
     1

  

  
لذا . باشدهاي مشترکین مینمودن میزان خاموشی حداقلکننده انرژي الکتریکی، هاي تأمینترین اهداف شرکتامروزه یکی از مهم- چکیده

بارگذاري باالي بعضی  آید.به شمار می نیز آنهااستراتژیک  هدافایکی از  واي بوده هاي برق منطقهشرکت از اهم وظایفکاهش انرژي توزیع نشده 
دیگر استفاده گردد  هاي حذف بار جریانی جهت کاهش بار ترانسفورماتور در صورت خروج ترانسفورماتورها، موجب گردیده است تا از رلهاز پست

اي است که در گونهکنون نحوه حذف بار باهم ه جلوگیري گردد.تا بدین طریق از خروج هر دو ترانسفورماتور یک پست و ایجاد خاموشی گسترد
توسط رله  ، نسبت به خاموشی تعداد معینی فیدر خروجیترانسفورماتور در مدار اي، بدون محاسبه میزان اضافه بارصورت وقوع چنین حادثه

با استفاده از تجهیزاتی جهت گردد. در این مقاله میاعمال شی خامو بیشتر از میزان مورد نیازگردد. لذا به طور معمول اقدام می حذف بار جریانی
با  توزیع خراسان ارائه شده است. سپسحداقل نمودن میزان انرژي توزیع نشده در شبکه فوقبراي  ییهاروشافزایش هوشمندي سیستم، 

زیابی و میانگین کاهش خاموشی مورد انتظار محاسبه ها ارکارگیري این روشسیستم قبل و بعد از بهقابلیت اطمینان مطالعات تحلیل پیشامد، 
ها اقدام بندي طرح، نسبت به رتبهفایده- هزینهخاموشی و محاسبه خسارت ، هزینه با توجه به هزینه اجراي هر طرح همچنینگردیده است. 
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با توجه به رشد سریع تقاضاي انرژي الکتریکی و توسعه روز 
هاي خواسته و کاهش میزان خاموشی ،افزون سیستم قدرت

هاي قابلیت اطمینان ناخواسته شبکه به عنوان یکی از شاخص
خاموشی در سیستم و پایین بودن  اي پیدا کرده استاهمیت ویژه

در شبکه  سیمناسب ارائه سرو تیفکی دهندهنشاننه تنها  قدرت
. در پی خواهد داشت يادیز ياقتصاد يایباشد که خود مزامی

 زین یعموم يمندتیو رضا یاز منظر رفاه اجتماع این،عالوه بر 
هاي امروزه توسعه پتانسیلاست.  رگذاریکامالً تأث یشاخص

 یعفوق توزهاي اتوماسیون و هوشمندسازي در خطوط و پست
هاي شبکه پدید آورده امکانات جدیدي را براي کاهش خاموشی

تواند سهم است. به کارگیري مناسب و دقیق این ابزار جدید می
برداري بلکه در هاي بهرهبه سزایی نه تنها در کاهش هزینه

  .گذاري سیستم داشته باشدهاي سرمایههزینه

 سو کیاز نشده  عیتوز يانرژ زانیبا کاهش م به عبارت دیگر،
 يو از سو افتیمحتمل کاهش خواهد  يخسارات اقتصاد زانیم
باال خواهد  نیمشترک نیدر ب یعموم نانیو اطم تیرضا گرید

و  یهاي برق به صورت مستمر به بررسشرکت نیرفت؛ بنابرا
کارآمد و  ییها پرداخته تا بتوانند راهکارهاخاموشی قیدق یابیارز

 سیسرو تیفیو ارتقا ک یشخامو زانیکم هزینه جهت کاهش م
ریزي و چه در راهکارها چه در حوزه برنامه نی. ا]1[ ارائه دهند
ها خاموشی طیعلل و شرا قیشناخت دق رداري باید بابحوزه بهره

  .]2[ شبکه مورد مطالعه اتخاذ گردد تیوضع نینو همچ
ها در در حال حاضر به دلیل بارگذاري باالي بعضی از پست

اري شبکه، در صورت وقوع حادثه و خروج یکی برخی از نقاط ک
از ترانسفورماتورهاي قدرت جهت جلوگیري از اضافه بار ترانس 

گردد. از حفاظت حذف بار جریانی در شبکه استفاده میدیگر از 
آن جایی که میزان حذف بار اعمالی به میزان اضافه بار 

ش از ترانسفورماتور بستگی ندارد، ممکن است در برخی موارد بی
خاموشی بیشتري به  میزان مورد نیاز بار قطع و در نتیجه

  بررسی فنی و اقتصادي به کارگیري انواع حذف بارهاي جریانی هوشمند بر روي کاهش خاموشی
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