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Abstract:
Risk level evaluation of power systems and reduction of its related destructive effects costs have been
transformed to one of the basic challenges in power industry’s operation and scheduling. In this paper
a new method for mathematical modeling of failure correlation of parallel transformers using Poisson
process and multi-Gaussian Copula function is presented. In this method, by using computation of
selected reliability indices and related costs, a modeling method for estimation of expectation value of
failure cost of parallel transformers with failure correlation and also cost of annual risk of power
system has been proposed. According to the capability of production of stage-gate process of the
system real mode and failure correlation and probability of parallel transformers, sequential Monte
Carlo method for calculation of system’s reliability indices and related costs estimation has been
employed. Simulation results of the proposed method show that annual increase of failure correlation
probability of parallel transformers in power stations, will lead to increase of expectation value of their
failure, level and cost of power system’s risk.
Keywords: Expected failure cost, power transformers, Poisson process, reliability, cost of risk, failure
correlation.
Received: 26 June 2020
Revised: 22 August 2020
Accepted: 15 October 2020
Corresponding Author: Dr. Behrooz Majidi

Citation: H. Shams-Solari, S. B. Majidi, M. Moazzami, "A new estimation method of parallel power
transformers expected failure cost", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 11, no. 44,
pp. 37-46, Winter 2021 (in Persian).

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال یازدهم /شماره چهل و چهارم /زمستان 37-46 /1399

روش جديد تخمین امید هزينه خرابی ترانسفورماتورهای قدرت موازی
هادی شمس سوالری ،1دانشآموخته کارشناسیارشد ،سید بهروز مجیدی 1و  ،2استاديار ،مجید معظمی 1و ،2
استاديار
 -1دانشکده مهندسی برق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات ریز شبکههای هوشمند ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
milad.shams.solari@gmail.com, bmx@aut.ac.ir, m_moazzami@pel.iaun.ac.ir

چكیده :ارزیابی سطح ریسک سیستمهای قدرت و کاهش هزینههای در ارتباط با اثرات مخرب آن ،به یکی از چالشهای
اساسی بهرهبرداری و برنامهریزی صنعت برق تبدیل شده است .در این مقاله یک روش جدید بهمنظور مدلسازی ریاضی
همبستگی خرابی ترانسفورماتورهای موازی با استفاده از فرآیند پواسون و تابع مفصل گوسی چند متغیره ارائه شده است .در
این روش با محاسبه شاخصهای انتخابی قابلیت اطمینان و هزینههای مرتبط با آن ،یک روش مدلسازی بهمنظور تخمین امید
ریاضی هزینه خرابی تراسفورماتورهای موازی با همبستگی خرابی و هزینه ریسک سالیانه سیستم قدرت پیشنهاد داده شده
است .با توجه به توانایی تولید فرآیند گذر حالت واقعی سیستم برای شبیهسازی همبستگی و احتمال خرابی ترانسفورماتورهای
موازی ،از روش مونتکارلو ترتیبی برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم و همچنین تخمین هزینههای مذکور
استفاده شده است .نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی نشان میدهد که افزایش احتمال همبستگی خرابی ترانسفورماتورهای
موازی در پستهای برق بهصورت سالیانه ،منجر به افزایش امید هزینه خرابی آنها ،افزایش سطح و هزینه کل ریسک سیستم
قدرت خواهد شد.
کلمات کلیدی :امید هزینه خرابی ،ترانسفورماتورهای قدرت ،فرآیند پواسون ،قابلیت اطمینان ،هزینه ریسک ،همبستگی خرابی.

تاريخ ارسال مقاله1399/04/06 :
تاريخ بازنگری مقاله1399/06/01 :
تاريخ پذيرش مقاله1399/7/24 :
نام نويسندهی مسئول :دکتر سید بهروز مجیدی
نشانی نويسندهی مسئول :نجفآباد -بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد -دانشکده مهندسی برق -گروه قدرت

()37

روش جدید تخمین امید  /.....هادی شمس سوالری -سید بهروز مجیدی -مجید معظمی
 -1مقدمه
هدف اساسی سیستم های قدرت پیشرفته ،تامین انرژی الکتریکی با کمترین هزینه ممکن و با قابلیت اطمینان کافی است .از
آنجایی که اقتصاد و ریسک 1مفاهیمی در تعارض با هم هستند ،لذا ارزیابی سطح ریسک و هزینههای ناشی از آن ،فرآیند مهمی
برای لحاظ کردن پارامترهای اقتصادی و ریسک در یک مقیاس واحد از ارزش مالی هستند .ریسک در واژهنامه بهصورت
احتمال از بین رفتن و یا صدمه دیدن داراییها و یا انسانها تعریف شده است .این تعریف بهصورت کلی به کار میرود .از طرفی
دیگر هزینه ریسک در سیستم های قدرت ،معادل حاصل ضرب هزینه واحد قطع بار و امید ریاضی انرژی تامین نشده است .با
توجه به هدف اساسی ذکر شده سیستم های قدرت یعنی تامین انرزی الکتریکی با کمترین هزینه ممکن و با قابلیت اطمینان
کافی ،در سالهای اخیر تالشهای زیادی برای مدلسازی و ارزیابی ریسک سیستم قدرت و هزینههای در ارتباط با آن در
شرکتهای برق صورت گرفته است [ .]1در مرجع [ ] 2یک مدل برای محاسبه هزینه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت و
براساس مسئله بهینهسازی تصادفی برنامهریزی امنیت مشارکت واحدها 2با محاسبه و در نظر گرفتن شاخصهای میزان بار
تامین نشده مورد انتظار (LOLE) 3و میزان انرژی مورد انتظار تامین نشده (EENS) 4بهعنوان یک قید در مسئله مشارکت
واحدها ،ارائه شده است [ .]3با استفاده از روش حداقل مربعات و تخمین پارامترهای توزیع وایبُل 5هزینه خرابی تجهیزات را در
طول چرخه عمر مفید آنها مدلسازی و برآورد نموده است .عالوه بر این برخی از مواردی نظیر ساختار شبکه و عوامل محیطی
و طبیعی نیز بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت تاثیر گذار است .از این رو در مراجع [ ]4و [ ]5به جهت تصمیمگیری در
خصوص سرمایهگذاری موثر در جهت مقابله با این موارد و تحمیل هزینههای خرابی بیشتر روش جامعی ارائه شده است که اثر
این موارد را در یک برنامهریزی کوتاه و میان مدت بررسی مینماید .در مراجع [ ]7[ ،]6و [ ]8با توجه به مسئله تعمیر و
نگهداری مبتنی بر پایش وضعیت تجهیزات ،آستانه جایگزینی بهینه و فاصله بازرسی بهینه تجهیزات بواسطه تخمین هزینه
خرابی متغیر با زمان مدلسازی گردیده است .این مدل با توسعه و رویکردی دیگر در مراجع [ ]9و [ ]10به جهت مدیریت
ریسک و هزینه بالدرنگ ریزشبکه متصل شده به شبکه قدرت استفاده شده است .مراجع [ ]11الی [ ]14نیز با هدف بهبود
قابلیت اطمینان ،در مطالعاتی جداگانه به بهینهسازی هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات و هزینههای بهرهبرداری شبکه
قدرت پرداختهاند .مرجع [ ] 15با هدف ارائه یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای پستهای برق ،تنها به مدلسازی
قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای موازی تحت همبستگی خرابی پرداخته است .ترانسفورماتورهای قدرت بهعنوان یکی از این
تجهیزات مهم و حیاتی هستند که عالوه بر نقش مهمی که در بهرهوری و قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت ایفا میکنند ،از
جمله تجهیزات گرانقیمت صنعت برق هستند .از این تجهیز در یک پست برق به جهت افزایش ظرفیت توانی در دسترس
متناسب با افزایش رشد بار بهصورت موازی استفاده می شود .در این صورت ترانسفورماتورهایی که در یک محیط یکسان کار
میکنند ،تحت تاثیر شوکهای جریان الکتریکی یکسان قرار میگیرند و از نظر آماری ترانسفورماتورها تحت همبستگی خرابی
قرار خواهند داشت .بن ابراین قابلیت اطمینان پست برق نیز تحت تاثیر این نوع همبستگی خرابی و ریسک وقوع آن است .در
این صورت چنانچه ترانسفورماتوری دچار خرابی شود عالوه بر هزینههای باالی ناشی از خاموشی و قطع برق ،باعث نارضایتی
مصرفکنندگان میشود .مطالعات قبلی تا به امروز تخمین و برآورد هزینههای مرتبط با این نوع ریسک حالت خرابی در
سیستمهای قدرت را تحت مطالعه قرار ندادهاند.
در این مقاله ابتدا با استفاده از تابع توزیع پواسون و تابع توزیع مفصل گوسی چند متغیره ،6مدلسازی احتمال عدم
دسترسپذیری پستهای برقِ با آرایش سه ترانسفورماتور موازی برای یک نمونه واقعی ،بهصورت پارامتری وابسته به همبستگی
خرابی آنها انجام پذیرفته است .سپس با محاسبه برخی از شاخصهای قابلیت اطمینان ،یک روش مدلسازی به جهت محاسبه
و تخمین امید هزینه خرابی ترانسفورماتورهای موازی تحت همبستگی خرابی و همچنین هزینه ریسک سیستمهای قدرت ارائه
گردیده است .روش پیشنهادی بر روی شبکه تست  6باس  IEEEشبیهسازی شده است .نتایج شبیهسازی بیانگر این نکته است
که با افزایش احتمال همبستگی خرابی ترانسفورماتورهای موازی در پستهای برق ،امید هزینه خرابی آنها ،سطح و هزینه کل
ریسک سیستم قدرت افزایش مییابد.
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سایر بخشهای این مقاله به این صورت ارائه میگردد :بخش دوم به تشریح مدلسازی ریاضی مسئله اختصاص خواهد داشت.
بخش سوم و چهارم به ترتیب به تشریح شبکه مورد مطالعه ،مفروضات مسئله و نحوه شبیهسازی روش پیشنهادی اختصاص
دارد .بخش پنجم و ششم به ترتیب به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی این تحقیق در مطالعه موردی و نتیجهگیری
از این مقاله پرداخته است.
 -2روش مدلسازی رياضی
با افزایش سطح تقاضای سالیانه بار بویژه در مناطق شهری و مشتریان محلی ،معموالً به جهت افزایش ظرفیت توان در
دسترس ،در پستهای برق سه ترانسفورماتور بهصورت موازی به یکدیگر متصل میگردند .مسلماً خرابی و خروج ناگهانی این
تجهیزات منجر به تحمیل هزینههای خرابی و خاموشیهای باال به شرکتهای برق و نارضایتی مصرفکنندگان محلی خواهد
شد [ .] 1در این بین خرابی ترانسفورماتورهای قدرت به عواملی مانند شرایط جوی نامطلوب ،شوکهای جریان الکتریکی باال و
شرایط بهرهبرداری وابسته است .دادههای آماری نشان میدهد که خرابی ترانسفورماتورهای موازی متصل شده همبسته و در
ارتباط با هم است [ .]15این بدین معنی است که خرابی یک ترانسفورماتور میتواند منجر به بروز وقفه و یا خرابی در
ترانسفورماتور دیگر شود .در این صورت عالوه بر اهمیت ارزیابی وضعیت قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای موازی متصل شده
به یکدیگر ،مسئله ارزیابی و تخمین هزینه خرابی و ریسک ترانسفورماتورها تحت همبستگی خرابی نیز مهم خواهد بود .این
مسئله عالوه بر در اختیار قرار دادن یک دید کلی از سطح ریسک هزینههای خرابی در جهت اتخاذ تصمیمگیریهای فنی-
اقتصادی بهتر میتواند به بهرهبرداران در ارزیابی مسئله قیمتگذاری خدمات انتقال بر مبنای قابلیت اطمینان کمک شایانی
نماید [.]1
در ادامه با در نظر گرفتن همبستگی خرابی ،نحوه خرابی ترانسفورماتورها توسط فرآیند پواسون تحت همبستگی معین نشان
داده میشود و سپس نحوه محاسبه شاخصهای ریسک مورد نیاز در این مدلسازی هزینه ریسک ترانسفورماتورهای موازی
تحت همبستگی خرابی تشریح میگردد .کلیه شبیهسازیها با استفاده از روش مونتکارلو ترتیبی انجام شده است .فرآیند
مدلسازی مقاله شامل سه بخش مدلسازی ریاضی قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای موازی متصل شده با همبستگی خرابی،
مدلسازی شاخصهای ریسک و مدلسازی هزینه ریسک و خرابی ترانسفورماتورهای موازی است.
 -2-1قابلیت اطمینان در ترانسفورماتورهای موازی
به جهت نمایش و محاسبه فرآیند و احتمال خرابی ترانسفورماتورهای موازی با همبستگی خرابی آنها از فرآیند پواسون با
استفاده از تابع مفصل چند متغیره استفاده شده است .این استفاده بهمنظور در نظر گرفتن کارکرد تجهیزات در دوره عمر مفید
آنها است که زمانهای خرابی را بهصورت نمایی ،توزیع مینماید [ .]15مفصلها نیز توابعی هستند که توزیعهای چند متغیره را
به توزیعهای حاشیهای یک متغیره پیوند میدهند .بر اساس یک تابع مفصل میتوان تعدادی توزیع حاشیهای معلوم یک توزیع
توام را با توجه به ساختار وابستگی بین متغیرها تعیین کرد [ .]16درادامه پارامترهای مسئله بهصورت زیر برای  i=3،2،1تعریف
میگردد:
) :N i(tفرآیند شمارش ترانسفورماتور  iام در بازه زمانی  tام
) :M (tفرآیند شمارش پست برق

 : iخرابی شدید از فرآیند شمارش ترانسفورماتور  iام
) :Pi(tاحتمال خرابی ترانسفورماتور  iام در بازه زمانی  tام
 : ijخرابی وابسته ترانسفورماتور  iام و ترانسفورماتور  jام
 :Rماتریس خرابی وابسته ترانسفورماتورها است که به صورت زیر است:
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 1 12 i13 
()1
R  21 1 23 
31 32 1 
با فرض  ij   jiماتریس  ،Rیک م اتریس متقارن و مثبت معین خواهد بود .با در نظر گرفتن مفروضات فوق احتمال خرابی
یک ترانسفورماتور برابر خواهد بود با:
Pi (t)  p(Ni (t)  1)  ei t

()2
پس احتمال خرابی پست بدون در نظر گرفتن خرابی وابسته به هم از رابطه ( )2بدست میآید:

3

)Pi (M(t)  1)  P( N i (t)  1

()3

j1

از آنجایی که خرابی ترانسفورماتورها همبسته است ،پس تابع مفصل چند متغیره برای نمایش احتمال توزیع پواسون استفاده
میشود .بنابراین میتوان نوشت:
1
1
C(1 , 2 , 3 ; R) 
]exp[  R
()4
1/2
3/2
2
(2) R
که در آن  معکوس تابع توزیع مفصل است ،پس قابلیت اطمینان پست برق برابر خواهد بود با:
1
 R 1
2

dU1dU 2dU 3
1/2

1

e

3
2

(2) R

 t

1

 

e  t e  t

1 e
P(M(t)>1)=   
 3 0

ریسک خرابی ترانسفورماتورها میتواند با تغییر احتمال خرابی همبسته آنها تغییر نماید .از این رو بر اساس فرض رابطه ()1
برنامه های تعمیر و نگهداری اینگونه است که اگر خرابی اتفاق بیفتد تمامی ترانسفورماتورها میتوانند تعویض و یا تعمیر گردند،
پس اولین ترانسفورماتور دارای خرابی شدید نیست و خرابی آن در حالت صفر قرار میگیرد .به همین ترتیب فرض میشود
ترانسفورماتور  1فقط برقدار است ،پس از روزهای تعمیر ترانسفورماتور  2در زمان  Tو پس از روزهای تعمیر و نگهداری،
ترانسفورماتور  3در زمان  2Tدر دسترس خواهند بود .دراین صورت قابلیت اطمینان پست برق به صورت رابطه ( )5تعریف
میگردد:
()5
) P(M(t)  2)=P(N1 (t)  N2 (t  T)  N3 (t  2 T)  2
در ادامه قابلیت اطمینان پست برق (دسترسیپذیری) توسط تابع مفصل و رابطه ( )6نشان داده میشود:
=)P(M(t)  2
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عدم دسترسپذیری پست برق نیز معادل با کم کردن احتمال دسترسپذیری پست برق از مقدار عددی  1حاصل میشود .از
آنجایی که محاسبه احتمال خرابی پست از انتگرال سهگانه رابطه ( )6دشوار است ،بنابراین برای اندازهگیری قابلیت اطمینان
پست از شبیهسازی مونت کارلو ترتیبی استفاده میگردد.
 -2-2مدلسازی شاخصهای قابلیت اطمینان
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در این مقاله برای محاسبه سطح ریسک شبکه از شاخصهای احتمال قطع بار ،(PLC) 7مقدار تقاضای بار تامین نشده مورد
انتظار (EDNS) 8و ( )EENSاستفاده شده است .مقدار احتمال قطع بار ناشی از عدم در دسترس بودن ظرفیت تولید نصب شده
بر روی یک باس به خصوص از رابطه ( )7محاسبه میگردد [:]1

n(s) Ti
)
Ki T

()7

NL

PLC   (
sFi

i 1

که در آن ) n(sتعداد دفعات وقوع حالت  sدر فرآیند نمونهبرداری Ki ،تعداد نمونهها و  Fiمجموعه تمام حالتهای خرابی
سیستم و یا یک باس بهخصوص در سطح بار  iام سیستم هستند Ti .تداوم سطح بار iام و برحسب ساعت t ،طول کل دوره
زمانی تحت بررسی بر حساب ساعت و  NLتعداد سطوح بار است .در این مقاله احتمال قطع بار برابر با احتمال خرابی پست
برق و احتمال خرابی همبسته ترانسفورماتورهای موازی در نظر گرفته شده است .در این صورت برای مقدار تقاضای بار تامین
نشده مورد انتظار از رابطه ( )8بر حسب مگاوات استفاده میگردد [:]1
Nk

EDNS   PLCik Lk

()8

i 1

که در آن  PLCikاحتمال وقوع حالت قطع بار با وقوع یک حالت خرابی است .برای نقطه بار kام و  Lkمیانگین بار باس  kام در
بازه تحت بررسی برحسب مگاوات است .بازه تحت بررسی اغلب یک سال در نظر گرفته میشود .همچنین مقدار  EENSدر یک
باس به خصوص از رابطه ( )9و بر حسب مگاوات ساعت در بازه زمانی مورد مطالعه (یک سال) محاسبه میگردد:

)n(s)C(s
)Ti
Ki

()9

NL

EENS   (
sFi

i 1

که در آن ) C(sبار قطع شده در حالت  sبرحسب مگاوات و  Kiنیز تعداد نمونهها است.
 -2-3مدلسازی هزينه ريسک و خرابی
ریسک در لغت به معنای احتمال از بین رفتن و یا صدمه دیدن داراییها تعریف شده است .شرکتهای برق سالها است که با
ریسکهای تجهیزات و شبکه قدرت مواجه هستند .مسئلهای که عالوه بر تحمیل هزینه خسارتها به شرکتهای برق منجر به
نارضایتی مصرفکنندگان و مشتریان شبکه قدرت میگردد .هر پیشامدی که منجر به خرابی وابسته ترانسفورماتورهای موازی
در پست برق گردد و باعث از دست رفتن اجباری بار یک باس گردد ،تحمیل هزینه ریسک به شرکت برق را در بر خواهد
داشت .منظور از تحمیل هزینه خسارتها به معنای کاهش سود و همچنین نیاز به بودجه و سرمایهگذاری سالیانه بیشتر به
جهت بهبود وضعیت شبکه است .همچنین امید هزینه خرابی (EFC) 9ناشی از پیشامدهای خرابی تجهیزات در شرایط عدم
وجود تجهیز یدکی از رابطه ( )10برحسب دالر محاسبه میگردد [:]1
M

EFC   Ci Pi t c

()10

i 1

که در آن  Ciهزینه خرابی برای هر ساعت برای حالت خرابی  iام است Pi .احتمال وقوع همبستگی خرابی ترانسفورماتورهای
موازی متصل شده در پست برق است که معادل با عدم دسترسپذیری یک پست برق تعریف میگردد .عدم دسترسپذیری
معادل با کم کردن احتمال دسترسپذیری پست برق از مقدار عددی  1حاصل میشود M .بیانگر تعداد کل حاالت خرابی
سیستم است .همچنین  tcکل مدت هزینه خرابی تحمیل شده بر حسب ساعت است .هزینه ریسک 10معادل از حاصل ضرب
هزینه واحد قطع بار و شاخص  EENSبر حسب دالر بدست میآید.
 -3سیستم تحت مطالعه
در این مقاله برای شبیه سازی فرآیند اول (محاسبه احتمال همبستگی خرابی ترانسفورماتورهای موازی) اطالعات آماری از
مرجع [ ]15استخراج گردیده است .این اطالعات از  10پست برق برای مدت  2سال جمعآوری گردیده است .همچنین به
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منظور بررسی صحت روش ارائه شده در این مقاله از شبکه  6باسه  IEEEاستفاده شده است .شکل ( )1دیاگرام تک خطی این
شبکه را نشان میدهد .اطالعات این سیستم از مرجع [ ]17استخراج گردیده است .برای این شبکه باسهای  3 ،4و  5دارای
پستهایی با سه ترانسفورماتور موازی در نظر گرفته شده هستند .پارامترهای تخمین زده شده فرآیند خرابی ترانسفورماتورها به
صورت زیر است:
 i =0/01نرخ خرابی و قابلیت اطمینان برای هر یک از ترانسفورماتورها است که در سال اول  90%تخمین زده شده است.

  ij =0/3خرابی همبسته است که نشاندهنده عواملی نظیر شوکهای جریانی شدید و آب و هوای بد است .در این صورت
ماتریس  Rنشاندهنده همبستگی خرابیهای ترانسفورماتورها به صورت زیر محاسبه میگردد:

 1 0.3 0.3
R  0.3 1 0.3
0.3 0.3 1 
از طرف دیگر از لحاظ آماری میانگین طول عمر ترانسفورماتورهای قدرت  45سال و با انحراف استاندارد  10تا  15سال
میباشد .در این مطالعه متوسط سن ترانسفورماتورهای نمونه  29/6سال در نظر گرفته شده است .بنابراین بعد از عبور از
متوسط طول عمر این تجهیزات این نگرانی وجود دارد که با افزایش سن آنها ریسک خرابی و خاموشی شبکه و خسارتها
افزایش یابد ،بویژه اینکه فرآیند زمانی تعویض و جایگ زینی ترانسفورماتورها بر خالف فرآیند نصب آنها یک برنامهریزی  1تا 1/5
ساله را می طلبد .در این مطالعه متوسط هزینه قطع یک ترانسفورماتور سطح توزیع و یا فوق توزیع  55دالر بر مگاوات ساعت
در نظر گرفته شده است [ .]18،5برای انجام مطالعه حاضر یک مدل توزیع بار فرضی با حداقل توان  11مگاوات و حداکثر توان
 25مگاوات با نرخ رشد بار سالیانه  1/5درصد با احتمال توزیع یکنواخت برای پستهای موجود در باسهای  3 ،4و  5مطابق
مالحظات [ ]17،1در نظر گرفته شده است.

شكل ( :)1دياگرام تک خطی شبكه مورد مطالعه ]17[ IEEE-6BUS
]Figure (1): The single line diagram of IEEE-6 BUS under study test system [17

 -4روش پیشنهادی
تعداد تکرار و نمونهبرداری و دستور توقف شبیهسازی مونتکارلو ترتیبی برای کلیه مراحل شبیهسازی این مقاله  10000در
نظر گرفته شده است .با توجه به مطالب ارائه شده ،الگوریتم پیشنهادی این مقاله به صورت زیر بیان میشود:
مرحله اول :برای محاسبه احتمال خرابی سه ترانسفورماتور پست ،تحت همبستگی خرابی از شبیهسازی مونتکارلو ترتیبی و
براساس تابع توزیع نرمال چند متغیره برای بازه زمانی  12ماه ( 1سال) محاسبه میگردد و در انتها احتمال خرابی سه
ترانسفورماتور پست برق با تقسیم  C/10000محاسبه میشود .که در آن  Cعدد محاسبه شده خرابی تجمعی سه ترانسفورماتور
است .مقادیر توزیع احتمال خرابی برای فرآیند بعدی نگه داشته میشوند.
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مرحله دوم :شاخصهای ریسک سیستم قدرت نظیر  EENS ،EDNS ،PLCبه روش مونت کارلو ترتیبی و برای سال اول تا سال
Nام نمونهبرداری با رشد بار  1/5درصد به صورت زیر محاسبه میگردد .همچنین فرض بر این است که تولید  100درصد
مطمئن است:
 -1انتخاب یک سطح بار از مدل چند سطحی (بار زمانی)
 -2تنظیم زمان نمونهبرداری برای ماه  1تا 12
 -3انتخاب یک حالت از سیستم با استفاده از شبیهسازی مونت-کارلو ترتیبی .در این انتخاب از مدل خرابی مذکور در
فرآیند قبل استفاده میگردد.
 -4تحلیل پیشامد برای شبکه مورد مطالعه در هر باس (پست برق) با انجام مطالعات پخش بار و محاسبه شاخصهای
 EENS ،EDNSو مقدار بار حذف شده در هر باس با توجه به نتایج پخش بار.
 -5محاسبه هزینه  EFCاز رابطه ( )10برای حالت بدون تجهیز یدکی و همچنین هزینه ریسک.
 -6بازگشت به گام  1تا هنگامی که تمام سطوح بار لحاظ گردند.
 -7انجام مراحل  3تا  5تا پایان زمان  5سال نمونهبرداری با رشد بار .1/5%
 -8استخراج جدول هزینههای خرابی و ریسک سیستم برای  5سال نمونهبرداری.
 -9پایان.
نکته قابل توجه این است که با توجه به اینکه در انجام مطالعات قیمتگذاری خدمات انتقال و تحلیلهای منفعت بر هزینه یک
طرح خاص به جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم و یا حفظ یک سطح خاص از ریسک سیستم در برنامهریزی میان مدت و یا
بلند مدت ،بهرهبردار نیازمند مشاهده تغییرات شاخص های ریسک سیستم تحت بروز پیشامدهای منجر به خاموشی در نواحی و
یا باسهای مختلف شبکه میباشد ،لذا میتوان از نتایج تغییرات شاخص  EENSو همچنین تخمیین امیید هزینیه خرابیی ایین
مقاله در کنار هزینه سرمایه گذاری مجدد یک طرح خاص (مانند :تقویت سیستم ،تخصیص تجهیز ییدکی و ییا هزینیه تعمییر و
نگهداری) در مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت و یا بازار برق بهره برد.
 -5نتايج شبیهسازی
شکل ( )2توزیع احتمال همبستگی خرابی سه ترانسفورماتور پست برق را به جهت مقایسه افزایش احتمال ریسک خرابی
سالیانه بدون درنظر گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری و برای مدت زمان پنج سال متوالی نمونهبرداری نشان میدهد .با توجه به
این شکل و نتایج آن می توان دریافت که احتمال عدم دسترسی پذیری یک پست برق رفتار صعودی نسبت به همبستگی
خ رابی ترانسفورماتورهای آن پست دارد .این به این معنا است که با افزایش احتمال همبستگی خرابی و به دنبال آن افزایش
عدم دسترسپذیری یک پست برقِ با آرایش سه ترانسفورماتور موازی ،مقدار  PLCبه صورت سالیانه افزایش خواهد یافت .از
طرفی دیگر این توزیع احتمال نشاندهنده  PLCبا افزایش احتمال خرابی و عدم قابلیت اطمینان پست برق ،حداقل در یکی از
نقاط بار می باشد .مفهوم توزیع احتماالت سالیانه در این مورد در مقایسه با عدم دسترسپذیری برای یک سیستم تعمیرپذیر که
اغلب در مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت استفاده میشود کامالً متفاوت میباشد .نتایج این مقاله احتمال ساالنه
خرابی را نشان میدهد .این احتمال برخالف عدم دسترسپذیری یک احتمال گذرا است.
همچنین جدول ( )1مقادیر  EDNSرا برای باسهای  3 ،4و  5نشان میدهد .الزم به ذکر است که باسهای  3 ،4و  5دارای
پستهایی با ترانسفورماتو رهای موازی در نظر گرفته شده هستند .نتایج تمامی مقادیر شاخصها بعد از رسیدن به تعداد
 10000نمونهبرداری همگرا شدهاند .این مقادیر برای مدت زمان پنج سال نمونهبرداری و برای هر سال برحسب مگاوات نشان
داده شده است .نتایج  EDNSبرای باسهای  3، 4و  5که دارای پستهایی با ترانسفورماتورهای موازی هستند نشان میدهد
که این مقدار عالوه بر احتمال وقوع یک رخداد در شبکه به سهم بار یک باسِ به خصوص نیز بستگی دارد .برای مثال با توجه
به باالتر بودن سهم باسِ  3از مقدار کل بار ،این باس مقدار کمتری از  EDNSرا در بر گرفته است .این مسئله بیانگر توانایی
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الزم تامین بار مورد تقاضا و یا توانایی انتقال توان پستهای این باس به ناحیهای دیگر به منظور کاهش سطح ریسک این ناحیه
میباشد.
جدول ( ) 2هزینه خرابی ترانسفورماتورهای موازی با همبستگی خرابی را برای باسهای مختلف (پستهای مختلف) و براساس
سهم بار هر باس برحسب درصد برای مدت زمان یک ساعت خرابی را برحسب دالر نشان میدهد .همانگونه که انتظار میرفت
هزینه خرابی از یک ناحیه با ناحیه دیگر و با سال دیگر کامالً متفاوت میباشد .این مسئله به دلیل توزیع سنی مختلف
تجهیزات در عمل و همچنین رشد بار سالیانه سیستم است .وجود تجهیزات با سن باالتر مشخصاً ریسک خرابی باالتری را به
همراه خواهد داشت و این مسئله بر افزایش عدم دسترسپذیری آرایش سه ترانسفورماتور موازی و به دنبال آن عدم کفایت
سیستم تاثیر گذار خواهد بود .همچنین از آنجایی که انتقال بار فقط محل بارها را تغییر میدهد و در سطح بار سیستم تغییری
ایجاد نمیکند ،میتوان اینگونه در نظر گرفت که باسِ  3با توجه به اهمیت باالتر پستهای برق و بارهای محلی آن ،در یک
حالت بهره برداری بار پست خود را به بخش دیگری منتقل خواهد کرد .این امر منجر به جابهجایی قسمتی از ریسک از ناحیهای
به ناحیه دیگر می شود .عمدتاً مقدار کاهش ریسک یک ناحیه با افزایش ریسک ناحیه دیگر برابر نیست .البته باید در نظر گرفت
که برای تعیین این مقدار از سطح ریسک ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان باسها نیز مهم است.
جدول ( )3هزینه ریسک سیستم قدرت را برحسب دالر و برای مدت زمان یک ساعت خرابی و در طول  5سال نمونهبرداری
شبکه در صورت بروز خرابی در یک باس ،نشان میدهد .هزینه ریسک در این حالت میتواند در مطالعات اقتصادی با
گزینههایی همانند از رده خارج کردن ،یا ارتقای وضعیت مقایسه گردد و گزینهای که دارای توجیه فنی-اقتصادی مناسبی است
انتخاب گردد .البته در این مقایسه ها یک نرخ بهره نیز باید به منظور تمایز قائل شدن میان تغییرات سالیانه هزینههای
سرمایهگذاری مجدد در مطالعات به کار گرفته شود .بطور کلی میتوان گفت گزینههایی نظیر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه،
انتقال بار ،تجدی د آرایش شبکه در برنامه کوتاه مدت و جایگزینی توجیهپذیر در یک سال به خصوص در برنامه بلند مدت از
افزایش سطح ریسک سیستم جلوگیری خواهد نمود.
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)Figure (2): Probability of failure of three parallel transformers of power substation under correlation failure (for 5 different sampling years
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)Table (1): EDNS for under study test system in 5 sampling years in terms of (MW

جدول ( EDNS :)1برای شبكه مورد مطالعه در  5سال نمونهبرداری بر حسب ((MW
سال مورد مطالعه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1

-

-

-

-

-

شماره باس
2

-

-

-

-

-

3

6/955

7/17

12/40

17/46

19/41

4

11/293

11/38

21/54

35/19

41/46

5

10/799

11

19/90

31/76

35/49

6

-

-

-

-

-

)Table (2): EFC for under study test system in 5 sampling years in terms of ($/1hr

جدول ( EFC :)2برای شبكه مورد مطالعه در مدت  5سال نمونهبرداری بر حسب (( $/1hr
شماره باس

سهم باس از کل بار برحسب درصد

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

3

40

31/11

53/73

120/7

193/6

276/4

4

30

58/63

91/14

235/9

460/7

653/1

5

30

47/2

82/16

193/2

344/7

500/1

Table (3): EENS and risk cost for under study test system in 5 sampling years in terms of (MW) and ($) respectively

جدول ( EENS :)3و هزينه ريسک برای شبكه مورد مطالعه در مدت  5سال نمونهبرداری به ترتیب برحسب ( )MWhو ()$
سال
(MWh) EENS

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

47/22

53/93

78/49

112/32

130/75

هزینه ریسک

2597/1

2966/1

4316/9

6177/6

7191/25

 -6نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از مدلسازی توزیع احتمال همبستگی خرابی یک نمونه واقعی از ترانسفورماتورهای موازی متصل شده
در پستهای برق ،یک روش مدلسازی به جهت تخمین هزینه خرابی آنها و همچنین هزینه ریسک سالیانه سیستم قدرت
پیشنهاد شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد افزایش همبستگی خرابی میان ترانسفورماتورهای موازی یک پست ،سهم
بسزایی در افزایش احتمال خرابی آنها و کاهش قابلیت اطمینان پستهای برق خواهد داشت .از طرفی با افزایش احتمال خرابی
و عدم قابلیت اطمینان پست برق ،میتوان انتظار وقوع  PLCرا حداقل در یکی از نقاط بار داشت .همچنین نتایج  EDNSبرای
باسهای منتخب (پستهایی با آرایش سه ترانسفورماتور موازی) نشان میدهد که این مقدار عالوه بر احتمال وقوع یک رخداد
در شبکه به سهم بار یک باسِ به خصوص ،نیز بستگی دارد .نتایج امید هزینه خرابی  EFCنیز نشان میدهد که با افزایش سن
تجهیز به صورت سالیانه ،این نرخ افزایش خواهد یافت .این موضوع در درجه اول منجر به افزایش احتمال خرابی ،افزایش امید
تقاضای بار تامین نشده و نهایتاً افزایش هزینه ریسک سیستم خواهد شد .در این صورت گزینههایی نظیر تعمیر و نگهداری
پیشگیرانه ،انتقال بار و تجدید آرایش شبکه در برنامهریزی کوتاه مدت و جایگزینی توجیهپذیر در یک سال به خصوص در
برنامهریزی بلند مدت میتواند از افزایش سطح ریسک سیستم و در نتیجه افزایش هزینههای ناشی از آن جلوگیری نماید.
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:زيرنويسها
1

Risk
Unit commitment
3
Loss of load expectation
4
Expected energy not supplied
5
Weibull distribution
6
Multi-Gaussian copula function
7
Probability of load curtailment
8
Expected demand not supplied
9
Expected failure cost
10
Cost of risk
2

)46(

