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چکیده
 ارائه شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت بعد از حمالت تروریستتی بتر روی تهییتتات شتبکه بتا استتفاده از ترت ری،هدف از این مقاله
 بتا، در گتا اول. از یک روش مبتنی بر تر ری احتمال و تر ری امکان استفاده شتده استت، برای رسیدن به این هدف.مهم عه فازی میباشد
 میتان احتمال حمله و همچنین میتتان ریستک ناشتی از فعالیتتهتای،استفاده از روش بیتین که یک روش مبتنی بر تر ری احتماالت است
 بتا،  در گتا دو.تروریستی بر روی تهییتات سامانه قدرت محاسبه شده و تهییتات سامانه بر اساس ایتن میتتان ریستک رتبتهبنتدی شتدند
 میتان تأثیر از دست رفتن هر یک از تهییتات رتبهبندی شده در،بهکارگیری پخش بار فازی و یافتن پارامترهای فازی مرتبط با عملکرد شبکه
 شاخصتی بترای، در نیایت با محاسبه میتان ریسک ناشی از حمله بته تهییتتات شتبکه.گا اول بر روی شبکه قدرت م رد بررسی قرار گرفت
 شاخص امنیتت بترای یتک شتبکه ختاص، همچنین به منظ ر ارزیابی کارایی روش پیشنیاد شده.ارزیابی امنیت سامانه قدرت ارائه شده است
.محاسبه شد
 پخش بار فازی، شبکه بیتین، تر ری امکان، تر ری احتمال، ارزیابی امنیت، شبکه قدرت:کلید واژهها
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Abstract
The purpose of this paper is to present an index for evaluation of power network security after terrorist attacks
against the network facilities using fuzzy set theory. In order to achieve this goal, a method based on probability
and possibility theory is used. In the first step, by using Bayesian network which is a method based on probability
theory, the probability of the attack as well as the risk value caused by terrorist activities against the power
network facilities was calculated and the network facilities were ranked according to the level of the risk. In the
second step, by employing fuzzy load flow and finding the fuzzy parameters related to network performance, the
impact of the loss of each component ranked in the first step on power network was investigated. Finally, having
calculated the risk value caused by terrorist attacks against the network facilities, an index was provided for
evaluating power network security. Also, in order to validate the effectiveness of the proposed method, security
index for a specific network was calculated.

Keywords: Power Network, Security Assessment, Probabilities Theory, Possibility Theory, Bayesian Network,
Fuzzy Load Flow
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 .5مقدمه
سامانه قدرت شامل مهم عه ای از شبکه ها و تهییتات است کته
عالوه بر ارائه خدمات به مشتریان در سطح گسترده ،بترای یتک
جامعه و اقتصاد آن ضروری و حیاتی است .بته دلیتل وابستتیی
مراکت و زیرساختهای حیاتی 5یک کشت ر بته شتبکه بتر ،،هتر
عاملی که باعث ایهاد اختالل در این شبکه ش د میت اند باعتث
بروز خسارت های عمده به سایر زیرساخت های حیاتی یک کش ر
ش د .اختالل بتر اثتر ع امتل طبیعتی ،خطتای انستانی ،خطتای
تهییتتتات و حمتتالت فیتیکتتی و ستتایبری 2ت ستتط گتتروههتتای
تروریستی از میمترین ع املی هستند کته باعتث آستی پتذیری
سامانه قدرت می ش ند .از میان ع امل ف  ،،حمله تروریستی کته
به ص رت سازمان یافتته و بتا هتدف ایهتاد بیشتترین آستی بته
تهییتات سامانه قدرت ص رت میگیرد از اهمیتت بستیار بتاالیی
برخ ردار است.
در مطالعات مرب ط به امنیت سامانه قدرت ،معم الً پیشبینی
دقیق ت لید و تقاضای بار بته دلیتل اینکته بته طت ر مستتقیم یتا
غیرمستقیم از ع امل مختلفتی کته دارای درجتات مختلتم عتد
قطعیت هستند تأثیر می پذیرد ،مشکل است .ایتن عتد قطعیتت
میت اند ناشی از عد پیشبینی دقیق تقاضای بار ناشی از شرایط
آب و ه ایی ،جمعیت منطقه ،ت لید ناخالص ملی ،تعرفه بر ،و یتا
به دلیل آسی رسیدن به تهییتات شبکه قدرت ناشی از حت ادث
گ ناگ ن مانند تیدیدات نظامی به ویژه وق ع حمتالت تروریستتی
باشد که این امر ضرورت درنظر گرفتن مسترله عتد قطعیتت در
میتان ت لید و مصترف بتار را نشتان متیدهتد .بنتابراین ،اگتر در
مطالعات مرب ط به امنیت شبکه بر ،،مقادیر ت لید و تقاضای بتار
به ص رت قطعی درنظر گرفته ش د مانند آنچه کته در روشهتای
احتماالتی انها میش د ،در این صت رت تمتا حالتتهتای عتد
قطعیت مرب ط به این مقتادیر نادیتده گرفتته شتده و در نتیهته
ممکن است منهر به بروز خطا در مدلسازی سامانه قدرت ش د.
به ط ر کلی برای مدلسازی شبکه بر ،در مطالعتات مربت ط
به امنیت سامانه قدرت در هنیتا وقت ع حمتالت عمتدی ماننتد
حمالت تروریستی دو روش میت ان پیشنیاد کرد که هدف نیایی
این روش ها محاسبه میتان ریسک ناشی از این حمتالت بتر روی
تهییتات شبکه است .م رد اوّل ،مبتنی بر تر ری احتماالت بت ده
که در آن با استفاده از روشهای مختلم مانند شبکه بیتین ،ابتدا
احتمال وق ع حمله به هر یک از تهییتات سامانه قدرت محاستبه
شده و سپس با درنظر گرفتن تأثیر این حمالت بتر روی عملکترد
شبکه قدرت و همچنین میتان خسارات وارده به سامانه ناشتی از
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این حمالت ،میتان ریسک بترای هتر یتک از تهییتتات بته طت ر
جداگانه محاسبه میش د .بنابراین این روش این امکتان را فتراهم
میکند که از میان تهییتات گ ناگ ن سامانه قدرت که متیت انتد
مدنظر تروریستها برای حمله باشد ،میمتترین ایتن تهییتتات را
شناسایی کرده و آنها را بر استاس میتتان ریستک یعنتی میتتان
خطرات بالق ه ای که از جان تروریستها این تهییتات را تیدیتد
می کند رتبهبندی نمایید .با این وج د ،این روش کته مبتنتی بتر
احتماالت است روش کامل و جامعی برای تعیتین مقتدار ریستک
نمیباشد ،چرا که در روش مبتنی بر تر ری احتمتاالت ،محاستبه
میتان ریسک بر مبنای حساسیت و میتان تأثیرگذاری هر یتک از
تهییتات شبکه بر روی سامانه قدرت که بر پایه احتماالت ب ده و
همچنین بر اساس تهربه اپرات رها و استفاده از روشهتایی ماننتد
آنالیت پخش بار ص رت میگیرد .بنابراین ،از آنهتایی کته پتارامتر
حساسیت در پروسه تعیین مقدار ریسک تأثیرگذار است ،طبیعتی
است که مقدار بهدست آمده برای میتان ریستک از دقتت بتاالیی
برخ ردار نباشد.
روش دو مبتنی بر تر ری امکان یا ترت ری مهم عته فتازی
است .بر خالف روش اول کته در آن میتتان ت لیتد و مصترف بتار
شبکه در آنالیت پخش بار به ص رت قطعی و مشخص درنظر گرفته
میش د ،در روش دو  ،میتان ت لیتد و مصترف دارای درجتهای از
عد قطعیت است .در این روش با استفاده از پخش بار فازی و بتا
تعیین پارامترهای عملکردی سامانه بتر استاس ترت ری مهم عته
فازی ،میتان ریسک سامانه برای هر یتک از حت ادث پتیشبینتی
نشده ناشی از حمتالت تروریستتی کته منهتر بته آستی دیتدن
تهییتات شبکه بر ،میگردد محاسبه میش د.
در زمینه مطالعات امنیت سامانه قدرت با استتفاده از ترت ری
احتمال و تر ری فازی تاکن ن تحقیقات مختلفی انها شده است.
ارزیابی امنیت زیرساختهای الکتریکی و به ط ر خاص پستهای
بر ،با تعریم سناری های مختلم حمله م رد بررسی قرار گرفته و
روشی برای محاسبه میتان آسی ناشی از این حمالت ارائه شتده
است ] .[5در نیایت راهکارهایی برای مقاو تر کردن پستتهتا در
برابر حمالت تروریستی سایبری پیشنیاد شده است .آستی هتای
ناشی از حمالت تروریستی بر روی سامانه قدرت نیت بررسی شده
و راهکارهایی برای حفاظتت متثثر از تهییتتات ستامانه در برابتر
تیدیتتدات تروریستتتی ارائتته شتتده استتت ] .[2از طتترف دییتتر،
راهکارهایی پیشنیاد شده است که ت سط آنها اپرات رهتا قادرنتد
تهییتات سامانه را از نظر میتان ریسک اول یتبنتدی کترده و بتا
ارائه روشهایی برای حفاظت تهییتات در برابتر حمتالت ،میتتان
ریسک ناشی از این حمالت را کاهش متیدهتد ] .[9روشتی نیتت
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برای ارزیابی امنیت شبکههتای ه شتمند 5بتا استتفاده از نظریته
بازیها 2ارائه شده است ] .[4در این روش ،با بهکتارگیری ترت ری
گیم و با استفاده از روشهتای متدیریت ریستک و ترکیت آن بتا
اقدامات حفتاظتی ،امنیتت ستامانه مت رد ارزیتابی قترار گرفتته و
درنیایت مناس تترین راهبتردهتا بته منظت ر مقابلته بتا حمتالت
تروریستی برای کاهش ریسک ارائه متیشت د .در تحقیقتی دییتر
] ،[1با استفاده از تر ری بیتین -گیم و با طتر چنتدین ستناری
مرب ط به جمعآوری اطالعات در م رد ستامانه قتدرت ،بته نقتش
اطالعات و دادهها بر روی آنالیت ریسک ناشی از حمتالت بتر روی
9
سامانه قدرت پرداختته شتده استت .بتا استتفاده از روش فتازی
شاخصی برای امنیت ستایبری زیرستاختهتای حیتاتی از جملته
زیرساختهای الکتریکی ارائه شده است ] .[6با بهکتارگیری روش
فازی ،شاخصی برای پایداری گتذرای ستامانه قتدرت بته منظت ر
ارزیابی امنیت آن پیشنیاد شده است ] .[7در تحقیقی دییر ]،[9
ارزیابی امنیت ولتاژ در شرایط دینامیکی با ارائه شاخص شدت بتا
استفاده از تر ری مهم عه فازی انهتا شتده استت .رتبته بنتدی
ح ادث پیشبینی نشده در سامانه قتدرت بترای ارزیتابی امنیتت
شبکه بر ،مشخص شده است ] .[3همچنین ،روشی برای ارزیابی
امنیت شبکه قدرت با استفاده از روش فازی دینتامیکی و تعریتم
شاخصی برای ریسک شبکه ارائه شده است ] .[50ارزیابی ریسک
هنیا وق ع ح ادث پیدرپی در شبکه قتدرت بتر استاس ترت ری
مهم عه فازی م رد بحث و بررستی قترار گرفتته استت ] .[55در
تحقیقی دییر ] ،[52الی ریتمی بترای ارزیتابی قابلیتت اطمینتان
سامانه قدرت بر پایه روش فازی ارائه شده است.
روشی که در این مقاله بترای محاستبه ریستک در مطالعتات
مرب ط به امنیت سامانه قدرت پیشنیاد میش د ،ترکیبی از تر ری
احتمال و تر ری امکان است .بر اساس این روش ،در گتا اول بتا
استفاده از روش بیتین که مبتنی بر تر ری احتماالت است ،ابتتدا
میتان احتمال حمله به هریک از تهییتات سامانه قدرت محاسبه
شده و سپس این تهییتتات بتر استاس میتتان ریستک ناشتی از
حمالت تروریستی رتبهبندی می ش ند .در گا دو بتا استتفاده از
پخش بار فازی و با تعیین پارامترهای عملکردی سامانه بر استاس
تر ری مهم عه فازی و همچنین با درنظر گرفتن میتان احتمتال
حمله که در گا اول بهدست آمده است ،شاخصتی بترای ریستک
به منظ ر ارزیابی امنیت شبکه قدرت ارائه میشت د .بنتابراین ،بتا
درنظر گرفتن گا های ف  ،میت ان روش پیشنیادی در این مقاله
را به ص رت زیر بیان کرد:
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ابتدا احتمال وق ع حمالت به هر یتک از مثلفتههتای ستامانه
قدرت با استفاده از شبکه بیتین محاسبه شده و تهییتات ستامانه
بر اساس میتان ریسک رتبهبندی (اول یتبندی) میش ند .ستپس
هر یک از این مثلفهها بهترتی اول یت از شبکه خارج شده و برای
باقیمانده شبکه ،پخش بار فازی انها می ش د .با استفاده از ایتن
پخش بار ،پارامترهای سامانه مانند دامنه ولتاژ ،زاویه ولتاژ ،پخش
ت ان عب ری از خط ط و ...در حالت فازی بهدست میآیند .سپس
با استفاده از نتایج پخش بار ،پارامترهتای عملکتردی ستامانه بتر
اساس تر ری مهم عه فازی تعیین شتده و میتتان ریستک بترای
هریک از حالتهای خروج مثلفته هتا از شتبکه ناشتی از حمتالت
تروریستی محاسبه میش د .در نیایتت بتا درنظتر گترفتن میتتان
احتمال حمله به مثلفهها که ت سط شبکه بیتین بتهدستت آمتده
است ،میتان ریسک نیایی که در واقع نشاندهنده شاخصی بترای
امنیت سامانه قدرت است ،تعیین میگردد.
 .5-5تئوری مجموعه فازی
در یک مهم عه فتازی کته ماننتد هتر مهم عته دییتری شتامل
تعدادی عنصر می باشتد ،هتر عنصتر دارای یتک درجته عضت یت
نسبت به این مهم عه است که ایتن درجته عضت یت متنتاظر بتا
عددی بین صفر و  5است .بنابراین میت ان گفتت یتک مهم عته
فازی تابعی است که در آن هر عنصر مهم عه دارای یتک درجته
عض یت متناظر با آن عنصر می باشد .به ط ر کلی میتت ان یتک
مهم عه فازی را به عن ان تعمیمی از مفی مهم عته کالستیک
درنظر گرفت که در آن تابع عض یت تنیا دو مقتدار صتفر یتا  5را
اختیار میکند .در مهم عه فازی هر چه درجه عض یت به عدد 5
نتدیکتر باشد ،میتان اطمینان (میتانی که بته یقتین نتدیتکتتر
است تا احتمال) برای عنصری که در مهم عته قترار دارد بیشتتر
است و برعکس هر چه درجه عض یت به عدد صفر نتدیکتر باشد،
این میتان اطمینان کمتر است .بر این اساس متیتت ان مهم عته
فازی ̃ را به ص رت زیر تعریم کرد ]:[59



()5



~

a  x ,  ~ (x) |x  X 
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تابع عض یت ب ده و  xدامنه این تابع است .بایتد

در رابطه باال،
ت جه داشت که برخالف مهم عههای مبتنی بر قطعیت که در آن
هر عنصر میت اند به مهم عه تعلق داشته باشد یا نداشتته باشتد،
در یک مهم عه فازی بخشی از عنصر میت اند متعلّق به مهم عه
باشد و در عین حال متمم (بخش باقیمانده) آن به مهم عه تعلق
نداشته باشد.
̃
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 .0-5اعداد فازی
اعداد فازی 5در واقع یک مهم عه فازی ̃ میباشد که بتر استاس
مقادیر تقریبیای متناظر بتا اعتداد حقیقتی  Rبیتان شتده و ایتن
مقادیر در بازه صفر تا  5قرار دارند .ایتن اعتداد دارای شتکلهتای
مختلفی میباشند که این شکلها متنتاظر بتا واقعیتت حتاکم بتر
مسرله میباشد .به عن ان مثال در مسرله مربت ط بته پختش بتار،
مقدار غیر قطعی پارامترهای سامانه میت اند بتا استتفاده از عتدد
فازی نشان داده ش د .به ط ر مثال میت ان در م رد انتقتال تت ان
از خط انتقال یک سامانه قدرت به این صت رت اظیتار نظتر کترد:
مقادیر کمینه ت ان انتقالی از خط احتمتاالً از  10میتاوات کمتتر
نمی ش د و مقدار بیشینه آن نیت از  90میاوات تهتاوز نمتیکنتد.
همچنین بیترین تخمین برای ت ان عب ری از خط م رد نظر بتین
 62تا  69میاوات خ اهد ب د.
پیادهسازی (مدلسازی) اعـداد فـازی :بته طت ر کلتی بترای
پیادهسازی اعداد فازی روشهای مختلفی وج د دارد کته در ایتن
بین میت ان به اعداد فازی گسسته ،اعداد فازی  ،LR2اعداد فتازی
تهتیه شده ،روش تبدیل و  ...اشاره کرد .در ایتن مقالته از اعتداد
فازی  LRکه نسبت به سایر روشها دارای کاربرد بیشتتری استت
استفاده میش د ].[6-9
اعداد فازی  :LRاعتداد  LRبته عنت ان طبقتهای از اعتداد فتازی
هستند که در آن تابع عض یت ت سط یک تابع افتایشی چت ()L
و یک تابع کاهشی راست ( )Rشکل میگیرد .به طت ر کلتی عتدد
فازی  LRبه ص رت معادله زیر بیان میش د:

)(2

 0
 0

 m x
)  L ( 
(m , ,  )  a (x )  
) R ( x  m



x  m,
x  m,

~

همانط ر که مشاهده میش د ،معادله باال شتامل دو تتابع و سته
مقدار اسکالر میباشد .در اینها  mنشان دهنده مقدار مد α ،ت زیع
چ و  βت زیع راست است .اکن ن با معل ب دن دو عتدد فتازی
 LRو با استفاده از اص ل بسط ،عملیرهای جمع ،تفریتق و ضترب
برای این اعداد به ص رت زیر میباشد:
~

a 2  ( m 2 ,  2 ,  2 ) LR

~

a 1  (m1,1, 1) LR
~

~ ~

در نتیهه برای  ، a1 a 2  0تقری مماسی و متقاطع برای ضرب
دو عدد فازی  LRبه ترتی به ص رت زیر بیان میش د:
~ ~

a1 a 2  (m1m 2 , m1 2  m 21, m1 2  m 2 1) LR
~ ~

a1 a 2  (m1m 2 , m1 2  m 21
1 2 , m1 2  m 2 1  1   2 )LR

)(4
9

تئوری امکان  :به ط ر کلی اساس و پایه اعداد فازی و منطق
فازی را تر ری امکان مینامند .تر ری امکان در واقع ابتاری برای
مدلسازی عد قطعیت میباشد .این تر ری اساساً به منظ ر
ارزیابی و تهتیه و تحلیل م ض عاتی که اطالعات ناقصی از آنها
در اختیار است م رد استفاده قرار میگیرد .اگر  Sمهم عه
جیانی 4باشد و  xیک ت صیم نامشخصی از حالت یک مسرله
باشد که مقداری را در  Sاختیار میکند ،آنیاه برای هر مقدار s
مرب ط به متغیر  xدر ح زه  Sیک مقدار ) πx(sوج د دارد که نشان
دهنده درجه امکان گتاره  x=sاست .همچنین ،مقدار کمینه این
ت زیع برابر با عدد صفر و مقدار بیشینه آن برابر با عدد  5است.
تابع ) πx(sمتناظر با میتان اطالعات و دانش ما در م رد یک
م ض ع خاص میباشد .به عبارتی دییر این تابع بیانیر این مطل
است که امکان وق ع یک حالت از امکان وق ع حالتی دییر تا چه
اندازه بیشتر یا کمتر میباشد .بنابراین میت ان تابع ) πx(sرا به
ص رت زیر بیان کرد:
x s
x s

)(5

ت زیع امکان در واقع نت ع خاصتی از ترت ری مهم عته فتازی
است .بر این اساس میت ان یک ت زیع امکان را با استفاده از اعداد
فازی نشان داد .ارتباط بین تابع عض یت یک عدد فازی ̃ و ت زیع
امکان به ص رت زیر نشان داده میش د:
)(6

~

 a1  (m1,1, 1) LR

Fuzzy Number
Left-Right

 x (s )  0

 x (s )  1

در رابطه باال م رد اوّل بیان میکند که امکان وق ع پیشامد م رد
نظر غیر ممکن است .رابطه دو نیت بیانیر این مطل است که
امکان وق ع پیشامد م رد نظر به ط ر کامل وج د دارد.

~

a1  a 2  (m1  m 2 ,1   2 , 1   2 )LR
)(3

باید ت جه داشت که ضرب دو عدد فازی  LRرا نمیت ان به عن ان
یک عدد فازی  LRدرنظر گرفت .بنابراین در اینها از فرمت لهتای
تقریبی برای نشان دادن ضرب دو عدد فازی  LRاستفاده میش د.

s  S

) ~ (s )   x (s
a

درجه امکان وق ع پیشامد  Aکته زیرمهم عته مهم عته  Sاستت
به ص رت زیر بیان میش د:

1
2

Possibility Theory
Universal Set

3
4
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)(7

(A )  sups A  s (s ) s  S

الز به یادآوری است که تر ری امکان وابسته به تر ری احتمتال
می باشد اما متفاوت با آن استت .در ترت ری احتمتال وقت ع یتک
پیشامد  Aدارای مقدار ) p(Aاست و بنابراین احتمال عتد وقت ع
پیشامد برابر با ) 1- p(Aمیباشد .این مسرله در م رد تر ری امکان
صحیح نمیباشد .در واقتع اگتر امکتان وقت ع  Aرا بتا ) π(Aنشتان
دهید ،آنیاه امکان عد وق ع آن ممکن استت از ) 1- π(Aبیشتتر
باشد.

 .0روش پیشنهادی
 .5-0پخش بار فازی
روش پیشنیادی در این مقاله ،مبتنی بر پخش بار با بتهکتارگیری
روش فازی است که بر اساس آن عملکرد سامانه قدرت با درنظتر
گرفتن وق ع حمالت تروریستی بر روی تهییتتات شتبکه قتدرت
م رد ارزیابی قرار میگیرد .بر اثر هر یک از این حمالت که منهتر
به آسی به تهییتات شبکه قدرت میگردد بالطبع نتایهی بر اثر
از دست رفتن تهییتات آسی دیده بترای شتبکه قتدرت در پتی
دارد .هدف ما از بهکارگیری پخش بار فازی ،بررسی نتایج ناشی از
تأثیر ات تهییتات آسی دیده بر اثر حمتالت تروریستتی بتر روی
سامانه قدرت میباشد.
در واقع پخش بار فازی با درنظر گرفتن معیارهای عملکتردی
سامانه قدرت انها میش د .این معیارها همان م اردی هستند که
سامانه قدرت با ت جه به این معیارها در حالتت نرمتال قترار دارد
مانند حد مهاز ولتاژ و یا مقدار مهاز ت ان عب ری از یک ختط .از
طرفی دییر ،بحث عد قطعیت در میتان ت لیتد و تقاضتا یکتی از
میمترین مسائل در مطالعات پخش بار است .بنابراین مدلستازی
دقیق این عد قطعیت به ما این امکان را میدهد که بت ان اثرات
ت لید و تقاضا را در عملکرد و ت ستعه ستامانه قتدرت و همچنتین
امنیت شبکه م رد ارزیابی قرار داد.
در مسرله پخش بار متداول ،تتریق ت ان اکتیت و راکتیت در
ه ر گره ،با استفاده از مقادیر قطعی و معین مدل میش د .مسترله
اصلی که در اینها با آن م اجه هستید این است کته ،پتیشبینتی
دقیق بار به دلیل اینکه به ط ر مستقیم یا غیر مستقیم از ع امتل
با درجات مختلم عد قطعیت تأثیر می پذیرد ،مشکل است .ایتن
عد قطعیت می ت اند ناشی از ع املی مانند شرایط آب و هت ایی،
مصرف بار روزانه و هفتیی ،جمعیت منطقه ،ت لید ناختالص ملتی،
شاخصهای قیمت ،تعرفه بتر ،و ...باشتد .در ایتن میتان ،ترت ری
فازی چارچ بی است که ت سط آن میت ان ان اع مسائل مرب ط به
عد قطعیت را مدلسازی کرد .به ویژه منطق فازی این امکتان را
میدهد تا بت ان م اردی که از نظر عددی مبیم بت ده و اطالعتات
دقیقی از آن ها در اختیار ندارید را به خت بی متدلستازی کنیتد.

099

بنابراین اگر بخ اهید یک ت صیم کلی از اعداد فازی داشته باشید
میت ان گفت که اعداد فازی در واقتع اختصتاص مقتادیر صتحیح
مختلم به یک اظیار نظر کلی است .به عن ان مثال ،تتریتق تت ان
در فرم ل پخش بار میت اند بر اساس اعداد فازی مدلسازی ش د.
به عبارتی دییر ،میت ان میتان بار شتبکه را عتددی ماننتد  xیتا
مقدار پیک بار را عددی بین  yو  zدر نظر گرفته و در این حالتت
آنها را با استفاده از اعداد فازی مدلستازی و بتر استاس ت ابتع
امکان بیان کرد .به عن ان یک نتیهتهگیتری کلتی از ایتن بختش
میت ان گفت که در مسائل مختلم ،تر ری امکان زمانی جاییتین
تر ری احتمال میش د که نیتاز باشتد وقت ع یتک پیشتامد را در
حالتیکه اطالعات چندان دقیقی از سامانه و گذشته آن در اختیار
نیست و یا اینکه اطالعات به ص رت کمی کافیستت امتا از لحتا
کیفی چندان مطل ب نیست ارزیابی نمایید.
تاکن ن برای مدلسازی بحث عد قطعیتت در مت رد میتتان
ت لید و تقاضا ،روش های مختلفی پیشنیاد شدهاند که بیشتتر بتر
پایه تر ری احتمال ،تر ری امکان و اعداد فازی و برخی روشهای
ریاضی دییر است .پخش بار مبتنی بر احتمال ،اولین اقدا بترای
مدلسازی عد قطعیت در زمینه ت لید و تقاضا ب د ] .[54در این
روش از متغیرهای تصادفی با ت زیتع احتمتال بترای متدلستازی
مسرله میتان ت لید و تقاضا استفاده شد .نتایج بتهدستت آمتده از
این روش ت زیع احتمال مرب ط به ولتاژ و پختش تت ان شتبکه را
نشان میدهد .روش دییری که بعد از متدتهتا ارائته شتد ،روش
مبتنی بر پخش بار فازی ب د که در ایتن روش از اعتداد فتازی بتا
تابع امکان 5مناس برای مدلسازی مسرله میتتان ت لیتد و تقاضتا
استفاده شد .از میمترین این روشها میت ان به پخش بار فتازی بتا
استفاده از پخش بار  ،[51] DCپخش بار  ACفتازی بتا استتفاده از
روشهای مختلم مانند روش خطی ،غیرخطی و چنتدخطی ] 56و
 [57اشاره کرد.
معادالت مرب ط به مسرله پخش بار فازی معادالتی غیر خطی
هستند که شامل متغیرهای ورودی (ت ان اکتی و راکتی تتریقتی
به گرهها) ،متغیرهای کنترلی (ت لید ت ان اکتی و دامنته ولتتاژ در
باسهای  ،PVتنظیم ت ترانس ،جبرانسازی تت ان راکتیت و ،)...
متغیرهای حالت (دامنه و فاز ولتاژ در باسهتای  PQو فتاز ولتتاژ
ت لیدی در باسهای  )PVو متغیرهای خروجی مانند پخش تت ان
اکتی و راکتی میباشند .در پخش بار فازی ،متغیرهای ورودی که
شامل ت ان اکتی و راکتی ت لیتدی و مصترفی هستتند بتهعنت ان
اعداد فازی می باشند که در واقع مدلکننده وج د عتد قطعیتت
در این متغیرها است .این مدلسازی میت انتد بته عنت ان مثتال،
میتان انحراف این متغیرها از مقدار مرکتی را مدل کند .به همین
Possibility Function
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منظ ر ،شکل های گ ناگ نی از اعتداد فتازی ماننتد تتابع مثلثتی
(معادله  ،)9ذوزنقهای( 2معادله ( )3شکلهای  5و  )2و  ...میت اند
م رد استفاده قرار گیرد ].[59
)(8

 
 ,0 
 
 


 x  at ct  x
t (x , at ,bt ,ct )  max   min 
,

bt  at ct  bt




tr (x , atr ,btr ,ctr ,d tr ) 
)(9


 x  atr d tr  x  
max   min 
,
,1 ,0

btr  atr d tr  ctr  





تمامی این روشها ،اعداد فازی به برشهای  αتهتیه میش ند .در
این مقاله از روش پخش بار  ACاستفاده میش د.
پخش بار  ACفازی ] 02و  :[ 05در این بخش ،هدف از پختش
بار  ACفازی ،مدلسازی عد قطعیتت مترتبط بتا تت ان اکتیت و
راکتی تتریقی به شبکه است .بنتابراین طبیعتی استت کته نتتایج
حاصل از این پخش بار که شامل دامنه و فاز ولتاژ ،تت ان اکتیت و
راکتی عب ری از خط و  ...است نیت به ص رت فازی باشند .به ط ر
کلی پخش بار  ACفازی را میت ان به ص رت زیر پیادهسازی کرد:
الف .در گا اوّل ،با استفاده از رابطه ( ،)50مقدار پیشبینی شده
(قطعی) برای ت ان اکتیت و راکتیت تتریقتی بته شتبکه بتهدستت
می آید .در این معادله CV ،اپرات ری است که بر اساس آن مقادیر
میانی ت ان اکتی  Pctrو راکتی  Qctrمرب ط به ت ان فتازی تتریقتی
به شبکه یعنی ̃ و ̃ بهدست میآید.

شکل  .5تابع مثلثی

)(10

~ 

 P ctr  CV (P ) 


~ 
Q ctr  
CV (Q ) 

شکل  .0تابع ذوزنقهای

از میان این روشها ،روش ذوزنقه ای بیشتر از ستایر روشهتا
م رد استفاده قرار میگیرد .مقتادیر پارامترهتای اعتداد فتازی بتر
اساس دانتش و اطالعتات م جت د از پختش بتار ستامانه حاصتل
میش د .به عن ان مثال ،در بازهای که شامل تمامی مقادیر ممکن
برای تتریق ت ان به شبکه میباشد ،مقدار پیشبینتی شتده بترای
تتریق ت ان یا نقطه میانیین نقطه ای است که تتابع امکتان در آن
نقطه دارای مقدار  5است .این نقطه همانط ر که در معادلههتای
( )9و ( )3نشان داده شده است ،برای تابع مثلثی برابر با  btو بترای
تابع ذوزنقهای برابتر بتا مقتدار میتانیین بتین  btrو  ctrاستت ].[53
همچنین این نقاط در شکلهای ( )5و ( )2نیت نشان داده است.
در پخش بار فازی ،نتایج حاصتل از پختش بتار ،بتردار اعتداد
فازی مرب ط به دامنه و فاز ولتاژ متیباشتند .در شتکل ( )9انت اع
روش های ممکن برای پخش بار فازی نشان داده شتده استت .در

Triangular
Trapezoidal

1
2

شکل  .9ان اع روشهای پخش بار فازی

ب .با استفاده از مقادیر میانی بهدست آمده در بخش (الم) ،یتک
پخش بار معم لی (غیرفازی) با استفاده از روش نی ت ن -رافست ن
انها میش د .نتایج حاصل از این پخش بار ،بهدست آمدن مقادیر
پیشبینی شده برای دامنه و فاز ولتاژ ( Vctrو  ،)δctrتت ان اکتیت و
راکتی عب ری از خط ( Pijctrو  )Qijctrو  ...است.
ج .با استفاده از ماتریس ژاک بین که از آخرین تکترار پختش بتار
نی ت ن-رافس ن در بخش (ب) بهدست آمده است ،مقتادیر فتازی
انحراف دامنه ولتاژ ( ̃  )Δو انحراف فاز ولتاژ (̃  )Δمطابق با رابطه
( )55محاسبه میش د.
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مقادیر فازی دامنه ولتاژ ( ̃ ) و

)(11

در نتیهه ،تابع عض یت مرب ط به
فاز ولتاژ (̃ ) ت سّط رابطه های ( )52و ( )59تعیین میگردد.
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ctr
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)(12
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همانط ر که از معادلههای ( )55تا ( )59مشخص استت ،بتر اثتر
انحراف م ج د در مقادیر فازی ت ان تتریقی به شبکه ،متناس بتا
آن ،انحراف در دامنه و فاز ولتاژ به وج د آمده و در نتیهه مقتادیر
فازیای برای دامنه و فاز ولتاژ بهدست میآید.
د .گا بعدی ،محاسبه ت ان اکتی و راکتی عبت ری از ختط استت.
ت ان عب ری از یک خط انتقال همانط ر که در معادلتههتای ( 54و
 )51نشان داده شده است ،تابعی از دامنه و فاز ولتاژ در بتاسهتایی
است که ابتدا و انتیای آن خط به آن باسها متصل است.
)(14

]) Pij  GijV i 2 V iV j [Gij cos(i   j )  B ij sin(i   j

)Qij  B ijV i2 V iV j [B ij cos(i   j )  Gij sin(i   j )] (15

در معادلههای باال ،و به ترتی دامنه و فاز ولتاژ در گره  iو
و به ترتی دامنه و فاز ولتاژ در گره ب ده و  Gijو  Bijبه
ترتی کندوکتانس و س سپتانس خط میباشد .همچنین میتان
انحراف پخش ت ان در خط  ijاز میتان پیشبینی شده (قطعی) را
میت ان با استفاده از معادلههای ( 56و  )57بیان کرد:
Pij

~
ctr
V j V j .V j
~

)(16
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ctr

~
ctr
V j V j .V j
~

)(17

.  j



~
ctr
V i V i .V i

Pij

 j  j

 j

Qij

~

V j

ctr

 j  j

~

.  i 
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~
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معادلههای مرب ط به پخش بار  ACفازی م رد بحث و بررسی قرار
گرفت .بنابراین ،در این مرحله الز است یک منطق فتازی بترای
حل این معادله ها ارائه ش د .در این مقاله از روش اعداد فازی LR
برای حل مسرله پخش بار استفاده میش د .در روش اعداد فتازی
 LRکه در بخش قبل نیت ت ضیح داده شد ،نیازی به گسستهسازی
نب ده و در نتیهه الز نیست که مسترله را در بتازههتای مختلتم
م رد بررسی قرار دهید .این روش بیشتر بترای پختش بتار  DCو
پخش بار  ACخطی م رد استفاده قرار میگیرد .عالوهبر این ،ایتن
ن ع از اعداد فازی دارای محدودیتهایی نیتت هستتند .بته عنت ان
مثال ،هنیا جمع بستن ،اعداد فازی باید دارای شکلهای یکسان
ب ده و برای کم کردن اعداد فازی از یتکدییتر ،ایتن اعتداد بایتد
تقریباً متقارن باشند.
 .0-0محاسبه پارامترهای عملکردی سامانه
در بخش قبلی ،پخش بار فازی به منظ ر بهدست آوردن اعداد فازی
مرب ط به ولتاژ باسها و پخش ت ان خط ط پس از وق ع یک حملته
تروریستی و جدا کردن مثلفه آسی دیده از شتبکه مت رد بحتث و
بررسی قرار گرفت .بر این اساس ،با استفاده از نتایج حاصتل از ایتن
شبیهسازی میت ان پارامترهای عملکردی سامانه را با درنظر گرفتن
شرایط مختلم محاسبه کرد .در این مقاله ،عملکرد سامانه قدرت در
حالت کاهش ولتاژ و اضافه بار خط ط م رد بررسی قرار میگیرد.
شرایط کاهش ولتاژ :تابع امکان مرب ط به ولتاژ در هر بتاس بته

V ( x )   ( x ), x  X
~

V

~

Q ij 
Qij
 i



~

P ij  Pijctr   P ij
~

روش پیشنهادی برای حل پخش بار فازی :در بختش قبلتی،

)(20

در نیایت ،تابع عض یت مرب ط به مقادیر فازی ت ان اکتی ( ̃ ) و
راکتی ( ̃ ) ت سط رابطه ( 59و  )53تعیین میش د.
~

بنابراین میت ان با استفاده از بسط تیل ر ح ل نقطه کتار ستامانه
(مقدار قطعی ای که با استفاده از پخش بار بهدست آمتده استت)،
اعداد فازی این متغیرها را نیت بهدست آورد.

عن ان یک عدد فازی که ت سط پخش بار فازی تعیین میش د ،به
ص رت زیر بیان میش د:

 P ij 

 i  i

V i V 'i

.  i 

Pij

~
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~

Q ij  Q ijctr  Q ij

به ط ر مشابه ،برای متغیرهای دییر شبکه مانند ت لید ت ان اکتی
در باس استلک و تت ان راکتیت در بتاسهتای دارای ژنراتت ر نیتت
میت ان روابطی غیر خطی بر حس دامنه و فاز ولتاژ تعریم کرد.

در معادله باال X ،تما مقادیر ممکن ولتاژ یتک بتاس بت ده و
)  ~ ( xدرجه عض یت نسبت بته عتدد فتازی ̃ استت .در ایتن
V

مقاله ،مقادیر ممکن برای شرایطی کته ولتتاژ بتاس  iپتایینتتر از
مقدار مهازش باشد با رابطه ( )25نشان داده میش د:
)(21

LV
j (x )  max(Vj (x  0.95)) x  X

با استفاده از رابطه ( ،)25بیشینه مقدار ممکن برای مقادیر ولتاژ
کمتر از 0/31 puمیت اند بهدست آید .مقدار  0/31 puمیت اند
با ت جه به شرایط سامانه قدرت و سایر ع امل متغیر باشد .برای
محاسبه ریسک با استفاده از رابطه ( ،)25الز است که ابتدا یک
تابع شدت به منظ ر مدلسازی مسرله کاهش ولتاژ شبکه قدرت
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تعریم ش د .در اینها ،عدد فازی ذوزنقهای که در شکل ( )4نشان
داده شده است برای این کار پیشنیاد میش د .الز به ذکر است
که مقادیر نشان داده شده در شکل ( )4صرفاً به ص رت یک
پیشنیاد است و میت ان مقادیر دییری را به دلخ اه برای این
منظ ر م رد استفاده قرار داد .بنابراین اگر یک حمله تروریستی
بر روی سامانه قدرت اتفا ،بیافتد و بر اثر آسی به هر یک از
مثلفهها ،شبکه دچار اختالل گردد ،در این ص رت اگر تمامی
مقادیری که ولتاژ میت اند در حین وق ع این اختالل اختیار کند
را با  Xنشان داده ش د ،آنیاه تابع شدت کاهش ولتاژ در باس  jا
را میت ان با معادله ( )22نشان داد.


 x  0.75 0.95  x  

S LV
,
),1 ,0  x  X (22
j (x )  max  min 
0.05
 0.05
 




همانط ر که از معادله ( )22مشتخص استت ،ایتن معادلته یتک
مقدار صفر به تمامی مقادیر ولتاژ باالتر یا مساوی  ،0/31 puمقدار
 5به تمامی مقادیر ولتاژ کمتر یتا مستاوی  0/3 puو یتک مقتدار
متناست بتتا معادلتته خطتتی

0.95  x
0.05

بترای مقتتادیر ولتتتاژ بتتین

 0/3 puو  0/31 puاختصاص میدهد .این اعداد فازی در شتکل
( )4نشان داده شده است .از آنهایی که عدد فتازی ذوزنقتهای در
شکل ( )2دارای چیار عدد است ،بنابراین یک بازه ک چک (0/71
تا  )0/9که خارج از عملکرد سامانه است برای تکمیل عدد فتازی
ذوزنقه ای در نظر گرفته میشت د .الز بته ذکتر استت کته بترای
مقادیر کمتر از  ،0/9معادله تأثیری در روند محاسبه شدت کاهش
ولتاژ ندارد.

 P (x )  P (x ), x  X

)(23

بنابراین ،مقدار ممکن برای اضافهبار در خط  Lرا میت ان با معادله
زیر بیان کرد:
)(24

OL
L (x )  max( PL (x  Pmax )) x  X

در این بخش ،مانند حالت کاهش ولتاژ ،عدد فازی مرب ط به
بارپذیری خط انتقال را با عدد فازی ذوزنقهای نشان داده میش د.
بنابراین ،اگر مقادیر ت ان عب ری از یک خط پس از وق ع یک
حمله تروریستی را با  Xنشان داده ش د ،تابع شدت اضافهبار با
استفاده از معادله ( )21بیان میش د:
)S LOL (x )   (1.7 pu,2pu , 3.2 pu, 3.5 pu, x ) x  X (25

همچنین عدد فازی مرب ط شدت اضافهبار در شکل ( )1نشان
داده شده است .با ت جه به شکل ( ،)1اگر ت ان عب ری از 2 pu
بیشتر باشد ،شدت اضافهبار برابر با یک در نظر گرفته میش د ،اما
در اینها فرض میش د که ت ان عب ری از خط از  9/2 puتهاوز
نمیکند .همچنین مانند حالت قبل ،یک بازه ک چک ( 9/2 puتا
 )9/1 puکه خارج از عملکرد سامانه است برای تکمیل عدد فازی
ذوزنقهای در نظر گرفته میش د .الز بهذکر است که برای مقادیر
بیشتر از  ،9/2 puمعادله تأثیری در روند محاسبه شدت اضافهبار
خط ندارد.

شکل  .1عدد فازی شدت اضافهبار

 .9-0شاخص ریسک برای ارزیابی امنیت
شکل  .4عدد فازی شدت کاهش ولتاژ

شرایط اضافه بار خط :اگر  Lیک خط انتقال باشد ،آنیاه منظت ر
از اضافهبار در این خط این است کته تت ان عبت ری از آن از حتد
مهاز فراتر رفته استت .ایتن مقتدار مهتاز بترای هتر ختط مقتدار
مشخصی است که در واقع نشان دهنده محدودیت حرارتی بترای
سامانه قدرت میباشد.
تابع امکان برای ت ان عب ری از یک خط که ت سط پخش بتار
فازی بهدست می آید را میت ان با رابطه ( )29نشتان داد .در ایتن
رابطه X ،مقدار ممکن برای ت ان عب ری از خط انتقال است.

در بخش قبلی ،پارامترهای عملکردی سامانه به منظت ر محاستبه
ریسک نشان داده شده است .در این بخش ،گا آخر برای یتافتن
شاخص ریسک به منظت ر ارزیتابی عملکترد شتبکه قتدرت ارائته
میش د .بر این اساس ،در این بخش ،دو شتاخص یعنتی شتاخص
مرب ط به ریسک کاهش ولتاژ و شاخص مرب ط به ریسک اضافهبار
م رد بررسی قرار میگیرد.
شاخص ریسک کاهش ولتاژ :بتا فترض اینکته ستامانه قتدرت
دارای  nباس و  Lخط انتقال است ،شتاخص ریستک مربت ط بته
کاهش ولتاژ در باس  iا و برای مثلفه  qا سامانه قدرت با رابطه
زیر داده میش د:
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x  X





LV
R iLV
) ,q (x )  P (Aq ). V i ,q (x )  S i ,q (x

در رابطه باال P(Aq) ،احتمال وق ع حمله به مثلفه  qا سامانه
قدرت که با استفاده از روشهای احتماالتی بهدست میآید،
) Vi ,q ( xتابع امکان ولتاژ با درنظر گرفتن حمله تروریستی به
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گتارش شده است] .[22پس از رتبهبندی ،مثلفههایی را که میتان
ریسک آنها از مقدار  0/7بیشتر است به عن ان میمترین مثلفهها
برای ارزیابی امنیت در نظر گرفته متی شت ند کته در جتدول ()5
نشان داده شده است.

 SiLVتابع شدت کاهش ولتاژ و عملیر  نشان
مثلفه  qا , q ( x) ،
دهنده ضرب فازی است .الز بهذکر است که مقدار بهدست آمده
برای ریسک یک مقدار فازی میباشد.
شاخص ریسک اضافه بار خـط :مشتابه حالتت قبتل ،شتاخص
ریسک مرب ط به اضافهبار خط به ص رت زیر تعریم میش د:
)(27

x  X





OL
R LOL
) ,q (x )  p (Aq ).  PL ,q (x )  S L ,q (x

در رابطه باال p(Aq) ،احتمال وق ع حمله به مثلفه  qا سامانه
قدرت که با استفاده از روشهای احتماالتی بهدست میآید،
)  PL,q ( xتابع امکان بارپذیری خط با درنظر گرفتن حمله
تروریستی به مثلفه  qا و ) S LOL,q ( xتابع شدت اضافهبار خط
است.

شکل  .2شبکه ششباسه

 .9مطالعه موردی
در این بخش ،بته منظت ر ارزیتابی کتارایی روش پیشتنیاد شتده،
شاخص ریسک برای ارزیابی امنیت یک شبکه ششباسته کته در
شکل ( )6نشان داده شده است محاسبه میگردد .در ادامه مطابق
با الی ریتم نشان داده شده در شکل ( ،)6روش پیشنیادی بر روی
شبکه ششباسه (از این پس به اختصار شتبکه نامیتده متیشت د)
اعمال و شاخص ریسک بترای مثلفته هتای ایتن شتبکه محاستبه
میش د و نتایج حاصل از آن م رد بحث و بررسی قرار میگیرد.
با ت جه به مباحث ص رت گرفته تاکنت ن ،الیت ریتم محاستبه
شاخص ریسک برای ارزیابی امنیت ستامانه قتدرت در شتکل ()7
نشان داده است.
 .5-9رتبهبندی مؤلفههای شبکه
گا اول در روش پیشنیادی شناسایی و رتبتهبنتدی مثلفتههتای
شبکه از نظر بیشترین میتان ریسک است .به منظ ر پیتادهستازی
این گا  ،شبکه م رد نظر به ن احی مختلم تقستیمبنتدی شتده و
اطالعات کاملی از سامانه قدرت و م قعیت گروههای تروریستی در
این ن احی جمعآوری میش د .سپس با مشخص کردن میمتترین
پارامترهای تأثیرگذار بر روی احتمال حملته بته ستامانه قتدرت و
نتایج ناشی از آن و همچنین با استفاده از روش بیتین که مبتنتی
بر تر ری احتماالت استت ،میتتان احتمتال حملته بته هریتک از
مثلفه های شبکه قدرت محاسبه شده و این مثلفتههتا بتر حست
میتان ریسک رتبهبندی میش ند .جتئیات کامتل ایتن روش قتبال

شکل  .2الی ریتم محاسبه شاخص ریسک برای ارزیابی امنیت سامانه قدرت
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جدول  .5میتان احتمال حمله به تهییتات شبکه و رتبهبندی آنهتا بتر
اساس میتان ریسک
ن ع مثلفه

احتمال حمله

ریسک

ژنرات ر 2

%40/2

5

پست 9

%29

0/36

ژنرات ر 9

%90/2

0/99

پست 1

%40/2

0/95

پست 6

%99/4

0/71

خط 6-9

%42/1

0/75

خط 6-5

%40/9

0/70

 .0-9شبیهسازی پخش بار فازی
گا دو  ،نشان دادن عد قطعیت در تت ان تتریقتی بته شتبکه و
شبیه سازی پخش بار فازی است .همتانطت ر کته در بختشهتای
قبلی نیت ذکر شد ،در این مقاله از روش اعداد فازی  LRبرای حل
پخش بار فازی استفاده میش د .همچنین ،به منظ ر مدل کتردن
تتریق ت ان در همه باسها اعداد ذوزنقهای که یک روش پرکاربرد
ب ده و پیادهسازی آن نیت ساده است م رد استفاده قرار میگیرد.
شبیه سازی برای حالت قبل از وقوع حمله تروریسـتی :در
این بخش شبیهسازی پخش بار فازی بترای حالتت قبتل از وقت ع
حمله (از این به بعد به اختصار حالت پایه نامیده میشت د) مت رد
بحث و بررسی قرار میگیرد .همانط ر که قبالً ذکر شد به منظ ر
مدل کردن تتریق ت ان در باسهتا و همچنتین بارهتای شتبکه از
اعداد ذوزنقه ای استفاده میش د .اعداد فازی ذوزنقهای مرب ط بته
تتریق ت ان اکتی و راکتیت در شتکلهتای ( )9و ( )3نشتان داده
است .در این دو شکل Pi ،و  Qiبته ترتیت مقتدار تت ان اکتیت و
راکتی پیش بینی شده (قطعی) ناشی از شتبیه ستازی پختش بتار
متداول هستند .الز بهذکر است که این مقادیر پیشبینتی شتده
برای ت ان ( Piو  )Qiهمان مقادیر ( Pctrو )Qctrمربت ط بته معادلته
( )50میباشند .با ت جه به شتکلهتای ( )9و ( ،)3در بتازه [0.98 Pi,
] 1.02 Piو ] [0.98 Qi, 1.02 Qiتابع عض یت برابر با عدد  5استت.
به عبارتی دییر ،میتان خطای ت ان تتریقتی بته شتبکه در حالتت
معم ل در حدود  2در نظر گرفته شده است .از طرفی دییر،
هرچه میتان انحراف ت ان بیشتر میش د ،درجه عض یت به ص رت
خطی کاهش یافته و در ص رتی کته میتتان انحتراف از دو طترف
(حد باال و پایین)  %50مقدار پیشبینی شده یا بیشتر ش د ،درجه
عض یت برابر با صفر است .الز بهذکر است که اعداد فازی بارهای
اکتی و راکتی نیت مانند اعداد فازی ت ان تتریقی به شتبکه استت.
بنابراین ،با ت جه به مباحث ف  ،،مقتادیر اعتداد فتازی ذوزنقتهای

برای باسهای دارای بار و باسهای دارای ژنرات ر که در واقتع بته
عن ان متغیرهای ورودی مسرله پختش بتار فتازی درنظتر گرفتته
میش ند در جدول ( )2نشان داده شده است .بته همتین منظت ر،
برای به دست آوردن مقادیر ولتاژ فازی ابتتدا بتا محاستبه میتتان
~

انحراف ت ان تتریقی به شبکه یعنی (  ) P Pctrبرای ت ان اکتیت
~

(  ) Q Qبتترای تتت ان راکتیتت و همچنتتین محاستتبه
و
معک س ماتریس ژاک بین ،میتان انحراف ولتاژ با استفاده از معادله
( )55مشخص شده و درنیایت مقادیر ولتاژ فازی بر اساس رابطته
( )59استخراج میش د .جدول ( )9نتایج حاصتل از شتبیهستازی
پخش بار فازی بترای حالتت پایته را بترای ولتتاژ بتاسهتا نشتان
میدهد .همانط ر که مشخص است ،مقتادیر ولتتاژ فتازی نشتان
داده شده در جدول ( )9برای سه باس از شش باس شبکه استت،
زیرا مقادیر ولتاژ باس اسلک (باس  )6و بتاسهتای دارای ژنراتت ر
(باسهای  4و  )1مقداری معل میباشد .با ت جه به جتدول (،)9
مشاهده می ش د که ولتاژ تمامی باسها در محدوده مهاز بت ده و
هیچگ نه اضافه یا کاهش ولتاژ مشاهده نمیش د .بترای بتهدستت
آوردن مقادیر فازی ت ان عب ری از خط ،ابتدا میتان انحراف تت ان
عبت ری از میتتتان پتیشبینتتی شتده بتتا استتفاده از معادلتته ()56
محاسبه شده و در نیایت با بهکارگیری معادله ( ،)22مقادیر فازی
ت ان اکتی عب ری ( ̃ ) برای هر یک از خط ط تعیین متیشت د.
این مقادیر در جدول ( )4نشان داده شده است.
ctr

شکل  .2اعداد فازی ذوزنقهای مرب ط به تتریق ت ان اکتی

شکل  .9اعداد فازی ذوزنقهای مرب ط به تتریق ت ان راکتی
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جدول  .0مقادیر اعداد فازی ذوزنقهای برای متغیرهای ورودی
باس

ت ان راکتی (میاوار)

ت ان اکتی (میاوات)

5

71/6

92/92

94

91/69

32/4

27

23/4

90

90/6

99

2

96

93/2

40

40/9

44

22/1

24/1

21

21/1

27/1

9

96/4

34/09

36

37/32

501/6

95/1

94/9

91

91/7

99/1

4

14

19/9

60

65/2

66

1

95/1

94/9

91

91/7

99/1

جدول  .9ولتاژ فازی باسها در حالت پایه
ت ان تتریقی

ولتاژ
باس 5

باس 2

باس 9

0/3Pi

5/0516

5/0054

0/3779

0/39Pi

5/0591

5/0019

0/3965

Pi

5/0532

5/0064

0/3354

5/02Pi

5/0533

5/0074

0/3367

5/5Pi

5/0229

5/0555

5/0012

جدول  .4ت ان فازی عب ری در حالت پایه
ت ان عب ری ()pu

ت ان تتریقی
خط 6-5

خط 6-9

خط 5-2

خط 4-2

خط 4-1

خط 1-9

خط 2-9

0/33Pi

0/9329

0/4275

0/0679

0/2793

0/0437

0/2997

0/0979

0/39Pi

0/3110

0/4379

0/5069

0/9493

0/0313

0/9447

0/0321

Pi

0/3721

0/1202

0/5255

0/9942

0/5565

0/9912

0/5505

5/021 Pi

0/3300

0/1426

0/5913

0/4531

0/5279

0/4211

0/5271

5/5Pi

5/0122

0/6597

0/5744

0/4999

0/5791

0/1954

0/4025

شبیهسازی برای حالت پس از وقوع حمله تروریستی :در این
بخش ،شبیه سازی پخش بار فازی برای حالتهای مختلم حمله به
شبکه قدرت م رد بررسی قرار میگیرد .همانط ر که قبالً نیت ذکتر
شد ،شبیهسازی به ترتی برای مثلفههتایی صت رت متیگیترد کته
دارای باالترین میتان ریسک بهدست آمده ت سط شبکه بیتتین کته
در جدول ( )5نشان داده شده است ،میباشند .در ایتن بختش نیتت
مانند بخش قبلی از اعتداد فتازی نشتان داده شتده در جتدول ()2
استفاده میش د .در ادامه شاخص ریسک به منظ ر ارزیتابی امنیتت
شبکه برای هر یک از حالتهای حمله به مثلفههای شبکه بر اساس
جدول ( )5ارائه شده و نتایج حاصل از آن م رد بحث و بررسی قترار

میگیرد .همچنین در هر یک از حمالت تروریستی فرض متیشت د
که نتایج حاصل از این حمالت فاجعهآمیت است یعنی مثلفته مت رد
نظر به ط ر کامل آسی دیده و از شبکه جدا میش د.
سناریو" 5از دست رفتن ژنراتور شماره  :"0در ایتن بختش
فرض میش د که حمله ای به شبکه بر ،انها شتده و بتر اثتر آن
ژنرات ر شماره  2به ط ر کامل آسی میبیند .نتیهه این حملته از
دست رفتن ت لید در باس  1است .نمای کلی شبکه پس از خروج
ژنرات ر شماره  2از سامانه ناشتی از حملته بته آن در شتکل ()50
نشان داده است .همچنین ،نتایج حاصل از شبیه سازی پخش بتار
فازی برای ولتاژ باسها پس از وقت ع ایتن حملته در شتکل ()55
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نشان داده است .الز بهذکر است که روند شبیهسازی پختش بتار
فازی برای این حالت مانند حالت پایه ب ده و تنیا تفتاوت ،ختروج
ژنرات ر شماره  2از شبکه است .با ت جّته بته شتکل ( )55تمتامی
مقادیر ولتاژ باسها در محدوده مهاز ب ده و در نتیهه تابع شتدت
بر اساس معادله ( )22برابر با صفر است .بنابراین ،مطابق با رابطته
( )26شاخص ریسک ولتاژ برای تمامی بتاسهتا صتفر متیباشتد.
همچنین ،نتایج حاصل از شبیه سازی پخش بتار فتازی بترای تت ان
عب ری از خط پس از وق ع این حمله در شکل ( )52نشان داده است.
در اینها فرض میش د که ت ان پایه برای ایتن شتبکه 100 MVA
ب ده و اضافهبار تمتا خطت ط در  200 MVAیعنتی  2 puاتفتا،
میافتد .با ت جه به شکل ( ،)55از آنهایی که هیچگ نه اضافهباری
در خطت ط ایتتن شتتبکه مشتتاهده نمتتیشت د در نتیهتته براستتاس
رابطههای ( )21و ( )27تابع شدت و در نتیهته شتاخص ریستک
اضافهبار برای تمامی خط ط صفر است.
سناریو" 0از دست رفتن پست شـماره  :"9در ایتن بختش
فرض می ش د که حمله ای به شبکه بر ،ص رت گرفته و بر اثر آن
پست شماره  9به ط ر کامل آسی میبیند .نتیهه ایتن حملته از
دست رفتن بار در باس  9و خروج  9خط از شتبکه استت .نمتای
کلی شبکه پس از خروج پست شماره  9از سامانه ناشی از حملته
به آن در شکل ( )59نشان داده است .همچنین ،نتتایج حاصتل از
شبیه سازی پخش بار فازی برای ولتاژ بتاسهتا و همچنتین تت ان
عب ری از خط پس از وق ع این حمله در شکلهای ( )54و ()51
نشان داده است .همانط ر که در این شکلها مشخص استت ،در
این حالت نیت هیچگ نه کاهش ولتاژ و یا اضافهباری به ترتیت در
ولتاژ باس ها و ت ان عب ری از خط ط مشاهده نمی ش د و بنابراین
شاخص ریسک ولتاژ و اضافهبار خط در این حالت نیت صفر است.

شکل  .55میتان ولتاژ باسهای شبکه پس از حمله به ژنرات ر شماره 2

شکل  .50میتان ت ان عب ری از خط ط پس از حمله به ژنرات ر شماره 2

شکل  .59حمله تروریستی به پست شماره  9و خروج آن از شبکه

شکل  .52حمله تروریستی به ژنرات ر شماره  2و خروج آن از شبکه

شکل  .54میتان ولتاژ باسهای شبکه پس از حمله به پست شماره 9
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بهدست میآید .شاخص ریسک کاهش ولتاژ باسهتا و اضتافه بتار
خط ط در جدول ( )1نشان داده است.

شکل  .51میتان ت ان عب ری از خط ط پس از حمله به پست شماره 9

سناریو" 9از دست رفتن ژنراتور شماره  :"9فرض متیشت د
حمله ای به ژنرات ر شماره  9ص رت گرفته و این مثلفه شتبکه بته
ط ر کامل تخری ش د .از طرفی دییر ،ژنرات ر شماره  9بته بتاس
مرجع 5وصل ب ده و بنابراین یک مثلفه بسیار حیاتی برای شتبکه
قدرت است .اکن ن اگر بر اثر حمله تروریستی این ژنرات ر از شبکه
خارج گردد ،هر سه باس  2 ،5و  9دچار فروپاشی ولتاژ شده و در
نتیهه  Blackoutدر شبکه اتفا ،میافتد .از آنهایی که مقدار ولتاژ
باسها در اثر حمله به این ژنرات ر خارج از محتدوده اعتداد فتازی
(کمتر از  )0/9 puنشانداده شده در شتکل ( )4استت در نتیهته
روش پیشنیادی در این مقاله نمیت اند بترای ارزیتابی امنیتت در
این حالت م رد استفاده قرار گیرد .با این وج د ،مشخص است که
سامانه در این حالت کامالً ناپایدار است.
سناریو" 4از دست رفتن پست شماره  :"1در این حالت ،بر
اثر حمله تروریستی ،پست شماره  1به ط ر کامل آستی دیتده و
از شبکه خارج میش د .نتیهه این حمله از دست رفتن ت لیتد در
باس  1و خروج  2خط از شبکه است .نمای کلتی شتبکه پتس از
خروج پست شماره  9از سامانه ناشتی از حملته بته آن در شتکل
( )56نشان داده است .همچنتین ،نتتایج حاصتل از شتبیه ستازی
پخش بار فازی برای ولتاژ باسها و همچنین ت ان عب ری از ختط
پس از وق ع ایتن حملته در شتکلهتای ( )57و ( )59نشتان داده
است .با ت جه به شکل ( ،)57مشاهده میش د که ولتاژ بتاس  9از
 0/31 puکمتر است .بنابراین این باس در معرض ریسک ناشی از
کاهش ولتاژ قرار دارد .مقدار این ریسک را میت ان بتا استتفاده از
رابطه ( )90تعیین کرد .بر این اساس ،با ت جه به رابطه ( )90ابتدا
با استفاده از حاصلضرب تابع امکان (شکل  )57و شدت کتاهش
ولتاژ (شکل  )4ریسک اولیه محاسبه میش د کته در شتکل ()53
نشان داده است .مطابق با این شکل ،مقدار بیشینه ریسک برابر با
 0/036است .سپس ریسک نیایی که همان شاخص ریسک استت
بر اساس رابطه ( )26با ضرب بیشینه ریستک در میتتان احتمتال
حمله بته پستت شتماره  1کته در جتدول ( )5نشتان داده استت
Slack Bus

1

شکل  .59ریسک کاهش ولتاژ در باس  9ناشی از حمله به پست شماره 1
جدول  .1شاخص ریسک ناشی از حمله به پست شماره 1
2

9
0/0996

5

0

باس
شاخص ریسک ولتاژ

0

2-9

4-2

5-2

6-9

6-5

خط

0

0

0

0

0

شاخص ریسک
اضافه بار

سناریو" 1از دست رفتن پست شـماره  :"2تتأثیر از دستت
رفتن این مثلفه بر روی شبکه ناشی از حملته تروریستتی ،مشتابه
سناری  9است.
سناریو " 2از دست رفتن خط  :"2-9در ایتن بختش فترض
میش د که حملهای به شبکه بر ،انها شده و بر اثر آن ختط -9
 6از مدار خارج گردد .نمای کلی شبکه پس از خروج خط  6-9از
سامانه ناشی از حمله تروریستی در شکل ( )20نشان داده استت.
نتیهه این حمله از دست رفتن خطی از شتبکه استت کته نقتش
اصلی را در تغذیه بار متصل به بتاس  9ایفتا متیکنتد .همچنتین،
نتایج حاصل از شبیه سازی پخش بار فازی برای ولتتاژ بتاسهتا و
همچنین ت ان عب ری از خط پس از وق ع این حمله به ترتیت
در شکلهای ( )25و ( )22نشان داده استت .بتا ت جته بته شتکل
pu
( ،)25مشاهده میشت د کته ولتتاژ بتاسهتای  2و  9از
 0/31که مقدار مهاز برای ولتاژ شبکه میباشتد کمتتر استت .در
نتیهه می ت ان با روش پیشنیادی شاخص ریسک برای ولتاژ ایتن
دو باس را به دست آورد .بر این اساس ،ابتتدا بتا ت جته بته رابطته
( ،)90با استفاده از حاصلضرب تابع امکان (شتکل  )25و شتدت
کاهش ولتاژ (شکل  )4ریسک اولیه برای ایتن دو بتاس محاستبه
میش د که در شکلهای ( )29و ( )24نشان داده است .بر استاس
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شکلهای ( )29و ( ، )24مقدار بیشینه ریسک برای بتاس  2و 9
به ترتی برابر با  0/0042و  0/212است .سپس شاخص ریستک
مطابق با رابطه ( )26با ضرب بیشینه ریستک در میتتان احتمتال
حمله به خط  6-9کته در جتدول ( )5نشتان داده استت حاصتل
میش د .از طرفی دییر ،با درنظر گرفتن معیار اضتافهبتار خطت ط
یعنی  ،2 puشکل ( )22نشان میدهد که خط  6-5دچار اضافهبار
شده است .بنابراین با روش پیشنیادی میتت ان شتاخص ریستک
مرب ط به این اضافه بتار را نیتت تعیتین نمت د .در ایتن حالتت نیتت
همانند روند محاسبه شاخص ریسک برای کاهش ولتتاژ ،ابتتدا بتا
ت جه به رابطه ( ،)27با استفاده از حاصلضرب تابع امکان (شتکل
 )22و شدت اضافهبار (شکل  )1ریسک اولیه برای اضتافهبتار ایتن
خط محاسبه میشت د کته در شتکل ( )21نشتان داده استت .بتر
اساس شکل ( ،)21مقدار بیشینه ریسک برای این ختط برابتر بتا
 0/912است .سپس مطابق با رابطه ( )27با ضرب بیشینه ریسک
در میتان احتمال حمله به خط  6-9که در جدول ( )5نشان داده
شده است شاخص ریستک بترای اضتافهبتار ایتن ختط محاستبه
میش د .شاخص ریسک کاهش ولتاژ باسها و اضافه بتار خطت ط
در جدول ( )6نشان داده است.

شکل  .05میتان ولتاژ باسهای شبکه پس از حمله به خط 6-9

شکل  .00میتان ت ان عب ری از خط ط پس از حمله به خط 6-9

سناریو" 2از دست رفتن خط  :"2-5بر اثر حمله تروریستتی
به خط  ،6-5ولتاژ باسهای 5و  2دچار فروپاشتی شتده و ولتتاژ
باس  9نیت در مرز ناپایداری قرار میگیرد .بنابراین ،در این حالتت
نیت شبکه به شدت ناپایتدار بت ده و از آنهتایی کته مقتادیر ولتتاژ
باسها در خارج از محدوده اعداد فازی (کمتتر از  )0/9 puنشتان
داده شده در شکل ( )4است در نتیهه روش پیشتنیادی در ایتن
مقاله نمی ت اند برای ارزیابی امنیت در این حالتت مت رد استتفاده
قرار گیرد .با این وج د ،مشخص است که ستامانه در ایتن حالتت
کامالً ناپایدار است.

شکل  .09ریسک کاهش ولتاژ در باس  2ناشی از حمله به خط 6-9
جدول  .2شاخص ریسک ناشی از حمله به خط 6-9
9

2

5

باس

0/5075

0/0059

0

شاخص
ریسک ولتاژ

1-9

شکل  .02حمله تروریستی به خط  6-9و خروج آن از شبکه

2-9

4-2

5-2

2-9

6-5

خط

0

0

0

0

0/5436

شاخص
ریسک
اضافه بار
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ارائه شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی؛ رضا غفارپ ر و همکاران

تابع امکان برای ولتاژ باسها و ت ان عبت ری از خطت ط محاستبه
 سپس با درنظر گرفتن دو پارامتر مرتبط با امنیت سامانه.میش د
 یک تتابع،قدرت یعنی پارامترهای کاهش ولتاژ و اضافهبار خط ط
 در نیایتت بتا.شدت برای هر یک از این پارامترها تعیین می ش د
استفاده از ت ابع امکان محاستبه شتده و همچنتین ت ابتع شتدت
 شاخص ریسک برای کاهش ولتاژ باسها و اضافهبتار،تعریم شده
 الز.خط ط ناشی از حمله تروریستی بته شتبکه ارائته متیشت د
بهذکر است که شاخص بهدست آمده مرب ط به ریسک کل شبکه
نمیباشد بلکه برای هر باس و یا یک خط شتبکه بته طت ر مهتتا
محاسبه میش د کته بتر استاس آن برنامتهریتتان ستامانه قتدرت
میت انند از این شتاخصهتا بترای برنامتهریتتی آینتده ستامانه و
.همچنین ارزیابی امنیت شبکه استفاده نمایند

6-9  ناشی از حمله به خط9  ریسک کاهش ولتاژ در باس.04 شکل
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 نتیجهگیری.4
در این مقاله برای ارزیابی امنیت سامانه قدرت بتا درنظتر گترفتن
عد قطعیت در تتریق ت ان به شبکه یک روش ترکیبی مبتنی بر
 در گتا، بر همین اساس.تر ری احتمال و تر ری امکان ارائه شد
 میمتترین مثلفتههتای ستامانه، با استفاده از تر ری احتمال،اول
قدرت که میتان ریسک ناشی از حمتالت تروریستتی بته آنهتا از
سایر مثلفه ها بیشتر است شناسایی شده و میتان احتمتال حملته
 الز بهذکتر استت.به هر یک از این مثلفهها نیت محاسبه میش د
که استفاده از تر ری احتمتال در ایتن مقالته بته دو دلیتل دارای
 میتان احتمتال، اول اینکه با استفاده از این تر ری.اهمیت است
 دلیل دو ایتن.حمله به مثلفههای شبکه قدرت مشخص میش د
 بتا بتهکتارگیری ایتن ترت ری و شناستایی میتمتتترین،استت کته
مثلفههای سامانه قدرت از نظر میتان ریسک حمله به آنها تعداد
 بتا،  در گتا دو.شبیه سازی ها در گا بعدی کاهش خ اهد یافت
بهکارگیری تر ری امکان به عن ان ابتاری برای متدلستازی عتد
 ابتتدا،قطعیت و همچنین استفاده از شبیهسازی پخش بار فتازی
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