 

 کیلوولت واقعی نشان از کارایی و سرعت مناسب روش پیشنهادی در این مقاله داشته است. 22توزیع شعاعی 

  لید واژهک
 واحد تولید پراکنده -کلید مانور -شبکه توزیع -ازیابی بارب

 
 

 قدمهم -4

افزون تعداد مصرف کنندگان و گسترش  فزایش روزا

برداری از  هره بهالمسکه های توزیع باعث شده شبکه

 گردد،تبدیل های جدی یکی از چالشبه توزیع  هایسیستم

تنی بر بکه م های هوشمندی اخیر شبکهاهلذا در سال

رد توجه زیادی قرار ، موهستندفناوری اطالعات و ارتباطات 

های سازگار با . به طور کلی برای داشتن شبکهستا گرفته

محیط زیست، ایمن در همه سطوح و با قابلیت اطمینان و 

های هوشمند های سنتی به شبکهبازدهی باال، اصالح شبکه

های شبکه . حال با توجه به ویژگیخواهد بودالزامی 

هوشمند در سیستم توزیع که توان گفت هوشمند می

راستای تامین برق مشتریان طوری طراحی شده است که 

برق مشتریان را در حالت کار عادی شبکه حتی بدون یک 

 هنگامی که خطا در شبکه .لحظه خاموشی تامین نماید

این خطا منجر به واکنش یک یا چند  می افتد،توزیع اتفاق 

د خواهبرق شدن بخشی از شبکه توزیع وسیله حفاظتی و بی

تواند در اثر توزیع می برق ماندن بخشی از شبکها بییو  شد

های تعمیر و نگهداری خرابی سایر تجهیزات و یا برنامه

های مربوطه با ایجاد خطا رله .افتدتجهیزات شبکه نیز اتفاق 

از شبکه که  خطای مورد نظر را تشخیص داده و قسمتی

کلیدهای  کردنباز  به وسیلهرا  خطا در آن رخ داده است

 جدانمایند. در اثر می جداجداکننده دو طرف آن از شبکه 

شود که برق میدست قسمت خطا دار بیبخش پایین، کردن

های باالدست از طریق بخشد در کمترین زمان ممکن یبا

و یا  ]9 و 2[های سالم دیگر یا فیدر ]4[برق منطقه بی

ناحیه  انوربا استفاده از کلیدهای م ]1[تولیدات پراکنده 

 دار کرد.بازیابی و برق شده را برقبی
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برق شدن ازیابی بار در واقع تمام اعمالی است که پس از بیب

ریزی قبلی ای از شبکه، در اثر وقوع خطا یا برنامهناحیه

برق تحت جهت تعمیرات، برای تغذیه حداکثر بارهای بی

 ناید. گیرقیود شبکه در کمترین زمان ممکن باید انجام 

عمل با بدست آوردن یک آرایش مناسب جدید و اجرای آن 

 شود.توسط کلیدهای مانور برآورده می

توان به اجرای ال با توجه به مطالب ارائه شده میح

دار نمودن بارها را سیستمی اشاره نمود که عمل دوباره برق

تلفات به منظور  کلیدزنی و کمترین در شرایط کمترین

در کمترین زمان  برقبارهای بی حداکثردار کردن برق

های مناسب )خودکار یا غیر ، با انجام کلیدزنیممکن

خودکار( انجام دهد. تا کنون در این راستا کارهای متعددی 

 عمدتاًکه  ]6 و 5[توان به انجام شده که از جمله آنها می

بازیابی بار در آنها به منظور کمترین تلفات انجام شده اشاره 

نیز عمل بازیابی بار به صورت ترکیبی از  ]8 و 7[کرد. در 

. با گرفته استکمترین تلفات و کمترین افت ولتاژ انجام 

دار نمودن تمام ها نسبت به برقمعطوف شدن حساسیت

در نتیجه افزایش سرعت و  بارها در کمترین زمان ممکن

 مقالهدر این  ،محاسبات جهت دستیابی به خروجی مطلوب

که تا  ید در ارزیابی شعاعی بودن شبکهبا ارائه روشی جد

با  ]3 و 5[ گذاری پروفریر شمارهظی ناهروشبحال با 

راهکاری  ارائه گرفت وانجام میسرعت محاسباتی کمتری 

، سرعت محاسبات افزایش برای پوشش تمام حاالت ممکن

  ها گردد.باعث کاهش هزینهتواند یافته که به نوبه خود می
 

ظور ارزیابی شعاعی بودن شبکه وشی جدید به منر -2

 توزیع

بایست به منظور بازیابی بار کی از مهمترین شرایطی که میی

های سیستم توزیع مورد بررسی قرار گیرد، ارزیابی در شبکه

شعاعی بودن شبکه به چند اصوال شعاعی بودن شبکه است. 

 :]42[روش نقض خواهد شد 

 سیدن به یک کلید از دو مسیر متفاوت ر 

 د جزیره در شبکه یجاا 

 سیدن به کلید ابتدایی یک فیدر دیگرر 

 دون اتصال ماندن یک گرهب 

ر صورتی که هر یک از حاالت فوق اتفاق افتد، باید د

توان از وضعیت کلیدها تغییر یابند، در این راستا می

بهره جست. در روش اول ابتدا شبکه  ]42، 44[های روش

امتداد کلیدهای  شود، سپس با حرکت درتقسیم بندی می

ها وضعیت جدید هر بخش و در نظرگرفتن پیش شرط

آید. برای ارزیابی شعاعی بودن شبکه کلیدها بدست می

روش دیگری نیز اشاره شده است، در این روش با استفاده از 

توان شعاعی بودن را ها میکد گذاری خاص شماره گره

شد سه بررسی کرد. روشی که در این مقاله استفاده خواهد 

 کند:شرط زیر را جهت ارزیابی شعاعی بودن بررسی می

 

 

 

 
 

ها( تعداد گره n) n*nماتریسی  Aاول ماتریس  ر شرطد

های( مربوط به دو سر هر است که درایه های )شماره گره

ها مقدار صفر به خود و بقیه درایه 4آن مقدار  شاخه

 گیرند.می

 ها خواهد بود.اد گرهتعد pها و تعداد شاخه qر شرط دوم د

دستوری است که حالت شعاعی بودن را  treeر شرط سوم د

به صورت غیر مستقیم و ضعیف و حالت پیوستگی )برای 

ای شدن( را به صورت کامل بررسی جلوگیری از جزیره

 4خواهد کرد و اگر ساختار مورد تایید و پیوسته باشد مقدار 

مقدار صفر را بر را به منظور تایید و در غیر این صورت 

 گرداند.می

( را در نظر 4رای درک بهتر این موضوع شبکه شکل )ب

( را 2شکل ) های باال ماتریس گرفته و مطابق گفته

 شود:تشکیل داده که مشاهده می

 

 
 

شود که شبکه ا توجه به برقرار بودن همه قیود نتیجه میب

دهد ها نشان میسازیشعاعی بوده و همچنین نتایج شبیه

که این روش سرعت بیشتری در همگرایی و رسیدن به 

 دهد.پاسخ بهینه از خود نشان می

 گره نمونه 3: شبکه 4شکل 
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0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 (4: ماتریس مربوط به شبکه شکل )2کل ش

 

 هاسازی ریاضی توابع هدف و محدودیتدلم -9

ا توجه به توضیحات فوق، جهت انجام بازیابی مطلوب باید ب

عمل بازیابی در شرایط کمترین کلیدزنی، کمترین تلفات و 

و بیشترین مقدار بار بازگردانده شده پس از رخداد خطا 

ها، فاق افتد. در این مقاله سه زیر تابع برای تعداد کلیدزنیات

مینیمم کردن مناطق بی برق و تلفات، همچنین دو زیر تابع 

برای محدودیت ولتاژ و جریان، سوای محدودیت شعاعی که 

 در باال توضیحات الزم ارائه گردید در نظر گرفته خواهد شد:

 ها:کمترین تعداد کلیدزنی  -9-4

 
متغیر حالت مربوط به  Siد کلیدهای شبکه و تعدا Ni ه ک

 Siهر کلید است بطوریکه هر کلید که تغییر وضعیت دهد 

را به خود  مربوطه مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر

 خواهد گرفت.

 برق شده:مترین مناطق بیک -9-2

 
های تعداد کل شاخه EBها و تعداد کل شاخه TBه ک

 دار را نشان خواهد داد.برق

 مترین تلفات توان:ک -9-9

 
Ri  مقاومت وIi  جریان شاخهi  ام وb تعداد خطوط شبکه 

 دهد.توزیع را نشان می

 حدودیت ولتاژ:م -9-1

 

ترتیب کمترین و بیشترین ولتاژ مجاز به  و  

 باشد.ام می iولتاژ گره  برای هر گره و 

 حدودیت جریان:م -9-5

 
جریان   حداکثر جریان مجاز برای هر شاخه و   

 باشد.ام می iشاخه 

 نهاد شدهپیش اهکار ابتکاریر -1

که به تولید  سازی دیگرهای بهینهر خالف الگوریتمب

های و جمعیت آنسپس بهبود  ،]45، 41[ جمعیت اولیه

پرداخته آینده به منظور دستیابی به بهترین راه حل 

، در این روش ابتدا یک مجموعه شامل تمام دشومی

توانند تغییرکنند که کلیدهای مانور می نهای ممکحالت

به ازاء  ]46[ن و سپس قید شعاعی بود گرددمیتولید 

و بعداز جدا کردن  شودبررسی می حالت تولید شدههر

 ،حاالت مختلف شعاعی این بار به ازاء هرکدام از حاالت

و در صورت ارضاء قیود دیگر بررسی  قیدهای دیگر برنامه

در محاسبه کرده و به صوت مرتب شده  راابع هدف ومقدار ت

و در نهایت بهترین حالت ممکن که به ازاء آن آورد می

 شود به عنوان بهترینمیها کمترین مقدار تعداد کلیدزنی

 بین آنها حالتی را که کمترین تلفات را داردها و از جواب

 خواهد گرفت.له در نظر مسئ اصلی جواب

 
 : روندنمای راهکار پیشنهادی1کل ش
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 کیلوولت مورد مطالعه 22بکه توزیع ش -5

ه منظور بررسی کارآیی الگوریتم بازیابی بار پیشنهادی ب

 449با  کیلوولت 22شعاعی واقعی  فیدر توزیع

های کیلوولت با ظرفیت 1/2/22ترانسفورماتور توزیع 

های هوایی و کابل کیلومتر خطوط 11/74مختلف، 

واحد تولید پراکنده به  9خط مانوری و  42زیرزمینی، 

( در نظر گرفته شده است که اطالعات 9صورت شکل )

واحدهای تولید پراکنده و وضعیت کلیدهای مانور به ترتیب 

 .]47[مده است آ( 2( و )4در جداول )

 
 ولتکیلو 22تولید پراکنده فیدر توزیع : مشخصات واحدهای 4دول ج

Xs" 

 پریونیت()
Xs 

 پریونیت()

وان راکتیو ت

 )مگاوار(

وان اکتیو ت

 )مگاوات(

احد تولید و

 پراکنده

48/2 8/4 6/2 8/2 421 

48/2 8/4 6/2 8/2 461 

48/2 8/4 75/2 4 225 

 
 : وضعیت عادی کلیدهای مانور2دول ج

 لید مانورک ضعیت عادیو لید مانورک ضعیت عادیو

 4-46 ازب 495-432 ازب

 28-16 ازب 414-478 ازب

 98-51 ازب 413-464 ازب

 19-421 ازب 75-36 ازب

 79-426 ازب 222-225 ازب

 86-411 ازب 445-466 ازب

 

مانی که یک خطای اتصال کوتاه در یک بخش اتفاق ز

 افتد، مدارشکن ابتدای فیوز توزیع قطع شده و در نتیجهمی

لذا اکیپ تعمیر  ،]49[شوند دست آن قطع میبارهای پایین

و نگهداری باید ابتدا محل خطا را پیدا کرده و سپس به 

باز کردن سکسیونرهای موجود قسمت خطادار را از  وسیله

شبکه جدا نموده و با وصل مدارشکن ابتدای فیدر بارهای 

دار نمایند. در این مقاله هدف باالدست بخش خطادار را برق

ان از طریق آن بارهای پیدا کردن بهترین روشی است که بتو

تا زمان رفع خطای اتصال کوتاه  را دست بخش خطادارپایین

و برگشت به وضعیت عادی شبکه از طریق کلیدهای مانور 

 دار کرد.تعبیه شده در شبکه برق

 
 کیلوولت واقعی 22گره  225: شبکه توزیع 9کل ش

 

 سازی راهکار پیشنهادی بازیابی باربیهش -6

ان اکیپ تعمیر و نگهداری، موقعیت ا توجه به محل اسکب

توزیع و  کلیدهای مانور نسبت به هم، ساختار شبکه

توان سه سناریو همچنین شرایط دسترسی به کلیدها می

 برای بازیابی سیستم در شرایط مختلف در نظر گرفت.

 

ناریوی اول: بازیابی بار با در نظر گرفتن س -6-4

زمان مورد نیاز برای تغییر وضعیت هرکدام از 

 کلیدهای مانوری

های توزیع بیشتر شامل تجهیزات ا توجه به اینکه شبکهب

برای عمل بازیابی باید اکیپ تعمیر، به محل  مکانیکی بوده و

خطا رفته و به صورت دستی کلیدهای مانور را تغییر 

ت دهند، لذا در این سناریو به هرکدام از کلیدها با وضعی

تعمیر مدت  توجه به نوع و فاصله آنها از محل اسکان اکیپ

شود و زمان معینی برای تغییر وضعیت در نظر گرفته می

شود که در عمل بازیابی تا حد امکان از کلیدهایی سعی می

اد استفاده شوند که کمترین زمان و تعداد کلیدزنی را ایج

 کنند.
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های این مقاله، محل ورود اکیپ تعمیرات به ر تمام سناریود

قرار دارد،  4توزیع که در گره شبکه توزیع همان پست فوق 

طا در بخش شود. بنابراین زمانی که خدر نظر گرفته می

( نشان داده 5که در شکل ) رخ دهد، مناطقی 454-452

مورد نیاز های شوند. با فرض زمانبرق میشده است، بی

برای تغییر وضعیت هر یک از کلیدهای مانور به صورت 

( 1( و اجرای برنامه بازیابی، مطابق با جدول )9جدول )

توان از برق میشود که برای بازیابی مناطق بیمشاهده می

، 414-478، 445-466، 413-464هر کدام از چهار کلید 

وانند تاستفاده کرد که هر کدام به تنهایی می 466-445

های برق را بازیابی کنند، ولی با مقایسه زمانتمام مناطق بی

بازیابی، حالت چهارم به دلیل زمان بیشتر نسبت به بقیه 

شود و با توجه به مقدار تلفات حاالت کنار گذاشته می

 413-464آنها با یکدیگر استفاده از کلید باقیمانده و مقایسه

برق را بازیابی بی رهایتواند با کمترین تلفات تمام بامی

 کند.
 

 های مورد نیاز برای تغییر وضعیت کلیدهای مانور: زمان9دول ج

مان تغییر ز

 وضعیت )دقیقه(
 لید مانورک

مان تغییر ز

 وضعیت )دقیقه(
 لید مانورک

52 432-495 42 46-4 

52 478-414 22 16-28 

52 464-413 25 51-98 

92 36-75 25 421-19 

62 225-222 95 426-79 

55 466-445 15 411-86 

. 

 
 : نتایج بازیابی سناریوی اول1دول ج

لفات ت

 )کیلووات(

مان بازیابی ز

 )دقیقه(

برق ناطق بیم

 شده

لیدهای ک

 مانور

23/941 52 - 432-495 

11/945 52 - 478-414 

32/944 52 - 464-413 

43/949 55 - 466-445 

 
 452-454وقوع خطا در برق شده بعد از : مناطق بی5کل ش

 

بار با در نظر گرفتن  ناریوی دوم: بازیابیس -6-2

ی هر کلید نسبت به محل اسکان فاصله

 اپراتورها

ر این سناریو روش کار بر این اساس است که بعد از وقوع د

دار از شبکه توزیع با استفاده خطا و جداسازی قسمت خطا

شود سعی می بازیابی گیری از برنامهاز سکسیونرها، با بهره

برای بازیابی از کلیدهایی استفاده شود که کمترین فاصله 

باشند.  مکانی را نسبت به محل اسکان اکیپ تعمیر داشته

برای این منظور، برنامه ابتدا تمام حاالت ممکن را بدست 

را  4آورده و سپس کلیدهایی را که کمترین فاصله از گره 

د مسیر هم اندازه دارند، مرتب نموده و در صورتی که چن

وجود داشته باشد، مسیری را به عنوان جواب نهایی انتخاب 

 کند که کمترین تلفات را داشته باشد.می

شود که خطا در ر این حالت نیز مانند حالت اول فرض مید

برق شده طبق شکل رخ دهد و مناطق بی 452-454 بخش

بق ( نشان داده شده است. با اجرای برنامه بازیابی مطا5)

، 495-432، 414-478، 413-464مسیر  1(، 5جدول )

برق وجود دارد که برای بازیابی بارهای بی 466-445

بوده که برابر  413-464 ترین مسیر مربوط به شاخهکوتاه

باشد و به عنوان جواب مساله نیز انتخاب متر می 41922

 خواهد شد.
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و نسبت   فاصله کلیدهای مانور نسبت به هم

 به محل اسکان اپراتورها

برای بازیابی بارهایی  ر خالف دو سناریوی قبلی که بیشترب

های شبکه خطا رخ استفاده شده که فقط در یکی از بخش

آید، در این سناریو برق به وجود میبی دهد و یک منطقهمی

سعی شده شبکه توزیع را هنگامی که در دو یا چندین نقطه 

افتد بازیابی نمود. برای این به طور همزمان خطا اتفاق می

های ممکن بازیابی ابتدا تمام حالتمنظور بعد از وقوع خطا 

 را پیدا کرده و از بین آنها حالتی را که مجموع فاصله

کلیدهای مانور از هم و از ابتدای فیدر کمترین مقدار ممکن 

 .شودمیباشد، به عنوان جواب مسئله بازیابی انتخاب 

و  82-84های شود که در بخشر این سناریو فرض مید

ن خطا رخ داده باشد و مناطق به طور همزما 454-452

( نشان داده شده است، حال با 6برق به صورت شکل )بی

 برق حالت برای بازیابی مناطق بی 42اجرای برنامه بازیابی، 

( بدست می آید که با توجه به نتایج اگر هدف 6در جدول )

فقط فاصله کلیدهای مانور از هم باشد باید از کلیدهای 

فاده کرد. ولی چون هدف است 495-432و  411-86

ترین مسیری است که اکیپ تعمیر بتواند کلیدها را کوتاه

برای بازیابی تغییر وضعیت دهد، با توجه به مقادیر جدول 

 445-466و  75-36شود که باید از کلیدهای نتیجه می

 گردد. برای بازیابی استفاده

  
 452-454و  82-84برق شده بعد از وقوع خطا در : مناطق بی6کل ش

 : نتایج بازیابی سناریوی دوم5دول ج

محل  اصله کلید تاف

 اپراتور )متر(

برق ناطق بیم

 شده
 لیدهای مانورک

41922 - 464-413 

46652 - 478-414 

45822 - 432-495 

46452 - 466-445 

 

 
 : نتایج بازیابی سناریوی سوم6دول ج

ز اصله کلید از هم و اف

 ابتدای فیدر )متر(

اصله کلید از هم ف

 )متر(

ناطق م

 برق شدهبی

لیدهای ک

 مانور

46852 5252 - 
36-75 

466-445 

47822 9522 - 
36-75 

413-464 

48822 8452 - 
421-19 

464-413 

22222 2142 - 
411-86 

432-495 

22922 3652 - 
421-19 

432-495 

22652 42222 - 
432-495 

464-413 

22722 1322 - 
411-86 

478-414 

24272 9262 - 
421-19 

478-414 

24452 42522 - 
36-75 

478-414 

22522 5852 - 
36-75 

411-86 

29422 5942 - 
411-76 

464-413 

25272 7262 - 
411-86 

466-445 
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های ین مقاله روشی جدید برای ارزیابی شعاعی بودن شبکها

ظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده ارائه توزیع با در ن

کند. در سه سناریوی مطرح شده سعی بر آن است که با می

ی بازیابی پیشنهاد شده که تمام استفاده از راهکار ابتکار

بازیابی را به منظور بازیابی حداکثر بارها در  حاالت ممکن

ها و کمترین تلفات در نظر خواهد شرایط کمترین کلیدزنی

گرفت عالوه بر قیدهای ذکر شده از دو قید کمترین زمان 

دار کردن بازیابی و کمترین طول مسیر بازیابی برای برق

 تفاده شود.برق اسمناطق بی
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