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چکـیده
امروزه در پاالیشگاهها بهمنظور حذف گازهای اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دیاکسید کربن در واحدهای شیرینسازی
گاز از آمینها استفاده میشود .در واحد  SRUپاالیشگاه آبادان که از دو بخش کلوس و اسکات تشکیلشده است بر
اساس طراحی از  MDEAجهت شیرینسازی گاز استفاده میشود .با توجه به اتمام این حالل در یک دوره در پاالیشگاه
و زمانبر بودن پروسه خرید آن و همچنین عواملی مانند گرانقیمت بودن و عدم تولید آن در ایران ،در این مقاله به
بررسی استفاده از  DEAبهجای  MDEAدر بخش اسکات واحد  SRUپرداختهشده است .نتایج شبیهسازی با نرمافزار
 Aspen HYSYSنشان میدهد که استفاده از  DEAبهجای  MDEAدر بخش اسکات باعث افزایش جذب
دیاکسید کربن میشود که ارسال آن به بخش کلوس منجر به تجمع دیاکسید کربن و بهتبع آن بروز مشکل در واحد
خواهد شد .ازاینرو در بخش اسکات واحد  SRUباید فقط از آمینهای نوع سوم مانند  MDEAکه خاصیت انتخاب
پذیری به سولفید هیدروژن دارند استفاده شود و تا زمان تهیه  MDEAتوسط پاالیشگاه جهت راهاندازی بخش اسکات،
فقط بخش کلوس واحد  SRUمیتواند در سرویس قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :آمین ،اسکات ،کلوسMDEA ،DEA ،

 -1رئیس مهندسی پاالیش پاالیشگاه آبادان
 -2مسئول مهندسی واحدهای شیرین سازی گاز و SRU
 -9مهندس ارشد واحدهای شیرین سازی گاز و tahaghiyami@gmail.com :SRU
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گازهای همراه با نفت خام دارای مقدار زیادی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن میباشد .به گازهایی که دارای این گازهای
اسیدی میباشند در اصطالح گازترش نامیده میشود .با توجه به سمی بودن و اشتعالپذیری سولفید هیدروژن و ارزش حرارتی
پایین دیاکسید کربن میبایست قبل از استفاده در مصارف مختلف از گاز زدوده شوند .فرآیند جداسازی گازهای اسیدی از گازترش،
شیرین سازی گاز نامیده میشود .بهطورکلی روشهای شیرین سازی گاز را میتوان به چهار دسته فرآیند شیرین سازی در
بسترهای جامد ،فرآیند شیرینسازی با حاللهای فیزیکی ،فرآیند شیرین سازی با حاللهای شیمیایی و فرآیند شیرین سازی به
روش تبدیل مستقیم تقسیمبندی کرد.
امروزه بهمنظور حذف گازهای اسیدی در پاالیشگاهها از فرآیند جذب و استفاده از حاللهای آمین جهت شیرینسازی گازترش
استفاده میشود .حاللهای آمین بازهای آلی ضعیفی هستند که در دمای معمولی گازهای اسیدی را جذب کرده و در دمای باالتر
آنها را دفع مینماید .آمینها مواد آلی نیتروژن دار میباشند که از ترکیب مواد آلی مخصوص با آمونیاک به دست میآیند .در
واکنش اصلی یکی از هیدروژنها با رادیکال آزاد یک ماده شیمیایی آلی تعویض میگردد .آمینها بر اساس تعداد گروههای آلی
متصل به اتم نیتروژن بهصورت زیر طبقهبندی میشوند:
 -1آمینهای نوع اول مانند مونواتانول آمین ( )MEAو دی گالیکول آمین ()DGA
 -2آمینهای نوع دوم مانند دی اتانول آمین ( )DEAو دی ایزو پروپانول آمین ()DIPA
 -0آمینهای نوع سوم مانند تری اتانول آمین ( )TEAو متیل دی اتانول آمین ()MDEA
انتخاب نوع آمین در فرآیندهای شیرینسازی گاز عالوه بر مقدار و سرعت جذب ،به عوامل دیگری مانند انرژی موردنیاز برای
احیا حالل ،خاصیت خورندگی ،قیمت حالل و همچنین مشخصات گاز شیرین شده نیز بستگی دارد[ .]2 ,1محدوده غلظت آمین
مورداستفاده شده جهت شیرین سازی گاز برای آمینهای نوع اول ،دوم و سوم به ترتیب در حدود  26-06 ،11-26و  26-16درصد
وزنی میباشد[ .]0آمینهای نوع سوم مانند  MDEAبه علت ویژگیهایی مانند غلظت باالی حالل ،فشار بخار پایین ،جذب
انتخابی سولفید هیدروژن ،خوردگی کم حتی در غلظتهای باال ،انرژی کمتر جهت احیا و فسادپذیری کمتر در فرآیندهای شیرین
سازی گاز نسبت به آمینهای نوع اول و دوم ارجحیت دارند .از معایب این نوع آمین میتوان به تمایل به فوم در غلظتهای باال،
قیمت باالی آن و عدم تولید در داخل کشور اشاره کرد.
در واحد  SRUپاالیشگاه آبادان بر اساس طراحی از  MDEAجهت شیرینسازی گاز استفاده میشود .با توجه اتمام این
حالل در پاالیشگاه در یک دوره و زمانبر بودن پروسه خرید آن و همچنین عواملی مانند گرانقیمت بودن و عدم تولید آن در
ایران ،در این مقاله به امکانسنجی تغییر حالل و استفاده از  DEAبهجای  MDEAدر این واحد پرداختهشده است.

 -2شرح فرایند
واحد  SRUجهت تبدیل سولفید هیدروژن گرفتهشده از گازهای ترش به گوگرد طراحیشده است .واحد  SRUپاالیشگاه
آبادان که تحت لیسانس شرکت شل 1است دارای دو بخش کلوس 2و اسکات 0میباشد .بخش کلوس نیز دارای دو بخش حرارتی
و کاتالیست میباشد که بازده تولید گوگرد در آن حدود  81درصد میباشد .همانطور که در شکل 1مشاهده میشود بخش اسکات
در انتهای بخش کلوس و بهمنظور افزایش بازده تبدیل سولفید هیدروژن به گوگرد از  81به  88/9درصد طراحیشده است .در این
بخش گازهای خروجی از بخش کلوس بهجای ارسال مستقیم به کوره آشغال سوز ،پس از پیشگرم شدن وارد یک راکتور میشوند
تا همه ترکیبات گوگرددار آن پس از واکنش با هیدروژن به سولفید هیدروژن تبدیل شوند .گازهای خروجی ازآنپس از خنکسازی
وارد یک بخش آمین میشود تا سولفید هیدروژن آن گرفته و بهعنوان خوراک بخش کلوس به ابتدای واحد ارسال گردد و مابقی
گاز به کوره آشغالسوز هدایت میشود.
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شکل -1واحد SRU

همانطور که بیان شد گاز سولفید هیدروژن در بخش اسکات واحد  SRUدر یک بخش آمین جهت ارسال به ابتدای بخش
کلوس گرفته میشود .در شکل 2شمایی ساده از بخش آمین واحد  SRUنشان دادهشده است .در فرآیند جذب گازترش از پایین و
حالل آمین از باال وارد برج جذب میشود .گازهای اسیدی در طول برج جذب حالل میگردند و گاز شیرین از باالی آن و محلول
آمین غنیشده از گازهای اسیدی از پایین آن خارج میشود و برای احیا شدن و از دست دادن گازهای اسیدی و استفاده مجدد در
برج جذب وارد برج احیا میشود [.]0
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گاز شیرین شده

شکل -2شمایی ساده از بخش آمین واحد SRU

 -3شبیهسازی
همانطور که قبالً بیان شد در بخش اسکات واحد  SRUبر اساس طراحی از محلول  06درصد وزنی  MDEAجهت شیرین
سازی گاز و گرفتن سولفید هیدروژن از آن استفادهشده است .ازاینرو در ابتدا به شبیهسازی این بخش با نرمافزار Aspen
 HYSYSپرداختهشده است .سپس و جهت بررسی امکان تغییر آمین به شبیهسازی این بخش با استفاده از محلول  20درصد
وزنی  DEAپرداختهشده است .در شبیهسازیهای انجامشده همه شرایط فرآیند جزء نوع حالل یکسان در نظر گرفتهشده است.

-4نتایج و بحث
نتایج شبیهسازیهای انجامشده بخش آمین واحد  SRUپاالیشگاه آبادان با نرمافزار  Aspen HYSYSبرای  MDEAو
 DEAدر جدول  1آورده شده است.

9

جدول  -1نتایج شبیهسازیهای انجامشده با نرمافزار  Aspen HYSYSبرای  MDEAو DEA

آیتم
خوراک برج جذب (کیلوگرم در ساعت)
سولفید هیدروژن در خوراک (درصد وزنی)
دیاکسید کربن در خوراک (درصد وزنی)
سولفید هیدروژن در گاز شیرین شده (درصد وزنی)
دیاکسید کربن در گاز شیرین شده (درصد وزنی)
درصد جذب سولفید هیدروژن
درصد جذب دیاکسید کربن
گازهای اسیدی ارسالی از بخش اسکات به کلوس (کیلوگرم در ساعت)

آمین
 06( MDEAدرصد وزنی)  20( DEAدرصد وزنی)
11006
11006
2/1
2/1
10/1
10/1
1/20
6/670
0/70
10/07
01/1
80/1
02/2
10/7
1061
117
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همانطور در جدول  1مشاهده می نید مقدار جذب دیا سید ربن در صور است اده از  DEAبهمراتب بیشتر از
 MDEAمیباشد این به علت عدم اتصال اتم هیدروژن به اتم نیتروژن در ساختار موکولی  MDEAمیباشد .دیا سید
ب طور مستقیم با آن وا نش میدهد و اگر آب در مح ول اشد  MDEAقادر به واکنش با دیا سید ربن میباشد .در
ابتدا دیا سید ربن با آب وا نش میدهد و و ید بی ربنا می ند سپس بی ربنا با آمین وا نش میدهد .ش یل
بی ربنا ند میباشد و سرعت وا نش  MDEAبا دیا سید ربن را نترل می ند .درحا ی جذب سو ید
هیدرو ن ب سرعت ا جام میگردد ،زیرا این وا نش قط ا تقال پرو ون میباشد و یازی ب محیط آبی دارد .تایج ش ی
مقدار برگشت دیا سید ربن از ب ش اس ا ب ب ش وس در زمان است اده از DEA
سازی نیز نشان میدهد
حدود چهار برابر زمانی است که از  MDEAاستفاده میشود این منجر ب جمع دیا سید ربن در واحد  SRUو بهتبع
آن باعث بروز مشکل در این واحد خواهد شد .از دیگر مشکالت استفاده از  DEAدر این بخش مقدار جذب پایین سولفید هیدروژن
میباشد برای ا زایش آن باید مقدار آمین گردشی را ا زایش داد در این صور ظر یت جهیزا جوابگوی آن
واهد بود .ازاینرو و با وج ب موارد بیانشده عمالً است اده از  DEAبهجای  MDEAدر بخش اسکات واحد SRU
امکانپذیر میباشد.

نتیجهگیری
همانطور که به آن اشاره شد یکی از خصوصیات آمینهای نوع سوم مانند  MDEAجذب انتخابی سولفید هیدروژن میباشد
و این نوع آمین بهطورکلی دی اکسیدکربن را بسیار کمتر از آمینهای نوع اول و دوم جذب میکند .ازاینرو در مواردی مانند بخش
اسکات واحد  SRUکه فقط جذب سولفید هیدروژن مدنظر میباشد و جذب دیاکسید کربن باعث بروز مشکالتی در واحد خواهد
شد فقط باید از این آمینها استفاده کرد .در این مقاله با توجه اتمام این حالل در پاالیشگاه آبادان در یک دوره و زمانبر بودن
پروسه خرید آن و همچنین عواملی مانند گرانقیمت بودن و عدم تولید آن در ایران به بررسی تغییر آمین از  MDEAبه  DEAدر
بخش اسکات واحد  SRUپاالیشگاه آبادان پرداخته شد که نتایج شبیهسازی با نرمافزار  Aspen HYSYSنیز نشان داد که عمالً
امکان استفاده از  DEAدر این واحد به علت جذب دیاکسید کربن و مشکالتی ناشی از آن وجود ندارد .ازاینرو تا زمان تهیه
 MDEAتوسط پاالیشگاه جهت راهاندازی بخش اسکات ،فقط بخش کلوس واحد  SRUمیتواند در سرویس قرار گیرد.
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افزایش انعطافپذیری و کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه با استفاده از
ذخیرهسازها در حالت جزیرهای
عباداله عموزاد مهدیرجی ،1سید محمد

شریعتمدار2

تاریخ دریافت89/20/13 :
تاریخ پذیرش89/20/20 :

چکـیده
ریزشبکه ،شبکه کوچک تغذیه ولتاژ پایین است که براي تغذیه یک مجموعه بار حساس محلی طراحی می شود .ریزشبکه
شامل سیستمهاي تولید پراکنده ،ذخیرهسازهاي انرژي توزیعشده و بارها میباشد .در بسیاري از آنها توان مورد نیاز
سیستم با استفاده از منابع تجدیدپذیر که طبیعت نامطمئن و متغیر دارند تأمین میشود که این امر کنترل این سیستمها را
سختتر از سیستمهاي قدرت متداول میکند .نوسانات در توان تولیدشده ممکن است موجب برخی مشکالت در عملکرد
کنترل معمولی شود .عملکرد مناسب یک ریزشبکه تنها در صورت وجود یک سیستم کنترل مناسب امکان پذیر است و
سیستمهاي قدرت مدرن نیاز به افزایش اطالعات و انعطافپذیري در کنترل و بهینهسازي دارند تا از قابلیت حفظ تعادل
تولید و بار تحت اختالالت شدید اطمینان حاصل شود .در این مقاله ،عملکرد کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه جزیرهاي با
استفاده از کنترل  VBDتوسعه یافته انجام شده و هدف آن افزایش انعطافپذیري در کاربردهاي ذخیره سازهاي انرژي
است .پس از مقدمه ،به بررسی ریزشبکه و منابع تولید توان و روش کنترلی VBDو کنترل آن بر ذخیره سازها پرداخته
شده است .شبیه سازي در نرم افزار  MATLABشامل پاسخ گذرا و پویاي ریزشبکه نوعی ارائه شده و مقایسه حضور
ذخیره سازها بر کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه بررسی شده است.

واژگـان کلـیدی :ریزشبکه ،کنترل  ،VBDذخیرهساز انرژي ،انعطافپذیري

 -8گروه مهندسی برق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایرانEbad.amouzad@gmail.com .
 -2گروه مهندسی برق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ،نراق ،ایرانShariatmadar@iau-naragh.ac.ir .
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 -1مقدمه
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مفهوم ریزشبکه ،یک گروه از بارها و عملکرد ریز منابع ،به عنوان یک سیستم قابل کنترل فرض میشود که برق و حرارت هر
دو را در یک منطقه تهیه میکند .این مفهوم یک نمونه جدید ،براي معرفی عملکرد تولید و توزیع می باشد .مزیت ریزشبکه این
است که میتواند به عنوان یک باتري کنترل شده سیستم قدرت باشد .براي مثال این باتري میتواند به عنوان یک بار قابل توزیع
باشد که میتواند پاسخگویی ثانیهاي در مقابل احتیاجات دیده شدهي سیستم انتقال باشد .براي مشتري ،ریزشبکه میتواند براي
نیازهاي خاص دیده شده طراحی شود ،مانند باال بردن قابلیت اطمینان محلی ،کاهش افت فیدرها ،پشتیبانی ولتاژ محلی ،مهیا
ساختن افزایش راندمان از طریق استفاده از گرماي تلف شده ،اصالح ضعف ولتاژ یا تهیه نقشهاي پشتیبانی برق .یک ریزشبکه
میتواند به عنوان یک شبکه ولتاژ پایین واحدهاي تولیدي برق باشد ،ابزارهاي ذخیره سازي و بارهاي مستعد براي تهیه یک منطقه
محلی مانند مناطق برون شهري ،مناطق صنعتی یا تجاري با برق و حرارت الکتریکی فرض می شود .ریزشبکه با پاسخگویی سریع
توسط الکترونیک قدرت و حضور آنها به صورت تنها واسط می تواند متصل به شبکه برق سنتی باشد و یا میتواند در حالت مجزا،
به عنوان یک سیستم برق مورد پشتیبانی به واسطه خودش عمل کند[ .]6-3ریزشبکه میتواند به شبکه اصلی در نقطه کوپل
متداول ( )PCCمتصل باشد .ابزارهاي عایق کاري در ایزوله کردن ریزشبکه از شبکه اصلی استفاده میگردد .واحدهاي تولیدات
پراکنده ،مسئول تولید الکتریسیته هستند که شامل نوع دوار و نوع تولید اینورتري است .انواع چرخشی شامل موتورهاي ،AC
توربینهاي گازي ،میکروآلترناتور (دستگاه تولید برق متناوب) است ،درحالی که نوع اینورتر شامل فوتو ولتائیک ،پیلهاي سوختی و
توربین-هاي بادي هستند .هر دو نوع ،دوار و اینورتري ،نیازمند به مبدلهاي الکترونیک قدرت به عنوان واسط تولیدکننده و شبکه
میباشند .رنج توان واحد  DGدرمقیاس کوچک در حدود  kw0تا  kw 32222است .واحدهاي ذخیرهسازي انرژي براي هماهنگ
کردن جریان برق در حالت عملکرد جزیرهاي و همچنین استفاده از کنترل جریان برق شبکه اصلی ضروري است .آنها در بهبود
بخشیدن کیفیت برق و شرکت در کنترل ولتاژ کمک مینماید .باتريها ،چرخ طیار ،ابر خازنها ،ابر سلفهاي ذخیرهساز انرژي
مغناطیسی و غیره میتوانند به ذخیره انرژي کمک کنند .همه این ابزارها باز هم نیازمند ابزارهاي الکترونیک قدرت واسط هستند.
یک سیستم کنترل براي بهرهبرداري مناسب ریزشبکه در حالتهاي مختلف عملکرد وجود دارد .این سیستم میتواند بر پایهي یک
کنترلکننده مرکزي یا کنترلکننده پراکنده باشد .انتخاب کنترلکننده ،وابستگی اساسی به حالت بهرهبرداري ریزشبکه و نیازهاي
آن دارد .هدف ریزشبکه ،بهکار گرفتن ولتاژ نامی و فرکانس توسط یک سیستم پایدار در طول همهي حالت هاي بهرهبرداري
میباشد [.]7-31
هدف این مقاله بهکارگیري منابع ذخیرهساز انرژي در ریزشبکه براي کنترل ولتاژ و فرکانس آن میباشد .امروزه به دلیل آشکار
شدن مزایاي ریزشبکه ،استفاده از منابع تجدیدپذیر و ذخیرهسازهاي انرژي افزایش یافته است و بنابراین این سیستمها باید قابلیت
کنترل ریز شبکهها را داشته باشد .روش  VBDبراي هماهنگی این نیروها با ذخیرهسازي انرژي پیشنهاد میشود تا در مواقع لزوم
به تنظیم ولتاژ و فرکانس ریزشبکه و تامین انرژي بیشتر بارها ریز شبکه کمک کند.

 -2کنترل افت مبتنی بر ولتاژ
کنترل افت مبتنی بر ولتاژ ( )VBDبراي ریزشبکه ایزوله یک نوع دیگري از نوعی کنترل افت  P/Vاست که بر یکپارچگی
مطلوب انرژي تجدیدپذیر در شبکه متمرکز شده و همچنین شامل یک کنترلکننده باس  dcاست .همانطور که یک کنترلکننده
اولیه محلی بدون برقرار کردن ارتباط است ،کنترل کننده  VBDمسئولیت ایجاد قابلیت اطمینان سیستم را بر عهده دارد .این
کنترلکننده  VBDبا توجه به فقدان اینرسی ،خطوط مقاومت و سهم باالي انرژيهاي تجدیدپذیر که ویژگیهاي خاصی از
ریزشبکههاي ایزوله ولتاژ پایین هستند مورد توجه قرار گرفته است[.]30
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شکل- 1کنترل کننده  VBDو حلقه امپدانس مجازی

 -3شبیه سازی سیستم مورد نظر
در این بخش نحوه شبیهسازي ریزشبکه و نتایج حاصل از شبیهسازي در محیط  Simulink/matlabارائه میگردد .ریزشبکه
شامل دو واحد  DGو یک واحد ذخیرهساز انرژي و هشت مصرفکننده است که شش مصرفکننده قابل قطع و وصل هستند.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :بهـــار 8931

این کنترلکننده ارائهدهنده انعطافپذیري باالیی براي پاسخگویی به انواع مختلف منابع انرژي پراکنده براي اطمینان از
عملکرد پایدار ریزشبکه است .این واحدها در یک دستور اولویتی از پیش تعیینشده ،بدون نیاز به برقراري ارتباط استفاده میشوند.
این کنترل فراتر از وضعیتی است که از رویکرد تناسب و فراموش براي ادغام  DGاستفاده میکند که محدودیت تعداد منابع
تجدیدپذیر در شبکه را تعیین میکند .در کنترل  ،VBDکنترلکننده افت  P/Vبه دو کنترلکننده افت ،کنترلکننده افت Vg/Vdc
و  Pdc/Vgتقسیم میشود که  Vgمقدار  rmsولتاژ پایانه Vdc ،ولتاژ پیوند  dcو  Pdcتوان سمت  DCاست.

شکل -2شمای کلی شبیهسازی

همانطور که مالحظه میشود ریز شبکه داراي دو واحد  DGو یک واحد ذخیرهکننده انرژي است که ساختار داخلی هر کدام
در شکلهاي  1تا  0ارائه شده است.
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 اولDG  شمای ساختار داخلی واحد-3شکل

 شمای ساختار داخلی واحد ذخیرهساز انرژی-4شکل
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 -4آنالیز نتایج حاصل از شبیه سازی
شبیهسازي نشان میدهد که عنصر ذخیرهسازي به تنهایی یک اثر مثبت قابل توجهی بر روي عملکرد ریزشبکه داشته است.
همکاري بین عنصر ذخیرهسازي و واحدهاي انعطافپذیر  ،DGاز طریق کنترل  ،VBDکمک میکند تا از نقض محدودیت ولتاژ با
استفاده از حداقل محدودسازي منابع انرژي تجدیدپذیر جلوگیري شود .همچنین ،کنترل کنندههاي  VBDواحد  DGو عنصر
ذخیرهسازي به طور مناسب در تأمین بهرهبرداري قابل اعتماد ،اولویتبندي در فعال کردن تغییرات توان خروجی و در کنترل ولتاژ با
هم عمل میکنند .براي رویت دقیق این امور ریزشبکه در دو حالت گذرا و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 -1-4بررسی حالت گذرا

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :بهـــار 8931

واحد  DG2از طریق یک امپدانس خط  2/5اهم به بار  35اهم متصل میشود که به نوبه خود به عنصر ذخیرهسازي از طریق
یک امپدانس خط  0اهم متصل میشود .اثرات گذرا پس از تغییرات خروجی واحد  DGمورد بررسی قرار میگیرد  .از < 0 < t
 0.5ثانیه توان خروجی اسمی واحد  DG2برابر  0کیلووات است ،از  0.5 < t < 1.2ثانیه به  0/5کیلووات افزایش مییابد .دو
حالت در نظر گرفته میشود که در حالت اول عنصر ذخیرهسازي وجود ندارد و در حالت دوم عنصر ذخیرهسازي وجود دارد .در حالت
دوم یک عنصر ذخیرهسازي در ریزشبکه موجود است .این عنصر ذخیرهسازي داراي حداکثر توان خروجی  1کیلووات است و
ظرفیت کافی را دارد ،به طوري که  SOCبه طور قابل توجهی در این شبیهسازي تاثیر نمیگذارد .این عمل بدون باند توان ثابت
است .یک ریزشبکه مقیاس کوچک با تغییرات بزرگ توان در نظر گرفته شده است و میتواند به وضوح اثرات کنترلکنندهها را
نشان دهد .در محدوده زمانی اول ،ولتاژ پایانه عنصر ذخیرهسازي زیر ارزش اسمی است ،به طوري که در کنترل شبکه با ارائه توان
اکتیو به ریزشبکه نقش دارد .در آخرین دوره زمانی ،واحد  DGبه طور قابل مالحظهاي توان بیشتري را ارائه میدهد ،به طوري که
عنصر ذخیرهسازي شروع به شارژ شدن میکند.

شکل  -7ولتاژ و جریان  DG1برای حالت گذرا در حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز

شکل  -8توان اکتیو و راکتیو  DG1برای حالت گذرا در حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز

3

شکل  -9ولتاژ و جریان  DG2برای حالت گذرا در حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز
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شکل  -11توان اکتیو و راکتیو  DG2برای حالت گذرا در حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز

شکل  -11توان اکتیو و راکتیو شبکه برای حالت گذرا در حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز

شکل  -12فرکانس واحدهای  DGدر حالت بدون/با عنصر ذخیرهساز

81

شکل  -13ولتاژ ،جریان و توان اکتیو ذخیرهساز

 -2-4بررسی حالت دینامیکی

جدول  -1تغییرات دینامیکی بار و توان تولیدی
واحد
بار3
بار 0
بار 1
DG1
DG2

زمان
0 < t < 16 s
0 < t < 3:5 s
3:5 < t < 5:0 s
5:0 < t < 16:0 s
< t < 16 s
< t < 16 s
0 < t < 10 s
10 < t < 16 s

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :بهـــار 8931

در شبیهسازي قبلی SOC ،عنصر ذخیرسازي به علت زمان شبیهسازي کوتاه ،به طور قابل توجهی تغییر نکرده بود .در شبیه-
سازيهاي زیر ،از مدلهاي میانگین استفاده میشود که قادر به شبیهسازي زمان طوالنیتر است .در مدلهاي میانگین ،عناصر
ذخیرهسازي و واحدهاي  DGبه عنوان منابع ولتاژ با مرجع ولتاژ مشتق شده از کنترل  VBDنمایش داده میشوند .از این رو ،در
مقایسه با شبیهسازيهاي قبلی ،هیچ سوئیچ و کنترلکننده ولتاژ گنجانده نشده است .تنوع توانهاي اکتیو مورد بررسی قرار گرفته
است (تغییرات فرکانس و توان راکتیو مورد مطالعه قرار گرفته است) .دلیل خروج از جزئیات  DGویژه و ذخیرهساز این است که در
اینجا ،تعامل با شبکه به طور کلی در نظر گرفته شده است .مقیاس زمانی از نقطه نظر ذخیره DG/هنوز هم کوچک است (36
ثانیه) ،از نقطه نظر شبکه بزرگ هستند .اول ،یک ریزشبکه کوچک با تغییرات قابل توجه در  SOCو بعد ،یک ریزشبکه بزرگتر با
رویدادهاي پویاي بیشتري مورد مطالعه قرار میگیرد .تغییرات دینامیکی در بار و تولید شامل تغییرات خالصه شده در جدول 3
است .سه مورد مقایسه شده است .اول ،واحد  DGکامال غیر انعطافپذیر در یک ریزشبکه بدون ذخیرهسازي ،شبیهسازي شده
است.

مقدار
20 Ω
20 Ω // 20 Ω //100 Ω
20 Ω // 100 Ω // 100 Ω
20 Ω // 100 Ω
25 Ω
Pref= 2 kW
Pref = 4 kW
Pref = 6 kW

نتیجهگیری
امروزه با توجه به گسترش روز افزون نفوذ تولید پراکنده در شبکه برق و همچنین به وجود آمدن حالت جزیرهاي به علت
سوئیچینگهاي ناشی از دالیل مختلفی مثل وقوع خطا یا سوئیچینگ از قبل تعیین شده ،استراتژيهاي بهره برداري از تولیدات
پراکنده از اهمیت ویژه اي برخوردار است که هم به دالیل اقتصادي و بازار برق و هم حفظ پایداري شبکه وابسته است .در این
مقاله پس از معرفی کامل شبکههاي میکرو و تولید پراکنده و انواع تولیدات پراکنده و همچنین نحوه مدل کردن آنها در شبیه
سازي ،به بررسی استراتژي خاصی در بهره برداري از تولید پراکنده هنگام جزیرهاي شدن شبکه میکرو پرداختیم که این استراتژي
وارد مدار کردن واحدهاي تولید پراکنده هنگام حالت جزیرهاي را پیشنهاد میکند .در این مقاله ،یک کنترل افت مبتنی بر ولتاژ براي
عناصر ذخیرهسازي در ریزشبکههاي جزیرهاي ارائه شده است .این کنترل کننده ذخیرهسازي به اندازه کافی با کنترل افت مبتنی بر
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 به طوري که که کنترل. همکاري میکندDG ولتاژ مشابه بر روي دیگر عناصر ریزشبکه مانند بارهاي قابل کنترل و واحدهاي
 این،ریزشبکه بدون ارتباط هستند و عناصر ذخیرهسازي به نحوي هماهنگ با دیگر عناصر شبکه به کنترل ریزشبکه کمک میکنند
 اجرا و، به طوري که به طورعمل این سازگاري.استراتژي به ثبات ریزشبکه منافع یک استراتژي کنترل سازگار را ارائه میدهد
 برخی از شبیهسازيها مورد بحث قرار گرفت که ابتدا تأثیرگذاري استراتژي کنترل.درک سریع مدیریت ریزشبکه را موجب میشود
 واکنش ولتاژ ناشی از کنترلکننده ژنراتورها و عناصر ذخیرهسازي بر، شبیهسازيهاي گستردهتر،را نشان میدهد و در مرحله دوم
 این پژوهش نشان میدهد که استفاده از ولتاژ ترمینال براي کنترل اولیه.سازيهاي مختلف دینامیکی را نشان میدهد-روي شبیه
براي ایجاد همکاري مناسب عناصر مختلف شبکه در کنترل ریزشبکه با یک استراتژي کنترل مشابه و بدون ارتباط بین واحد موثر
SOC  درصد ولتاژ را بهبود دهد ولی زمانی که8/5  تا0/5  نتایج شبیهسازي نشان داد که حضور فقط ذخیرهساز میتواند بین.است
 تا0/5  و ذخیرهساز ولتاژ را بینVBD  همچنین استفاده از.ذخیرهساز به مقدار حداکثر خود میرسد دیگر قادر به تثبیت ولتاژ نیست
. باز هم سیستم قادر به تثبیت ولتاژ است، ذخیرهساز به مقدار حداکثر خود میرسدSOC  درصد بهبود داد و حتی در زمانی که30
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شناسایی و اولویتبندی انواع ریسک در پروژههای روستایی و پاسخ
به آنها
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حسننتاج
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چکـیده
عدم اطمينان محيطي و شدت رقابت سازمانها و مدیران ،آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است .براي مدیریت مؤثر
این چالشها ،رویكردهاي نوین مدیریت و شایستگيهاي خاص طرح و توصيه شده است .شناسایي و مدیریت ریسك یكي
از رویكردهاي جدید است كه براي تقویت و ارتقاي اثربخشي سازمانها مورد استفاده قرار مي-گيرد .به طور كلي ،ریسك با
مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمينان شناخته ميشود كه انواع مختلف و طبقهبنديهاي متنوع دارد .مدیریت
ریسك در شركتهاي ساختماني موجب ارتقاء كيفيت و صرفه جویي در زمان و كنترل هزینه پروژه ميشود .در این
تحقيق ،ریسكهاي پروژههاي روستایي با استفاده از روش  FMEAارزیابي شدند و با استفاده از روش تصميمگيري
 TOPSISاولویتبندي شدند .نتایج نشان داد كه ریسك عدم آگاهي دهياران به مسائل فني و پروژههاي عمراني و
استفاده دهياران از مسئول مالي كم تجربه به عنوان مهمترین ریسكها شناسایي شدند و برنامههاي واكنشي و مواجهه با
ریسك دراین بخش جهت ریسك نواحي بحراني و مهم در نظر گرفته شده است و پس از آیتم ریسك مربوط ارائه شده
است.

واژگـان کلـیدی :چالشها ،ریسك ،مدیریت ریسك ،روش  ،FMEAروش تصميمگيري چندمعيارهTOPSIS ،

 -3استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی پردیسان ،مازندران ،ایران
 -2دانشجوی دکترای عمران دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
 -1کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری ،بابل ،ایران

31

 -1مقدمه
تحوالت عمده در محيط كسبوكار مثل جهاني شدن كسبوكار و سرعت باالي تغييرات در فناوري ،باعث افزایش رقابت و
دشواري مدیریت در سازمانها گردیده است .در محيط كسبوكار امروز ،مدیریت و كاركنان ميبایست توانایي برخورد با روابط دروني
و وابستگيهاي مبهم و بغرنج ميان فناوري ،دادهها ،وظایف ،فعاليتها ،فرایندها و افراد را دارا باشند .در چنين محيطهاي پيچيدهاي
سازمانها نيازمند مدیراني هستند كه این پيچيدگيهاي ذاتي را در زمان تصميمگيريهاي مهمشان لحاظ و تفكيك كنند .مدیریت
ریسك مؤثر كه بر مبناي یك اصول مفهومي معتبر قرار دارد ،بخش مهمي از این فرایند تصميمگيري را تشكيل ميدهد .روند
اجراي مدیریت ریسك در پروژههاي روستایي كه به عنوان مطالعه موردي در نظرگرفته شده است به نحوي مطالعه و تدوین شده
كه مطابق با روشها و دستورالعملهاي تهيه شده دركميته ریسك ،راهبري و كنترل و پایش ميشود .گزارش سه ماهه آن پس از
دریافت توسط دبيرخانه كميته ریسك به واحد توسعه و برنامهریزي شركت ارسال و سپس بازخورد آن به مدیر عامل جهت اخذ
تصميمات آتي گزارش ميشود .با بهرهگيري از رویكرد پروژه محور ،هدفهایي را ميتوان محقق ساخت كه دستيابي به آنها از
طریق سازماندهي سنتي با تحمل دشواريهاي فراوان ميسر بود .دانش مدیریت پروژه به جنبههاي مختلفي از جمله مدیریت زمان،
مدیریت هزینه و مدیریت كيفيت ميپردازد .مدیریت زمان پروژه ،شامل فرآیندهاي ضروري براي مدیریت تكميل به موقع پروژه
است .كه شامل تعریف فعاليتها ،ترتيب فعاليتها ،برآورد منابع فعاليتها ،برآورد مدت زمان فعاليتها ،توسعهي زمانبندي و كنترل
زمانبندي ميباشد .مدیریت هزینهي پروژه شامل فرآیندهاي مرتبط با برآورد ،بودجهبندي و كنترل هزینهها است تا پروژه بتواند با
بودجه مصوب ،تكميل شود .كه شامل برآورد هزینهها ،تعيين بودجه و كنترل هزینهها ميباشد.
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 -2پیشینه پژوهش
چان و همكاران ،در پژوهش خود به پيادهسازي فرایند مدیریت ریسك و بكارگيري آن در مدیریت پروژههاي عمراني پرداختند.
هدف از پيادهسازي فرآیند مدیریت ریسك پروژه ،شناسایي و ریشهیابي علل وقوع هر ریسك ،تحليل آن تا حد امكان ،برنامهریزي
و اجراي روشهاي واكنش و تخصيص ریسكها به عوامل ذي صالح ،به منظور كنترل مؤثر ریسكهاي ارجح هر پروژه ميباشد.
براي این منظور ،در این پژوهش ،یك روش اجرایي پيادهسازي مراحل فرآیند فوق به همراه تجربههاي بدست آمده از اجراي
آزمایشي آن در مطالعه موردي ،به صورت گام به گام و به همراه فرمهاي طراحي شده براي پيگيري و پيادهسازي مراحل فرآیند،
براي اطمينان از حركت صحيح در جهت رسيدن به اهداف مدیریت ریسك پروژه ،منطبق بر استاندارد  PMBOKو PMCD
انجمن مدیریت پروژه آمریكا ارائه شده است].[2
سامباسيوان و همكاران در تحقيق خود به بررسي تعدادي از عوامل مشترک در اكثر پروژههاي عمراني ،نكاتي حساس و
تاثيرگذار پرداختند .نتایج نشان داد كه استراتژي و نحوه برخورد در تصميمگيري براي كاهش هزینه بایستي همراه با انجام مطالعات
فني و اقتصادي و بدور از هرگونه عجله باشد و بایستي از سایر تجربيات استفاده شود .مباحث مربوط به هزینه در پروژهها همانند
شریان حياتي هر پروژه داراي اهيمت زیادي ميباشند و اینكه هر تغييري در هر قسمت پروژه یكي از اولين تاثيراتش را بر روي
هزینه پروژه خواهد گذاشت].[1
لي و همكاران در تحقيق خود بيان كردند كه مشاوران در مواردي همچون به تاخير انداختن پاسخ به درخواستهاي پيمانكاران
در خصوص مسائل مربوط به طراحي و همچنين عدم وجود یك سيستم كنترل كه مسئوليت رسيدگي به كنترل و ارزیابي
درخواست از كارفرما را داشته باشد ،باعث بروز تاخيرات و در نتيجه ایجاد هزینههاي اضافي در پروژه ميگردد].[0
فنگ و همكاران در پژوهش خود اینگونه بيان كرده است كه طراحي و حفاظت از سيستمهاي زیرساختهاي شهري به وسيله
به حداقل رساندن هزینهها در حالي كه قابليت اطمينان سيستم در سطح قابل قبول حفظ شود ،محور شده است .نگرانيهاي رو به
رشد ،پيري و بدتر شدن زیرساخت و نياز به اطمينان از زیرساختهاي انعطافپذیر و سازگار با محيط زیست و جوامع ،نياز به توسعه
و استفاده از مصالح ساختماني نوین و سيستمهاي ساختاري و شيوههاي مدیریت عملكرد حالت ارتجاعي زیرساختها و رسيدن به
یك تعادل مناسب بين پایداري اجتماعي ،اقتصادي و زیست محيطي است].[4
داویس و همكاران در تحقيق خود به تشریح مسائل كليدي و اقدامات مهم كه توسط گروه مشاوران در انجام این پروژه نقش
داشتهاند پرداختند .این تحقيق با استفاده از یك فرآیند مصاحبه با شركت كنندگان از بخش راه آهن شهري نيو ساوت ولز در
استراليا و تجربه عملي نویسندگان به عنوان مشاور در پروژههاي زیربنایي ،با تمركز بر روي این پروژه صورت گرفت كه نتایج
حاكي از اثرگذاري باالي مشاورین در ميزان پایداري پروژه داشت].[2
جگبرو و همكاران، ،در یك تحقيق كه به صورت نظرسنجي صورت گرفت به شناسایي و ارزیابي عوامل مهم در تاخيرات
پروژههاي عمراني پرداخته و به این نتيجه رسيدهاند كه شرایط محيطي همانند آبهاي زیرزميني عامل اصلي تاخير در پروژههاي
عمراني در كشور غنا ميباشد].[6
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 -3حالت شکست و تحلیل اثر(FMEA)1
 FMEAروشي سيستماتيك ،تكنيكي مهندسي و ابزاري تحليلي جهت شناسایي و اولویتبندي عيوب بالقوه و تأثيرگذار بر
محصول ،فرآیند و تجهيزات و تالش بهمنظور پيشگيري از وقوع ،كاهش یا حذف آنها با تعيين اقداماتي خاص ميباشد.
-1-3گامهای الزم جهت اجرای تکنیک FMEA

 -4روش TOPSIS
تكنيك  ،TOPSISیكي از تكنيكهاي معروف روشهاي تصميمگيري چندمعياره كالسيك ميباشد كه اولين بار توسط
هوانگ و یون معرفي گردید] .[8منطق اصولي  ،TOPSISتعریف حل ایدهآل و ضد ایدهآل ميباشد .حل ایدهآل حلي است كه
معيارهاي سود را ماكزیمم و معيارهاي هزینه را مينيمم مينماید .بهطور خالصه ،حل ایدهآل شامل تمام بهترین مقادیر معيارهاي در
دسترس ميباشد درحاليكه حل ضد ایدهآل ،تركيبي از بدترین مقادیر معيارهاي در دسترس ميباشد .گزینه بهينه ،گزینهاي است

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :بهـــار 3131

جمعآوري اطالعات مربوط به فرآیند
تعيين خطرات بالقوه
بررسي اثرات هر خطر
تعيين خطر
تعيين شدت وقوع (نرخ وخامت) :شدت یا وخامت خطر فقط در مورد اثر آن در نظر گرفته ميشود .براي شدت خطر ،شاخص-
هاي كمي وجود دارند كه برحسب مقياس  2تا  22بيان ميگردد.
احتمال وقوع :مشخص ميكند كه یك علت یا مكانيزم بالقوه خطر با چه تواتري رخ ميدهد .احتمال رخداد بر مبناي  2تا 22
سنجيده ميشود .بررسي سوابق و مدارک گذشته بسيار مفيد است.
نرخ احتمال كشف خطر :احتمال كشف نوعي ارزیابي از ميزان توانایي است كه بهمنظور شناسایي یك علت یا مكانيزم وقوع
خطر وجود دارد .بهعبارتدیگر احتمال كشف ،توانایي پي بردن به خطر قبل از رخداد آن است.
اطالعات مذكور معموالً از طرق گوناگون و با استفاده از تكنيكهایي نظير طوفان فكري ،تجزیهوتحليل علت و معلول ،آناليز
چرا-چرا و  ...تعيين ميگردد .البته در این خصوص باید توجه داشت كه ارتباط بين شكست بالقوه و علل بالقوه ،الزاماً یك رابطه
مستقيم و یكبهیك نيست و در عمل بسيار محتمل است كه تعداد قابلمالحظهاي علت شكست براي یك خرابي بالقوه شناسایي
گردد] 7و .[9

كه كوتاهترین فاصله از حد ایدهآل و بيشترین فاصله را از حد ضد ایدهآل دارد.
 -5شناسایی ریسک
بخشداري مركزي داراي  212روستا ميباشد كه هر روستا داراي دهيار ميباشد .دراین پروژه از تكنيك دلفي براي شناسایي
ریسكها استفاده شده است .ليست حاضر جهت سهولت شناسایي ریسكها و ارائه ساختاري یكسان براي آن تدوین شده است كه
ميتواند به عنوان ورودي جلسات شناسایي ریسك در شركتها مورد استفاده قرار گيرد ،كه نتایج آن شناسایي ریسك ميباشد كه
مطابق جدول  2ميباشد.

- Failure Mode and Effect Analysis

1
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جدول  -1شناسایی ریسکها

0

استفاده دهياران از مسئول
مالي كم تجربه

7

9

9

449

مالي

آموزش به مسئول مالي
دهياران یا جذب مسئول
مالي قوي تر

در حال اقدام

4

كمبود بودجه

7

9

7

081

مالي

مكاتبه با دستگاه هاي
دولتي باالتر (استانداري-
بتياد) – كمك هاي مردمي
از طریق عوارض سطح
روستا

به صورت مداوم مكاتبه با
دستگاه هاي مختلف
صورت گرفته وتنظيم فرم
عوارض براي دهياران

2

اجراي پروژه هاي عمراني
توسط دهياریها بدون
هماهنگي دستگاه هاي
اجرایي(به خصوص بتياد)

9

6

9

094

فني

تشكيل گروهي از دستگاه
هاي اجرایي براي بازدید از
پروژه هاي عمراني به
صورت هفتگي و ماهانه

در حال اقدام

6

عدم رعایت مشخصات فني
در حين اجراي پروژ هاي
عمراني

7

6

6

121

فني

استفاده از كارشناسان
بخشداري مسئول فني
روستا

تشكيل جلسات قبل از
شروع پروژه

7

استفاده از پيمانكاران
ضعيف

6

7

6

121

دهياري

گزارشات هفتگي و ماهانه
به بخشداري

در حال اقدام

9

ریسك
1

استفاده دهياران از
پيمانكاران كم تجره
وصاحب صالحيت

9

7

6

006

دهياري

پيشنهاد برگزاري مناقصه
ومعرفي پيمانكاران باتجربه
به دهياران

در اقدام

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :بهـــار 3131
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شرح ریسك

احتمال وقوع

شدت اثر

قابليت شناسایي خطا

2

عدم اگاهي دهياران به
مسائل فني و پروژه هاي
عمراني

9

7

9

449

دهياري

اموزش به دهياران در
خصوص پروژهاي عمراني

در حال اقدام

عدد الویت ریسك

متولي ریسك

اقدام واكنشي پيشنهادي

اقدامات انجام شده
تاكنون

عدم رعایت آیين نامه مالي
و دهياري در حين اجراي
پروژهاي دهياري به
خصوص عدم استفاده از
دستورالعمل عقد قرارداد
هاي عمراني و خدماتي
دهياریها

7

9

2

192

دهيار-
مسئول فني

آموزش به دهياران به آیين
نامه ها و چگونگي عقد
قراردادها

در حال اقدام

8

دخالت اعضاي شورا در
خصوص پروژهاي دردست
اجرا

9

6

7

006

دهياري

مكاتبه با شوراها
درخصوص عدم دخالت در
كارهاي اجرایي

در حال اقدام

22

عدم همكاري ادارات
خدمات دهنده با دهياري

7

9

7

081

دهياري

هماهنگي فرمانداري با
اداراجات

در حال اقدام

 -6تشکیل ساختار سلسله مراتبی
با استفاده از نظر خبرگان و مطالعه ادبيات موضوع 0 ،معيار مرتبط با ریسكهاي پروژههاي روستایي شناسایي شد .سپس
ساختار سلسله مراتبي تكنيك تصميمگيري چندمعياره مطابق شكل 2ترسيم شد.

پس از مشخص شدن وزنهاي گزینهها نسبت به معيارهاي مختلف ،در این مرحله ماتریس تصميمگيري باید به ماتریس بي-
مقياس شده تبدیل شود .ابتدا باید ميانگين هر سطر ماتریس را محاسبه كرده و بر اساس هر معيار ماتریسي مطابق جدول 1
تشكيل ميشود.
جدول  .2ماتریس میانگین هر سطر از ماتریس با توجه به معیار مربوطه

كيفيت
2.079
1.400

هزینه
0.92
2.929

زمان
0.2
2.929

1.400

2.001

2.728

4.9
2.928
2.026
2.212
2.882
2.929
0.290
2.079

2.728
0.2
4.7
2.079
1.400
2.212
2.882
0.92

1.600
4.7
2.882
2.001
2.226
2.079
0.92
0.2

عدم رعایت آیين نامه مالي و دهياري در حين اجراي پروژهاي دهياري
استفاده از پيمانكاران ضعيف
اجراي پروژه هاي عمراني توسط دهياریها بدون هماهنگي دستگاه هاي
اجرایي
عدم رعایت مشخصات فني در حين اجراي پروژههاي عمراني
دخالت اعضاي شورا در خصوص پروژههاي در دست اجرا
كمبود بودجه
عدم آگاهي دهياران به مسائل فني و پروژههاي عمراني
استفاده دهياران از مسئول مالي كمتجربه
استفاده دهياران از پيمانكاران كمتجربه و صاحب صالحيت
عدم هماهنگي بين ادارات خدمات دهنده با دهياري
عدم رعایت آیين نامه مالي و دهياري در حين اجراي پروژهاي دهياري
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شکل  .1ساختار سلسله مراتبی اولویت بندی ریسکها

در ادامه پس از انجام محاسبات ،اولویت ریسكها مطابق جدول  0بدست خواهد آمد.
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جدول .3محاسبه نزدیکی نسبی و اولویت ریسکها

𝑖𝑙𝑐

اولویت

ریسك
عدم رعایت آیين نامه مالي و دهياري در حين اجراي پروژهاي دهياري

2.081420

9

استفاده از پيمانكاران ضعيف

2.641898

2

اجراي پروژه هاي عمراني توسط دهياریها بدون هماهنگي دستگاه هاي اجرایي
عدم رعایت مشخصات فني در حين اجراي پروژههاي عمراني

2.922186
2.422190

0
7

دخالت اعضاي شورا در خصوص پروژههاي در دست اجرا

2.29002

22

2.2

6

عدم آگاهي دهياران به مسائل فني و پروژههاي عمراني

2.877686

2

استفاده دهياران از مسئول مالي كمتجربه

2.800216

1

استفاده دهياران از پيمانكاران كمتجربه و صاحب صالحيت

2.724612

4

عدم هماهنگي بين ادارات خدمات دهنده با دهياري

2.129212

8

كمبود بودجه
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با توجه به جدول  ،0اولویت ریسكهاي پروژه هاي روستایي مشخصشده و به ترتيب زیر ميباشند:
عدم آگاهي دهياران به مسائل فني و پروژههاي عمراني
استفاده دهياران از مسئول مالي كمتجربه
اجراي پروژه هاي عمراني توسط دهياریها بدون هماهنگي دستگاه هاي اجرایي
استفاده دهياران از پيمانكاران كمتجربه و صاحب صالحيت
استفاده از پيمانكاران ضعيف
كمبود بودجه
عدم رعایت مشخصات فني در حين اجراي پروژههاي عمراني
عدم رعایت آیين نامه مالي و دهياري در حين اجراي پروژهاي دهياري
عدم هماهنگي بين ادارات خدمات دهنده با دهياري
دخالت اعضاي شورا در خصوص پروژههاي در دست اجرا

نتیجهگیری
پس از مشخص شدن مهمترین ریسكها ،برنامههایي براي واكنش به ریسكها ارائه شده است:
-2عدم نقدینگي و تاخير در پرداخت صورت وضعيتها به پيمانكار
-2-2برنامهریزي تامين منابع مالي از قبيل فاینانس خارجي ،تهاتر ،وامهاي بلند مدت ،فروش اوراق مشاركت وغيره
 -1-2تهيه جریان نقدي پروژه در ابتداي فاز ساختمان و نصب و اخذ تعهد سهامداران و هيئت مدیره در التزام به پرداخت-ها
-1توان مالي ناكافي پيمانكار
-2-1بررسي و تخصيص پيمانكار براساس سوابق مالي شركت كنندگان در مناقصه با توجه به سياستهاي مالي كارفرما
درتامين مالي پروژه(اجتناب)
-0تحميل برنامه زمانبندي فشرده به پيمانكار در مواقعي كه كاهش زمان پروژه براساس ضروري باشد ،موارد زیرالزامي مي-
باشد:
-2-0تهيه و ارائه مدارک پشتيبان برنامه زمانبندي در مواقعي كه كاهش زمان پروژه ضروري باشد ،موارد زیر الزامي مي-باشد:
-1-0تهيه و ارائه مدارک پشتيبان برنامه زمانبندي از قبيل مقادیر نفرات(نفر/روز) ،متریال ،ليست ماشينآالت مورد نياز و
درصد پيشرفت در بازههاي زماني هفتگي یا ماهانه از ابتدا تا پایان پروژه.
-0-0تعيين هزینههاي تخصيص منابع اضافي جهت تسریع انجام كار و تعيين متولي پرداخت هزینههاي
31
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-4-0محاسبه ارزش كسب شده قابل حصول در مقابل هزینههاي پيشبيني شده و آناليز حساسيت هزینه فعاليتها درحالت
كاهش زمان انجام فعاليتها.
-2-0تصميمگيري در خصوص لزوم فشردهسازي زمان.
 -4تحریم/جنگ
-2-4تقبل هزینهها و نتایج تحریم و جنگ بر هزینههاي مواد اوليه ،تجهيزات و هزینههاي گمركي(پذیرش)
-1-4انتخاب واسطهها و عامل سوم جهت تامين نيازمندیهاي مورد نياز(كاهش)
-0-4تامين از منبع دیگر یا تغيير در بخشي از پروژه بدليل عدم دسترسي به متریال یا تكنولوژي خاص مورد نياز
 -2برآورد/متره اشتباه جهت ارائه قيمت در مناقصه
-2-2بررسي اطالعات پروژههاي دیگر براساس حجم و مشخصات فني محصوالت(كاهش)
-1-2امكان تایيد مقادیر كار اضافي و بالتبع آن تغيير در مبلغ و حجم قرارداد(اجتناب)
-0-2بكارگيري مهندسي و آناليز ارزش جهت حذف موارد غيراساسي و غيرضروري جهت كاهش حجم كار و هزینههاي آن با
حفظ كاركردهاي الزم و تعدیل در اشتباه در تخمين و برآورد پس از انجام مناقصه و در فاز طراحي
-6توانایي ضعيف مدیریتي و هماهنگي پيمانكار
-2-6الزام كارفرما به پيمانكار در انتخاب تيم مدیریت كارگاهي مجرب و كارآمد(اجتناب)
-1-6تقسيم وظایف و تفویض اختيار بين مسئولين مختلف بخشها جهت تمركز و پيگيري بر فعاليتهاي پروژه
-7ناكارآمدي سيستم ارزیابي و انتخاب پيمانكاران
-2-7انتخاب شاخصهاي استاندارد مناسب و ارزیابي پيمانكاران صنایع مختلف در سطح شركت سرمایهگذاري مسكن توسط
مراجع ذیصالح و مستقل.
-1-7درجهبندي پيمانكاران شركت سرمایهگذاري مسكن و ارائه نتایج ارزیابي به مدیران جهت ارتقاء سطح عملكرد
پيمانكاران .نمونه این رتبه بندي درحال حاضر توسط شركتهاي مختلف دنيا مانند لپتاب ،خودرو ،موبایل درحال انجام مي-باشد.
-0-7الزام در ایجاد كنسرسيوم با پيمانكاران خارجي كه این امر سبب انتقال تكنولوژي و مهارتهاي انساني و سخت-افزاري
گردد.
 -9ناهماهنگي بين گروههاي درگير پروژه(پيمانكار،كارفرما،طراح و)...
-2-9تشكيل جلسات هماهنگي بين گروهها و تعيين متولي جهت پيگيري مشكالت
-1-9استقرار سيستم جریان اطالعات مناسب جهت كاهش سطح بروكراسي ناالزم
-8جابجایي و ترک شغل توسط پرسنل كليدي
-2-8ایجاد نظام ثبت اطالعات و به روز رساني بانك اطالعاتي از وقایع ،فعاليتها و مدارک.
-1-8قائم به فرد نبودن وظایف محوله به پرسنل و تربيت جانشين كارآمد.
-0-8استقرار و پيروي از روشهاي اجرایي و استانداردهاي مدون بجاي روشهاي سليقهاي ومنحصر به فرد.
-22تاخير یا كسري در تحویل نقشههاي اجرایي.
-2-22ارائه برنامه زمانبندي جهت تهيه مدارک و نقشههاي مورد نياز فاز ساخت.
 -1-22الزام پيمانكار جهت تحویل مدارک و نقشهها براساس برنامه زمانبندي فاز اجرا و اخذ جریمه تاخيرات توسط كارفرما.
-0-22استقرار دفتر مهندسي كارگاهي جهت تهيه نقشههاي اجرایي در محل سایت و براساس شرائط كارگاه.
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بهبود قابلیت اطمینان نقاط بار مشترکین براساس مدل احتماالتی برای
سیستم حفاظتی میکروشبکه مبتنی بر الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و
نلدرمید
بابک صفری چابک ،1احمد عاشوری* ،2کیوان

چوپانی3

تاریخ دریافت89/12/21 :
تاریخ پذیرش89/11/19 :

چکـیده
برای یک میکروگرید ،عالوه بر وقوع اتصال کوتاه عوامل دیگر نظیر آب و هوای بد منجر به اضافه بار در برخی فیدرها و
قطعی برق مشترکین بواسطه تغییر پیکربندی شبکه میشود .تنظیمات غیر بهینه تجهیزات حفاظتی برای این شرایط
قابلیت اطمینان میکروشبکه را کاهش میدهد .در این مقاله یک مدل احتماالتی جدید برای سیستم حفاظتی میکروشبکه
مبتنی بر الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید  Bat-NMبمنظور بهینهسازی قابلیت اطمینان نقاط بار مشترکین
پیشنهاد میگردد .مفهوم نرخ خروج دینامیکی به طور مجزا از نرخ خروج استاتیکی برای پیشبینی احتمال عملکرد
نادرست سیستم حفاظتی میکروشبکه بمنظور مورد توجه قرار گرفته است .مدل احتماالتی مذکور برای تطبیق عملکرد
سیستم حفاظتی میکروشبکه تحت شرایط متنوع بهرهبرداری غیر نرمال ،بکارگیری مقادیر تنظیم مجازی با هدف کمینه
سازی شاخصهای قابلیت اطمینان نظیر میانگین دفات قطعی و میانگین زمان قطعی و همچنین بار انتظاری تامین نشده
مشترکین پیشنهاد میکند .در نهایت ،بمنظور اعتبارسنجی و ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی در عملکرد سیستم حفاظتی
مطالعات شبیهسازی با تغییر برخی پارامترهای مدل را برای یک سیستم میکروگرید  011ولتی اجرا نموده و نتایج حاصله را
بیان نموده است.

واژگـان کلـیدی :الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید  ،BAT-NMنرخ خرابی دینامیکی و استاتیکی
میکروشبکه ،شاخصهای قابلیت قابلیت اطمینان میانگین دفات و زمان قطعی ،بار انتظاری تأمین نشده مشترکین و مقادیر
تنظیمی مجازی سیستم حفاظتی

 -2شرکت کهکشان پژوهشگستر برق ،الهیجان ،ایرانBabak.safari9941@gmail.com :
 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خدابنده ،گروه مهندسی برق ،خدابنده ،ایرانa_ashouri2007@yahoo.com :
 -9دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه مهندسی برق ،کرج ،ایرانkeyvanchoopani@gmail.com :
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تحوالت اخیر در تکنولوژی و نگرانی های برای گرمایش جهانی صنعت برق را به سمت تولید برق از منابع انرژی پاک و
نزدیکی به مناطق مصرفی سوق داده است .بنابراین ،سهم منابع تولید پراکنده به طور قابل توجهی در انرژی تجدیدپذیر افزایش می
یابد [ .]2مفهوم میکروشبکه میتواند یک گزینه های اقتصادی مناسب با ترکیب واحدهای  DGدر سیستم قدرت ارائه دهد ،به
جای گسترش انتقال و توزیع افزایش تقاضای بار را تامین کند .ریز شبکههای توزیع ولتاژ پایین یا متوسط که تحت شرایط مجزا از
شبکه یا متصل به آن عملکرد دارند و توان را به طور پیوسته به بار تحویل میدهند ،قابلیت اطمینان را افزایش میدهد و تولید و
توزیع قدرت را بهینه میسازد .با این وجود ،چالش های فنی در کنترل ،مدیریت و حفاظت را بوجود می آورند .ماهیت دینامیکی
عملکرد میکروشبکه مشکالت بهرهبرداری از سیستم حفاظتی معمول را ایجاد میکند [ .]1ماهیت تناوبی توان خروجی واحدهای
 ،DGو تاثیر مدهای عملیاتی حالت متصل یا منفصل از شبکه در سطوح متنوع جریانهای خطای راهکارهای متفاوتی برای
سیستمهای حفاظت میکروگریدها را طلب میکند [ .]3-0نگرانیها برای حفاظت بهینه از میکروگریدها و افزایش قابلیت اطمینان
نقاط بار انگیزه تحقیقات گسترده در مورد ارائه شیوههای جدید تعیین تنظیمات حافظتی از میکروگریدها را برانگیخته است [.]5-6
برخی مراجع تحلیل ویژگیهای بهرهبرداری میکروگرید نظیر مدهای عملیاتی میکروشبکه [ ،]0[-]2تحت شرایط متصل به شبکه
[ ]6[-]1برخی دیگر اثرات شرایط غیر طبیعی مانند شرایط آب و هوایی فوق العاده [ ،]21[ ،]8و بارگذاری مازاد [ ]22برای ارزیابی
قابلیت اطمینان در سیستم های انتقال/توزیع تمرکز دارند .امروزه ،طرح های حفاظتی چندگانه برای میکروگرید ها مانند حافظت
اضافه جریان [ ،]23حفاظت مبتنی بر ولتاژ [ ،]20حفاظت تطبیقی [ ]25و حفاظت دیفرانسیل [ ،]26یک چالش بزرگ برای طراحی
سیستم حفاظتی یکپارچه است که میتواند در برنامههای مختلف استفاده شود یا سازگار با شرایط عملیاتی مختلف باشد .در این
مقاله ،یک مدلسازی حفاظتی احتماالتی جدید با توجه به شرایط مختلف بهرهبرداری نرمال و غیرنرمال ریزشبکه ارائه می شود که
مقادیر تنظیم مجازی متناظر با تجهیزات حفاظتی برای هر فیدر با هدف کمینه-سازی احتمال عملکرد حافظتی نادرست جهت
بهینه سازی شاخصهای قابلیت اطمینان میکروشبکه انتخاب میشود .مسئله مذکور یک مسئله بهینهسازی است که شامل تابع
هدف و قیود فنی است درون الگوریتم هایبرید خفاش و نلدرمید کدسازی و حل میگردد .مابقیه این مقاله به شرح زیر است :در
بخش دوم ،فرموالسیون ریاضیاتی مدل احتماالتی برای انتخاب مقادیر بهینه تنظیم مجازی هر فیدر با تجزیه و تحلیل پیشبینی
احتمال عملکرد حفاظتی نادرست تحت شرایط متنوع بهرهبرداری برای ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان با استفاده از نرخهای
خروج استاتیکی و دینامیکی انجام می-شود .در بخش سوم ،فلوچارت حل بهینه مدل احتماالتی حفاظت تطبیقی میکروشبکه توسط
الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید تشریح شده و نحوه کدسازی مسئله درون این الگوریتم ارائه میگردد .در بخش چهارم،
مطالعات شبیه-سازی بر روی یک سیستم تست میکروشبکه  011ولتی برای تایید کارایی روش پیشنهادی استفاده میشود و در
بخش پنجم ،برخی نکات حاصل از انجام مطالعات عددی ارائه می گردد.

 -2مدلسازی احتماالتی پیشنهادی برای سیستم حفاظتی میکروشبکه بهمنظور بهبود
شاخصهای قابلیت اطمینان
بسیاری از میکروشبکهها با قدرت خروجی متناوب ،نوسانی و غیر قابل پیش بینی دقیق مواجه هستند اغلب اوقات منابع
فتوولتائیک و ژنراتورهای بادی به عنوان سیستم تولید میکروشبکه مورد مطالعه قرار میگیرند .به همین دلیل یک مدل تصادفی
برای مدت زمانی کوتاه از پیش تعیین شده بر اساس دادههای محدود معتبر هواشناسی بمنظور پیشبینی شرایط بهرهبرداری یک
میکروگرید مورد استفاده قرار میگیرد .از آنجایی که در مورد یک  PVقدرت موجود 𝑖𝑆𝜇 𝐺𝑠−را میتوان از طریق تابعی از تابش
خورشید ) 𝑆(𝑊/𝑀2و دمای محیط )𝐶 𝐸( 0برآورد کرد [ ،]28به طور مشابه ،یک تابع تکهای خطی 𝑖𝑆𝜇 𝐺𝑊−برای تخمینی
خروجی ژنراتور بادی تحت مقادیر مشخصی از سرعت باد  Vاستفاده می-شود [ ،]11بنابراین ،تولید دو منبع را میتوان به شکل
روابط ( )2و ( )1بیان کرد.
Gs- Si (S, E)  S.Si (E).Grate - Si / Srate- Si
() 2
() 1

G rate - Si  Vrate  V  VCo

) (V  VCi
G
G w - Si (V)   rate - Si
 VCi  V  Vrate
(
V
)  VCi
rate

0  otherwise


که  G rate siنشان دهنده توان نامی هر  µSiاست S rateSi ،مقدار نامی از تابش خورشید ) (𝑊/𝑀2و ) Si (E
یک آرایه برای نشان دادن تأثیر دمای محیط  0Eبر راندمان پنل فتوولتایک برای تولید انرژی است .اندیسهای
11

Vco ،Vciو Vrateبهترتیب مقدار سرعت حداقل قطع ،مقدار حداکثر قطع و مقدار نامی توربین بادی  µSiاست .اندیس S

()9
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به عنوان یک متغیر تصادفی در یک دوره زمانی در نظر گرفته میشود و فرض براینست که توزیع بتا دنبال را
میکند[ .] 12به طور مشابه ،برای منابع توربین بادی یک توزیع وبیال برای مقدار سرعت باد  Vفرض می شود [.]11
برای تولید فضای نمونه ای از پارامترهای هواشناسی بر اساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده اقدام میشود ،که به
عنوان نمونهبرداری التین هایپرکیوب شناخته می شود .در مقایسه با نمونه گیری تصادفی ،این روش قویتر و همگرایی
بهتری برای توزیع احتمالی را تحت یک اندازه نمونه ثابت نشان میدهد .گام های اصلی این روش به شرح زیر است :در
مرحله اول پارامترهای توزیع بتا و توزیع وبیال ارزیابی میشود .در مرحله دوم با توجه به توابع توزیع تجمعی دو توزیع
چگالی بتا و وبیال ،کودومین به طور مساوی به تعداد  Nفاصله غیر همپوشا تقسیم میشوند .در مرحله سوم یک مقدار
تصادفی از طریق توزیع یکنواخت در بازه )  [(i  1) / N , i / N ],..(1  i  Nتولید میشود .در مرحله چهارم مقادیر
هر نمونه از تابش  Siیا سرعت باد  Viبوسیله معکوس توابع تجمعی متناظر محاسبه میگردد .در مرحله پنجم ،مرحله
 V  [V1 ,V2 , . . .VNرا
سوم و چهارم را برای  Nدفعه تکرار کنید و دو ماتریس  S  [S1, S2,..., SN]Tو , ]T
تشکیل دهید .در مرحله ششم جایگزینی تصادفی را برای کاهش همبستگی بین  Sو  Vانجام دهید .پخش بار توان در
میکروگریدها به طور تصادفی ناشی از عدم قطعیت موجود در منابع تولیدی فتوولتاییک ،توربین بادی و همچنین تغییر
در تقاضای بارهای متفاوت است که به طور دقیق پیشبینی آن بسیار دشوار است .شکل  2یک سیستم میکروشبکه
نمونه شامل سه منبع فتوولتاییک و یک منع توربین بادی و یک ذخیرهساز را نشان میدهد .در اینجا ،به ازای
نمونه های مفروض پخش بار تصادفی برای جریان عبوری از فیدر با استفاده از نرم افزار متلب شبیهسازی شده است ،از
نتایج دیده میشود که مقدار جریان در کلیه شاخههای فیدر از یک تابع توزیع نرمال )  N(I mean , مطابق رابطه ()1
تبعیت مینماید.

شکل  -1میکروشبکه تحت مطالعه

بررسیهای آماری بعمل آمده برای یک میکروگرید ،نشان میدهد که وقوع شرایط عملیاتی غیر طبیعی نظیر آب و هوای بد
که به فرم حوادث اضافه جریان در فیدرها بیشتر از حوادث تصادفی دیگر مانند رویدادهای مدار باز یا اتصال کوتاه رخ میدهد و
بنابراین واکنش نامناسب برای این شرایط قابلیت اطمینان میکروشبکه را کاهش میدهد.

 -1-2مدلسازی احتماالتی طرح حفاظت تطبیقی برای میکروشبکه
همان طور که بیان شد یک تنظیم ثابت برای تجهیزات حفاظتی در حضور دو مد عملیاتی عملکرد جزیرهای و متصل به شبکه
ممکنه برای یک میکروشبکه مناسب نباشد .برای توسعه طرح حفاظت تطبیقی دو فرض پایدار ولتاژ ترمینال هر میکروشبکه هر
یک از شرایط بهرهبرداری و استراتژی تعقیب توان مشابه برای هر میکروشبکه بعد خروج در نظر گرفته شده است .پس ،جریان
خطای عبوری از میان تجهیزات حفاظتی بوسیله جریان 𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓𝐼 میتوان توسط مجموع جریان شبکه  Igridو جریان منابع تولید
پراکنده ریزشبکه 𝑖 𝐼𝜇𝑠,میتوان مطابق رابطه ( )0تقریب شود.
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I fault  I Network   grid   I S ,i
i 1

که  mتعداد منابع  µSدرون میکروشبکه اصلی است و   gridیک متغیر است در مد متصل به شبکه برای بهره-
برداری میکروشبکه معادل 2و در مد جزیرهای معادل صفر است .بمنظور مدلسازی طرح حفاظت تطبیقی برای
میکروشبکه باید به سه ایتم توجه داشت که آیتم اولی برای تعیین 𝑘𝑟𝑜𝑤𝑡𝑒𝑛𝐼 بر روی فاصله الکتریکی بین شبکه و
نقطه خطا اتکا دارد و در مد عملکرد جزیرهای ریزشبکه معادل صفر است .آیتم دوم بررسی سناریوهای حاد در
ریزشبکه است که منابع توربینهای بادی و فتوولتاییک در وضعیت تضعیف شده بهرهبرداری میشوند فرض میشود که
سطح مشارکت جریان خطا از طریق هر اینورتر واسط  µSمتناسب است با خروجی توان واقعی تا اینکه به محدودیت
حد جریان برسد .میتوان این جریان را به شکل توزیع نرمال بریده شده برای توزیع پخش بار تصادفی تحت شرایط
نرمال فرض کرد .از آنجایی 𝑡𝑙𝑢𝑎𝑓𝐼 یک توزیع نرمال بریده شده بوسیله یک مقدار محدود باالیی را دنبال میکند،
مقدار تنظیمی تجهیز حفاظتی باید متعاقبا شکل دهی شود .اگر نیاز به عملکرد تجهیزات حفاظتی برای هر فیدر در
یک فضای مجازی بکار گرفته شود ،مقدار جریان تنظیم فعالسازی آنها  Iopباید یک توزیع نرمال بریدهشده
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)  N ( I Set , دنبال کند .تابع چگالی احتمال آن ) g(Iopمطابق رابطه ( )5و ( )6است که  Isمقدار جریان نامی کوتاه
مدت فیدر است.
()5

 (I  I )2 
1
. exp OP 2Set ,  I op  0, I S 
2
2



g ( I OP ) 

S
 ( x  I Set ) 2 
1
.  exp
dx
2 2 
2 0


I

()6

K

که مقدار میانگین Iopبرای تمیز قایل شدن از طریق پارامترهای عملی در طرح حفاظتی به عنوان مقدار تنظیمی
مجازی  Isetتعریف میشود .اندیسهای  Isetو  δبرای شبیهسازی انتخاب پذیری و حساسیت حفاظت ریز شبکه استفاده
شده است .فاکتور  δتنها به دقت بهرهبرداری تجهیزات حفاظتی و کارایی استراتژی حفاظتی بستگی دارد و مقدار ایده-
ال آن معادل صفر است .درحالیکه ،ساختار پارامترهای  Isetاز جنبه بهبود قابلیت اطمینان مورد تحلیل قرار خواهد
گرفت .برای هر فیدر ،شرایط عملیاتی غیر نرمال آن با استفاده از یک پارامتر مربوط به ویژگی ذاتی آن ،که به عنوان
جریان بهرهبرداری مورد انتظار تعریف شده و توسط  Iexpبیان میشود که به طور مرسوم  2.1مقدار جریان نامی تعریف
میشود .برای یک توزیع جریان ) ،f(Iسناریو شرایط بهرهبرداری غیرنرمال بوسیله رابطه جریانی  I≥ Iexpمحدود می-
شود .به هر حال ،شکست در عملکرد شامل عملکرد نامناسب و عدم عملکرد سیستم حفاظت میکروشبکه میشود .دو
پارامتر  Aو  Bمطابق رابطه ( )7بمنظور عملیات نامناسب و عدم عملکرد حفاظت مورد توجه است.
()7

 B  I I  I Op و A  I I  I exp 

احتمال عدم عملکرد  Prejبه عنوان احتمال  Aدر اشتراک با مکمل  Bیا  ، Pr A  B احتمال نامناسب برابر است با احتماع







وقوع  Bدر اشتراک با مکمل  Aیا  . Pr A B به لحاظ ریاضی احتمال  PMal , Prejبوسیله روابط ( )9و ( )8محاسبه میگردد.
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Pmal 

احتماالت )  Prej ( ,و )  PMa l ( ,پس از تعریف دو پارامتر جدید فاکتور انتخاب  ζو نرخ بار میانگین η

مطابق روابط ( )21و ( )22قابل محاسبه میباشد .فاکتور انتخاب  برای مشخص نمودن رابطه نسبت بین جریان
بهره برداری مورد انتظار و جریان نامی یک فیدر و نرخ بار میانگین  ηبه عنوان اندازهگیری سطح جریان نامی یک فیدر
طی یک دوره تعریف میشود.
I Set
IN
I
  mean
IN



()21
()22

در یک سناریو با یم نرخ بار  ،ηاحتمال کل عملکرد ناصحیح ،بوسیله )  PInc (که مجموع )  Prej (و
)  PMal (است ،مطابق رابطه ( )21تعریف میشود .مقدار  ζتحت حداقل مقدار  Pincبه عنوان فاکتور انتخاب بهینه
  Optتعریف میشود .به طبع آن ،مقدار تنظیم مجازی بهینه فیدر بوسیله   Opt .I Nتعیین میگردد.

) PInc ( )  Prej ( )  Pmal (

()21

به نحوی استفاده میکنیم که در هر فیدر به ازای یک مقدار معین  ηپارامتر تطبیقی )   Opt (را برای کمینهسازی
مجموع احتمال عدم عملکرد و عملکرد نامناسب سیستم حفاظتی تعیین شود .دو فرض شامل توزیع نرمال جریان
فیدر حت شرایط مختلف بهرهبرداری در طول دوره زمانی معین و روش تنظیم تطبیقی مد نظر میباشد .برای ارزیابی
تاثیرات شکست سیستم حفاظتی نیازمند بکارگیری اندیسهای قابلیت اطمینان هستیم .از آنجایی که عدم عملکرد از
عملکرد نامناسب در شبکههای فشار ضعیف نظیر یک میکروشبکه بسیار جدیتر است ،بسیار ضروری است که حفاظت
پشتیبان در مدلسازی احتماالتی پیشنهادی لحاظ گردد .اگر فرض کنیم که اندیس  cعملکرد موفق و 𝐶 شکست در
عملکرد حفاظت اصلی شناخته شود و اندیس  Dعملکرد موفق و 𝐷 شکست در عملکرد حفاظت پشتیبان تعریف
میگردند .احتمال بهرهبرداری حفاظت پشتیبان میتوان به صورت  PrC  D بیان نمود .استخراج رابطه ( )29با






سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :بهـــار 2931

واضح است که  Pincاز تغییرات  ηو  ζمتاثر میگردد ،در این مقاله از الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید

فرض عملکرد مستقل حفاظت پشتیبان در طی دوره بهرهبرداری است .احتمال عدم عملکرد حفاظت پشتیبان توسط
′
𝑗𝑒𝑟𝑃 در رابطه ( )22به روزرسانی میشود .آزماشات نشان میدهد تاثیرات آن بر روی قابلیت اطمینان میکروشبکه قابل
چشمپوشی است.
()29
()22
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این مطالعه خطاهایی که منجر به خرابیهای ناگهانی شرایط بهرهبرداری غیر نرمال میشود را طبقهبندی میکند.

نرخ خرابی یک فیدر در پریود ] [t, t + tاز دو ترم تشکیل شده است ترم اول نرخ خرابی استاتیکی یا نرخ خرابی
تصادفی ) λs (tکه یک توزیع یکنواخت برای این ترم فرض میشود البته بوسیله مقادیر آماری سالیانه  λ0که از طریق
رابطه ( )25محاسبه میگردد و ترم دوم ،نرخ خرابی دینامیکی ) λD (tبا احتمال بهرهبرداری حفاظتی در واحد زمان
اندازهگیری میشود ،این ترم از یک مقدار ثابت بزرگتر نمیباشد و مطابق رابطه ( )26محاسبه میگردد .اگر  tبرای

زمان تعمیر یک فیدر قابل مالحظه باشد ،خرابی میتواند درون بازه  tثابت باشد و احتمال چندین خرابی قابل
صرف نظر کردن است.

15

t
8760
D (t )  P( I mean ) / t

s (t )  0 .

()25
()26

بوسیله یک پخش بار قطعی بدست آمده توسط مقادیر میانگین  Sو  Vبیان شده توسط  ، Imeanاحتمال

شکست در عملکرد حفاظتی طی یک دوره زمانی ] [t, t + tیک تابع از  Imeanیا  ηکه مطابق رابطه ()27
محاسبه میشود .مطابق آنالیزهای باال ،نرخ خرابی فیدر ) λ (tاز شرایط بهرهبرداری مستقل است و توسط رابطه ()21
قابل محاسبه میباشد.
) P( I Mean )  PrI  I OP I  I exp . PrI  I exp  Pmal (

()27

Is I

f ( I ) g ( I OP )dI op dI  Pmal ( )    f ( I ) g ( I OP )dI op dI

Is I





I exp 0

0 0

)  (t )  D (t )  s (t

()21

-2-2مدلسازی شاخصهای قابلیت اطمینان نقاط بار مشترکین میکروشبکه
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اندیس های قابلیت اطمینان کوتاه مدت سیستم میکروشبکه شامل فرکانس قطعی میانگین ،زمان قطعی میانگین و انرژی
تامین نشده میباشد .باید کلیه خرابیهایی که منجر به خرابی یک نقطه بار در شبکه میشود را ارزیابی کنیم .نقطه بار  iام مطابق

با زمان خرابی  )𝑖 = 1,2, … 𝑁 , 𝑒 = 1,2, … 𝑀( rieدر هر رخداد خرابی   eبه سه دسته تقسیم میشود که  Nتعداد نقاط
بار و  Mتعداد رخداد خرابی میباشند .مقدار 𝑒𝑖𝑟 مساوی صفر ،یعنی نقطه بار  LPiهیچ قطع باری را تجربه نمیکند .مقدار

 rie  t dیعنی نقطه بار  LPiرا میتوان به سمت 𝑠𝜇 انتقال داد یا نقطه انتقالی را به طور نرال باز نمود .مقدار  rie  t rیعنی
نقطه بار  LPiتوان مصرفی اش قطع میگردد تا اینکه خطا برطرف گردد .معموال برای انتخاب مقدار بار قابل انتقال به سمت 𝑠𝜇 یا
نقطه انتقال به طور نرمال باز یک محدودیت وجود دارد و آن قوانین اولویت شامل فاکتور اهمیت بار و فاصله الکتریکی شبکه
سراسری باالدست است که برای ترتیب برقدار کردن بارها مورد توجه میباشد .فاصله الکتریکی به صورت مجموع امپدانسهای
سری فیدرها بین نقاط بار و شبکه سراسری تعریف میگردد .نقاط بار نیازدارند که کلیه تجهیزات مابین خود و منبع تغذیه به طور

نرمال عملکرد داشته باشند .به طبع آن ،میانگین زمان خرابی )   i (tو نرخ خرابی میانگین )   i (tو زمان خرابی )  ri (tبرای
اندازهگیری قابلیت اطمینان کوتاه مدت در سمت مشترکین توسط روابط ( )12( ،)11( ،)28و ( )11محاسبه میشود.

()23
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()12
()11

بنابراین ،شاخصهای قابلیت اطمینان کوتاه مدت میکوشبکه نظیر شاخص میانگین فرکانس قطعی ( ،)SAIFIشاخص مدت
زمان میانگین قطعی سیستم ( )SAIDIو شاخص انرژی تامین نشده ( )ENSIمطابق روابط ( )10( ،)13و ( )15قابل تعریف می-
باشد .که  miتعداد مشترکین در نقطه بار  LPiاست.
N

).mi
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s
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i
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i 1
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 -3الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید  Bat-NMو نحوه کدسازی مسئله ارزیابی
قابلیت اطمینان میکروشبکه درون الگوریتم مذکور با هدف تنظیم بهینه مقادیر مجازی
تجهیزات حفاظتی
 -1-3الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید Bat-NM
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همان طور که میدانیم الگوریتم هوشمند خفاش برای جستجوی جوابهای بهینه گلوبال از قابلیت فوق العادهای برخوردار
است در حالی که روش نلدرمید یک الگوریتم با جستجوی جوابهای بهینه محلی خوب است حال انگیزه اصلی کاربرد این
الگوریتم هایبرید  BAT-NMجبران نقاط ضعف هریک از روشهای حل به تنهایی و تقویت نقاط قوت در یافتن نزدیکترین پاسخ
به جواب بهینه گلوبال است .الگوریتم بهینهسازی خفاش که در سال  1121برای نخستین بار توسط  Xin-She Yangارائه شد
الهامی از خصوصیات ردیابی خفاشهای کوچک در جستجوی شکار است [ .]13به منظور بسط این الگوریتم بهینهسازی از قوانین
کلی استفاده شده است که در زیر به آنها اشاره میگردد :قانون اول :همه خفاشها به کمک پژواک فاصله را تشخیص میدهند و
همچنین ،همه آنها تفاوت صدای پژواک شده ناشی از غذا و اجسام اطراف پیرامونشان را میدانند .قانون دوم :خفاشها به صورت
تصادفی با سرعت  viدر موقعیت  piو با فرکانس ثابت  fminطول موجهای مختلف و بلندی صوت  Rشکار خود را دنبال کرده،
میتوانند به صورت خودکار طول موج و همچنین ،نرخ پالسهای ارسالی خود را با توجه نزدیکی به شکارشان تنظیم کنند .قانون
سوم :اگر چه بلندی صوت میتواند در بسیاری از حاالت متفاوت باشد ،با این حال فرض میشود که این تغییرات از بیشترین مقدار
 R0تا کمترین مقدارش به عنوان  Rminمحدود باشد .با توجه به قوانین توصیف شده در باال ،به منظور مدلسازی ریاضی ،برای هر
خفاش مجازی  iدر فضای جستجوی  dبعدی ،موقعیت  Piو سرعت  Viدر هر تکرار الگوریتم میتوان از روابط ذیل استفاده کرد:

Vi

 1

pi

در روابط باال  τشمارنده تکرار الگوریتم و  βتصادفی با توزیع یکنواخت در بازه صفر و یک است * Pبهترین موقعیت فعلی
است که در هر تکرار پس از مقایسه با موقعیتهای جدید خفاشهای مجازی انتخاب میشود .از سوی دیگر در هر تکرار،
جستجوی محلی بر اساس گردش تصادفی حول موقعیت بهترین خفاش به صورت  Pnew  Pold  rانجام میشود که در آن
 ℇبین  2-و  2است برای جهت محدود کردن پلههای گردش تصادفی به کار گرفته شده است .در رابطه فوق  rمیانگین بلندی
اصوات همه خفاشهای درتکرار  τاست .از طرفی ،بلندی صوت  Riو نرخ پالس ارسالی  rدر هر تکرار الگوریتم باید مطابق روابط
ذیل بروز شود:
()13
()91

Ri 1  Ri
0   1
]) ri  [1  exp( 

همان طور که از رابطه ( )18مشخص است بازه تغییرات بین صفر و یک است؛ عدد صفر به معنی عدم ارسال پالس و عدد یک
به معنی ارسال بیشینه آن است .الگوریتم  NMاولین بار توسط نلدرمید در سال  2865طرح شد و روشی سریع برای یافتن یک
جواب مینیمم محلی در مسائل بهینهسازی است و برای مسائل بهینهسازی چند بعدی نیز قابل استفاده است بعالوه این روش برای
یافتن جواب از مشتق توابع برخالف روش گرادیان بهره نمیبرد .الگوریتم نلدرمید به مقدار مینیمم محلی از طریق تشکیل یک
17
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ساختار منحصر به فرد همگرا میشود با استفاده از این ساختار یگانه ٬جستجو در جهتهای با پتانسیل باال برای مینیممسازی تابع
هدف اجرا میگردد .ساختار منحصربه فرد در روش نلدرمید به فرم یک شکل هندسی مرکب از  N+1گوشه تعریف میشود که N
تعداد متغیرهای تابع هدف مسئله بهینهسازی است .در هر تکرار الگوریتم نلدرمید شروع به محاسبه تصویر بدترین نقطه (گوشه
دارای باالترین مقدار تابع هدف  )bestدر راستای نقطه مرکزی (گوشه با مقدار متوسط  )goodمینماید .بر اساس مقدار محاسبه
شده در مرحله اول ٬الگوریتم عملیات گسترش و انقباض به شکلی با ساختار جدید اجرا میکند .به عبارت دیگر ٬مقادیر تابع هدف
برای هر تکرار در گوشههای ساختار ایجاد شده مورد ارزیابی قرار میگیرد و باالترین مقدار تابع هدف برای هر گوشه ساختار در هر
تکرار جایگزین بدترین مقدار محاسبه شده از مرحله قبل میشود و در غیر این صورت ساختار به طرف بهترین نقطه (گوشه با
کمترین مقدار تابع هدف) انقباض مییابد .این فرآیند تکرار میشود تا اینکه خطای مطلوب حاصل گردد .سرعت همگرایی الگوریتم
توسط سه پارامتر  β ٬ αو  γمتاثر میشود که بترتیب پارامتر  αثابت انعکاس ٬پارامتر  βثابت انقباض و  γثابت گسترش ساختار
هستند .تمام مراحل الگوریتم را میتوان مطابق زیر بیان نمود :در ابتدا یک جمعیت اولیه  N+1عضوی را با توجه به متغیرهای
مسئله که  Nتعداد متغییر مسئله باشد بصورت بردار ] [X0 , X1 , .. , Xs, Xnانتخاب میشود یعنی برای هر متغییر یک عضو از
جمعیت انتخاب شده است (هر  Xiیک جواب مسئله است) .مقادیر تابع هدف را برای آنها محاسبه میشود .هر  Xiدر الگوریتم
نلدرمید بیانگر راسی از فضای جستجو و جوابی برای مسئله بهینهسازی میباشد .سپس در مرحله اول این الگوریتم مقادیر تابع
هدف برای هر یک از جمعیتهای تولید شده را محاسبه نموده و آنها را بترتیب صعودی مرتب میکنند به گونهای که باید اولین
جمعیت دارای کمترین مقدار تابع هدف و آخرین جمعیت دارای بیشترین مقدار تابع هدف باشد ] .[F0, F1, … , Fs , Fhدر مرحله
دوم که مرحله انعکاس است درآن ابتدا توسط رابطه ( )32نقطه  Xcرا محاسبه میکنیم .سپس با توجه به شکل  1انعکاس نقطه
 Xhرا نسبت به  Xcطبق رابطه ( )31محاسبه میکنیم و آن را  Xoمینامیم.
N 1

()92
()91

j

)(  0

X
j 1
jh

1
N

Xc 

X o  (1   ) X c  X h

شکل  -2انعکاس بردار  Xhنسبت به بردار Xc

در این حالت برازش  Xoمحاسبه میشود ) (Foاگر  F0  FO  Fsباشد آنگاه نقطه  Xhرا با نقطه  Xoجایگزین نموده و
الگوریتم به مرحله دوم باز میگردد .در غیر اینصورت اگر  FO  F0باشد آنگاه بر اساس شکل  3از فاکتور گسترش که مرحله
سوم الگوریتم میباشد برای محاسبه مقدار  XOOطبق رابطه ( )33اقدام میشود.
()99
X OO  (1   ) X c  X O
)(  1
پس از مرحله سوم باید اعمال زیر انجام شود :مرحله چهارم اگر  FOO  Fhو  FOO  FOآنگاه  Xhبا  XOOجایگزین
میشود .در غیر این صورت مرحله پنجم اگر  FOO  Fhو  FOO  FOآنگاه با نصف کردن فواصل از  ٬Xlفضای جستجو را
نصف کرده و به مرحله دوم بر میگردد.

شکل -3گسترش بردار فضای جستجو

11

در مرحله انقباض که مرحله ششم است اگر  FO  Fsباشد آنگاه با استفاده از فاکتور  βدو حالت زیر بررسی میشود :برای
حالت اول خواهیم داشت اگر  FO  Fhآنگاه بر اساس شکل  0بردار  XOOطبق رابطه ( )30محاسبه میشود.
)(0    1

()92

X OO  (1   ) X c  X O

شکل  -4انقباض فضای جستجو (حالت اول)

برای حالت دوم خواهیم داشت اگر  FO  Fhآنگاه بر اساس شکل  5بردار  XOOطبق رابطه ( )35محاسبه میشود.
)(0    1

()95

X OO  (1   ) X c  X h

مرحله آخر :در صورتیکه شرط پایان یابی الگوریتم حاصل شده باشد از الگوریتم بیرون میآییم و در غیر این صورت به مرحله
دوم باز میگردیم .]10[ .روند اجرای الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی بدین ترتیب است که ابتدا اطالعات ورودی الگوریتم خفاش و
نلدرمید شامل تعداد خفاشها (که موقعیت هر خفاش معادل جواب مسئله ردیاب توان ماکزیمم است) ،تعداد تکرارهای الگوریتم
خفاش ،شدت صوت و فرکانس اولیه ،نرخ پالس و ضرایب مربوط به کاهش شدت صوت و افزایش نرخ پالسهای اصوات ایجاد شده
به هنگام نزدیکی به جواب بهینه ،تعدا ضرایب انعکاس ،تعداد تکرار ،گسترش و انقباض الگوریتم نلدرمید وارد مدل پیشنهادی می-
شود.
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شکل  -5انقباض فضای جستجو (حالت دوم)

 -2-3کدسازی مسئله ارزیابی قابلیت اطمینان میکروشبکه درون الگوریتم مذکور با هدف تنظیم
بهینه مقادیر مجازی تجهیزات حفاظتی
در این بخش فلوچارت کدسازی مسئله ارزیابی قابلیت اطمینان میکروشبکه درون الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید
با هدف تنظیم بهینه مقادیر مجازی تجهیزات حفاظتی تشریح میگردد .مراحل دقیق روش نشان داده شده در شکل  6به شرح زیر
توضیح داده شده است .آغاز نمودن کار در مرحله اول با جمع آوری اطالعات آب و هوا از طریق پایگاه داده یا نتایج تاریخی انجام
می شود .در مرحله دوم با بکارگیری توابع توزیع بتا و وبیال و معکوس تابع تجمعی آنها نمونههای تابش خورشید و سرعت باد
] V  [V1 ,V2 , . . .VNدر بازه زمانی ] [t, t + tبرای محاسبه خروجی توان همه
 S  [S1, S2,..., SN]Tو , T
منابع فتوولتاییک و توربین بادی محاسبه می کنیم .سپس ،محاسبه پخش بار قطعی میکروشبکه انجام شده و مقدار میانگین جریان
عبوری شاخه در طی دوره زمانی  tو  Imeanمورد توجه قرار میگیرد .در مرحله بعد مقدار تنظیم مجازی تطبیقی بهینه تجهیزات

حفاظتی برای هر فیدر مطابق   Opt .I Nبا بکارگیری الگوریتم هایبرید خفاش و نلدرمید طی سطوح متنوع تقاضای بار تعیین می-
گردد در جدول  2بردار موقعیت خفاش مسئله نشان داده شده است.
جدول  -1بردار موقعیت مسئله



 opt
13

احتمال عملکرد تجهیزات حفاظتی ) P(Imeanتوسط رابطه ( )21محاسبه میشود موقعیت خفاشها با هدف کمینهسازی آن
مطابق روابط ( )16تا ( )35بروزرسانی میشوند .سپس نرخ خرابی استاتیکی ،نرخ خرابی دینامیکی و نرخ خرابی کوتاه مدت فیدر
توسط رابطه ( )29محاسبه شود و در ادامه با بکارگیری روابط ( )28تا ( )15اندیسهای قابلیت اطمینان کوتاه مدت مشترکین و
سیستم ارزیابی شود .مراحل  1تا  9را برای هر بازه زمانی بهرهبرداری میکروگرید تکرار میشود و مقادیر دوره ای هر اندیس قابلیت
اطمینان مجددا به طور بهینه برای میکروشبکه تحت تنظیم مجازی بهینه تطیقی محاسبه میگردد.
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شکل  -6روش ارزیابی قابلیت اطمینان بهرهبرداری پیشنهادی

 -4مطالعات شبیهسازی
در این بخش ،شماتیک یک سیستم تست میکروگرید  011ولت در شکل  2به نمایش در آمده است که برای ارزیابی مدل
احتماالتی پیشنهادی برای تنظیم مقادیر تنظیم مجازی سیستم حافظت تطبیقی استفاده میشود .ساختار میکروشبکه شامل 22
باس و  21فیدر میشود 5 ،منبع تغذیه شامل  3منبع فتوولتاییک و یک توربین بادی و یک سیستم ذخیرهساز انرژی می-
شود.خروجی آنها برای یک دوره زمانی کوتاه مدت مطابق با اطالعات هواشناسی تاریخی در محل میکروشبکه پیشبینی شده
است .باید اشاره کرد که بیشتر تقاضای بار ماهیتا از نوع تجاری هستند .تقاضای بار پیک میکروشبکه در زمستان و تابستان مورد
مطالعه قرار میگیرد .بعالوه ،پروفیل بار میانگین در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  -7پروفیل بار میانگین طی یک روز در هر فصل سال

مقدار   Optحل میشود ( .)CASE1برای سناریو دوم ،فرض شده است که نرخ دینامیکی خرابی )  D (tمعادل صفر است و

بنابراین )  P( I Meanمعادل صفر ارزیابی می شود در حالیکه اطالعات باقیمانده میکروشبکه در مقایسه با مطالعه حالت پایه بدون
تغییر باقی میماند ( .)CASE2برای مطالعه سوم ،مقدار تنظیم مجازی حفاظتی  Ioptمعادل با  Iexpفرض شده است و مابقی
اطالعات مشابه مطالعه دوم در مقایسه با مطالعه پایه بدون تغییر باقیمانده اند .در این مطالعه ،نرخ خرابی دینامیکی و تاثیر آن بر
روی مقادیر قابلیت اطمینان مورد توجه میباشد ( .)CASE3مورد نهایی به تاثیرات تنظیمات مجازی بر روی مقادیر شاخص
قابلیت اطمینان وقتی  ξمعادل با )   Opt (برای هر فیدر تنظیم میشود ،مرتبط است ،که مقدار  ηنرخ میانگین بارفیدر طی
دوره مورد مطالعه میباشد ( .)CASE4در این مطالعه ،فرض شده است که سیستم ذخیره ساز در شرایط نرمال یا متصل به شبکه
سراسری شارژ میشود و فقط تحت شرایطی که میکروشبکه عملکرد جزیره ای دارد دشارژ میگردد .منحنی مشخصه همگرایی
الگوریتم هایبرید خفاش و نلدرمید نشان داده شده در شکل  9بمنظور دستیابی به سطح بهینه قابلیت اطمینان بهینه میکروشبکه
آمده است.
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در این میکروشبکه ،یک ذخیره ساز با ظرفیت  21کیلووات به باس  9وصل شده است و ظرفیتش به منبع تغذیه دائمی طی
تعمیرات فیدر محدود میگردد .زمان تعمیرات فیدر  2ساعت در نظر گرفته شده است .مدل احتماالتی مبتنی بر الگوریتم هوشمند
هایبرید خفاش و نلدرمید بمنظور تنظیم مقادیر مجازی سیستم حفاظت تطبیقی برای چهار سناریو بهرهبرداری تعیین میگردد .در
سناریو اول ،مسئله بهینهسازی برای شبکه تحت مطالعه با مقادیر پیش فرض با هدف تعیین شاخص بهینه قابلیت اطمینان از طریق

شکل  -8مشخصه همگرایی الگوریتم هایبرید خفاش و نلدرمید برای دستیابی به سطح بهینه قابلیت اطمینان
میکروشبکه
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اندیسهای قابلیت اطمینان برای  0مطالعه موردی در شکل  8مقایسه شده اند .از انجایی که فقط خرابی تصادفی در مطالعه اول
رخ میدهد ،شاخص های قابلیت اطمینان کاهش نشان میدهند .به عبارت دیگر ،حساسیت بیش از حد حفاظتی باعث ضعیف شدن
عملکرد حفاظتی برای قابلیت اطمینان سیستم میشود .از آنجایی که عدم عملکرد به موقع در مطالعه سوم بزرگتر از مطالعه اول
توسط بکارگیری مقادیر بهینه  Isetاست .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که ) Ƹopt(ƞبا تغییرکاهشی  ηافزایش مییابد .زمان
خرابی سالیانه مشترکین برای  0سناریو در جدول  1نمایش شده است.
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شکل  -9شاخصهای قابلیت اطمینان برای  4مطالعه موردی

جدول  -2مقایسه نرخ خرابی سالیانه
LP10

LP9

LP8

LP7

LP6

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

0.235
0.20
0.25
0.21

0.18
0.15
0.17
0.16

0.24
0.22
0.26
0.225

0.24
0.20
0.26
0.22

0.23
0.21
0.22
0.215

0.17
0.13
0.18
0.15

0.155
0.12
0.17
0.13

0.225
0.20
0.23
0.21

0.16
0.16
0.17
0.15

0.145
0.12
0.15
0.14

Case I
Case II
Case III
Case IV

از دیدگاه قابلیت اطمینان ،هر عملکرد حفاظتی قابلیت اطمینان زا تضعیف میکند ،فارغ از توجه به این موضوع که دلیل آن
عدم عملکرد است یا عدم غیر بهنگام .به هر حال ،بیشتر آسیبهای جدی برای میکروشبکه ممکنه به دلیل عدم عملکرد و یا
عملکرد ناقص باشد .اطمینان کامل از حفاظت پشتیبان برای کاهش عدم عملکرد باید ضرورتا اجتناب گردد .در این تحقیق Opt ،
مطابق با مقدار مینیمم احتمال  Pmalبهینه میشود .در شکل  21پروفیل قابلیت اطمینان میانگین برای  0مورد مطالعات شبیهسازی
مقایسه شده است.
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شکل  -11مقایسه چهار مطالعه موردی شاخصهای قابلیت اطمینان f ENS

نتیجهگیری
این مقاله بر روی ارائه طرح حفاظت تطبیقی با بکارگیری مدل احتماالتی تنظیم مجازی تجهیزات حفاظتی منصوب در فیدرها
توسط الگوریتم هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید با هدف بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان ریزشبکه تمرکز دارد .مدل احتماالتی
بوسیله پارامترهای بهینه شده توسط روش هوشمند هایبرید خفاش و نلدرمید برای شبیه سازی عمکرد نادرست سیستم حفاظتی
تحت شرایط غیرنرمال شبیهسازی میشود .همه پتانسیلهای میکروشبکه بر حسب احتمال عملکرد سیستم حفاظتی اندازهگیری
میشود .نتایج شبیهسازی گواه این حقیقت است سیستم حفاظتی میکروشبکه برای ارزیابی قابلیت اطمینان تحت شرایط فعلی
نیازمند توجه بیشتر میباشد .به هر حال ،این مطالعه بر روی طرح حفاظتی تطبیقی مبتنی بر هایبرید خفاش و نلدرمید متمرکز است.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :بهـــار 2931

مقدار انرژی تامین نشده مشترکین در طی یک سال از یک مقدار ثابت بیشتر نمیشود ،از آنجایی که در مطالعه دوم دیده
میشود .مقادیر آن به شرایط بهرهبرداری در دوره های زمانی مختلف بستگی دارد .برای این میکرو شبکه ،این مقدار قابلیت
اطمینان نسبتا باالیی در بهار دارد اما در تابستان این شاخص از لحاظ کمی کاهش مییابد .دو پیک به طور واضح در طی روز
تابستان و شب زمستان اتفاق میافتد که با بار پیک سازگار هستند .پیش بینی بار و کنترل آن درون میکروشبکه بسیار سخت است.
به هر حال ،برخی استراتژی ها تعرفه ای برق فصلی برای شیفت بار بمنظور بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان قابل استفاده می-
باشد.
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بررسي تأثير مدت زمان حرکت قوي زمين بر روي سازه سيلو بتني

سهراب صدرایی ،1علیرضا

مرتضایی2

تاریخ دریافت89/21/50 :
تاریخ پذیرش89/52/12 :

چکـیده
اثر مدت زمان حرکت شدید زلزله یکي از پارامترهاي مهم و از جهاتي مبهم در سازهها مي باشد .این پارامتر در کنار بزرگا
و فاصله از گسل از عوامل تعيين کننده در خرابي سازه ها مي باشند و بررسي عوامل تاثيرگذار در چگونگي عملکرد این
شاخص بر روي سازه ضروري به نظر مي رسد .دراین پژوهش سعي شده تا بررسي پژوهش هاي گذشته براي انجام
پژوهشي درست ،گام برداشته شود و زوایاي پنهان کار که مي تواند بر عملکرد سازه ها تا خرابي کامل منجر شود ،روشن
شود

واژگـان کلـیدی :مدت زمان حرکت شدید زمين ،بزرگا ،حوزه گسل

 -8دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشکدۀ فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان،
ایران
 -2استادیار ،دانشکده ،دانشکدۀ فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران
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 -1مقدمه
یکي از پارامترهاي مهم جهت تشخيص خصوصيات زمين لرزه ها ،مدت زمان تداوم آن یا مدت زمان حرکت شدید زمين مي
باشد که به نوعي بيانگر ميزان انرژي ورودي به سازه مي باشد و نقش بسزایي در ایجاد خرابي در سازه ها در زلزله هاي گذشته
داشته است .لذا توجه به این موضوع جهت دست یافتن به پاسخ واقعي سازه (شامل تحليلهاي خطي و غير خطي) در برابر حرکت
قوي زمين از اهميت باالیي برخوردار است .همچنين این پارامتر نقش مهمي در تحليل مسئله روانگرایي و جابه جایي دائمي خاک
و ارزیابي پاسخ سازه در برابر زلزله ایفا مي کند .از طرف دیگر تخمين مناسب از مدت زمان حرکت شدید زمين بر اساس شرایط
حاکم بر هر منطقه ،ابزاري مهم جهت پيش بيني تابع زماني حاکم بر زلزله ها (پوش منحني) به شمار مي رود که در توليد زلزله
سازگار با شرایط آن منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد .لذا با توجه به اهميت موضوع ،پتانسيل لرزه خيزي باال در اکثر مناطق ایران،
شرایط حاکم از نظر تکتونيک صفحه اي ،نوع گسلش و شرایط محلي ،لزوم ارائه مدلي جهت تخمين مدت زمان تداوم زلزله بيشتر
آشکار مي شود.

 -2پیشینه تحقیق
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وندليت و گاه در سال  1552در رابطه با اثر مدت زمان زلزله بر روي قابليت اطمينان سازه مطالعاتي انجام دادند .هدف از مقاله
وي فراهم کردن روشي بنيادي براي تخمين بهتر از اثر زمان زلزله روي قابليت اطمينان سازه با استفاده از )2مقاومت نهایي
)1چرخه ساختاري کوتاه که براساس تابع محدوده خسارت ارائه مي شود مي باشد .مدل آسيب براساس پارک و انگ همراه با
تئوري منظم آماري که همه در داخل چارچوب مونت کارلو شبيه سازي شده به منظور برآورد احتمال شکست براي گروه هاي
مشخص سازه اي توسعه یافته است .سازه ها با استفاده از نوسانگر االستوپالستيک به منظور ساده سازي آناليز و مقایسه کامل با
مطالعات گذشته و حال ایده آل سازي شده اند .مطالعه وي از جهت رسيدن به حداکثر پاسخ سازه اي غيرخطي متنوع بدون انجام
آناليزهاي حوزه زماني منحصر بفرد است .ضریب اثر زمان ( ،)DEFشاخصي مناسب براي مقایسه بين مطالعات زمان زلزله است
همچنين شاخص قابليت اطمينان سازه ( )βکه در این مقاله عملکرد طراحي پایه را به خوبي عنوان مي کند[ .]2بررسي عملکرد
لرزه اي براساس آسيب هاي لرزه اي تحقيقي است که توسط آالدینوویچ و همکاران در سال  1522انجام داده اند .مقاله ارائه شده
روشي براي ارزیابي ایمني و طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله براساس کاربرد طيف آسيب مي باشد .طيف آسيب مي تواند
براي ارزیابي لرزه اي آسيب پذیري سازه اي با مشخصات معلوم استفاده شود و مي تواند اطالعات پتانسيل آسيب پذیري حرکت
زمين ثبت شده را فراهم کند[ .]1رنوسو و همکاران در سال  1555در کاري مشابه ،تاثير مدت زمان حرکت قوي زمين روي طراحي
لرزه اي سازه ها را بررسي کردند .این مقاله مدت زمان حرکت قوي زمين با استفاده از اطالعات شتابنگاشت از فرورانش و گسلش
نرمال زلزله مکزیک را بررسي مي کند .با استفاده از تعریف فاصله زماني  1/0تا  89/0درصد شدت آریاس این مدت در نظر گرفته
شده است .در این پژوهش مدت زمان بر حسب بزرگا ،فاصله از منطقه گسيختگي و دوره سایت به همراه تئوري ارتعاشات ،براي
پيش بيني طيف پاسخ با یکدیگر مورد استفاده قرار مي گيرند .طيف پاسخ سه بعدي از ضریب لرزه اي ،پریود سازه اي و تعداد دوره
هاي بار غير االستيک بدست آمده و پاسخ غير االستيک یک سازه بتني که در منطقه الکبد در مکزیکوسيتي واقع است ،بررسي
شده است .و در نهایت یک شتابنگاشت مصنوعي برحسب مدت زمان حرکت زمين و پریود سایت که بازدهي مشابه پاسخ غير
االستيک شتابنگاشت واقعي دارد و ابزار ساده شده اي از رفتار مدل غيراالستيک در منطقه الکبد ارائه شده است[ .]3اثر مدت زمان
حرکت شدید زمين روي پاسخ لرزه اي غير خطي در در پژوهشي که توسط لروولينو و همکاران ( )1550انجام شده است که به
پرسش هایي درباره اقدامات تقاضاي غير خطي اشاره دارد که مدت زمان حرکت شدید زمين بوسيله آناليز هاي آماري روي نمونه
هاي مختلف حساس است .سازه یک درجه آزاد ( )SDOFبا توجه به )2چهار دوره نوسان)1 ،سه رفتار هاي هيسترتيک)3 ،دو
سطح شکل پذیري هدف انتخاب شده است .منحني هاي آناليز دیناميکي افزایشي براي ارزیابي مدت زمان دوره به عنوان عملکرد
شدت حرکت زمين استفاده مي شود .اثر مدت زمان روي احتمال خرابي سازه توسط منحني شکنندگي ارزیابي مي شودو نتایج این
پژوهش نشان مي دهد نهایتا محتواي زمان حرکت شدید زمين از لحاظ آماري به شکل پذیري و تقاضاي انعطاف پذیري چرخه
اي مربوط نمي باشد[.]2

 -3مدلسازی
سازه مورد بررسي در یکي از فازهاي منطقه پارس جنوبي در عسلویه واقع شده است .روي سازه دو تجهيز (سيلو) در ارتفاع
 21/90متر از سطح زمين قرار ميگيرند .ارتفاع سيلوها  15متر ميباشد .ارتفاع خاک روي فونداسيون  3متر و بيشترین عمق دفن
 0/0متر است .مشخصات ژئوتکنيکي محل مطابق جدول 2-2ميباشد:
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جدول  -1مشخصات خاک منطقه
CaverageKg/cm2 -1
4/40 -6

QallowableKg/cm2 -2
3/5 -7

𝜑 degree -3
33 -8

Kg/cm2

-4
3/43 -9

Ks

Kg/cm2

-5
0044 -11

𝑑𝛾
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هدف از طراحي یک عضو سازهاي یا یک سازه ،تامين ایمني کافي و رعایت مسائل اقتصادي ميباشد .یک عضو سازهاي از آن
جهت طرح ميشود که از ایمني کافي برخوردار باشد؛ به این مفهوم که در مقابل بارهاي وارده و تحت انواع شرایط محتمل ،از
پا یداري کافي برخوردار باشد .بارهاي قائم مطابق اطالعات سازنده تجهيز از آنجاکه ماده داخل سيلوي مورد نظر گوگرد خشک
ميباشد،کل بار مرده و زنده براي هر سيلو (شامل  6پایه) به ترتيب برابر  95/96تن و  1223/90تن.بار ضربه 110/96 :تن و به
دليل آنکه ماهيت آن شبيه بار زنده است ،در طراحي به همراه بار زنده محاسبه ميشود.
بار باد :برش در جهت طولي 10/25 ،تن و در جهت عرضي 32/95 ،تن و همچنين لنگر خمشي ایجاد شده در پایه ها به
صورت کشش و فشار اعمال ميشود.
بار زلزله :برش افقي (در هر دو جهت)  992/95تن و همچنين لنگر خمشي ایجاد شده در پایه ها به صورت کشش و فشار
اعمال ميشود.
ترکيب بار جهت آناليز و طراحي نيز با توجه به آیين نامه  UBCو  ACI 318-05در نظر گرفته ميشود.
در حالت اول سازه نگهدارنده سيلو به تنهایي و بدون مدلسازي تجهيز در نرم افزار  SAP 2000مطابق شکل 2مدل شده
است .عکس العمل پایه هاي سيلو را مطابق مقادیر محاسبه شده توسط سازنده تجهيز ،که در بخش قبل توضيح داده شد ،در محل
پایه ها و بر روي دال مطابق شکل 1اعمال ميکنيم.
نيروي جانبي زلزله به صورت خودکار و توسط نرم افزار محاسبه ميشود؛ ضریب برش پایه  5/23است .وزن لرزهاي در این
حالت شامل وزن مرده و زنده سازه ميباشد .سيستم بار بر جانبي سازه در دو جهت قاب خمشي انتخاب شده است .به منظور تحليل
طيفي از طيف آیين نامه  UBCاستفاده شده است .در این حالت فونداسيون سازه در نرمافزار طراحي فونداسيون  ،SAFEآناليز و
طراحي ميگردد .بهمنظور سرعت و دقت بيشتر جهت انتقال عکسالعمل پاي ستونها به نرم افزار طراحي فونداسيون از نرم افزار
کمکي  SAP2exSAFEاستفاده شده است.

شکل  -1مدلسازی حالت اول

در حالت دوم عالوه بر سازه ،تجهيز را نيز در نرم افزار  SAPمدل ميکنيم و اثر آن را در آناليز و طراحي در نظر مي گيریم.
تجهيز بوسيله المان پوسته 1و استوانهاي شکل مدل مي شود شکل( )2وزن جداره سيلو از نوع بار مرده و ماده داخل آن از نوع بار
زنده بصورت گسترده در ارتفاع توزیع ميگردد .وزن لرزه اي در این حالت شامل وزن مرده و زنده سازه و تجهيز ميباشد .جهت در
نظر گرفتن صلبيت تجهيز و دقت مدل سازي در فواصل معيني در ارتفاع و داخل سيلو ،در سطح افقي المانهاي پوسته دایره شکل
بدون جرم در نظرگرفته شده به طوریکه مرکز این دوایر با المانهاي قائم به یکدیگر متصل هستند .این کار باعث ایجاد عملکرد
یکنواخت سازه و تجهيز مورد نظر شده و از ایجاد مودهاي غيرضروري در آناليز مودال جلوگيري کرده و درصد مشارکت جرمي را،
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در آناليز طيفي ،افزایش مي دهد .در این حالت نيز مانند حالت اول فونداسيون سازه در نرمافزار طراحي فونداسيون  ،SAFEآناليز و
طراحي مي گردد.
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شکل  -2مدلسازی حالت دوم

حالت سوم شامل مدلسازي همزمان سازه ،تجهيز و فونداسيون در نرم افزار  SAPمي باشد شکل( )1فونداسيون بصورت المان
پوسته و افقي مدل مي گردد .براي در نظر گرفتن اثر خاک زیر فونداسيون ،خاک را به صورت فنر در زیر پي مدل مي کنيم .در این
حالت اندرکنش سازه و فونداسيون در نرم افزار طراحي مورد بررسي قرار مي گيرد.

شکل  -3مدلسازی حالت سوم

سازه هاي نگهدارنده سيلو ،سازه هاي بسيار سنگيني هستند که تنش انتقال یافته از آنها به زمين ميتواند قابل توجه باشد .لذا
در هنگام طراحي شالوده باید دقت زیاد بعمل آید .تعيين تنش مجاز باربري زمين با توجه به معيار مقاومت و نشست خاک ،از
اهميت ویژهاي برخوردار است .با توجه به تنش مجاز خاک منطقه و همچنين محدودیتهاي طراحي و از آنجا که از لحاظ اقتصادي
و اجرایي در نظر گرفتن شمع مقرون به صرفه نمي باشد لذا در این سازه از نوع خاصي پي مطابق شکل  3استفاده شده است ،به
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گونهاي که ضخامت پي در زیر ستونهاي سازه نزدیک به هفتاد درصد بيشتر از سایر قسمتها بوده و این تغيير ميزان ضخامت به
صورت شيبدار ،با شيب  20درجه ،لحاظ شده است .در نرمافزار به منظور نشان دادن شيب فونداسيون سه دال با ضخامتهاي
متفاوت تعریف شده تا اثراین تغيير ضخامت تدریجي در نظرگرفته شود.
پس از مدلسازي و انجام بارگذاري  ،سازه را آناليز و سپس طراحي ميکنيم .بعنوان فرض اوليه مقاطع ستون 2/3×2/3
(مترمربع) و مقاطع تير) 2/3×2/3مترمربع) در نظر گرفته ميشود؛ ضخامت دال کف  2/9متر و ضخامت فونداسيون  2/0متر و در
عميقترین قسمت  1/0متر ميباشد .تغيير شکل مودي در سه حالت دیده ميشود .همانطور که مالحظه ميشود تفاوت در سه حالت
قابل مالحظه است.
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شکل  -4تغییر شکل مودی در مدلسازی اول ،دوم و سوم

-4تحلیل نتایج
در این فصل نتایج تحليل استاتيکي غير خطي و دیناميکي تاریخچه زماني در دو حالت مدلسازي سيلوهاي بتني با ضخامت-
هاي مختلف  25و  35سانتيمتر در سيلویي با نسبت ارتفاع به قطر  1و  2آورده شده است تا مقایسه اثر ضخامت و نسبت ابعادي
ارتفاع به قطر سيلوي بتني مختلف صورت گيرد.
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شکل  -5نتایج تحلیل پوش اور برای مدل سیلوی بتنی با ضخامت  33سانتیمتر و نسبت ارتفاع به قطر 4
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شکل  -6نتایج تحلیل مدل سیلوی بتنی با ضخامت  33سانتیمتر و نسبت ارتفاع به قطر
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شکل  -7نتایج تحلیل مدل سیلوی بتنی با ضخامت  43سانتیمتر و نسبت ارتفاع به قطر 4
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شکل  -8نتایج تحلیل مدل سیلوی بتنی با ضخامت  43سانتیمتر و نسبت ارتفاع به قطر 2
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350000

شکل  -9مقایسۀ نمودار نیرو-جابجایی چهار مدل با ضخامت و نسبت ابعادی ارتفاع به قطر متفاوت
جدول  -2حداکثر میزان جابجایی گره های کناری
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در مقایسۀ ضخامت هاي مختلف و نسبت ابعادي مختلف نتایج نشان ميدهد تغيير ضخامت در سيلوهاي بتني نسبت به تغيير
نسبت ابعادي ارتفاع به قطر سيلوي بتني بسيار با اهميت تر ميباشد و در عملکرد مناسبتر سازه سيلو مؤثرتر ميباشد.
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همانگونه که مالحظه گردید در این مطالعه به بررسي اثر مدلسازي همزمان سازه ،فونداسيون و تجهيز بر تالشهاي داخلي،
جابجایي و طراحي سازه پرداخته و بدین منظور سه مدل در نظر گرفته شد .در هر مدل ،سازه بصورت مجزا در دو حالت استاتيکي و
دیناميکي تحليل ،طراحي و اندرکنش تجهيز ،سازه و پي بررسي گردید .در مدل اول عکس العمل نيروهاي پایه تجهيز که از قبل
محاسبه شده بطور نقطهاي بر محل قرارگيري پایه ها بر روي سازه اعمال و پاسخ سازه بدست آمد .در این حالت فونداسيون سازه
در نرم افزار  ،SAFEطراحي گردید .حالت دوم شامل مدلسازي همزمان سازه و تجهيز ميباشد؛ بهطوریکه سيلو در نرمافزار مدل و
وزن پوسته سيلو و ماده داخل آن جهت محاسبه نيروي زلزله بصورت گسترده در ارتفاع توزیع گردید .جهت در نظر گرفتن اثر
اندرکنش سازه و تجهيز بر ضریب رفتار سازه از ضوابط آئيننامه  ASCE-7استفاده شد .در این حالت نيز فونداسيون در نرمافزار
طراحي فونداسيون طراحي گردید .در مدل آخر؛ سازه ،فونداسيون و تجهيز همزمان در نرم افزار طراحي سازه مدل شده و پس از
تحليل ،نيروهاي داخلي و جابجایي سازه حاصل گشت .طراحي لرزهاي بر حسب آئيننامه  UBCانجام گرفته و طراحي سازه بتني
نگهدارنده سيلو براساس آیيننامه  ACI 318-05صورت گرفت .براي بررسي اثر مدلسازي همزمان سازه نگهدارنده سيلو،
فونداسيون و تجهيز مستقر بر روي سازه ،نتایج آناليز و طراحي حالت سوم با سایر حالتها مقایسه و نتایج بيان گردید .نتایج نشان
ميدهند بر اثر مدلسازي همزمان تجهيز و سازه بدليل توزیع جرم در ارتفاع نتایج حاصل از نيروي زلزله دقيقتر و به واقعيت نزدیکتر
مي باشد .با مدلسازي همزمان سازه و فونداسيون اندرکنش سازه و شالوده همزمان در نظر گرفته ميشود .نتایج حاصل از جابجایي
نشان ميدهد به علت توزیع مناسب جرمي در ارتفاع سيلو ،نيروي جانبي افزایش یافته و جابجایي نيز افزایش مييابد .همچنين ميزان
آرماتورهاي طراحي نشان ميدهد ،مدل اول داراي کمترین ميزان آرماتور طراحي در تير و ستون ميباشد .در مدل سوم به علت مدل
کردن فونداسيون و در نظر گرفتن ضریب فنریت خاک ،ميزان آرماتور طراحي ستون کمتر از حالت دوم ميباشد .مدلسازي همزمان
سازه،تجهيز و فونداسيون در سازههاي نگهدارنده تجهيز ،که تجهيز در آنها داراي ارتفاع قابل توجهي ميباشد ،جهت محاسبه صحيح
نيروي زلزله توصيه ميگردد .همچنين طراحي در این حالت از ضریب اطمينان باالتري برخوردار است.
بهواسطه عمل استهالک انرژي زلزله یعني اثر نيروي جانبي زلزله که به علت تمرکز جرم سيستم سيلو در دیواره ،در این تراز
وارد ميشود ،به زیرسازه (پایههاي سيلو) کاهش یابد و در نتيجه به اجزاء مياني نيروي لرزهاي کمتري وارد شود .نقش دیگر پایه
سيلوها ،متعادل کردن پاسخ نيرویي بين پایهها و کولهها ميباشد که در این حالت مزیت این است که پاسخ نيرویي شدید وارد بر
اجزاء سختتر زیرسازه را کاهش داده و نيروهاي زلزله را بين همه المانهاي زیرسازه تقسيم مي-نماید .از این جهت تکيه گاه پایه
سيلو همواره صلب و از فوالد پر مقاومت جهت مسلح نمودن آن مي توان بهره یافت.
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