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 مونه گویی بار در شبکه توزیع نبهبود خودترمیمی با استفاده از پاسخ
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 دکتر عليرضا فريدونيان استاد راهنمای پروژه:

 دکتر امير مشاری پروژه: راهنمای دوماستاد 

 دکتر محمد توکلي بينا )استاد( ارزياب داخلي:

 دکتر امير صفدريان )استاديار، دانشگاه صنعتي شريف(: ارزياب خارجي

 يده:چک

 های سنگینی را به همراهخسارت ،و مشاغل عیصنا یبرا های اخیر به دلیل افزایش نفوذ برق در زندگی روزمره، قطع برقدر سال

های مشترکین، تامین برق بدون وقفه توسط . از این رو یکی از نیازاندازدبیرا به خطر  مارانیجان بعالوه بر این ممکن است و  آوردمی

های توزیع در صورت عدم تامین برق مشترکین باید به آنها هایی که شرکتع است. از سویی دیگر با توجه به جریمههای توزیشرکت

ای در شبکه بوجود نیاید و یا زمان وقفه به حداقل مقدار ممکن برسد. از آنجایی که اغلب ها نیز تمایل دارند یا وقفهبپردازند، این شرکت

های شبکه چندان بینی آنها مقدور نیست، حذف کامل خاموشیدارای منشاء طبیعی هستند و در نتیجه پیشخطاهای ایجاد شده در شبکه 

رسد. از این رو برای کاهش خسارات ناشی از قطع برق و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع باید زمان رفع عملی به نظر نمی

پیدا کردن محل عیب و ایزوله  صرفپس از بروز هر خاموشی، مدت زمان زیادی سنتی در شبکه های توزیع خطا تا حد امکان کاهش یابد. 

 هوشمند توزیع هایشبکه مشکل فوق، حل منظور به اخیر سالیان در شده پیشنهاد راهکارهای از . یکیشودکردن آن از بقیه شبکه می

کردن خطا و تشخیص اتوماتیک و خودمختار خطا، ایزوله»خودترمیمی به معنای  .کنندمی فراهم را خودترمیمی امکان که است الکتریکی

گویی بار، خودترمیمی در های پاسخاست. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از برنامه« بازیابی خودکار بارها در شبکه حادثه دیده

دهد تا بدون نقض های توزیع میای خطا این امکان را به شرکتگو در شبکه دارهای توزیع بهبود یابد. وجود بارهای پاسخشبکه

های جریان فیدر پشتیبان و از طریق کاهش مصرف مشترکین فیدر خطادار و فیدر پشتیبان، به مشترکین بیشتری سرویس محدودیت

های اوج ه خطادار در حضور دو برنامه قیمتدهند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم تکاملی ژنتیک، انتخاب بهترین راهبرد بازیابی شبک

های های قابلیت اطمینان و همچنین کاهش هزینهسازی، بهبود شاخصبحرانی و قطع یا کاهش بار صورت پذیرفته است. نتایج شبیه

 دهد.های توزیع را به خوبی نشان میشرکت
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