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Abstract
In today’s industrial world, it is indispensable to strengthen the power distribution network
infrastructure against unexpected power losses and financial damages caused by earthquakes. This
paper presents a new tri-level framework for multi-microgrid expansion planning (MMEP) against
seismic risks stemming from the earthquake in which the lower level describes short-term corrective
actions as the distribution network operator (DNO)’s reaction after the seismic risks to apply feeder
reconfiguration and generation resource redispatch. The intermediate level meticulously models the
destructive effects of seismic risks on the power distribution network components, such as
substations, feeders, and distributed energy resources (DERs) through a well-defined seismic
scenario generation method (SSGM). In the SSGM, with a new point of view, maximum horizontal
ground acceleration is modeled using a reduction procedure in terms of effective seismic parameters,
including soil type, seismic magnitude, occurrence depth, and surface distance. Additionally, and
more importantly, the probability of complete destruction of the power distribution network
components is estimated by predetermined fragility curves. Relying on maximum horizontal ground
acceleration and probability of complete destruction, multiple seismic scenarios are generated by
maximizing the technical-economic damage subject to structural constraints. Then, the worst-case
seismic scenario is selected. In the third level, however, the resilient optimal microgrid expansion
plans, as the long-term preventive actions after the seismic risks, are identified. The MMEP
objectives, modeled through the third level, are the minimization of the investment and operation
costs and maximization of participation profits while satisfying long- and short-term constraints over
the planning horizon. A potent melody search algorithm (MSA) is widely employed to solve the
proposed large-scale mixed-integer linear tri-level framework. The proposed planning framework is
implemented on a standard 9-bus 33-kV test system to demonstrate the feasibility and effectiveness
of the newly developed framework. The simulation results corroborate the effective performance of
the proposed planning framework in improving the resilience of power distribution networks against
seismic risks.
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چکيده :در این مقاله ،یک چارچوب سهسطحی جدید برای برنامهریزی توسعه ریزشبکههای چندگانه در مقابل ریسکهای لرزهای
ناشی از زمينلرزه ارائه میشود .در چارچوب سهسطحی پيشنهادی ،مسئله سطح پایين با بيشينهسازی سود مشارکت ریزشبکهها و
کمينهسازی حذف بار اقدامات اصالحی کوتاهمدت شامل بازآرایی و توزیع بهينه منابع توليدی را تعيين مینماید .در مسئله سطح
ميانی ،ماهيت غيرقابلپيشبينی وقوع زمينلرزه و تأثيرات آن بر روی تجهيزات شبکه توزیع بهوسيله یک روش جدید توليد سناریو
مبتنی بر مدل دقيق کاهندگی و منحنیهای شکنندگی مدلسازی میشود .در مسئله سطح باالیی ،طرحهای توسعه ریزشبکهها
بهعنوان اقدامات پيشگيرانه بلندمدت با هدف کمينهسازی هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری منابع توليدی و بيشينهسازی سود
مشارکت تعيين میگردند .بهمنظور حل چارچوب برنامهریزی پيشنهادی که یک مسئله بهينهسازی چندسطحی ،غيرمحدب ،خطی و
آميخته با اعداد صحيح است ،از الگوریتم جستجوی ملودی استفاده میشود .اثربخشی چارچوب پيشنهادی توسط چندین سناریو
بر روی یک شبکه توزیع استاندارد  -9باس  33کيلوولت تست شده است .نتایج شبيهسازی بيانگر سودمندی چارچوب برنامهریزی
سهسطحی پيشنهادی است.

واژههای کليدی:

اقدامات اصالحی کوتاهمدت ،اقدامات پيشگيرانه بلندمدت ،الگوریتم جستجوی ملودی ،برنامهریزی توسعه

ریزشبکههای چندگانه ،منحنی شکنندگی.
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 -1مقدمه
شاا های قابلیتاطمی نااان
بهطور سنتی ،شبکههای توزیع بر مبنای ا
شابکهها آ مااادگی مزم ت اهات
برنامهریزی و طراحی میشوند .لذا ،این ا
ساتند ،و الای،
مقابله با وقایع با احتمال وقوع بام و تأثیر اپاایین را دارا ه ا
کارآیی مناسب بهمنظور کاهش شدت سارات ناشی از وقایع مخرب و
ساالیان ا یاار
نادر 1را ندار نااد ( .)Bajwa et al., 2019از ا ایان رو ،در طاای ا
مطالعات متعددی با هدف طراحی تابآور شبکههای توزیع انجام گرفته
صاورتگرفته در ت اهات ارت اقااب اتاابآوری
است .بااهطورکلی ،مطال عااات ا
حاوزه بهره باارداری و
شبکههای توزیع را میتوان در دو دسته مطالعات ا
حوزه برنامهریزی طبقهبندی نمود ( .)Bhusal et al., 2020بهمنظور ارتقاب
ساندگان در مر تااع
شابکه هااای توز یااع ،نوی ا
کوتاهمدت سطح تابآوری ا
( )Hussain et al., 2018با بهرهگ ایاری از سی سااتمهای ذ یره ساااز ا انار ی
ساا اباه هن اگاام ت ی یاار
راهکاری ایمن بهمنظور نگهداشت بار اهاای ح ا
وضعیت ریزشبکه 2از حالت متصل به شبکه به حالت تزیرهای پیشنهاد
دادهاند .در مر تااع ( )Mousavizadeh et al., 2018ت اهات ماادیریت ما ثر
ساری در
شای سرا ا
شارایر بحرا انای و ت الاوگیری از امو ا
شابکه در ا
ا
ریزشبکهها ،عالوه بر توزیع بهینه منابع ا ناار ی پراک اناده از قابلیت هااای
سات .در مر تااع
شاده ا ا
کنترل و برنامههای پاسخگویی بار بهره گرف اتاه ا
( )Ding et al., 2017بهمنظور ارتقاب تابآوری شبکه پااس از ر اادادهای
شابکه در ن ظاار
طبیعی مخرب ،بازآرایی 3شبکه اباه ه اماراه ت شااکیل ریز ا
گرفته شده است .بعالوه ،رویکردهای حوزه برنامهریزی بهمنظور ارت قاااب
شابکه
تازای ا
بلندمدت سطح تابآوری سعی در مقاومسازی فیزی کاای ا ا
توزیع همانند فیدرها دارند ( )Lin & Bie, 2018; Ghaffarpour et al., 2020
ا اماا در بر اای مطال اعاات اعاالوه باار تقو یاات فیزی اکای ف ایادرها ،بر اای
تکنیکهای مقاومسازی همانند مدیریت پوشش گیاهی و ارتقاب اکاال
پایههای برق نیز پیشنهاد شده است ( .)Tari et al., 2021در مرتع ( Tari
 )et al., 2021از مدلهای شکنندگی هادیها و تیر اهاای ابارق بااهمنظور
مدلسازی اثر طوفان بر فیدرهای یک شبکه توزیع واقعی استفاده شده
است .عالوه بر تکنیکهای مقاومسازی ،تخصی و تایابی منابع تولید
سات ،بهگو نااهای کااه بر اای
پراکنده 4در شبکه توزیع ن یااز سااودبخش ا ا
مطالعات عالوه بر مقاومسازی فیزیکی طوط شبکه توزیع ،تخصی و
شابکه
تایابی مناسب این منابع را نیز بهمنظور ارتقاب سطح اتاابآوری ا
توزیع مدنظر قرار دادهاند ( Salimi et al., 2020; Najafi et al., 2018; Yuan
 .)et al., 2016در مرتع ( ،)Xie et al., 2019یااک روی کاارد تع یااین ا انادازه
شابکههای چندگا اناه اباا درن ظاار
بهینه سیستم ذ یرهساز انر ی در ریز ا
شاده
گرفتن مالحظات اقتصادی ،قابلیتاطمینان و تابآوری پی شاانهاد ا
است .نویسندگان در مرتع ( )Nazemi et al., 2019با توسعه یااک امادل
تحلیلی و با بهرهگیری از منحنیهای شکنندگی ،5تأثیرات زمینلرزه بر
ساایی و اماورد ارز ایاابی اقارار میده اناد .از
تجهیزات شبکه توزیع را شنا ا
طای
سائله بهینه سااازی برنا مااهریزی ا
طرفی در ا ایان مطال عااه ،ایاک م ا
بهمنظور مقاومسازی شبکه توزیع و تع ایاین فرف ایات و م کااان سی سااتم
ذ یرهساز انر ی ،6پیشنهاد شده است .در مر تااع ()Najafi et al., 2020

صاادفی ،عنا صاار
نویسندگان با بهرهگیری از یک چارچوب برنامهریزی ت ا
شابکههای توز یااع ا انار ی و آب را شنا سااایی و
حات اتاأثیر زلز الاه در ا
ت ا
راهبردهای کاندید مناسب همانند مقاومسازی طوط و پست توز ایاع و
ساازی میکن نااد .در مر تااع
تقویت لولههای آب اباا اماواد به اتار را پیاده ا
( )Shahbazi et al., 2021با استفاده از یک چارچوب برنامهریزی تصادفی
شاتیبان و
و اباا بهرهگ ایاری از راهبرد هااای م اناابع تول یااد پراک اناده پ ا
مقاومسازی فیدرها ،تابآوری شبکه توزیع در برابر حوادث آب و هوایی
شدید مانند زلزله و سیل ،ارتقاب پیدا کرده است.
ساطحی تد یاد بااهمنظور
چاارچوب سه ا
بدین ترتیب ،این مقاله بر یک ا
ارتقاب سطح تابآوری شبکه توزیع مبتنی بر ریزشبکههای چندگا نااه اباا
سات .در روی کاارد
شاده ا ا
خااطرات الارزهای ،متمر اکاز ا
در نظر گاارفتن م ا
پیشنهادی ،مسئله سطح اپاایین ب ایاانگر ا قاادامات کوتاه امادت ا صااالحی
خاش تااوان بهی نااه
میباشد .این اقدامات در قالب یک مدل مبتنی بر پ ا
ساازی
شابکهها و کمینه ا
شاارکت ریز ا
بهمنظور بیشینهسازی تابع سود م ا
تابع حذف بار با بهرهگیری از راهبردهایی شامل بازآرایی و توزیع بهینه
ساطح م ایاانی ،اباا
منابع انر ی پراکنده پیادهسازی میگردند .در مسئله ا
ساناریو ،ماه ایات غیرقا باالپیشبینی
استفاده از یک روش تدید تول ایاد ا
ساتها،
شاامل پ ا
زمینلرزه و اثرات مخرب آن بر تجهیزات شبکه توزیع ا
شاوند .در روش
فیدرها و م نااابع ا انار ی پراک اناده تجز ایاه و تحل ایال می ا
پیشنهادی بهمنظور مدلسازی چگونگی استهالک انر ی آزادشده ناشی
ساب اکه ام ثر از پارامتر هااای
از زمینلرزه ،از یک رابطه کاهندگی منا ا
صاله
لرزهای شامل نوع اااک ،بزر اگاای زمین الارزه ،7ع اماو و اقاوع 8و فا ا
ساناریوهای
س س ،مجمو عااهای از ا
سطحی 9است ،استفاده می اگاردد .ا
حاداکبر شااتاب اف قاای ز مااین 10و
ساباتی ا
محا ا
شاا
آسیب مطابو با ا
مفهوم منحنیهای شکنندگی با هدف بیشینهسازی سارتهای فنی-
اقتصادی مقید به محدودیتهای سا تاری زمین ،تولید میگرد اناد .در
شابکههای
مسئله سطح بامیی ،برنا مااهریزی چندمرح لااهای تو سااعه ریز ا
چندگانه با هدف بهبود بلندمدت تابآوری شبکه توزیع انجام میپذیرد.
شاود .در
سایم می ا
مسئله سطح بامیی به دو میه محلی و سرا سااری تق ا
ساعه ااود را اباا اهادف
میه محلی ،هر یک از ریزشبکهها طرح اهاای تو ا
سارمایهگذاری و
بیشینهسازی سود مشارکت و کمینهسازی هزینههای ا
بهرهبرداری منابع انر ی پراکنده تعیین میکنند .در میه سراسری ن یااز
اع11
شابکه توز یا
سار بهره بااردار ا
شابکهها تو ا
طرحهای توسعه تمامی ریز ا
شایه رزرو 12مااورد ارز ایاابی
تمعآوری میشود و از طریو محدودیت حا ا
شانهادی ،از
چاارچوب برنا مااهریزی پی ا
اقارار میگ یاارد .بااهمنظور حاال ا
صاه،
طاور ال ا
سات .ب ا
شاده ا ا
ساتفاده ا
ساتجوی م الاودی ا ا
ال اگاوریتم ت ا
شابکههای چندگا نااه اباا
نوآوریهای این مقاله در زمینه برنامهریزی ریز ا
هدف بهبود تابآوری به شرح ذیل قابل بیان است:
( .)1ارائه یک چارچوب سهسطحی تد یااد بااهمنظور برنا مااهریزی
ریزشبکههای چندگانه با در نظر گرفتن مخاطرات لرزهای.
شاامل
صاالحی کو اتااه امادت ا
( .)2مدلسازی و تجمیع ا اقادامات ا ا
بازآرایی و توز ایاع بهی اناه م نااابع ا انار ی پراک اناده و ا اقادامات
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رضا آرطیس ،مجتبی شیوایی ،محسن اصیلی
شابکههای
ساعه ریز ا
پیشگیرانه بلندمدت شامل طرحهای تو ا
چندگانه بهمنظور ارتقاب موثر سطح تابآوری.
( .)3مدلسازی و ارزیابی سطح آسیبپذیری بخشهای مخت لا
شبکه توزیع شامل پستها ،فیدرها و منابع ا ناار ی پراک اناده
در برابر مخاطرات لرزهای با بهرهگیری از ایاک روش تد یااد
تولید سناریو و با تکیه بر منحنیهای شکنندگی.
( .)4بااهکارگیری ایاک ماادل ما ثر کاه انادگی اباا ا سااتفاده از
پارامترهای لرزهای نوع اک ،بزرگای زمینلرزه ،عمو وقوع
و فاصله سطحی.
ساازی
این مقاله در  6بخش سازماندهی شده است .در ب خااش ،2مدل ا
شانهادی ،در ب خااش ،3روش حاال ،در
ریاضی مسئله طراحی تابآور پی ا
خاش  ،5صحت ساانجی ن اتاایج تب یااین
بخش  4نتایج شبیهسازی و در ب ا
شده است .در نهایت ،بخش  6به نتیجهگیری ا تصاص یافته است.

 -2مدلسازی

ریاضی

چارچوب

برنامهریزی

سهسطحی
در این مقاله بهمنظور ارتقاب تابآوری شبکه توزیع در برا باار م خاااطرات
سائله
شاکل از سااه م ا
ساطحی مت ا
لرزهای ،یک چارچوب برنامهریزی سه ا
صاالحی کوتاه امادت در برا باار
ساازی ( )1م ساائله راهبرد اهاای ا ا
بهینه ا
آسیبهای لرزهای ( )2مسئله شکستهای فاتعهبار ناشی از آسیبهای
شاده
شابکههای پی شاانهاد ا
لرزهای و ( )3مسئله برنامهریزی تو سااعه ریز ا
ساازی را
ساائل بهینه ا
است .شکل ( ،)1یک نمای مفهومی از ارت ابااط م ا
نشان میدهد.

 -2-1مسئله سطح پایين
شابکه توز ایاع ا اقادامات ا صااالحی
ساطح اپاایین ،بهره اباردار ا
سائله ا
در م ا
کوتاهمدت ود را در برابر آسیبهای ناشی از زمینلرزه ارا ائاه میک نااد.
این اقدامات که شامل اباازآرایی ف یاادرها و توز یااع بهی اناه م اناابع ا انار ی
شابکهها و
ساود م شااارکت ریز ا
ساازی ا
سات ،بااا اهادف بیشینه ا
پراکنده ا ا
کمینهسازی حذف بار ())Shivaie et al., 2020 (1); Shivaie et al., 2020 (2
از دیدگاه بهرهبردار شبکه توزیع پیادهسازی میشود.
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در رابطه ( ،)1تمله اول معرف هزینه بهرهبرداری یک شبکه توز ایاع اباا
  Mریزشبکه است که شامل درآمد ناشی از فروش توان اباه شاابکه و
ظااری
هزینه رید از آن است .تمله دوم نیز بیانگر هزینه قطع بااار انت ا
شابکه
در شبکه توزیع است .رابطه ( )2تضمینکننده ت اعاادل تااوان در ا
سات.
طاه ( )3ب ایاان شااده ا ا
توزیع است .محدودیت فلوی فیدرها در راب ا
رابطه ( ،)4بیانگر حداکبر حذف بار مجاز برای هر یک از بخشهای بااار
به ازای مقیا های متفاوت حداکبر شتاب زمینلرزه است .رابطه ( )5و
حادهای اتاوربین اباادی و
( )6محدودیت های مربوط به تول ایاد اتاوان وا ا
سات
فتوولتائیک را نشان میدهد .از طرفی ،تبادل توان بین شبکه بامد ا
و شبکه توزیع توسر ترانسفورماتور پست بامدست (پست افاوقتوز ایاع)
محدود میشود که این محدودیت در رابطه ( )7بیان شده است .میزان
شار و دشار سیستم ذ یرهساز انر ی مطابو با راب طااه ( )8مق ایاد بااه
اار 13
محدودههای حداقل و حداکبری است .رابطه ( )9بیانگر حا الات شا
ساته بااه  SOCذ یره ساااز در ز مااان
سیستم ذ یرهساز میباشد که واب ا
قبل و میزان شار /دشار در زمان فعلی است.
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شکل ( :)1نمودار مفهومی چارچوب برنامهریزی سهسطحی
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برنامهریزی چندسطحی توسعه ریزشبکههای چندگانه با هدف بهبود تابآوری در مقابل ریسکهای لرزهای ناشی از زلزله
حاداقلی و
حادوده ا
طاه ( ،)10م اقادار  SOCمق ایاد ابار م ا
طاابو اباا راب ا
م ا
حداکبری است ( .)Bui et al., 2016محدودیت ا صاالی در رو نااد اباازآرایی
شبکه توزیع ،حفظ سا تار شعاعی شبکه پس از این اقدام است اکاه در
شانهادی ( Najafi et al., 2019; Vo Ngoc & Tran Anh,
جاا از روش پی ا
این ا
 )2020برای این هدف استفاده شده است.

 -2-2مسئله سطح ميانی
ساازی
در مسئله سطح میانی ،رفتار غیرقابل پیشبینی زمین الارزه مدل ا
شده است .در این سطح ،آسیبهای ناشی از وقوع زمینلرزه با تعر یا
ساب
صاادی برح ا
سایبهای ف انای -اقت ا
ساازی آ ا
سائله بیشینه ا
یااک م ا
شاوند ( ;)Shivaie et al., 2020 (1
مقیا های مختل  PGAتع ایاین می ا
).)Shivaie et al., 2020 (2
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ریزشبکهها توسر بهرهبردار شبکه توزیع تمعآوری میشوند و از طریو
محدودیتهای حاشیه رزرو مورد ارزیابی قرار میگیرند.
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صاورت
ساطح م یااانی ا ساات اکاه به ا
طاه ( )11تااابع اهادف م ساائله ا
راب ا
ساناریوهای ر ااداد تعر یا
حاذف بااار نا شاای از ا
بیشینه سازی هزی اناه ا
می شااود .پااارامتر  wfدر تااابع هاادف ب ایاانگر م قاادار عااددی منح انای
سات .روا ابار ( )12اتاا ( ،)14بااه
شکنندگی به ازا یک  PGAمشخ ا ا
ترتیب بیانگر تعداد پستها ،فیدرها و منابع انر ی پراکندهای است کااه
میتوانند تحت سناریوی ر داد  آسیب ببین نااد ( Shivaie et al., 2020
شای از
) .)(1بهمنظور مدلسازی چگونگی استهالک ا انار ی آزاد شااده نا ا
طاه کاه انادگی ارا ئااه شااده در
زمین لاارزه و شنا سااایی رف تااار آن ،از راب ا
( )Bagheria et al., 2011استفاده شده است.

 -2-3مسئله سطح باال
در مسئله سطح بام ،برنامهریزی چندمرحلهای توسعه ریزشبکههای
چندگانه با هدف بهبود تابآوری بیان شده است .در این سطح هر یک
از ریزشبکهها اقدامات اصالحی بلندمدت ود را که شامل تایابی
بهینه منابع انر ی پراکنده است ،پیشنهاد میدهند .مسئله سطح بام به
دو میه محلی و سراسری تقسیم میشود( ;)Shivaie et al., 2020 (1
 .)Shivaie & Ameli, 2016در میه محلی ،هر یک از ریزشبکهها هزینه
سرمایهگذاری و هزینه بهرهبرداری منابع انر ی پراکنده و همچنین
سود ناشی از رید /فروش توان را مقید به محدودیتهای فنی-
اقتصادی بهینهسازی میکند .در میه سراسری نیز طرحهای توسعه
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در رابطه ( ،)15تمالت اول و دوم به ترتیب بیانگر ارزش ال فع الای
شاده متع لااو بااه
سود موردانتظار مربوط به منابع مو تااود و اتاازه نصب ا
سارمایهگذاری م نااابع اتاازه
ریزشبکهی  mو ارزش ال فعلی هزی نااه ا
طاه ( )16ارزش ااال
ساتند .راب ا
نصبشده متعلو به ریزشبکهی  mه ا
شاان مید اهاد .هزی نااه
شابکهها را ن ا
فعلی سود موردانتظار هر یک از ریز ا
بهرهبرداری منابع موتود و تازه نصبشده متعلو به هر ریزشبکه نیز در
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رضا آرطیس ،مجتبی شیوایی ،محسن اصیلی
سات ( .)Farzin et al., 2016ارزش ااال فع الای
رابطه ( )17بیان شده ا ا
سات
هزینه سرمایهگذاری هر یک از ریزشبکهها مطابو با رابطه ( )18ا ا
سابه
اطاول ع امار تجه یاازات محا ا
ساا
طاه ( )19و برا ا
که مطابو اباا راب ا
میگردد ( .)Shahidehpour et al., 2020روابر ( )20اتاا ( )22بااه ترت ایاب
بیانگر محدودیت فرفیت قابلنصب واحدهای توربین بادی ،فتوولتائیک
طاه ()23
ساتند .راب ا
شابکهها ه ا
و واحدهای ذ یرهساز در هر یک از ریز ا
سات کااه
بیانگر محدودیت هزینه سرمایهگذاری هر یک از ریزشبکهها ا ا
محدود به بودته سامنه سرمایهگذاری است .پس از تعیین برنا مااههای
توسعه ریزشبکههای یک ارچه در میه محلی ،بهرهبردار شبکه توز ایاع در
میه سراسری طرحهای توسعه را تمعآوری میک اناد و م یاازان ان حااراف
حاشیه رزرو را در هر دوره از افو برنامهریزی بررسی مینماید ( Shivaie
.)et al., 2020 (1); Shivaie & Ameli, 2016

 -3روش حل چارچوب برنامهریزی سهسطحی
سا تار مسئله طراحی تابآور ریزشبکههای چندگانه پیشنهادی یک
مسئله بهینهسازی سهسطحی ،غیرمحدب ،طی و آمیخته با اعداد
صحیح است .لذا ،حل چنین مسئله بهینهسازی نیازمند یک الگوریتم
بهینهسازی قدرتمند است .الگوریتمهای بهینهسازی گذشته (بهطور
نمونه الگوریتم تستجوی هارمونی ،14الگوریتم نتیک و سایر موارد) با
توته به سا تاری که دارند در برابر مسائل بهینهسازی چندسطحی،
آمیخته با اعداد صحیح مقیا -بزرگ کارآیی مزم را ندارند ،بنابراین،
در این مقاله بهمنظور حل مسئله بهینهسازی پیشنهادی ،الگوریتم
تستجوی ملودی 15بکار گرفته شده است MSA .یک الگوریتم
فرا -ابتکاری تدید است که از پدیدههای موسیقی الهام گرفته و بر
مفاهیم اصلی  HSAپایهگذاری شده است ( Kiani-Moghaddam
اسا
 .)et al., 2019شرح مفصل تزئیات معماری  MSAو تفاوتهای آن با
سا تار  HSAرا میتوان در مرتع ()Kiani-Moghaddam et al., 2019
یافت.
با توته به ماهیت غیرقابلپیشبینی رفتار زمینلرزه و اثرات آن ،در این
مقاله یک روش تدید تولید سناریو بهمنظور مدلسازی
عدمقطعیتهای ناشی از ر داد زمینلرزه پیشنهاد شده است .در این
روش ابتدا مجموعه ای از سناریوهای آسیب که شامل تخریب کامل
پستها ،فیدرها و منابع است ،با توته به مقادیر  PGAتولید میشود.
س س ،با توته اهداف و محدودههای بیانشده در مسئله سطح میانی،
وزن هر یک از سناریوهای آسیب محاسبه میگردد .در ادامه نیز
بدترین سناریوی آسیب ممکن با توته با وزن تمامی سناریوهای
تولیدشده انتخاب میشود .مزم به ذکر است در روش پیشنهادی
بهمنظور محاسبه وزن سناریوهای تولیدی از روابر موتود در مرتع
() )Shivaie et al., 2020 (1بهره گرفته شده است .شکل ( )2روش تولید
سناریوی پیشنهادی را نشان میدهد .هر یک از سناریوهای تولیدی
شامل )1( :تعداد و مکان تصادفی پستهای آسیبدیده ( )2تعداد و
مکان تصادفی فیدرهای آسیبدیده ( )3تعداد و مکان تصادفی منابع

آسیبدیده و ( )4مقدار حذف بار ناشی از آسیب دیدن این تجهیزات
است.
در چارچوب چندسطحی پیشنهادی ،مت یرهای بهینه تصمیمگیری در
سطح اول شامل مقادیر شار و دشار ذ یرهسازها ،حذف بار در هر
بخش ب ار و حامت باز یا بسته بودن کلید فیدرهای شبکه توزیع است.
در سطح دوم ،مقدار حذف بار در هر بخش بار مت یر تصمیمگیری
محسوب میشود .در سطح سوم نیز مت یرهای تصمیمگیری شامل
زمان نصب ،مکان نصب و فرفیت نصب منابع است .در مدل
پیشنهادی ،هر ملودی به سه بخش ،همانگونه که در شکل ( )3نشان
داده است ،تقسیم میشود .بخشهای اول ،دوم و سوم به ترتیب
تعیینکننده بهترین مت یر تصمیمگیری برای توربین بادی ،سلول
فتوولتائیک و ذ یرهساز است .برای این منظور پس از تهیه کتابخانهای
از مکانهای کاندید ،هر یک از هارمونیها مقادیر عدد صحیح را دربر
میگیرند .این اعداد با توته به فرفیتهای نصب منابع میتوانند مت یر
بهمنظور نصب
باشند .بهعنوانمبال ،فرفیتهای در دستر
توربینهای بادی 3 ،2 ،1 ،و  4مگاوات است .صفر بودن هر هارمونی
بهمنزله عدم انتخاب مکان کاندید (با ) تهت نصب توربین بادی
است .مقادیر  3 ،2 ،1و  4در هر بخش نیز بیانگر فرفیت نصب واحد
توربین بادی در مکان موردنظر است .شکل ( ،)4فلوچارت پیادهسازی
مدل چندسطحی پیشنهادی را نشان میدهد.

 -3-1معرفی سيستم مورد مطالعه
مدل طراحی تابآور ریزشبکههای چندگانه و روش حل معرفیشده ،بر
ساازی
شاده پیاده ا
روی یک سیستم توزیع  -9با  33کیلوولت اصالح ا
شده است (شکل ( )5را مشاهده نمایید) ( Rastgou et al., 2018; Falaghi
 .)et al., 2011شبکه آزمون دارای یک پست  40مگاولتآم ر 9 ،با و
سات
 13فیدر است .در شکل ( ،)5طوط رچین بیانگر ف یاادرهایی ا ا
شابکه
ساتند .اطال عااات ف ایادرهای ا
که در حالت عادی ارج از امادار ه ا
آزمون برگرفته از مرتع ( )Rastgou et al., 2018است .اطالعات با های
صارفی ن ایاز در مر تااع ( )Falaghi et al., 2011درج
بار و میزان دیما اناد م ا
شده است .مزم به ذکر است در این مقاله سه سطح بار در ن ظاار گرف تااه
شده است که اطالعات این سطوح اباار از مر تااع ()Falaghi et al., 2011
استخراج شده است .عالوهبراین ،هر بار به سه بخش مسکونی ،تجاری و
ساارت آن اهاا در
صنعتی تقسیم میشود که اطالعات مربوط به اتاابع ا
جااری و
ساهم بار اهاای م سااکونی ،ت ا
تدول ( ) 1بیان شده است .م یاازان ا
بار به ترتیب برابر  %20 ،%60و  20%است ( Shivaie
صنعتی در هر با
سات کااه بااه
 .)et al., 2015افو برنامهریزی در مدل پیشنهادی  3ساله ا ا
دورههای زمانی  1ساله تقسیم میشود .نرخ بهره در هر سال برابر با %3
ساتند.
است .تمامی با های بار ،کاندید نصب منابع انر ی پراک اناده ه ا
توربینهای بادی و سلولهای فتوولتائیک دارای فرفیتهای  3 ،2 ،1و
ساازها ن یااز دارای
 4م گاااوات اباه ه اماراه  1م اگااوات رزرو و ذ یره ا
صاب
فرفیتهای 1و  2مگاواتساعت میباشند .حداکبر فرف ایات قابلن ا
سالولهای فتوولتائ ایاک 4
در هر ریزشبکه ابارای توربین اهاای اباادی و ا
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سااعت
مگاوات به همراه  1مگاوات رزرو و برای ذ یره سااازها  2مگاوات ا
است .هزینههای بهرهبرداری و سرمایهگذاری و طول عمر منابع به شرح
سااز اکاه از اناوع
ساتم ذ یره ا
تدول ( )2است .پارامترهای مرتبر با سی ا
باتری لیتیوم -یونی است نیز در تدول ( )3بیان شده است ( Xu et al.,
شابکه اباه ترت یااب برا باار
 . )2017قیمت رید و فروش توان برای هر ریز ا
 0/16و  0/12دمر بر کیلوواتساعت ( )Nikmehr & Ravadanegh, 2015و
میزان بودته سامنه دردستر نیز برای هر ریزشبکه  2/5میلیون دمر
است .مقادیر مجاز حاشیه رزرو به ترتیب  %40 ،%10پیک اباار در ن ظاار
گرفته شده است () .)Shivaie et al., 2020 (1پارامترهای تنظیمی MSA
نیز به شرح تدول ( )4است.

 -4مطالعات عددی و نتایج شبيهسازی
ساازی امادل پی شاانهادی ابار روی
صال از پیاده ا
در این بخش ن اتاایج حا ا
تادول ()5
شاوند .ا
صایل تب ایاین می ا
ساتم موردمطال عااه بااه تف ا
سی ا
نشاندهندهی طرحهای تابآور توسعه ریزشبکهها در افو برنا مااهریزی
شابکهها را در پا ایاان ا فااو
شاکل ( )6ن ایاز سااا تار ن هااایی ریز ا
سات .ا
ا ا
برنامهریزی نشان میدهد .اعداد نشان داده شده در بااامی اهار ایاک از
سات.
واحدها بیانگر فرفیت واحد نصبشده اباه ه اماراه فرف ایات رزرو ا ا
همانطورکه در تدول ( )5نشان داده شده است ،ریزشبکهها در سااال
اول تمایل بامیی به نصب واحدهای فتولتائیک داشتهاند .دلیل این ا ماار
در وهله اول تأثیر بامی واحدهای فتوولتائیک و توربین بااادی ابار روی
صاب وا حااد
سود مشارکت ریزشبکهها و در وه الاه دوم ،هزی اناه پااایین ن ا
فتوولتائیک در مقایسه با توربین بادی است .در سال دوم اباا تو تااه بااه
اینکه حداکبر میزان قابلنصب واحدهای فتوولتائیک نصب شده ا ساات،
سابت
ریزشبکهها تمایل بیشتری تهت نصب منابع توربین اباادی بااه ن ا
ذ یره سازها دارند که علت این امر تأثیر بامی منابع اتاوربین اباادی باار
افزایش سود ریزشبکهها است .در سال سوم ،با توته اباه این اکاه م اناابع
شادهاند ،لااذا ا یاان م اناابع
متعددی پس از وقوع زمینلرزه دچار آسیب ا

صاب دو ابااره م اناابع
شاوند .ن ا
صاب می ا
ساال اماذکور ن ا
جادداد در پا ایاان ا
م ا
صاب م اناابع در
آسیبدیده ،محدودیت بودته و محدودیت میزان قابلن ا
سال سوم موتب میشوند اتاا درنها ایات  2م اگااوات تااوربین اباادی و 4
صاب گرد نااد. .
سایبدیده ن ا
مگاوات واحد فتوولتائ یااک افاار از م نااابع آ ا
تدول ( ،)6بیانگر وضعیت هر یک از اتزای شبکه موردمطالعه اپاس از
شاند .حالت هااای
وقوع زمینلرزه در هر سال از ا افاو برنا مااهریزی میبا ا
سائله سااطح
تارای م ا
صال ا ا
تادول ( ،)6حا ا
تخریب نشان داده شده در ا
سات.
سایب الارزهای ا ا
میانی است که بیانگر بدترین سناریوی مم اکان آ ا
بهعنوان نمونه ،در سال اول با توته به وابستگی سیستم موردمطالعه به
شبکه بامدست ،بدترین حالت ممکن پس از و اقاوع زمین الارزه تخر ایاب
سات .در
کامل پست فوقتوزیع است که تدول ( )6مبین ا ایان حا الات ا ا
سالهای دوم و سوم نیز با توته به رویکرد تولید سناریوی پیشنهادی و
ضریب وزنی معرفی شده ،بدترین سناریوی ممکن در اهار سااال از ا فااو
سات .تزئ یااات بی شااتر از
شاده ا ا
شاان داده ا
برنامهریزی در تدول ( )6ن ا
تادول ()7
ساال را می تااوان در ا
ابادترین سااناریوهای مم اکان در هاار ا
مشاهده نمود.
جدول ( :)1اطالعات تابع خسارت بخشهای بار در شبکه مورد مطالعه
مدت زمان وقفه (دقیقه)
بخش بار

1

صنعتی

20

60
ضریب تریمه (دمر بر کیلووات)

1/625

3/868

9/085

25/16

55/81

تجاری

0/381

2/969

8/552

31/32

83/01

مسکونی

0/001

0/093

0/482

4/914

15/69

جدول ( :)2اطالعات واحدهای توليد پراکنده در شبکه مورد مطالعه
هزینه سرمایهگذاری (دمر بر
کیلووات)

طول عمر
(سال)

توربین بادی

0/05

500

20

سلول فتوولتائیک

0/035

300

25

واحد تولید پراکنده

هزینه بهرهبرداری (دمر بر
کیلوواتساعت)

شکل ( :)2روش توليد سناریوی پيشنهادی
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240

480

رضا آرطیس ،مجتبی شیوایی ،محسن اصیلی
جدول ( :)3اطالعات واحد ذخيرهساز انرژی در شبکه مورد مطالعه
هزینه

هزینه

بهرهبرداری
(دمر بر
کیلوواتساعت)

سرمایهگذاری
(دمر بر
کیلوواتساعت)

حداقل -
حداکبر SOC

مقدار اولیه
SOC

راندمان شار و
دشار

طول عمر
(سال)

0/04

400

1 -0/2

0/5

0/922

10

پارامتر

PMN

PMS

PMCR

NI

NII

مقدار

2

60

0/98

800

600

جدول ( :)4پارامترهای الگوریتم MSA

شکل ( :)3ساختار بردار حل پيشنهادی

شکل ( :)4فلوچارت مسئله طراحی تابآور ریزشبکههای چندگانه
4

2
1

5

3

8

6

9
7

شکل ( :)5شبکه آزمون  -9باس  33کيلوولت مورد مطالعه

همانطورکه از تدول ( )7مشهود است ،رویکرد پیشنهادی در سطح
میانی ،بدترین حالت ممکن تریمه ناشی از حذف بار یعنی روج 480
دقیقهای بارها را درنظر گرفته است .تدول ( )8هزینه سرمایهگذاری
ناشی از طرحهای توسعه پیشنهادی ریزشبکهها را در پایان هر سال از
افو برنامهریزی نشان میدهد .همانطور که از این تدول قابل مشاهده
است ،در پایان سال اول ریزشبکهها با هدف بیشینهسازی سود ود از
تمامی بودته در دستر بهمنظور نصب منابع انر ی پراکنده استفاده
نمودهاند .در سالهای دوم و سوم نیز ریزشبکهها با توته به تخریب
منابع و همچنین  ،محدودیت نصب مربوط به هر یک از منابع انر ی
پراکنده ،هزینههای سرمایهگذاری نشان داده شده در تدول ( )8را
متحمل میشوند .عالوه بر هزینه سرمایهگذاری ،هزینه بهرهبرداری
منابع انر ی پراکنده مربوط به هر یک از ریزشبکهها را میتوان به ازا
هر سطح بار در تدول ( )9مشاهده نمود .همانطور که در تدول ()9

نشان داده شده است ،هزینه بهرهبرداری تمامی ریزشبکهها در پایان
سال دوم بیش از سال اول است که این امر ناشی از افزایش نفوذ منابع
انر ی پراکنده در ریزشبکهها است .هزینههای بهرهبرداری ریزشبکهها
به تزب ریزشبکه  ،3در پایان سال سوم نیز بیشتر یا برابر با سال دوم
است .در ریزشبکه  3با توته به نصب واحد ذ یرهساز در سال دوم و
همچنین ،با درنظرگرفتن میزان شار /دشار متفاوت در پایان سال دوم
و سوم ،میزان هزینه بهرهبرداری ریزشبکه  3در سال دوم بیشتر از سال
سوم است .باوتوداینکه افزایش نفوذ منابع انر ی پراکنده هزینه
بهرهبرداری بامتری را بر ریزشبکهها تحمیل میکند اما سود حاصل از
فروش توان آنها را افزایش میدهد .تدول ( )10نشاندهندهی سود
مشارکت ریزشبکهها در طول افو برنامهریزی و در هر سطح بار است.
همانطور که از تدول ( )10قابل مشاهده است ،در سال اول،
ریزشبکهها درمجموع  2541/9هزار دمر صرف رید توان کردهاند که
این امر ناشی از کمبود میزان منابع انر ی پراکنده در برابر بار مصرفی
شبکه میباشد .در سال دوم ،میزان منابع انر ی پراکنده نصبشده به
نسبت سال اول رشد  %63داشته است درحالیکه میزان بار مصرفی با
رشد  % 30همراه بوده است .رشد بامی منابع انر ی پراکنده در برابر بار
مصرفی ،باعث شده است تا در سال دوم ریزشبکهها درمجموع 6353/8
هزار دمر از فروش توان سود کسب نمایند .در سال سوم ،رشد منابع
انر ی پراکنده نسبت به سال دوم برابر با  %13و رشد بار نیز برابر با
 23%است.
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جدول ( :)5طرحهای تابآور توسعه ریزشبکهها
1

2

3

4

5

6

7

توربین بادی

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

-

سال

فتوولتائیک

*1+4

1+4

1+4

1+4

1+4

1+4

-

اول

سال

سال
دوم

ذ یرهساز
انر ی

-

-

-

-

توربین بادی

3

3

3

2

3

فتوولتائیک

-

-

-

1+4

-

ذ یرهساز

3

-

-

-

ریزشبکهها (هزار دالر)
ریزشبکه

-

-

2

توربین بادی

-

1+3

-

1

-

1+3

1+1

فتوولتائیک

1+4

-

-

-

1+4

-

1+4

ذ یرهساز
انر ی

-

-

-

1

2

جدول ( :)6وضعيت اجزای سيستم موردمطالعه پس از وقوع زمينلرزه
ریزشبکه

1

2

3

4

5

6

7

پربار

199/5

199/5

199/5

199/5

199/5

199/5

0

سال

* یک واحد  4مگاواتی به همراه یک واحد رزرو  1مگاواتی

سال

شبکه توزیع

3

1

2

3

4

5

6

اول

-

-

-

-

-

-

(61-7)*F
(402)S

دوم

-

-

-

(13+4)P

-

-

(6-7)F
(40)S

1

سوم

(1+4)P

(1+3)W

(2)E

-

(1+4)P

(1+3)W

(5-9)F
(40)S

2

میانبار

570

570

570

570

570

570

0

کمبار

193/2

193/2

193/2

193/2

193/2

193/2

0

پربار

357

357

358/1

304/5

357

357

0

میانبار

1020

1020

1201/1

870

1020

1020

0

کمبار

345/7

345/7

376/1

294/9

345/7

345/7

0

پربار

357

357

357/1

357

357

357

199/5

میانبار

1020

1020

1173/2

1020

1020

1020

570

کمبار

345/7

345/7

362/6

345/7

345/7

345/7

193/2

جدول ( :)10سود مشارکت هر یک از ریزشبکهها (هزار دالر)
ریزشبکه

1

2

پربار

- 455/3

- 234/6

- 455/3

میانبار

- 622/4

- 107/4

- 622/4

کمبار

- 162/2

3

- 162/2

پربار

- 140/6

21/6

- 136/3

میانبار

281/8

578/4

782/9

سال

 -1فیدر بین با  6و  -2 ،7پست با فرفیت 40مگاولتآم ر -3 ،یک واحد  4مگاواتی به همراه یک واحد رزرو
 1مگاواتی* ،فیدر ،F :پست ،S :توربین بادی ،W :فتوولتائیک ،P :ذ یرهساز انر یE :
3

شکل ( :)6ساختار نهایی شبکه موردمطالعه

سال

بزرگا

عمو (کیلومتر)

(کیلومتر)

فاصله سطحی

)g( PGA

حذف بار

(دقیقه)

مدت زمان وقفه

وزن

جدول ( :)7بدترین سناریوی آسيب لرزهای در هر سال از افق
(مگاواتساعت)

3

1/5

2

0/8

0/5

1/5

2

2/5

-

-

-

2

1/5

1/5

2/3

2/5

1/5

1/5

0

-

-

2

1

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

2/5

0

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

جدول ( :)9هزینه بهرهبرداری منابع انرژی پراکنده هر یک از

-

انر ی
سال
سوم

ریزشبکه
سال

ریزشبکه

جدول ( :)8هزینه سرمایهگذاری هر یک از ریزشبکهها (ميليون دالر)

1

5/5

9/3

7/7

0/23

40657/3

480

31/2

2

4/8

39/8

5/7

0/05

25348/5

480

31/2

3

7/2

2/7

13/4

0/57

29998/5

480

30/9

3

4
1/9

- 277/1

334/5

- 206/5

137/08

- 27/9

109/9

214/4

117/5

258/8

962/4

802/1

1132

0

- 45/3

0

250/6

0
0
0

کمبار

137/5

233/2

38/8

351/4

305/4

411/9

0

پربار

- 252/1

- 285/6

- 251/8

290/3

50/5

202/5

3/2

میانبار

86/6

28/1

510/3

1205/4

646

1000/7

337/5

کمبار

74/4

55/5

19/6

435/6

255

369/5

138

رشد بامی بار مصرفی در مقایسه با رشد م نااابع ا ناار ی پراک اناده با اعاث
شابکهها درمج اماوع بااه
ساود ریز ا
ساال سااوم م ایازان ا
شده است اتاا در ا
 4920/1هزار دمر کاهش پیدا کند .تدول ( )11ب ایاانگر ا ثاار ا اقادامات
کوتاه مدت و بلندمدت بر روی میزان کاهش حذف بااار نا شاای از و اقاوع
زمینلرزه در هر سال از افو برنا مااهریزی ا ساات .ه مااانطور اکاه از ا ایان
شای
تدول مشهود است ،اقدامات بلندمدت مبتنی بر برنامهریزی اثربخ ا
بامتری نسبت اباه ا اقادامات کوتاه امادت مبت انای ابار بهره ابارداری دار نااد
بهگونهای که در سالهای اول ،دوم و سوم از ا افاو برنا مااهریزی ،ات خاااذ
اقدامات بلندمدت به ترتیب باعث کاهش  %87 ،%77و  %70حذف بااار
سات
می گردند .در سال اول ،با توته به اینکه منبع ت ذیه شبکه فقر پ ا
سات در هن گااام و اقاوع زمین الارزه،
بامدست است ،لذا پس از تخر ایاب پ ا
اقدامات مبتنی بر بهره برداری تأثیر بسزایی بر کاهش حذف بار ندار نااد.
شابکه بااه
در سالهای دوم و سوم ،وقوع زمینلرزه باعث شده است در ا
ترتیب  26و  33مگاوات توربین بادی و سلول فتوولتائیک ابااقی بما نااد.
رشد بارها در هر سال و کمبود منابع تولیدی پااس از و اقاوع زمین الارزه
شابکهها ح اتای
سات اغ الاب ریز ا
تاب شااده ا ا
تهت ت ذیه ا ایان بار اهاا مو ا
شابکهها
پاسخگوی بار ود نیز نباشند ،لذا با توته به او الاویتی اکه ریز ا
تهت تأمین بار ود دارند ،اتخاذ اقدامات کوتاهمدت در سااالهای دوم
سات .بااا و تااود
شاته ا ا
شابکه ندا ا
و سوم اثر بسزایی بر کاهش حذف بار ا
سازایی باار
اینکه اقدامات کوتاه مدت نسبت به اقدامات بلندمدت ،ا اثار ب ا
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رضا آرطیس ،مجتبی شیوایی ،محسن اصیلی
کاهش کل حذف بار شبکه ناشی از وقوع زمینلرزه ندار اناد ،ا مااا ن اقش
شابکه
م ثری در کاهش حذف بارهای حسا (تجاری و صاانعتی) در ا
موردمطالعه ایفا میکنند .مطابو با تدول ( ،)12پس از وقوع زمینلرزه
شاامل %23
در سال دوم %48 ،بار شبکه حذف میشود که این م یاازان ا
صانعتی ا ساات .اپاس از ات خاااذ
بار مسکونی %11 ،بار تجاری و  %14بار ا
اقدامات کوتاهمدت مبتنی بر بهرهبرداری ،همانطور که در تدول ()12
ساکونی،
نشان داده شده است ،این میزان حذف بار برابر اباا  %47اباار م ا
 0%/4بار تجاری و  %0/6بار صنعتی میشود .در سال سوم ن ایاز اپاس از
شاامل
وقوع زمینلرزه  %46بار شبکه حذف میگردد اکاه ا یاان م ایازان ا
سات .اپاس از
صانعتی ا ا
جااری و  %13اباار ا
 19%بار مسکونی %14 ،بار ت ا
اتخاذ اقدامات کوتاهمدت مبتنی بر بهرهبرداری ،همانطور که در تدول
حاذف بااار برا ابار اباا  %43بااار
( ) 12نشان داده شده است ،ا ایان م ایازان ا
مسکونی %1 ،بار تجاری و  %2بار صنعتی میشود .اباا تو تااه بااه ن اتاایج
ا ذشده ،اتخاذ اقدامات کوتاهمدت مبتنی بر بهرهبرداری اثر بااامیی باار
کاهش میزان حذف بارهای حسا دارد.

جدول ( :)12ميزان حذف بارهای حساس و غيرحساس پس از اقدامات
کوتاهمدت در هر سال از افق برنامهریزی
بارت ذیهشده

بار
ت ذیهنشده

مسکونی
ت ذیهنشده

تجاری
ت ذیهنشده

صنعتی
ت ذیهنشده

پس از
زلزله

52%

48%

23%

11%

14%

پس از
اقدامات

52%

48%

47%

0/%4

0/%6

پس از
زلزله

54%

46%

19%

14%

13%

پس از
اقدامات

54%

46%

43%

1%

2%

سال

2

3

جدول ( :)13مقایسه نتایج مدل پيشنهادی با مدل مرجع ( Xie et al.,

)2019
شا

های مسئله

مدل پیشنهادی

مدل مرتع ( Xie

MSA

HSA

GA

PSO

)et al., 2019

هزینه سرمایهگذاری
توربین بادی(میلیون دمر)

0/83

0/97

1/28

1/12

-----

هزینه سرمایهگذاری
فتوولتائیک(میلیون دمر)

1/80

1/83

2/27

2/01

-----

0/95

1/06

1/28

1/16

3/96

هزینه سرمایهگذاری
سیستم ذ یرهساز

 -5صحتسنجی نتایج

انر ی(میلیون دمر)

حای
در این بخش ،بهمنظور صحتسنجی ن اتاایج ،عمل اکارد م ساائله طرا ا
تابآور پیشنهادی با مدل بیانشده در مرتع ( )Xie et al., 2019مقایسه
میشود .در این مرتع ،یک مدل بهینهسازی دوسطحی بهمنظور تعیین
بهینه اندازه ذ یرهسازها و با هدف ارتقاب تابآوری و قابلیتاطمینان ،بر
ساطح ول تااا
شابکه اباا ا
روی یک شبکه توزیع 10کیلوولت حاوی  3ریز ا
380ولت پیادهسازی شده است .ریزشبکهها بهطور تداگانه به هر با
شبکه توزیع متصل بوده و دارای DGهای قابلتوزیع ،غیرقا باالتوزیع و
ذ یرهساز هستند .در این مرتع ،مدل پیشنهادی طیسازی شده و از
تادول ( )13ن شاااندهندهی
سات .ا
شاده ا ا
حال ا
طریو روش  CPLEXا
سائله
تفاوتها میان مقادیر محاسبهشده مر اباوط اباه توا اباع اهادف در م ا
طراحی تابآور پیشنهادی و مدل بیانشده در مرتع ()Xie et al., 2019
تادول ( )13ب یااانگر ا ایان واقع ایات ا ساات کااه
است .نتایج ارائهشده در ا
رویکرد پیشنهادی این مقاله در مقایسه با مدل مرتع ()Xie et al., 2019
تابآوری پیشنهادی در
ضمن فراهم کردن سود ال بیشتر ،شا
این مرتع را بیشتر ارتقاب میدهد .بعالوه ،از نتایج تدول ( )13میتوان
ساتر MSA
به این موضوع پی برد که پیادهسازی مدل پیشنهادی در ب ا
در مقایسه با سایر الگوریتمهای بهینهسازی ،نتایج مط الاوب اتاری را بااه
دنبال داشته است.
جدول ( :)11ميزان حذف بار پس از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت در
هر سال از افق برنامهریزی (مگاواتساعت)
سال

زمینلرزه

پس از اقدامات کوتاهمدت

پس از اقدامات بلندمدت

1

40657/35

40657/35

9157/32

2

25348/5

25348/5

3273/12

3

29998/5

29998/5

8997/3

هزینه بهرهبرداری
(میلیون دمر)

5/96

6/08

6/61

6/39

5/35

(میلیون دمر)

2/42

2/15

1/30

1/84

1/33

هزینه انر ی ارسالشده از
شبکه بامدست (هزار دمر)

سود ال

شا

تابآوری (ساعت)

3/36

4/82

6/96

6/01

8/95

0/0094

0/0099

0/0107

0/0101

0/0120

 -6جمعبندی و نتيجهگيری
ساعه
در این مقاله ،یک چارچوب سهسطحی تدید برای برنامهریزی تو ا
ریزشبکههای چندگانه با هدف ارتقاب سطح تابآوری شاابکه توز ایاع در
برابر مخاطرات لرزهای ارائه شده است .در مسئله سطح پااایین،DNO ،
اقدامات اصالحی کوتاهمدت شامل بازآرایی و توزیع بهینه منابع تولیدی
را با هدف کاهش اثرات زمینلرزه اِعمال نمود .در مسئله سطح م ایاانی،
تاه بااه راب طااه
ساناریوی و اباا تو ا
اباا بهرهگ ایاری از روش تد ایاد تول یااد ا
شاامل
شابکه توز ایاع ا
سایبپذیری تجه ایازات ا
کاهندگی معرفی شااده ،آ ا
ساناریوی
پستها ،فیدرها و منابع انر ی پراکنده مدلسازی و باادترین ا
آسیب تعیین گردید.
در مسئله سطح بامیی هر یک از بهرهبردارن ریزشبکه طرحهای تابآور
توسعه بهینه ود را تحت عنوان اقدامات پیشگیرانه بلندمدت پیشنهاد
کردند .چارچوب برنامهریزی پیشنهادی بهطور موفق ایاتآمیزی ابار روی
شبکه  -9با  33کیلوولت پیادهسازی شد .نتایج شبیهسازی حاکی از
آن است که اِتخاذ اقدامات کوتاه امادت مبت انای ابار بهره ابارداری اپاس از
سات حااذف بار هااای
وقوع زمینلرزه مخرب توسر  DNOباعث شده ا ا
حسا صنعتی و تجاری در سااال دوم بااهترتیب اباا کاااهش  % 10/6و
% 13/4و در سال سوم بهترتیب اباا اکااهش  %13و  %11ه مااراه با شااد.
شابکه
حای ایاک ا
شاایانی ابارای طرا ا
بعالوه ،چارچوب پیشنهادی کمک ا
تاه اباه م حاادودیتهای بود تااه
تابآور در برابر مخاطرات لرزهای با تو ا
دردستر کرده است .بر این اسا  ،طرحهای توسعه بهینه ریزشبکه-
ها در پایان سالهای اول ،دوم و سوم ،به ترت ایاب با اعاث اکااهش ،%77
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برنامهریزی چندسطحی توسعه ریزشبکههای چندگانه با هدف بهبود تابآوری در مقابل ریسکهای لرزهای ناشی از زلزله
ساازی
 87%و  %70حذف بار شده است .الاذا ،در مج اماوع ن تااایج شبیه ا
ساناریوی
مبین آن است که چارچوب پیشنهادی ضمن تعیین بدترین ا
آسیب ممکن در سطح میانی ،اقدامات بلندمدت و کوتاهمدت موثری را
به منظور کاهش کل حذف بارهای شبکه و حذف بارهای حسا ناشی
از وقوع زمینلرزه پیشنهاد میدهد .در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که
شابکه پااس از و اقاوع
چارچوب پیشنهادی برای ارتقاب سطح اتاابآوری ا
زمینلرزه سودمندی مطلوبی دارد.

مدت زمان سطوح بار

Dl

فهرست عالئم و اختصارات

فرفیت شارش فیدر eام شبکه توزیع

f

حداقل و حداکبر بزرگای زلزله

a/a
تااوربین

ساارمایهگذاری
نااه
هزی
بادی/فتوولتائیگ/ذ یرهساز انر ی
تااوربین
باارداری
نااه بهره
هزی
بادی/فتوولتائیک/ذ یرهساز انر ی
بودته سرمایهگذاری در برنامهریزی سی سااتم
ریزشبکههای چندگانه

ins

ins

ins

op

op

CWd / C Pv / C St
op

CWd / C Pv / C St
CBM

e

شاخصها و مجموعهها
شا

و مجموعه بزرگای زلزله

a,  A

شا

و مجموعهی با های بار

b,  B

شا
با

و مجموعهی بخش هااای بااار در هاار
بار

c, C
de,  De

شا

و مجموعه منابع انر ی پراکنده

شا

و مجموعه فیدرهای شبکه توزیع
و مجمو عااهی وا حاادهای ذ یره ساااز

شا
موتود
و مجمو عااه ساالولهای فتوولتائ یااک
شا
موتود

e,  E
est ,  ESt
ev ,  EV

حداقل و حداکبر عمو وقوع زلزله

تااوربین
یاات
کاال فرف
بادی/فتولتائیک/ذ یرهساز انر ی قابل نصب

شا

و مجموعه بیشینه شتاب افقی زمین

شا

و مجموعه عمو زلزله

h,  H

راندمان شار و دشار ذ یرهساز انر ی

شا

و مجموعه سطوح بار

شا

و مجموعهی ریزشبکهها

شا

و مجموعه فاصله از مرکز زلزله

r, R

شا

و مجموعه پستها

s,  S

شا

و مجموعهی واحدهای ذ یرهساز

m,  M

و مجمو عااهی مرا حاال ا فااو ز مااانی
شااا
برنامهریزی
شا

و مجموعه سلولهای فتوولتائیک

شا

و مجموعه توربینهای بادی

و مجموعه سناریوها برای
شا
پست ،فیدر و منابع انر ی پراکنده

st ,  St
t , T
v , V
w, W

رابی

( , ), 

پارامترها

pv

P

wd

/P

P
Sub

P
st

P

r/r

/ SOC
dch

SOC

/

قی ماات تااوان فرو تااه  /ریداری شااده بااه/از
شبکه اصلی
بااادی/
طااول ع ماار توربین هااای
فتوولتائیک/ذ یرهساز انر ی (سال)

ch



 /



نرخ بهره



حااداکبر ت عااداد فیدرهایی/پ سااتهایی/منابع
انر ی پراکنده که میتوانند ت حاات سااناریوی
آسیب ،دچار رابی شوند.

 E /  S /  De

متغيرها
هزینه توان ریداری شده/فرو ته شده از/به
شبکه اصلی

S

B

C /C

f

فلوی فیدر شبکه توزیع
ساارمایهگذاری/بهرهبرداری در

هزی نااه
ریزشبکهها
فرف یاات قا باال بهره باارداری تااوربین
بادی/فتوولتائیک/ذ یرهساز انر ی نصبشده

ICM / OCM
icap
Pist

/

icap
Piv

/

res

/ Piv

توان ریداری شده/فرو تهشده از/به شاابکه
اصلی

S

dch

توان شار /دشار ذ یرهساز
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icap
Piw

res

فرفیت رزرو توربین بادی /فتوولتائیک

توان تولیدی توربین بادی/سلول فتوولتائیک

۹۴

L

حداقل و حداکبر فاصله از مرکز زلزله

g , G

l, L

ins

فرفیت ذ یرهساز انر ی

حالت شار ماکزیمم/مینیمم ()%

iw,  IW
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PWd / PPv / PSt

توان ماکزیمم تول یاادی تااوربین بادی /ساالول
فتوولتائیک
ماکزیمم توان مبادمتی شبکه اصلی با شبکه
بامدست

شا

iv,  IV

P

کل تقاضای توان بار سالیانه

و مجموعه توربینهای بادی موتود

و مجموعهی وا حاادهای ذ یره ساااز
شا
نصبشده
و مجمو عااه ساالولهای فتوولتائ یااک
شا
نصبشده
و مجمو عااه توربین هااای بااادی
شااا
نصبشده

ch − dch

ماکزیمم توان شار و دشار مجاز

ew,  EW

ist ,  ISt

h/h

pv

/ P

Piw
B

P /P

/P
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wd

P
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 در منحنی هااای شااکنندگیPGA م قاادار
 فیدرها و منابع انر ی پراکنده،پستها
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 e /  s /  de

مقدار توان قطعشده
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8

Focal Depth
Hypocentral Distance
10
Peak Ground Acceleration (PGA)
11
Distribution Network Operator (DNO)
12
Reserve Margin
13
State Of Charge (SOC)
14
Harmony Search Algorithm (HSA)
15
Melody Search Algorithm (MSA)
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