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 خاتمه يافته  صد انجام پروژه(:پروژه )دروضعيت نهايي  
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 قيمت نمونه خارجي )درصورت داشتن نمونه خارجي(:

 :و اثربخشي   جوييصرفه ميزان

 

اعتبار  آن(؟زمان انجام   آيا نتايج تست ميداني/تحت استاندارد مشخص را دارد )ذكر نوع گزارش تست، محل انجام آن، تاريخ شروع و مدت

( با کار محققین دیگر انجام شده و در گزارش نهایی نتایج آن که امکان مقایسه برای آن وجود داشتسنجی از طریق مقایسه بخشی از مدل پیشنهادی ) 

ه تائیدی بر کارایی مدل و همچنین تحلیل های سناریو و نتایج حاصل نماید.ارائه شده است. این مقایسه، صحت نتایج حاصله در این پژوهش را تائید می

 باشد.اعتبار نتایج حاصله می

 

در صورت سهولت دسترسی   ؟باشدميسازي انجام فازهاي تکميلي قبل از تجاري  منددارد و يا نيازوجود  مرحله  سازي در اين آيا امکان تجاري

  به دیتای شبکه، امکان تجاری سازی آن وجود دارد.
 

 (:به ضرورت اجراي پروژه شده است  كه منجر  موجود مشکالتتعريف مسئله )
  ی ا گونه مختلف مانند آب، برق، گاز، ارتباطات و ... به یهابشر در حوزه  یزندگ یاساس یهارساختیز هیاز کل یبردارساخت و بهره  ،یطراح ،یمتماد  انیدر طول سال

برق، در   یمثال در  حوزه  یباشند. برا  یاعتماد  قابل قبول تیقابل یدارا  یجزئ یشناخته شده  ی مورد اشاره در برابر رخدادها یهاساخت  ریصورت گرفته است که ز

  ی با خطاها   دتواننیاصول م   نیاند و اشده   یبردار و بهره   یطراح    تیو کفا   تیامن  یعنیاعتماد    تیقابل  یاصول کل  یقدرت بر مبنا  یهاستمیس  یبه شکل سنت  ا،یسرتاسر دن

در ابعاد بزرگ   دیشد یرخدادها  ری . اما در چند سال اخندیمقابله نما یو ... به خوب زیتجه کی یخراب ،یاتصال کوتاه جزئ کی مانند  ستمیشناخته شده س یجزئ

و ... اشاره نمود،    زگردیطوفان، ر  ل،یزلزله، س  توانیباشند که از آن جمله م  یعیمنشاء طب  یدارا  توانندیم  داتیتهد  نینموده است. ا  دی بشر را تهد  یزندگ  یهارساخت یز

هستند، اما   یاحتمال وقوع کم یدارا  داتی تهد نیاشاره نمود. اگر چه ا  یستیترور داتیبه تهد توانیباشند که از آن جمله م یعیرطبیمنشاء غ  یدارا  توانندی م نکهیا ای

را به همراه داشته باشد.   یادیز یتیو امن یاجتماع ،یاقتصاد یتبعات منف توانندی قابل توجه است و م یزندگ یاصل یهارساخت یها بر زآن ریدر صورت وقوع شدت تأث

قرار گرفته است. به   ایدنو دولتمردان در سرتاسر  استمدارانی فوق مورد توجه س داتیو بازدارنده در برابر هر تهد رانهیشگیراهبرد پ کیعامل  به عنوان  ریلذا پدافند غ

بتوان از وارد شدن خسارات و   یجنگ حاتیو تسل یاز ابزار و امکانات نظام ادهکه بدون استف شودی اطالق م یو اقدامات هاتیفعال هیعامل به کل ریزبان ساده پدافند غ

  ت یقابل شیراهبرد کالن افزا نیا یاز راهکارها یکی  .ها را به حداقل رساندشدت آن  ایو کرده  یر یمنطقه جلوگ کیو امکانات موجود در  زاتی صدمات به مردم، تجه

گرفته شده است که در واقع   ″ Resilience ″ یسیاز کلمه انگل  یر یپذ. انعطاف باشدی و کم احتمال م  دیحوادث شد  ابربشر در بر  ی زندگ  یاساس  هایرساخت یانعطاف ز

  ستم یس ییتوانا  یر یپذمنظور از انعطاف  یکی قدرت الکتر یهاستم یاز تنش( اشاره دارد. در س شیخود )پ یاصل تیموقع ایشکل بازگشت به  یبرا  ء یش کی ییبه توانا

و    میحداقل باشد و عالوه بر آن امکان ترم  یکیالکتر  یانرژ  یهیوقفه در تغذ  جادیکه احتمال ا  ی اجهت مقاومت مؤثر در برابر حوادث کم احتمال اما پرخطر است به گونه 

اتخاذ اقدامات   نیو اجرا( و همچن ی)در طراح بخشبا اقدامات استحکام  توانیقدرت را م ستمیس یر یپذفراهم شده باشد. انعطاف   یبه حالت عاد  ستمیس عیسر یابیباز 

  ش یخطر افزااستحکام آن را در مواجهه با حوادث پر توانندی بوده و م ستمیس یو ساختار  یولوژتوپ راتییکه مرتبط با تغ یاقدامات ی مناسب ارتقاء داد. همه یبرداربهره 

حامل    یهاو برج   هاریت  تیو انتقال، تقو  عیکردن خطوط توز  ینیزمر یبه ز  توانیاقدامات م  نیا  ی. از جمله ندیدهنده به حساب آدر گروه اقدامات استحکام   توانندیدهند، م

  ی بردار تر اشاره کرد. از جمله اقدامات بهره امن  یمجدد خطوط انتقال از نواح یابیر یشبکه، مس یهاون یزوالسیا تیتقو شتر،یمقاومت ب یخطوط با استفاده از مواد دارا 

اقدامات استحکام بخش و اقدامات    یاشاره نمود. اگر چه هر دو    شبکهز یبه صورت ر  عیتوز  یهاستمیاز س  یبردارو بهره   رمتمرکزیغ  یکنترل   یهااستفاده از راهبرد   توانیم

عامل،    ری. اما از منظر پدافند غباشدی استحکام بخش م  اقداماتبر    (نامهان یپاپژوهش )  نیهستند، تمرکز ا  یقدرت ضرور  ستمیس  یر پذیانعطاف   شیافزا  یبرا  یبرداربهره 
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  ی هابخش ،یلیبر سوخت فس یمتمرکز مبتن دیاست که در تول نی. علت اباشدیم دیتول ستمیاز س ییتمرکز زدا هارساخت یز یری پذانعطاف  شیجنبه مهم در افزا کی

مربوطه    رساختیز  ی دیکل  یهااز مؤلفه   کیو خطوط انتقال( به صورت متمرکز هستند و قطع هر    ها  روگاهین  ها،شگاه پاالی  لوله،  خطوط  ها،عرضه )بندرگاه   رهیزنج  یدیکل

  ستم یکل س  یرو  یکم  ریتأث  یعیطب  ریغ  ای  یعیحادثه طب  ای  یرخداد محل  کیمتمرکز،    ریغ  دیاست که در تول   یدر حال  نیعرضه شود. ا  دیشد  هایمنجر به وقفه  تواندیم

  تیظرف نییو تع یابیمسأله مکان  یاد یو محققان ز ستی ن ید یموضوع جد عیدر شبکه توز ( DG) پراکنده  دیمنابع تول یر یو بکارگ دی ولت ستمیس از ییدارد. تمرکززدا

  را  ی اخ  عیشبکه توز  یر یپذانعطاف   شی پراکنده جهت افزا  دی تول  یاستفاده از واحدها   ان،یم  نیاند. در امورد توجه قرار داده   یسنت  دگاهی پراکنده را با د  دی تول  یواحدها   نهیبه

  ی ها خاموشی   وقوع  هنگام  در  هااز آن   یریگو بهره   هازشبکه یر  یبه طراح  توانیم  نهیزم  نیقرار گرفته است. از جمله مطالعات صورت گرفته در ا  نیدر کانون توجه محقق

  شود یم   یاره یابتدا وارد عملکرد جز  زشبکهیاز دست رفتن شبکه باالدست، هر ر  ای  عیعمده در شبکه توز  یمنظور در صورت وقوع خاموش  نیا  یبرا   .گسترده اشاره نمود

اقدام   کیعنوان  ها بهDG یابی. لذا الزم است مکان شوندیم یابیاز شبکه باز ییهاو بخش ابندییتوسعه م هاره یجز ها،زشبکه یاز توان مازاد ر  یریگو سپس با بهره 

 از یامجموعه  دیمنظور با نیا یدرنظر گرفته شود. برا یابیدر مسأله مکان  یبرداراست که مالحظات بهره  نیشود و از ملزومات آن ا اماستحکام بخش در شبکه انج

DGتیامکان استفاده از قابل دیتهد کیکه در صورت وقوع  یاگونه  شوند، به   یابیجداکننده  در شبکه باز  یدهایها و کل DGفراهم شده   قبلشبکه از  یابیها جهت باز

مورد    عی انعطاف شبکه توز  تیقابل  شی جداکننده با هدف افزا  یدهایکل  نهیها به همراه مکان بهDG نهیبه  تیظرف  نییو تع  یابیمکان   ،پژوهش  نیاساس در ا  نیباشد. بر ا

، متوسط تعداد  (  EENS) نشده مورد انتظار نیتأم یرژاز جمله ان ینیمع یهاشبکه که توسط شاخص  نانیاطم تیذکر است بر خالف قابل انی. شاباشدیتوجه م

قدرت شاخص    ستمیانعطاف س  تیسنجش قابل  ی، براشودیم  یابیارز (  SAIDI) مشترک  کیبه ازاء    یو متوسط زمان خاموش (  SAIFI) مشترک  کیبه ازاء    یخاموش

  ، ی بردار اقدامات بهره  یشود. برا  یابیارز نیمع یمقاومت شبکه در برابر رخدادها  زانیم تاقدامات استحکام بخش، الزم اس یاست برا یهیوجود ندارد. بد یواحد  یکم

اند. از آنجا که در  مورد انتظار  مطرح شده یحذف شده   یشده و انرژ  یابیدار باز تیاولو یبارها زانیشبکه، م یابی مطرح شده شامل سرعت باز یهاشاخص  نیترمتداول 

 .انعطاف شبکه استفاده نمود   تیجهت سنجش قابل  یبردار بهره   یهااز شاخص   توانی م  رد،یگیصورت م  برداریاستحکام شبکه با مالحظات بهره   شیاافز پژوهش    نیا
 

 

 

 یدهایمکان کل نییپراکنده به همراه تع دیتول یواحدها نهیبه تیمکان و ظرف نییپژوهش، تع نیهدف ا :خط( 3)حداكثر  پروژه اجراي از هدف

ها راهبرد مختص دولت کی رعاملی. از آنجا که پدافند غ باشدیعامل م ریانعطاف شبکه از منظر پدافند غ  تیقابل شیبا هدف افزا عیجداکننده در شبکه توز

 .ردیپذیشبکه هنگام خاموش شدن شبکه باالدست صورت م یابیبهبود باز کردیو با رو عیر شبکه توزبردابهره دیاز د یابیمکان باشد،یم
 

 :خط(  6)حداكثر  )مراحل انجام كار و نتايج كسب شده(  پروژه گزارش خالصه

پذیری شبکه توزیع از منظر پدافند غیرعامل انعطافیابی بهینه واحدهای تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده شبکه به منظور افزایش  مکانروژه  هدف این پ 

بزرگ )به طور خاص از دست رفتن شبکه باالدست(، بتوان حداکثر  دیتهد کیکه در صورت  وقوع شده است فرض انجام  نیبا ا یابیمکانلذا باشد. می

های اقتصادی، مسئله مورد نظر به صورت با درنظر گرفتن دیدگاهنمود.  یابیباز عیدر شبکه توز رهیجز یتعداد جادیا قیدار را از طر تیاولو یمقدار بارها

حل گردیده است. توابع   (NSGA-IIسازی نامغلوب )ریتم ژنتیک چند هدفه با مرتببندی شده است و توسط الگوسازی دو هدفه فرمولیک مسئله بهینه

باشد. از جمله سازی مقدار بار بازیابی شده در صورت از دست رفتن شبکه  باالدست میگذاری و بیشینههای سرمایهسازی هزینه هدف مسئله شامل کمینه

ها اشاره نمود که در دو حالت کارکرد عادی شبکه DGها، قید ظرفیت خطوط و قید محدودیت توان تولیدی  توان به محدودیت ولتاژ شینقیود مسئله می

اند. مسئله مورد نظر از دسته مسائل استاتیکی است و برای ارزیابی اقتصادی از روش ارزش خالص و هنگام بروز خاموشی گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته

کنندگان واقعی در استان خوزستان  های شبکه عملی، الگوهای بار روزانه مطابق با الگوی بار مصرفنظور در نظر گرفتن واقعیتفعلی استفاده شده است. به م

اند. مدل فرض شده است. شایان ذکر است بارهای شبکه به صورت دو دسته بارهای معمولی و بارهای بحرانی با ضریب اهمیت متفاوت در نظر گرفته شده

شینه( واقع در استان خوزستان تحت سناریوهای مختلف اجرا  327شینه و همچنین یک سیستم تست عملی ) 33ر روی یک سیستم تست پیشنهادی ب

 نماید.اند. نتایج حاصله کارآمدی روش پیشنهادی را تأیید میشده و نتایج تحلیل شده

 

 
 

 :پژوهشي دستاورد زيست محيطي(  و  )فني مزاياي و هاويژگي
و    یاجتماع  ،ی اقتصاد  ریچشمگ  هایب ی منجر به بروز آس  کهرخ داد    "زگردهایر  دهیپد"طوفان مانند تحت عنوان    یا ده یدر استان خوزستان پد  1395بهمن ماه سال  در  

برق اهواز،    عیحوادث و اتفاقات شرکت توز  ستمیبر اساس اطالعات ثبت شده در سهای وسیعی را در سطح استان موجب گردید. برای مثال،  و خاموشی   دیگرد  یکیزیف

گاوات  م  6037، معادل  1395دربهمن ماه سال    گردهاز یر  دهیبروز پد  یدر شهرستان اهواز در پفقط  گسترده    یهای از وقوع خاموش  ینشده ناش  نیتأم  یانرژ   زانیم

مگاوات ساعت بوده    6338  یجزئ  یهای از خاموش  ی ناش  1395شهرستان اهواز در ده ماهه اول سال    نشده  نیتأم  یاست که کل انرژ  یدرحال  نیساعت بوده است. ا

پربار بوده و    اریبس  عین شبکه توزرخ داده در ده ماهه نخست سال مربوط به دوره گرم سال بوده است که در آ  یهای است که عمده خاموش  نیاست. نکته قابل توجه ا

بار دوره گرم سال    کیکه پ  دهدی نشان م  های توزیع در استان خوزستانشبکه بار    یهایمنحن  یاست. به عالوه بررس  شدهی م  یبردارمجاز، بهره   یاهبه محدوده   کینزد

 جهیاهوار در نت  اننشده شهرست  نیتأم  یمقدار انرژ  یکیمصرف در ماه بهمن، نزد  زانیبودن م  نیی بار دوره معتدل سال )زمستان( است. با توجه به پا  کیبرابر پ  4-3  نیب

را    زگردهایاز ر  یاش ن  یده ماهه شهرستان اهواز در سال مذکور، وسعت خاموش  یجزئ  یهایاز خاموش   ینشده ناش  نیتأم  یبه کل انرژ  1395در بهمن    زگردهایوقوع ر

  دهیپد  نیآنجا که ا  ازباشد.  وضعیت در سایر شهرستان های استان خوزستان از جمله شهرستانهای جنوبی و جنوبشرق استان نیز مشابه شهر اهواز می   .دهدی نشان م



جامع صورت    قاتیاز آن تحق  یخسارات ناش  لیتعد  یهااست نسبت به راه   یضرور   باشد،یاستان خوزستان م  ژهیو به و  رانیاز کشور ا  ییهابخش  ریگهمچنان دامن 

  یدرمان، الزم و ضرور  نیوقوع و همچن  یر یشگیپ  ،ی طیمح  ستیز  یهامختلف از جمله جنبه  یهاموضوع از جنبه   نیا  رامونیو مطالعه پ   قیاست تحق  یهی. بدردیگ

دهنده و اقدامات  اقدامات استحکام   قیاز طر  یساز. مقاوم باشدی شبکه متمرکز م  یسازو درمان در حوزه صنعت برق حول محور مقاوم   یری شگیاست. مطالعات پ

هر دو نوع  . اگرچه  رندیگی م  یجا  یدر دسته اقدامات درمان  یبردار و اقدامات بهره   رانهیشگیدهنده در دسته اقدامات پ. اقدامات استحکام شودیمحقق م  یبرداربهره 

طور خاص بر استفاده از  به  و  دهندهبر اقدامات استحکام پژوهش )پایان نامه(    نیتمرکز ا  ستند،و مهم ه  یضرور   زگردهایاز ر  یاقدامات فوق جهت کاهش خسارت ناش

DGو از خسارت به مشترکین و    نمود  نیاز بار را تام  ی بخش  ها،ره یجز  جادیگسترده، با ا  یهای که بتوان در خاموش  یبه گونه ا  باشد،یجداکننده م  یدهایها و  کل

 های گسترده اجتناب نمود. همچنین تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی خاموشی 

 

 
 

 

 گزارش پایان نامه :نحوه انتشار دانش تحقيقاتي حاصله )مقاله، كتاب و سمينار(
 

 نهايي(: محصول و نتايج از عکس 4 پروژه )حداقل عکس

 

سازی و حل گردید. توابع هدف یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده به صورت یک مسئله دوهدفه، مدلپروژه، مسئله مکاندر این 

که سازی بارهای بازیابی شده شبهای خرید، نصب، جابجایی و تعمیر و نگهداری کلیدها( و بیشینهگذاری )هزینههای سرمایهسازی هزینهشامل کمینه

شینه و همچنین یک شبکه تست عملی واقع در استان خوزستان تحت سناریوهای مختلف اجرا و  33باشد. مدل پیشنهادی بر روی یک شبکه تست می

یج های عملی، الگوی مصرف برای دو دوره معتدل و گرم سال در نظر گرفته شد. از جمله نتاهای شبکهتحلیل گردید. به منظور در نظر گرفتن واقعیت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:حاصله می

 

و ضریب اهمیت یکسان برای بارهای بحرانی، با افزایش ضریب اهمیت بارهای بحرانی، بارهای بزرگتر برای نصب کلید های کاندید ثابت با فرض مکان -

 شود.گیرند و درصد بار بیشتری بازیابی میدر اولویت بازیابی قرار می

های کاندید از بارهای بحرانی دورتر باشند، ، هر چه مکانبرای کلیدها های کاندید متغیراهمیت یکسان برای بارهای بحرانی و مکانبا فرض ضریب  -

گذاری بیشتر شده است. به بیان دیگر با تعداد کلید شود. این در حالی است که بر اساس نتایج حاصله، هزینه سرمایهدرصد بار کمتری بازیابی می

 باشد.کاندید میهای دهنده اهمیت تعیین مناسب مکانر، درصد بار کمتری بازیابی شده است که نشانبیشت
های کاندید ثابت و ضریب اهمیت متفاوت برای بارهای بحرانی، ممکن است بعضی از بارهای بحرانی )حتی با درجه اهمیت باال(، به با فرض مکان -

 بازیابی نشوند..های کاندید دلیل فاصله از مکان

های مناسبی نسبت به بارها قرار داشته باشند. همچنین به ظرفیت بیشتری از برای تأمین همه بارهای بحرانی، نیاز است که نقاط کاندید در مکان -

 یابد.گذاری نیز افزایش میباشد و در این حالت، هزینه سرمایهتولیدات پراکنده نیاز می

به دلیل اینکه عمده بار شبکه، در قسمت انتهایی آن متمرکز شده است، در هر دو پاسخ پارتو، یک جزیره شبکه،  یگبا وجود گسترد یشبکه عملدر  -

باال وجود دارد، در  تیبا درجه اهم یبار بحران 7شبکه،  ییدر چند گره ابتدا نکهیا لیحال به دلنیبا ابزرگ در انتهای شبکه تشکیل شده است. 

 شوند. یابیبارها باز نیشده است تا ا لیشبکه تشک یدر ابتدا زین رهیجز کی دوم، یپارتو نهیپاسخ به

 

 

 

 

 


