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 ارزش اقتصادی برق روزبهروز بیشتر شده و درنتیجه، با بهوجود آمدن صنایع بسیار حساس و افزایش میزان سرمایهگذاریها در این صنایع:چکیده
 یکی از دالیل قطعی انرژی.زیانهای واردآمده بر مصرفکنندگان ناشی از قطعیهای موقت یا دائم انرژی الکتریکی افزایش چشمگیری یافته است
 یکی از پرکاربردترین روشها در بهبود قابلیتاطمینان، استفاده از ترانسفورماتورهای یدکی.الکتریکی وقوع خطا در ترانسفورماتورهای قدرت است
 در این مقاله مدل مارکوف جدیدی برای مطالعه تأثیر حضور یک ترانسفورماتور یدکی بر قابلیتاطمینان شبکهای.انرژی تحویلی به مشترکان است
 نشان داده شده است که ظرفیت، در مدل ارائهشده.مرکب از تعدادی پست هر یک شامل دو ترانسفورماتور با ظرفیتهای دلخواه ارائه شده است
بهینه ترانسفورماتور یدکی تابعی از درصد بارگذاری پستهای منطقه و اختالف ظرفیت بزرگترین و کوچکترین ترانسفورماتور نصبشده در مجموعه
 مدل ارائهشده به یک شبکه در. جهت مطالعه قابلیتاطمینان شبکه از شاخص مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده استفاده شده است.پستها است
 پست فوقتوزیع اعمال و اثر وجود ترانسفورماتور یدکی با ظرفیتهای مختلف بر قابلیتاطمینان شبکه و کل هزینه تحمیلشده27 استان مازندران با
 تأثیر تغییرات مقدار ارزش اقتصادی برق بر خسارت شرکتهای، همچنین با انجام تحلیل حساسیت.به شرکت برق مورد مطالعه قرار گرفته است
. ناشی از خروج ترانسفورماتور مورد مطالعه قرار گرفته است،برق
. مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده، مدل مارکوف، ترانسفورماتور یدکی، پست فوقتوزیع:واژههای کلیدی
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Abstract: Due to developing sensitive industries and increasing investments in these industries, the economic value of electricity has
increased and therefore loss incurred to consumers has significantly increased by temporary and permanent outages. Failure of power
transformer cause interruption of electricity services. Use of spare transformers is one of the most important approach to improve
reliability of energy supplied to consumers. In this paper, a new Markov model is proposed to study impacts of a spare transformer on
reliability of a network comprising of a number of two-transformer substations. In proposed model, it is demonstrated that the optimal
capacity of spare transformer in an area is affected by both maximum loading percentage of substations in that area and the difference
between the maximum and the minimum capacity of transformers in the area. Here, the expected energy not supplied (EENS) is used
as the reliability index. A practical network in Mazandaran province consisting of 84 substations is selected and impacts of spare
transformers with various capacities on system reliability and the related costs are studied. Moreover, the effects of value of lost load
(VOLL) variations on utilities’ cost, caused by transformer outage, are investigated via sensitivity analysis.
Keywords: Subtransmission substations, spare transformer, markov models, expected energy not supplied
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 -1مقدمه
ترانسفورماتور یکی از مهمترین تجهیزات شبکه قدرت است که وظیفه
تبدیل سطح ولتاژ را در شبکه به عهده دارد .در شبکه شعاعی ،وقوع خطا
در ترانسفورماتورها موجب قطع انرژی تحویلی به مشترکین میشود.
قطع انرژی تحویلی به مشترکین با توجه به نوع مصرفکنندگان اعم از
صنعتی ،تجاری و خانگی ممکن است منجر به صدمات جبرانناپذیری
شود که مسئولیت پرداخت خسارت ناشی از این صدمات با شرکتهای
توزیع انرژی الکتریکی است .ازطرفدیگر قطع انرژی تحویلی به
مشترکین منجر به کاهش درآمد شرکتهای توزیع ،ناشی از عدم فروش
انرژی میشود.
اهمیت و هزینه باالی ترانسفورماتور در توزیع انرژی الکتریکی و لزوم
اجرای برنامهای دقیق برای استفاده بهینه از آن در [ ]6مورد اشاره قرار
گرفته است .قابلیتاطمینان ترانسفورماتورها و تأثیر آن بر انرژی تحویلی
به مشترکین از موارد مورد عالقه محققین است .مدل قابلیتاطمینان
ترانسفورماتور درحالت خنککنندگی  ONAFدر [ ]8ارائهشده است که
در آن دسترسپذیری ترانسفورماتور با محوریت خنککنندگی بررسی
شده است .همچنین تأثیر سن ترانسفورماتور بر قابلیتاطمینان آن در
[ ]9مطالعه شده است .در [ ]7روشی برای ارزیابی احتمال افزایش دمای
ماکزیمم ترانسفورماتور و افت انتظاری عمر آن با در نظر گرفتن بار
گذشته پست و دمای محیط بیان شده است.
مرجع [ ]2به بررسی بهرهبرداری اقتصادی از ترانسفورماتور توأم با
در نظر گرفتن قابلیتاطمینان آن بهعنوان دو شاخص متضاد هم پرداخته
است .اساس کار این مقاله بر یافتن یک نقطه بحرانی بار مورد نیاز جهت
استفاده از دو ترانسفورماتور پست بهطور همزمان استوار است .در []1
روشی بر اساس تحلیل هزینه  /فایده قابلیتاطمینان مشترکین ،جهت
بررسی بارگذاری نرمال و تعیین ظرفیت اضطراری ترانسفورماتورهای
قدرت ،با در نظر گرفتن سطوح مختلف بارگذاری ارائه شده است.
درنهایت ضابطهای جهت میزان بارگذاری اضطراری ترانسفورماتورهای
تحت بهرهبرداری ارائه شده است.
تاکنون روشهایی جهت افزایش قابلیتاطمینان انرژی تحویلی به
مصرفکنندگان ارائه شده است .ازجمله این روشها میتوان به گسترش
منابع تولید پراکنده یا استفاده از ظرفیت خالی دیگر پستها در صورت
امکان ،اشاره کرد .از دیگر روشهایی که بسیار مورد بررسی قرار گرفته،
استفاده از قطعات یدکی و همچنین ترانسفورماتورهای یدکی در بهبود
قابلیتاطمینان انرژی تحویلی به مشترکان است.
اصل N-1بهطور گسترده در برنامهریزی ترانسفورماتورهای پست
استفاده میشود .طبق این اصل ،هر پست بهگونهای طراحی میشود که
دارای دو یا چند ترانسفورماتور بهطور موازی و آمادهبهکار باشند تا در
زمان آسیبدیدن یک ترانسفورماتور بار شبکه توسط ترانسفورماتور/
ترانسفورماتورهای موازی تأمین شود .این اصل یک اصل مطمئن ،اما
درعینحال بسیار گران است .بهطور معمول در پستهای دارای دو یا
چند ترانسفورماتور ،درصد بارگذاری پست بهگونهای است که در صورت
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از مدار خارج شدن یک ترانسفورماتور ،بخشی از بار آن در شرایط پیک
بار توسط ترانسفورماتورهای در مدار تأمین گردد .یکی از راههای کاهش
خاموشی هنگام از کار افتادن کلی ترانسفورماتور ،تأمین ترانسفورماتور
یدکی برای پست است .وجود ترانسفورماتور یدکی موجب کاهش زمان
در دسترس نبودن ترانسفورماتور از مدتزمان تعمیر (حدود چند ماه) به
مدتزمان نصب (چند روز) میشود [.]4
در [ ]2با استفاده از مدل مارکوف ،خسارات ناشی از خرابی
اتوترانسفورماتورهای فشارقوی بر شرکتهای برق شامل افزایش هزینه
بهرهبرداری و تلفات در صورت عدم وجود یدکی و با وجود یدکی مورد
مدلسازی قرارگرفته است .با افزودن هزینه ترانسفورماتورهای یدکی به
هزینههای فوقالذکر ،تعداد بهینه یدکی برای کمینه کردن هزینه کل در
یک شبکه با تعداد مشخصی اتوترانسفورماتور تعیین شده است.
در [ ]9با در نظر گرفتن خرابیهای ناشی از فرسایش ،برای یک
مجموعه ترانسفورماتور با ظرفیتهای مشابه ،به تعیین تعداد یدکی مورد
نیاز و زمان تهیه آنها برای کمینه کردن مجموع هزینههای انرژی
ازدسترفته و یدکی پرداخته است .برای مدلسازی اثر فرسایش ،احتمال
از کار افتادن خلفی هر ترانسفورماتور با استفاده از تابع توزیع احتمال از
کار افتادن نرمال محاسبه شده است.
در [ ]10-12با بررسی انواع خطاها در ترانسفورماتورها ،تأثیر
ترانسفورماتور یدکی بر قابلیتاطمینان انرژی تحویلی مشترکین مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین با استفاده از روشهای احتماالتی
گوناگون همچون توزیع دوجملهای ،توزیع پواسون و مدل مارکوف به
تعیین تعداد یدکی برای مجموعهای از ترانسفورماتورهای با ظرفیت
یکسان پرداخته شده است.
برآورد تعداد یدکی مورد نیاز برای رسیدن به حد تعیینشدهای از
دسترسپذیری ،در یک مجموعه ترانسفورماتور با ظرفیتهای یکسان در
[ ]69مورد بحث قرار گرفته است .در این مرجع با در نظر گرفتن دو نوع
خطای نوع ( 6آسیبدیدگی کلی) و نوع ( 8آسیبدیدگی جزئی) ،از دو
مدل مارکوف مجزا برای محاسبه احتمال وقوع هر یک از دو نوع خرابی،
در مجموعه ترانسفورماتورها استفاده شده است .با استفاده از این دو مدل
تعداد یدکی مورد نیاز برای رسیدن به حد تعیینشدهای از
دسترسپذیری برای دو نوع خطای مذکور محاسبه شده است .همچنین
تأثیر حضور دو نوع یدکی معمولی و پست سیار (برای جایگزینی در
خطاهای نوع  )8بر افزایش قابلیتاطمینان مجموعه ترانسفورماتورها
مورد مطالعه قرار گرفته است .ظرفیت ترانسفورماتورهای یدکی با ظرفیت
ترانسفورماتورهای آسیبدیده یکسان در نظر گرفتهشدهاند.
در [ ]11همان مطالعات مرجع [ ]69با همان فرضیات و با معیار
کمینه کردن کل هزینه سیستم انجام گرفته و مقایسهای با نتایج مرجع
[ ]69در آن انجام شده است .در [ ]62قابلیت جایگزینی یدکی سیار
برای خرابیهای کالس  6و کالس  8توأمان در نظر گرفته شده است و
یک مدل از ترکیب مدلهای قبلی ارائهشده در [ ،]67 ،69جهت این
مسئله ارائه شده است .فرضهای قبلی همچون فرض وجود یک
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ترانسفورماتور در پستهای توزیع و فرض ظرفیت یکسان کلیه
ترانسفورماتورها ،همچنین یکسان بودن ظرفیت ترانسفورماتورهای یدکی
با ظرفیت ترانسفورماتورهای آسیبدیده در این مرجع نیز مدنظر است.
در شبکههای فوقتوزیع پستها مستقل از یکدیگرند و معموالً دارای
دو ترانسفورماتور هستند .بنابراین فرض پستهای تکترانسفورماتوری
فرض مناسبی نیست .از طرف دیگر وقوع خطا در ترانسفورماتورهای
همظرفیت در دو پست مختلف نیز اثرات متفاوتی بر قابلیتاطمینان
شبکه و شاخصهای انرژی توزیعنشده یا بار ازدسترفته دارد .بهطورمثال
اگر در یک شبکه با درصد بارگذاری  42%دو پست یکی با ظرفیت
( )75+85مگاولتآمپر و دیگری با ظرفیت ( )85+85مگاولتآمپر وجود
داشته باشند ،در صورت بروز خطا در ترانسفورماتور  85مگاولتآمپری
در پست اول ،مقدار  65مگاولتآمپر از بار  62مگاولتآمپری آن توسط
ظرفیت خالی ترانسفورماتور  75مگاولتآمپری قابل تأمین است و 2
مگاولتآمپر بار از دست خواهد رفت .درحالیکه در صورت بروز خطا در
ترانسفورماتور  85مگاولتآمپری پست دوم ،تنها  2مگاولتآمپر از بار 62
مگاولتآمپری آن توسط ترانسفورماتور  85مگاولتآمپری قابل تأمین
است و  65مگاولتآمپر بار از دست خواهد رفت .بهعبارتدیگر مقدار
انتظاری انرژی تأمیننشده در این دو پست تنها زمانیکه بارگذاری
پستها  655درصد باشد با یکدیگر برابر است.
همچنین با توجه به تنوع ترانسفورماتورها در شبکه ،تأمین حداقل
یک یدکی بهازای هر ظرفیت ،اقتصادی بهنظر نمیرسد .بنابراین فرض
برابر بودن ظرفیت ترانسفورماتور یدکی با ترانسفورماتور معیوب همواره
درست نیست.
در این مقاله مدل مارکوف جدیدی برای مطالعه تأثیر حضور یک
ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت دلخواه بر قابلیتاطمینان شبکهای شامل
مجموعهای از پستها هر یک شامل دو ترانسفورماتور با ظرفیتهای ،X
 Yیا  Zارائه شده است .نوآوریهای این مدل بهشرح زیر است:
 -6در این مدل برخالف مدلهای ارائهشده تاکنون ،پستها تک
ترانسفورماتوری نیستند و دارای دو ترانسفورماتور در نظر گرفته شدهاند.
 -8ترانسفورماتورهای فعال شبکه دارای ظرفیتهای متفاوت و نه
یکسان در نظر گرفته شدهاند.
 -9ظرفیت ترانسفورماتور یدکی لزومًا برابر با ظرفیت ترانسفورماتور
معیوب نیست.
 -1در مدلهای مارکوف ارائهشده تاکنون ،ابتدا حاالت ممکنه بدون
ترانسفورماتور یدکی ارائه میشود سپس با ورود ترانسفورماتور یدکی
حاالت دیگری بر مدل اصلی افزوده میشود .در این مقاله ابتدا مدل
اصلی بدون وجود ترانسفورماتور یدکی ارائه شده است سپس در مدلی
جداگانه تأثیر وجود ترانسفورماتور یدکی برای یک حالت از مدل اصلی
بررسی شده است و درنهایت تأثیر وجود ترانسفورماتور یدکی در نرخ
تعمیر مدل اصلی اعمال شده است .در حقیقت با ورود ترانسفورماتور
یدکی حالتی به حاالت مدل اصلی افزوده نشده است و فقط نرخ تعمیر
بهروزرسانی شده است.
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جهت مطالعه قابلیتاطمینان از شاخص مقدار انتظاری انرژی
تأمیننشده و برای مدلسازی عدم قطعیت بار در محاسبه این شاخص
از منحنی تداوم بار چندسطحی استفاده شده است.
در این مقاله با نوشتن برنامهای در نرمافزار  Matlabمحاسبات برای
حالتهای مختلف یک شبکه در استان مازندران دارای  27پست با
ترکیبی از ترانسفورماتورهای  95 ،85و  75مگاولتآمپری انجام و
درنهایت مطالعات اقتصادی برای شبکه صورت گرفته ،نتایج ارائه شدهاند.

 -2ساختار و ظرفیت پستهای فوقتوزیع
امروزه پستهای فوقتوزیع معموالً دارای دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت
میباشند .آرایش یک نوع پست فوقتوزیع در شکل  6نشان داده
شدهاست .همانگونه که از شکل  6مشاهده میگردد ،شین فشارقوی از
نوع ساده با سکسیونر جداکننده و آرایش شین فشار ضعیف از نوع ساده
خطی یا  Uشکل با کلید جداکننده است .ظرفیت هر ترانسفورماتور قدرت
در چنین پستهایی  95 ،85یا  75مگاولتآمپر است .ظرفیت پستها
هر ساله پس از پایان یافتن دوره پیک بار شبکه در واحد برنامهریزی
شرکتهای برق منطقهای مورد بازنگری قرار میگیرد و اگر حداکثر بار
پیشبینیشده در سالهای آتی از  %42ظرفیت پست بیشتر گردد
توسعه شبکه در دستور کار قرار میگیرد.
برای مسئله توسعه پستهای توزیع روشهای مختلفی ارائه شده و
از موضوعات مورد توجه محققین است [.]64 ،61
در شرکتهای برق منطقهای توسعه شبکه فوقتوزیع به دو صورت
انجام میگردد )6( .افزایش ظرفیت پست موجود )8( ،احداث پست
جدید .اگر بتوان با افزایش ظرفیت پستهای موجود ،جوابگوی بار مورد
نیاز شبکه بود ،بهدلیل هزینه کمتر ،این کار در اولویت قرار دارد .احداث
پست جدید عالوهبر هزینهبر بودن ،عملیاتی زمانبر است و در سطح
شبکه فوقتوزیع بسته به فرآیند تأمین مالی پروژه از  62تا  91ماه بهطول
میانجامد .بههمین دلیل واحدهای برنامهریزی شرکتهای برق منطقهای
بهگونهای برنامهریزی میکنند که اگر بارگذاری پستهای موجود به
محدوده  %42حداکثر ظرفیت ممکن یک پست (در این مقاله 25
مگاولتآمپر) نزدیک شود ،احداث پست جدید در دستورکار قرار گیرد.
در احداث پستها ،بسته به بار پیشبینیشده ،ظرفیت اولیه پست معموالً
بین  75تا  15مگاولتآمپر تعیین میشود و بهتدریج با اضافه شدن بار،
ظرفیت پست هم اضافه میشود.

شکل  :1آرایش یک پست فوقتوزیع
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N 6 Z

 -3مدلسازی مسئله
برای سادگی در فرمولهکردن مسئله ،فرض بر این است که
ترانسفورماتورهای موجود در پستهای منطقه ترکیبی از سه نوع
(ظرفیت)  Y ،Xو  Zبا نرخ خطای ) ،λ (f./yrنرخ تعمیر ) μ (rep./yrو نرخ
نصب ) γ (inst./yrباشند .ازآنجاییکه هر پست دارای دو ترانسفورماتور
فرض شده است ،از نظر ظرفیت پستهای منطقه را میتوان به شش نوع
( Aتا  )Fتقسیمبندی نمود .ظرفیت و تعداد این نوع پستها بهصورت
پارامتری در جدول  6ارائه شدهاند.
ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود در پست

تعداد پست

نوع پست

2×X
2×Y
2×Z
X+Y
X+Z
Y+Z

N1
N2
N3
N4
N5
N6

A
B
C
D
E
F

توضیح اینکه محدود کردن تعداد ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود
به سه ظرفیت ،خللی به کلیت مسئله وارد نمینماید و با زیاد شدن تعداد
ظرفیتهای موجود در شبکه تنها مدل بزرگتر میشود .در حالت کلی
اگر فرض شود تعداد  Ncظرفیت متفاوت ترانسفورماتور در شبکه وجود
دارد ،حداکثر به تعداد ) Nc×(Nc-1نوع پست دارای دو ترانسفورماتور ،در
شبکه وجود خواهد داشت و تعداد حاالت مختلف مدل مارکوف محدود
به  2(Nc)2-3Nc+1خواهد بود.
 -1-3مدل مارکوف سیستم بدون وجود ترانسفورماتوریدکی
با توجه به اینکه هر یک نوع ترانسفورماتور در سه نوع پست بهکار رفته
است ،خرابی هر نوع ترانسفورماتور سه حالت جدید برای سیستم ایجاد
مینماید .شکل  8مدل مارکوف حاالت ممکن وضعیت پستهای منطقه
را در صورت وقوع یک اتفاق (پیشامد یگانه) و بدون داشتن یدکی نشان
میدهد .شماره هر حالت در مربعهای کوچک گوشه باال سمت چپ آن
نوشته شده است .همچنین تعداد و ظرفیت پستهای در مدار در هر
حالت نشان داده شدهاند.
با توجه به شکل  8در حالت اول تمام پستها و ترانسفورماتورها در
مدار هستند .با وقوع خطا در یک ترانسفورماتور  Xمگاولت آمپری در
پستهای نوع  D ،Aو  Eو با نرخ وقوع خطای  ،λسیستم بهترتیب به
حاالت ( )2( ،)8و ( )4میرود .بههمین ترتیب با وقوع خطا در یک
ترانسفورماتور  Yمگاولت آمپری در پستهای نوع  D ،Bو  Fو با نرخ وقوع
خطای  ،λسیستم بهترتیب به حاالت ( )1( ،)9و ( )3میرود و با وقوع
خطا در یک ترانسفورماتور  Zمگاولت آمپری در پستهای نوع  E ،Cو F
و با نرخ وقوع خطای  ،λسیستم بهترتیب به حاالت ( )2( ،)7و ()65
میرود .با فرض نرخ وقوع تعمیرات  μبرای ترانسفورماتورهای  Y ،Xو ،Z
هر یک از حاالت ذکرشده با نرخ گذر  μبه حالت اول برمیگردند .احتمال
هر یک از حاالت فوق را میتوان با استفاده از ماتریس احتماالت تغییر
حاالت اتفاقی یا روش موازنه فرکانسی که شامل دستهای از معادالت
خطی هستند ،بهدست آورد ].[4

Serial no. 82

9

N1 A N2 B N3 C
N4 D N5 E (N6 -1)F+Z

N 6 Y

8

N1 A N2 B N3 C
N4 D (N5 -1)E+X N6 F

N 5 Z



جدول  :1تقسیمبندی پستهای منطقه برحسب ظرفیت

10 N A N B N C
1
2
3
N4 D N5 E (N6 -1)F+Y



7

N1 A N 2 B N 3 C
N4 D (N5 -1)E+Z N6 F

N 5 X


1



N1A N2B N3C N4D N5E N6F










2N 2  Y
2

2N 2  Y

(N1-1)A+X N2 B
N3 C N4 D N5 E N6 F
3

N1 A (N2 -1)B+Y
N3 C N4 D N5 E N6 F

4 N A N B (N -1)C+Z
1
2
3
N4 D N 5 E N 6 F

N 4 X

2N 2  Y

5 NA NB NC
1
2
3
(N4 -1)D+Y N5 E N6 F
6 NA NB NC
1
2
3
(N4 -1)D+X N5 E N6 F

N 4 Y

شکل  :2مدل مارکوف حاالت ممکن وضعیت پستهای منطقه

 -2-3مدل مارکوف سیستم با وجود ترانسفورماتور یدکی
در پستها میزان بارگذاری بهگونهای است که یکی از دو ترانسفورماتور
بهتنهایی پاسخگوی کل بار نیست و خروج یکی از دو ترانسفورماتور باعث
قطع بخشی از بار پست میگردد .در صورت عدم وجود ترانسفورماتور
یدکی ،در تمام مدت تعمیر ترانسفورماتور معیوب ،پست با یک
ترانسفورماتور به کار خود ادامه میدهد که در این مدت و با توجه به
درصد بارگذاری پست ،بخشی از بار دچار قطعی میشود .وجود
ترانسفورماتور یدکی موجب کاهش زمان بازیابی بار ،از زمان تعمیر
ترانسفورماتور معیوب به زمان نصب ترانسفورماتور یدکی شده ،باعث
بازیابی سریعتر سیستم میشود .بنابراین تأثیر وجود ترانسفورماتور یدکی
را میتوان در پارامتر نرخ تعمیرات ( )μلحاظ نمود.
برای تعیین نرخ تعمیرات جدید ( ،)μnewمدل مارکوف یک پست با
دو ترانسفورماتور به ظرفیتهای  aو  bو یک ترانسفورماتور یدکی به
ظرفیت  cدر شکل  9نمایش داده شده است .شماره هر یک از حاالت
شکل  9در مربعهای کوچکی در باال و سمت چپ هر حالت نشان داده
شدهاند .در حالت ( )6دو ترانسفورماتور پست در وضعیت سالم هستند و
یک ترانسفورماتور یدکی به ظرفیت  cموجود است .با وقوع خطا در یکی
از دو ترانسفورماتور ،بهطور مثال ترانسفورماتور  ،aسیستم به حالت ()8
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میرود .در حالت ( )8ترانسفورماتور یدکی  cباید جایگزین ترانسفورماتور
آسیبدیده شود .بنابراین سیستم با نرخ نصب  γاز حالت ( )8به حالت
( )9میرود .در حالت ( )9ترانسفورماتور یدکی نصب شده است و
ترانسفورماتور آسیبدیده باید تعمیر گردد .بدین ترتیب سیستم از حالت
( )9با نرخ تعمیر  μبه حالت ( )7میرود .در حالت ( )7ترانسفورماتور
معیوب ،تعمیر شده است و باید جایگزین واحد یدکی شود .پس سیستم
از حالت ( )7با نرخ نصب  γمجددًا به حالت ( )6برمیگردد.

برای تبدیل این  COPTسهحالته به  COPTدوحالته از روش
گردکردن استفاده میشود [ .]62باتوجه به اینکه اگر ظرفیت پست پس
از نصب ترانسفورماتور یدکی بهگونهای باشــد که از حداکثر بارگذاری
پست کمتر نباشد ،قطعی بار بهوجود نخواهد آمد و در غیر اینصورت
سیستم با قطعی بار مواجه میشود ،معیار گرد کردن جدول  8حداکثر
بارگذاری پست در نظر گرفته میشود.
از این نقطهنظر اگر ظرفیت پست پس از نصب ترانسفورماتور یدکی
از حداکثر میزان بارگذاری پست کمتر نباشد ،این ظرفیت تفاوتی با
ظرفیت اولیه پست ندارد .بنابراین اگر درصد بارگذاری پست را  qبنامیم،
بسته به اینکه ظرفیت ) (b+cکوچکتر از ظرفیت ) q(a+bیا بزرگتر
مساوی با ظرفیت ) q(a+bباشد ،دو حالت مختلف برای گرد کردن و
تبدیل جدول سهسطری به جدول دوسطری پیش میآید .برای حالتی
که ظرفیت ) (b+cکوچکتر از ظرفیت ) q(a+bباشد COPT ،حاصل در
جدول  9و حالتی که ظرفیت ) (b+cبزرگتر از یا مساوی با ظرفیت
) q(a+bباشد COPT ،حاصل در جدول  7ارائه شده است.

شکل  :3مدل مارکوف حاالت ممکن یک پست با دو ترانسفورماتور

جدول  :3جدول  COPTسیستم شکل  3برای حالت )(b+c) < q(a+b

4



a : repaired
b : installed
c : installed

1

a : installed
b : installed
c : spare




3

2

a : failed
b : installed
c : installed

a : failed
b : installed
c : spare



نصب شده و یک ترانسفورماتور یدکی

ازآنجاییکه در این مقاله وقوع پیشامد یگانه ()single contingency
مدنظر است ،در مدل ارائهشده در شکل  9خرابی ترانسفورماتور b
مدلسازی نشده است .درواقع نام اولین ترانسفورماتوری که دچار خطا
میشود  aانتخاب شده است و وقوع یک خطا در یک ترانسفورماتور،
جدای از ظرفیت آن مدنظر است.
احتمال هر یک از حالتهای سیستم شکل  9در مجموعه روابط ()6
ارائه شدهاند.


P1    2  



P2 
  2  



P 
 3   2  


P 
 4   2  

()6

در رابطه ( P1 ،)6تا  P4بهترتیب احتمال وقوع حاالت اول تا چهارم
هستند .برای تعیین نرخ تعمیر معادل در صورت وجود ترانسفورماتور
یدکی ابتدا جدول احتمال ظرفیت ازدسترفته ( )COPTبرای سیستم
شکل  9نوشته میشود و سپس سیستم چهارحالته فوق تبدیل به
سیستم دوحالته میگردد .جدول  COPTمربوط به سیستم شکل  ،9در
جدول  8ارائه شده است.
جدول  :2جدول  COPTسیستم شکل 3
احتمال

  2  

    
  2  

احتمال
c
) ( p 3  p 4
q (a b ) b
c
 
)  (  
q  (a  b )  b

  2  
p1 

)≥ q(a + b

c
) )  (p  p
3
4
q  (a  b )  b
c
  (1 
)     
q  (a  b )  b

  2  
 (1 

2

p

b

جدول  :4جدول  COPTسیستم شکل  3برای حالت )(b+c) ≥ q(a+b

احتمال
      
  2  

ظرفیت پست

P1  P3  P4 

)≥ q(a + b

P2 

b



  2  

مدل سیستم دوحالته معادل با سیستم شکل  9در شکل  7ارائه
شده است.
1
)Sub. Cap. ≥ q(a+b

 new

 new
2
Sub. Cap. = b

P1 

a+b

P3  P4 

b+c

شکل  :4مدل مارکوف سیستم دوحالته معادل سیستم شکل 3

P2 

b

برای حالتی که ظرفیت ) (b+cکوچکتر از ظرفیت ) q(a+bباشد ،با
توجه به جدول  9و با مساوی قرار دادن احتمالهای این سیستم


  2  
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ظرفیت پست

ظرفیت پست
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دووضعیتی معادل با سیستم چهاروضعیتی اولیه مجموعه روابط ()8
حاصل میگردد.

()8

 new  

c

 
    

q  (a  b )  b


 new
c

2   
   
q  (a  b )  b


در حالتی که ظرفیت ) (b+cاز ظرفیت ) q(a+bبیشتر باشد ،با توجه
به اینکه در ظرفیت ) (b+cانرژی تأمیننشده صفر است ،پس از نقطهنظر
انرژی قطعشده میتوان حالت ظرفیت ) (b+cرا معادل ) (a+bدر نظر
گرفت .بنابراین با مساوی قرار دادن احتماالت این سیستم دووضعیتی
معادل با سیستم چهاروضعیتی اولیه روابط ( )9حاصل میشود.
()9

 new  



 
  new     1  




بنابراین مدل ماکوف سیستم با در نظر گرفتن پیشامد یگانه و حضور
یک ترانسفورماتور یدکی ،همان مدل نشاندادهشده در شکل  8است که
تنها باید در آن مقدار نرخ تعمیرات ( )μnewبا توجه به درصد بارگذاری
پست و ظرفیت ترانسفورماتورهای معیوب و یدکی بهروز گردد.
از نقطهنظر بار تأمیننشده بدترین حالت در یک پست زمانی اتفاق
میافتد که در آن پست ،ترانسفورماتور با ظرفیت باالتر معیوب گردد .در
این شرایط با فرض  a ≥ bحداقل ظرفیت ترانسفورماتور یدکی برای اینکه
سیستم پس از نصب ترانسفورماتور یدکی بار قطعشده نداشته باشد از
رابطه ( )1قابل محاسبه است.
()7

c min  q a  b   b

برای تمامی ظرفیتهای ترانسفورماتور یدکی که بیشتر از
باشد ،مقدار انتظاری بار قطعشده شبکه در بررسی پیشامد یگانه یکسان
است .هرچه اختالف ظرفیت دو ترانسفورماتور یک پست بیشتر باشد
حداقل ظرفیت ترانسفورماتور یدکی باید بزرگتر گردد .بنابراین از منظر
شبکه بدترین حالت ،معیوب شدن ترانسفورماتور با ظرفیت بزرگتر در
پستی است که بزرگترین و کوچکترین ترانسفورماتورهای شبکه در آن
نصب هستند .بنابراین اگر در شکل  8ظرفیت  Zبزرگترین ظرفیت و
ظرفیت  Xکوچکترین ظرفیت باشند ،بدترین شرایط در این شبکه
خروج ترانسفورماتور با ظرفیت  Zدر یک پست نوع  Eاست و برای اینکه
این شبکه پس از نصب ترانسفورماتور یدکی بار قطعشده نداشته باشد،
ظرفیت ترانسفورماتور یدکی باید در رابطه ( )5صدق نماید.
cmin

()2

c  q Z  X   X

 -3-3ارزیابی هزینهها
هزینههایی که شرکتهای برق با آنها روبهرو هستند شامل هزینه ساالنه
ترانسفورماتور یدکی و همچنین خسارت بار ازدسترفته ( )VOLLاست.
 -1-3-3هزینه ساالنه ترانسفورماتور یدکی

Serial no. 82

مدلسازی تأثیر حضور ترانسفورماتور . . .

هزینه ساالنه ترانسفورماتور یدکی با توجه به قیمت خرید اولیه ،نرخ
ساالنه سود بانکی و عمر متوسط آن از رابطه ( )1محاسبه میشود [.]63
A  1  r   r
n

()1

1

n

1  r 

STAC 

که در آن  STACهزینه ساالنه ترانسفورماتور یدکی A ،مقدار هزینه اولیه
خرید ترانسفورماتور یدکی r ،نرخ سود ساالنه و  nتعداد سالهای متوسط
عمر ترانسفورماتور است.
 -2-3-3هزینه ناشی از قطع بار
جهت محاسبه هزینه قطع بار در ابتدا باید مقدار انرژی تأمیننشده
( )ENSدر صورت وقوع خرابی در ترانسفورماتورها در هر حالت را محاسبه
و با ضرب احتمال آن حالت در مقدار انرژی تأمیننشده ،مقدار انتظاری
انرژی تأمیننشده ( )EENSرا محاسبه نمود.
مقدار انرژی تأمیننشده در هر زمان به مقدار بار شبکه در آن لحظه
وابسته است .برای مدلسازی بار معموالً از منحنیهای تداوم بار ()LDC
چندسطحی استفاده میشود [ .]62اگر از منحنی تداوم بار  kسطحی
استفاده گردد ،مقدار انرژی تأمیننشده پستی که ترانسفورماتور معیوب
در آن قرار دارد از رابطه ( )4محاسبه میشود.
()4



 RSC  t j  u  S j  RSC 





k

j

 S

ENS 

j 1

در رابطه ( Sj ،)4مقدار بار پست در سطح بار  jام tj ،زمان تداوم سطح
بار  jام پست RSC ،ظرفیت باقیمانده پست و  uنشاندهنده تابع پله
واحد است که اگر مقدار آرگومان آن بزرگتر از صفر باشد ،مقدار تابع
برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده از رابطه ( )2قابل محاسبه است.
()2

 ENS i 

10

i

 p

EENS 

i 2

در رابطه ( pi ،)2و  ENSiبهترتیب احتمال حالت  iام و مقدار انرژی
تأمیننشده در حالت  iام در شکل  8است .درنهایت مقدار هزینه انرژی
تأمیننشده از رابطه ( )3محاسبه میگردد.
()3

C _ EENS  EENS V OLL

که در آن  VOLLارزش بار ازدسترفته است.

 -4نتایج شبیهسازی و مطالعات عددی
برای انجام شبیهسازی از پستهای شبکه فوقتوزیع شرکت برق
منطقهای مازندران استفاده شده است.
 -1-4اطالعات شبکه مورد مطالعه
شبکه موردمطالعه دارای  27پست فوقتوزیع است که تعداد پستهای
آن به تفکیک ظرفیت تران سفورماتورهای ن صب شده در آن در جدول 2
ارائه شده است.
با توجه به دادههای شرکت برق منطقهای مازندران ،نرخ وقوع خرابی
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(𝜆) همه ترانسفورماتورها برابر  5/5522 f./yearو نرخ تعمیر آنها ()μ
برابر  8 Rep./yearو نرخ نصب ترانسفورماتورهای یدکی جایگزین
ترانسفورماتورهای آسیبدیده ( )γبرابر  28 Inst./yearدر نظر گرفته
شدهاند.
جدول  :5تعداد و نوع پستهای شبکه مورد مطالعه

مدلسازی تأثیر حضور ترانسفورماتور . . .

از جدول  7مالحظه میشود ،در صورت استفاده از ترانســــفورماتور
یدکی ،مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده کاهش چشمگیری مییابد.
جدول  :7مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده ()MWh
100

95

55

75

40571

41005

21550

12510

بدون یدکی

5001

4519

970

20

1245

701

40

1200

701

10

ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود در پست ()MVA

تعداد پست

نوع پست

85+85

65

A

95+95

95

B

75+75

85

C

11072

95+85

4

D

5150

4551

75+85

2

E

2009

1740

75+95

68

F

جهت محاسبه مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده از منحنی تداوم بار
سهسطحی استفاده میشود .این منحنی در شکل  2نمایش داده شده
است .در شکل  2مقدار اوج بار برابر با ) PL (MVAبا زمان تداوم  t1ساعت
در سال است .مقادیر میانباری و کمباری نیز به ترتیب معادل %45
و %25مقدار اوج بار و زمان تداوم آنها بهترتیـب ( )t2- t1و ()8760- t2
ساعت درنظر گرفته شدهاند.

بارگذاری
پستها ()%

ظرفیت
ترانسفورماتور
یدکی ()MVA

همچنین مالحظه میشود ،در بارگذاری  75درصد پستها ،مقدار
انتظاری انرژی تأمیننشده در صورت استفاده از ترانسفورماتور یدکی 40
یا  10مگاولتآمپری یکسان است .علت این امر این است که هر دو
ظرفیت  40و  10مگاولتآمپری در این شرایط بارگذاری ،در رابطه ()5
صدق میکنند .با افزودن هزینه خرید ترانسفورماتور یدکی به هزینه
اقتصادی بار تأمیننشده هزینه کل ساالنه بهصورت جدول  5بهدست
میآید .با توجه به جدول  5در بارگذاری  75درصد ،کمترین هزینه با
وجود ترانسفورماتور یدکی  40مگاولتآمپری و در بارگذاری  95 ،55و
 100درصد کمترین هزینه با ترانسفورماتور یدکی  10مگاولتآمپری
بهدست آمده است.
جدول  :8هزینه کل ساالنه )(USD

بارگذاری
پستها ()%

شکل  :5منحنی تداوم بار ساالنه پستهای منطقه

%100

%95

%55

%75

ظرفیت
ترانسفورماتور
یدکی ()MVA

هزینه خرید ترانسفورماتور یدکی با ظرفیتهای مختلف در جدول
 1ارائه شده است .همچنین ارزش اقتصادی برق در محاسبات برابر با
 6555 $/MWhو نرخ سود ساالنه  9درصد درنظر گرفته شدهاند.

11059910

5052050

4507750

991125

20

جدول  :6هزینه خرید ترانسفورماتور یدکی

5209550

4004907

1201925

727154

40

2045124

1702270

1220114

729701

10

قیمت ()USD

ظرفیت ()MVA

925555

85

725555

95

255555

75

 -2-4نتایج شبیهسازی و بحث
برای انجام محاسبات ابتدا باید مقدار بار تأمیننشده برای تکتک
حاالت در شکل  2محاسبه گردد .مقدار بار تأمیننشده به منحنی بار
 LDCو سیاست مقدار ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتورها در زمان اوج
بار توسط شرکتهای توزیع انرژی وابسته است .با انجام محاسبات ،مقدار
انتظاری انرژی تأمیننشده ساالنه بر اساس بارگذاریهای متفاوت مطابق
جدول  7حاصل میشود .الزم به ذکر است در محاسبات مقادیر  t1و t2
بهترتیب برابر با  2000و  0000ساعت منظور شدهاند.

Serial no. 82

41005125 40571217

12510090 21550010

بدون یدکی

مقدار انتظاری انرژی بازیابیشده ساالنه ( )AEENSدر صورت
استفاده از هر یک از ترانسفورماتورهای یدکی در منحنیهای شکل 0
ارائه شدهاند .این مقادیر اختالف مقدار انتظاری انرژی تأمیننشده ساالنه
در صورت عدم وجود ترانسفورماتور یدکی با حالتهای وجود هر یک از
ترانسفورماتورهای یدکی را نشان میدهند.
با توجه به شکل  0در بارگذاری  75درصد انرژی انتظاری بازیابیشده
ناشی از وجود هریک از سه نوع ترانسفورماتور یدکی بسیار نزدیک به هم
است .علت این امر آن است که هر سه ظرفیت ترانسفورماتور یدکی یا
بسیار نزدیک به حد تعیینشده در رابطه ( )5است یا بزرگتر از آن است.
هرچقدر درصد بارگذاری افزایش یابد ،وجود ترانسفورماتور یدکی با
ظرفیت بزرگتر موجب افزایش مقدار انتظاری انرژی بازیابیشده میشود.
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3.5

20 MVA spare transfo.

3
30 MVA spare transfo.

2

]AEENS[MWh

40 MVA spare transfo.

2.5

1.5

100

85
95
]Loading percentage [%

1
75

(الف)
7

شکل  :6مقدار انتظاری انرژی بازیابیشده با وجود ترانسفورماتور

x 10

Loading = 85%

یدکی

no spare transfo.
20 MVA spare transfo.
30 MVA spare transfo.
40 MVA spare transfo.

در این مقاله مدل جدیدی برای مطالعه تأثیر حضور یک
ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت دلخواه بر قابلیتاطمینان شبکهای مرکب
از تعدادی پست دارای دو ترانسفورماتور با ظرفیت دلخواه ارائه شده است.

Serial no. 82

3.5
3

2.5
2

1.5
1
0.5
2000

1500

500

1000

0
0 100 250

]VOLL[$/MWh

(ب)
7

x 10

Loading = 95%

no spare transfo.
20 MVA spare transfo.
20 MVA spare transfo.
20 MVA spare transfo.

7
6

]Total annual cost [$

 -5نتیجهگیری

4

5
4
3
2
1

1500

2000

500

1000

0
0 100 250

]VOLL[$/MWh

(پ)
7

x 10

Loading = 100%

no spare transfo.
20 MVA spare transfo.
30 MVA spare transfo.
40 MVA spare transfo.

8
7
6
5
4
3
2

]Total annual cost [$

ارزش اقتصادی برق نقش مهمی در اقتصادی بودن استفاده از
ترانسفورماتور یدکی دارد .هرچه ارزش اقتصادی برق بیشتر باشد ،ضرر
ناشی از بار ازدسترفته بیشتر خواهد بود .ارزش اقتصادی برق کامالً
وابسته به نوع مصرف در منطقهای است که پست در آن واقع شده است.
هرچه میزان بارهای صنعتی در منطقه بیشتر باشد ارزش اقتصادی برق
باالتر خواهد بود.
تغییرات هزینه کل ساالنه بهازای تغییر در مقدار ارزش اقتصادی برق و
برای چهار مقدار متفاوت بارگذاری  95 ،55 ،75و  100درصد بهترتیب
در نمودارهای (الف) تا (ت) شکل  7نمایش داده شدهاند .در این نمودارها
مقدار هزینه کل ساالنه بدون وجود ترانسفورماتور یدکی با نشان دایره،
در صورت وجود ترانسفورماتور یدکی  20مگاولتآمپر با نشان مربع ،در
صورت وجود ترانسفورماتور یدکی  40مگاولتآمپر با نشان لوزی و در
صورت وجود ترانسفورماتور یدکی  10مگاولتآمپر با نشان ستاره نمایش
داده شدهاند.
با توجه به نمودارهای شکل  7هرچه ارزش اقتصادی برق کمتر باشد،
هزینه کل ساالنه کمتری بر شرکتهای برق منطقهای وارد میشود.
همچنین هرچه ارزش اقتصادی برق افزایش یابد ،استفاده از
ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت باالتر توجیهپذیرتر میگردد .زیرا باعث
کاهش بیشتری در هزینه کل ساالنه میگردد .در نمودار (الف) مقدار
هزینههای کل با وجود ترانسفورماتور یدکی  40و  10مگاولتآمپری
کامالً منطبق بر هم و در نمودار (ب) بسیار نزدیک به هم است .همانگونه
که از نمودارهای شکل  7مالحظه میشود ،هرچه ارزش اقتصادی برق و
درصد بارگذاری پستها افزایش مییابند تفاوت هزینه کل ساالنه با وجود
انواع مختلف ترانسفورماتور یدکی نیز افزایش مییابد.

4.5

]Total annual cost [$

 -3-4تأثیر  VOLLبر انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور یدکی

5

1
2000

1500

1000

500

0
0 100 250

]VOLL[$/MWh

(ت)
شکل  :7نمودارهای هزینه کل ساالنه بر حسب  VOLLپست با
بارگذاری؛ (الف) ( ،%75ب) ( ،%85پ)  %55و (ت) %111
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 «رویکردی، حسن منصف و حمید فلقی،] سیدمهدی مظفری61[
جدید بر توسعه پستهای فوقتوزیع مبتنی بر وزندهی فازی
،»ویژگیهای الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه
16  صفحه،6  شماره،78  دوره،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
.6936  تابستان،49–
 «برنامهریزی، تقی بارفروشی و میثم جعفری،] فرشید میثاقی64[
توسعه تولیدات پراکنده در پستهای فوقتوزیع با در نظر گرفتن
،»توسعه پستهای انتقال با استفاده از مدل دوسطحی جدید
 صفحه،6  شماره،74  دوره،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
.6931  بهار،821-842
[18] R. Billinton and R. N. Allan, Reliability Evaluation of
Power Systems, Plenum Press, New York, 1996.
[19] E. Naderi, H. Seifi, and M. S. Sepasian, “A dynamic
approach for distribution system planning considering
distributed generation,” IEEE Transactions on Power
Delivery, vol. 27, no. 3, pp. 1313–1322, Jul. 2012.
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همچنین رابطهای برای تعیین حداقل ظرفیت ترانسفورماتور یدکی
که بهازای آن شبکه بعد از نصب ترانسفورماتور یدکی دچار قطعی بار
 مدلسازی انجامشده نشان میدهد در انتخاب.نشود ارائه شده است
ظرفیت ترانسفورماتور یدکی درصد بارگذاری پستهای منطقه و اختالف
ظرفیت بزرگترین و کوچکترین ترانسفورماتورها در پستهای منطقه
.پارامترهای مهمی هستند
 پست با ترکیبی51 مطالعات انجامشده بر روی شبکهای واقعی دارای
 هرچه، مگاولــتآمپری نشان میدهد10  و40 ،20 از ترانسفورماتورهای
 صرفهجویی ناشی از وجود،ارزش اقتصادی برق بیشتر باشد
ترانسفورماتور یدکی بیشتر و هرچه درصد بارگذاری پستها افزایش
 بهطور. وجود ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت بیشتر به صرفهتر است،یابد
 مقدار انتظاری انرژی، درصدی پستهای منطقه75 مثال در بارگذاری
 مگاولتآمپری10  و40 تأمیننشده با وجود ترانسفورماتورهای یدکی
 بنابراین با توجه به هزینه ترانسفورماتور یدکی انتخاب.برابر است
 اما با. مگاولتآمپری بهعنوان یدکی بهصرفهتر است40 ترانسفورماتور
 انتخاب ترانسفورماتور یدکی با ظرفیت،افزایش درصد بارگذاری پستها
. مگاولتآمپر بهصرفهتر است10
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