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 گيري به منظور تخمين حالت  اندازه دستگاههاييابي بهينه مكان
  ژنتيكمالگوريت با استفاده از 

 
                دكتر سيد حسين حسينيان            مجتبي كوثري                         

 دانشگاه صنعتي اميركبير
 ايران  - تهران 

  

 
 .گيريها يابي بهينه اندازه ، قابليت اطمينان، الگوريتم ژنتيك، مكانپذير رؤيتتخمين حالت، :  ليديكلمات ك

 
 
 
 

 چكيده
يابي بهينه دستگاههاي  در اين مقاله روشي جديد براي مكان

 سيستمهاي 1تخمين حالتهاي قدرت جهت  گيري شبكه اندازه
نصب نيازهاي اساسي در طراحي محل . گردد قدرت ارائه مي

 و قابليت 2پذيري گيري شامل رؤيت دستگاههاي اندازه
منظور از قابليت . ، به همراه مينيمم كردن هزينه است3اطمينان

 ها RTUاطمينان اين است كه با خروج هر كدام از 
)Remote Terminal Unit (پذير   سيستم هنوز رؤيت

روش . بوده و بتوان برنامه تخمين حالت را اجرا كرد
در پايان . باشد زي مورد استفاده الگوريتم ژنتيك ميسا بهينه

 باس 30 و 14هاي  مقاله نتايج بدست آمده بر روي شبكه
IEEEآورده شده است . 

 
 

                                                 
1. State estimation 
2. Observability 
3.  Reliability 

 مقدمه 
امروزه مونيتورينگ دقيق از عملكرد سيستم از مهمترين 

تخمين حالت .  باشد اهداف مراكز كنترل سيستم قدرت مي
 4زننده تخمين.  باشد  هدفي ميابزار اساسي در رسيدن به چنين

هاي قابل اطمينان و  اي است كه جهت تهيه داده حالت برنامه
ها همچون تجزيه و تحليل سيستم،  كامل براي ديگر برنامه

اساسا  تخمين . گيرد سازي، مورد استفاده قرار مي كنترل و بهينه
حالت وظيفه از بين بردن خطاهاي كوچك موجود در 

 وخطاهاي بزرگ ناشي از مخابره  گيري دستگاههاي اندازه
گيري را به عهده  اطالعات و يا اتصال نادرست وسائل اندازه

گيريهايي جمع آوري شده از  تخمين زننده حالت اندازه. دارد
راكتيو تزريقي باسها، توان /سطح شبكه مانند توان اكتيو

د راكتيو خطوط و اندازه ولتاژ و پارامترهايي از شبكه مانن/اكتيو
امپدانس خطوط را به همراه توپولوژي و ساختار شبكه به 

گيريها  عنوان ورودي دريافت كرده و در صورتيكه تعداد اندازه

                                                 
4. State estimator 
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كافي و در محلهاي مناسبي از شبكه قرار گرفته باشند، تخميني 
منظور از . كند از حالت سيستم را به عنوان خروجي توليد مي

لتاژ در باسها مختلف همچون اندازه و زاويه و حالت كمياتي
باشند كه بتوان ديگر كميات شبكه را بر اساس آنها بدست  مي

 .آورد
هر زمان كه بخواهيم براي اولين بار در شبكه از تخمين 
حالت استفاده كنيم و يا برنامه تخمين حالت را گسترش دهيم 

اي معين كنيم  گيريها را به گونه بايست مكان و طرح اندازه مي
از جمله نيازهاي مهم . آورده سازد اين برنامه را بركه نيازهاي 

پذيري و قابليت اطمينان طرح دستگاههاي  اين برنامه رؤيت
در اين مقاله با روشي بر مبناي الگوريتم .  است گيري اندازه

گردد  اي معين مي  به گونه گيري ژنتيك طرح دستگاههاي اندازه
 .زينه برآورده سازدها را به همراه مينيمم كردن ه كه اين نياز

 
  تخمين حالت

توان روابط تخمين حالت را به صورت  به طور مختصر مي
 :زير بيان كرد

eXhZ += )( 
 برداري از توابع غير خطي كه hگيريها،  بردار اندازهZكه
 بردار Xسازد، ميگيريها را به متغيرهاي حالت مرتبط  اندازه

متغيرهاي حالت، كه اكثرا همان اندازه و زاويه ولتاژ در 
 مدل كننده خطاي موجود در eباشد و  باسهاي مختلف مي

گيريها است كه داراي توزيع نرمال و ميانگين صفر  اندازه
شده كه مينيمم دار  حال با روش حداقل مربعات وزن. باشد مي

∧ را كه باXباشد، تخمين بردار كردن رابطه زير مي

X نشان 
 :آوريم دهيم، بدست مي مي

[ ] [ ] [ ])()()(min 1 XhZRXhZX T −−= − 
  گيري  كوواريانس خطاهاي اندازهRكه ماتريس قطري 

  گيري ريانس خطاهاي اندازهبوده و عناصر قطري آن مقدار وا
با حل رابطه باال به روش نيوتن رافسون و . باشند مربوطه مي

رسيم  ناديده گرفتن مشتقات مرتبه دو به باال به معادله زير مي

∧كه با حل آن

Xآيد  بدست مي: 
)1     ([ ] [ ])()()( 1 kkTkk XhZRXHXXG −=∆ − 

kkk XXX ∆+=+1 
]كه  ] HRHG T شود   شناخته مي1 به نام گين ماتريس=−1

 .باشد  ميh ماترس ژاكوبينHو 
 

  گيري پذيري طرح اندازه رؤيت
پذير گويند اگر   رؤيت گيري به يك طرح دستگاههاي اندازه

دست گيريهاي موجود تمام متغيرهاي حالت را ب بتوان با اندازه
. ناپذير گويند در غير اين صورت به آن رؤيت. آورد

پذيري قابل حل بودن معادالت  تخمين حالت را معين  رؤيت
بايستي  نمايد و لذا هميشه قبل از انجام  تخمين حالت مي مي

پذيري به نوع،  رؤيت. پذيري سيستم اطمينان داشت از رؤيت
 .گيريها در شبكه بستگي دارد تعداد و محل اندازه

12 باسه،Nاز آنجا كه در يك شبكه  −N  متغير حالت 
كه شامل زاويه ولتاژ تمام باسها، به جز باس مبنا كه برابر با 

واندازه )  متغير زاويه ولتاژN−1(شود  صفر در نظر گرفته مي
باشد، وجود  مي)  متغير اندازه ولتاژN(ولتاژ در تمام باسها 

پذيري معادالت تخمين حالت بايستي رتبه  دارد براي حل
12 برابر باG و در نتيجهHماتريس −Nاساس .  باشد

در اين . ري عددي نيز بر همين مبنا استيپذ روشهاي رؤيت
 به ماتريسهاي باال و پايين Gروشها با مجزاسازي ماتريس

همچنين . [1]گردد مثلثي، مرتبه ماتريس گين مشخص مي
پذيري از ماتريس گين  براي سادگي در محاسبات رؤيت

در تخمين حالت خطي . شود تخمين حالت خطي استفاده مي
 به θ−Pت معادال2با تقريبهايي مشابه پخش بار خطي

در نتيجه با استفاده از . شود صورت خطي تبديل و حل مي
پذير بودن سيستم از  گين ماتريس تخمين حالت خطي،رؤيت

اما از آنجا كه در واقع . گردد لحاظ زاويه ولتاژ مشخص مي
تزريقي به باسها و جاري شده در (گيريهاي توان  اندازه

پذيرد،  صورت مي) راكتيو/يواكت(به صورت جفت ) خطوط
پذير باشد از نظر اندازه  سيستمي كه از نظر زاويه ولتاژ رؤيت

پذير خواهد بود به اين شرط كه حداقل يك  ولتاژ نيز رؤيت
كه اين به دليل يكي بيشتر . گيري ولتاژ نيز صورت گيرد اندازه

                                                 
1. Gain matrix 
1. DC load flow 
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لذا . باشد  ولتاژ نسبت به زاويه ولتاژ مي بودن متغيرهاي اندازه
گيريهاي ولتاژ در  براي تضمين مطلب فوق ما تمام اندازه

باشند را، به   ميRTUاي كه داراي  باسهاي توليد كننده
 .كنيم گيريها اضافه مي مجموعه اندازه

گيريها به تعداد متغيرهاي حالـت نسـبت          نسبت تعداد اندازه  
هـاي واقعـي در      اين نسـبت در شـبكه     . شود   ناميده مي  1اضافي
گيريها مساوي تعداد     وقتي تعداد اندازه  .  است 2,2 تا   1,7حدود  

متغيرهاي حالت باشد، اين نسبت برابر يـك بـوده و مـاتريس             
ــرايب  ]ض ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] 111 −−− RHHRH TT ــه ــه )  1( در رابط ب

[ ] 1−H )   اگر[ ]H در اين  . يابد  كاهش مي ) پذير باشد    معكوس
]حالت ماتريس    ] 1−R     گيريهـاي حتـي      اثري ندارد و همه اندازه

با وجـود داشـتن خطـا بايسـتي اسـتفاده گردنـد و اگـر يـك                  
ناپذير و معـادالت      گيري را از دست بدهيم، شبكه رؤيت        اندازه

بنـابراين در اختيـار     . تخمين حالت غير قابل حل خواهند بـود       
تم بـراي  گيري از نقاط حسـاس سيسـ   داشتن تعداد كافي اندازه  

 .اطمينان از داشتن يك تخمين خوب الزم است
 

  گيري قابليت اطمينان طرح دستگاههاي اندازه
گيريها غير قابل  از آنجا كه بروز خطا و از دست دادن اندازه

انكار است، داشتن يك حد قابل قبول از قابليت اطمينان در 
پذيري و اجراي  ، براي ضمانت از رؤيت گيري طرح اندازه

در دسترس .  باشد امه تخمين حالت الزم و ضروري ميبرن
  شود آوري مي گيري كه از سطح شبكه جمع بودن هر اندازه

داراي احتمال بااليي است در نتيجه احتمال از دست دادن 
گيري كه در محلهاي مختلف شبكه  همزمان چند اندازه

لذا ما اين حالت را در محاسبات . باشند بسيار پايين است مي
از طرفي بروز خطا در . گيريم بليت اطمينان در نظر نميقا

هاي  سيستمهاي مخابراتي كه براي ارسال اطالعات از پايانه
تر است زيرا  گردد، معمولتر و خطرناك دور دست استفاده مي
گيري را از دست   چندين اندازهRTUبا از دست دادن هر 

هايي در بنابراين در اين مقاله بروز چنين خطا. خواهيم داد
شود و طرح  محاسبات قابليت اطمينان در نظر گرفته مي

                                                 
2. Redundancy ratio 

گردد كه با از   به صورتي معين مي گيري دستگاههاي اندازه
 ها، يعني از دست دادن تمام RTUدست دادن هر كدام از 

باشند، هنوز سيستم  گيريهايي كه بر روي يك باس مي اندازه
 .لت استفاده نمودپذير بوده و بتوان از برنامه تخمين حا رؤيت
 

 تابع هزينه
 زماني  گيري مسلما بهينه بودن يك طرح دستگاههاي اندازه

است كه بتوان با كمترين هزينه نيازهاي مربوطه را برآورده 
در اين مورد هزينه كلي يك طرح دستگاههاي . ساخت
 :توان به صورت زير تعريف نمود  را مي گيري اندازه

tttotal METERMRTUNCOST coscos ×+×= 
گيريها،   تعداد كل اندازهM ها، ،RTU تعداد N در آنكه

tRTU cos هزينه هر RTU و tMETERcos هزينه متوسط هر 
 ها برابر با RTUدر اين مقاله تعداد . باشد  مي گيري اندازه

 . گيرد است  صورت مي گيري ازهتعداد باسهايي كه در آنها اند
 ها باالتر از هزينه RTUاز آنجا كه هزينه مربوط به 

 ها را RTUتوان هزينه  است مي گيري دستگاههاي اندازه
 .گيريها در نظر گرفت چندين برابر هزينه اندازه

  
 ساختار الگوريتم ژنتيك

شود كه خوانندگان با اصول   در اين مقاله فرض مي
ك آشنايي كافي دارند و  لذا در اين قسمت، تنها الگوريتم ژنتي

روشي  كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، 
 2در الگوريتم به كار رفته براي كدبندي .شود توضيح داده مي

 يا بيتي استفاده 4 از روش دودويي3اطالعات در كروموزومها
 شده است و به اين ترتيب صورت گرفته است كه در بيتهاي

 توان تزريقي باسها، و هايگيري سمت راست كروموزوم، اندازه
گيريهاي توان جاري شده در خطوط قرار  در بقيه بيتها اندزه

و  يك يا صفر بودن هر كدام از بيتها به ترتيب . گيرند مي
گيري مربوطه در  معرف وجود داشتن يا وجود نداشتن  اندازه

ابراين هر كروموزوم بن. باشد گيري مي طرح دستگاههاي اندازه
 .باشد گيري مي نشان دهنده يك طرح اندازه

                                                 
1. Coding 
2. Chromozome 
3. Binary 
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 و 2 بعدي از عملگرهاي تركيب1براي توليد كردن نسلهاي
عملگر تركيب به همان صورت .  استفاده شده است3جهش

معمول بوده، يعني با انتخاب يك محل تصادفي، بيتها در يك 
 و شوند طرف اين محل تصادفي از دو كروموزوم جابجا مي

مانند و به اين  بيتهاي طرف ديگر به همان صورت باقي مي
عملگر . گردد صورت دو فرزند براي نسل بعدي توليد مي

كند كه در كروموزوم مورد  جهش نيز به اين صورت عمل مي
گيريها  نظر به تعداد تصادفي، كه وابسته به تعداد اندازه

عني بيت شوند ي باشد، بيتهاي آن به طور تصادفي عكس مي مي
 . شود يك به بيت صفر و بيت صفر به بيت يك تبديل مي

اند كه با  اعضاي  نسل بعدي به اين صورت انتخاب شده
هاي معين شده،  تركيب و جهش كروموزومها بر اساس احتمال

فرزندان حاصل از تركيب و كروموزومهاي جهش يافته به 
رين همچنين كروموزومي كه بيشت. گردند نسل بعدي منتقل مي

بقيه . گردد  را داراست به نسل بعدي منتقل مي4برازندگي
 از 5كروموزومهاي نسل بعدي به روش انتخاب چرخ رولت

 .   گردند نسل قبلي تعيين مي
 :گردد  نيز به صورت زير تعريف مي6تابع هدف

totalCOST
funObjectiv 1

= 

 .انجامد كه ماكزيمم كردن آن به مينيمم كردن تابع هزينه مي
 
 گوريتم قابليت اطمينانال

 از نظر  گيري  مسلما براي اينكه طرح دستگاههاي اندازه
اقتصادي به صرفه باشد بايستي تابع هزينه كلي، با اين شرط 

. گيري داراي قابليت اطمينان است، مينيمم گردد كه طرح اندازه
لذا قبل از محاسبه تابع هزينه هر كروموزوم، الگوريتم ديگري 

در . بايستي اجرا گردد ز قابليت اطمينان آن، ميبراي ضمانت ا
گيريهايي به طرح مورد نظر اضافه  طي اين الگوريتم اندازه

گردند تا در نهايت طرح مورد نظر داراي قابليت اطمينان  مي

                                                 
4. Generation 
5. Crossover 
6. Mutation 
7. Fitness 
8. Roulette wheel 
9. Objective function 

گيريها به صورت مجازي انجام  اضافه كردن اندازه. شود
گيرد يعني بر روي كروموزوم مربوطه تغييري صورت  مي
گيرد، اما تابع هزينه مربوط به اين كروموزوم و همچنين  نمي

گيرد   كه در اين الگوريتم صورت ميپذيريي رؤيتمحاسبات 
گيريهاي  گيريهاي موجود در كروموزوم و اندازه بر اساس اندازه

مراحل اين . گيرد مجازي اضافه شده به آن صورت مي
 مجموعه bZالگوريتم به صورت زير است كه در آن

 مجموعه rZگيريها قبل از ورود به اين الگوريتم است و اندازه
 :باشد گيريهاي اضافه شده به آن مي اندازه

 :مراحل
 :مرحله اول

rbگيريها   با مجموعه اندازه ZZ U در آغاز (  آغاز كنrZ 
 ).خالي است

 : حله دوممر
 . را خالي كنcZ مجموعه -
iRTU) Ni  براي هر - ,...,2,1= :(iRTU ) تمام
گيريها حذف  را از مجموعه اندازه) گيريها موجود در آن اندازه

 كه گيريهايي پذير نبود اندازه نما، آنگاه اگر سيستم رؤيت
، را تعيين نما و براي czپذير كنند، توانند سيستم را رؤيت مي

cciهر كدام از آنها اگر  Zz  بود به تعداد انتخاب شدن آن ∋
cci يكي اضافه نما و اگر  ،cinگيري، اندازه Zz ∉ ،ciz را به 

cZ اضافه و مقدار cinرا برابر يك قرار ده   . 
 : مرحله سوم

، مقدار هزينه زير را cZگيريهاي   براي هر كدام از اندازه-
 :محاسبه كن

cicici nCostCost /=∆ 
 و در ciz  گيري فه كردن اندازه هزينه اضاciCostكه 

 باشد، فقط RTUصورتيكه در باسي واقع شده كه در آن 
 است و در غير اينصورت برابر جمع tMETERcosبرابر هزينه 

tRTU وtMETERcosهاي  هزينه cosباشد  مي . 
باشد به   مي∆ciCostاراي كمترين  را كه د گيري اندازه -

 .گيريها اضافه نماييد مجموعه اندازه
 :مرحله چهارم
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 تهي باشد متوقف شو در غير اين صورت به cz اگر -
 .مرحله اول باز گرد

گيريهايي را تعيين كنيم كه  در مرحله دوم براي اينكه اندازه
پذير  هايي كه رؤيت  كند، ابتدا شاخهپذير سيستم را رؤيت

گيريهاي تزريقي  آنگاه اندازه. [1]كنيم  نيستند را مشخص مي
توان در دو باس مجاور آن شاخه و همچنين اندازه توان 
جاري شده در آن شاخه كه در هر كدام از باسهاي مجاور 

گيريهايي كه آن شاخه  تواند صورت گيرد، به عنوان اندازه مي
 . [2]شود كنند در نظر گرفته مي ذير ميپ را رؤيت

 
 ي نمونهها نتايج بدست آمده بر روي شبكه

در اين قسمت نتايج حاصله از اجراي روش فوق توسط 
افزاري كه به همين جهت نوشته شده است بر روي   نرم

در ابتدا .  آورده شده استIEEE باسه 30 و 14 هاي شبكه
 و مينيمم هزينه انجام پذيري يابي را تنها با شرط رؤيت مكان
 پنج برابر هزينه RTUدر اين محاسبات هزينه هر . دهيم مي

 :گيري يعني متوسط هر اندازه
1,5 coscos == tt METERRTU  

، احتمال تركيب كروموزومها 50تعداد كروموزومها برابر 
 در نظر 0005/0 و احتمال جهش كروموزومها برابر 4/0برابر 

پذيري و  ه در اين حالت تنها رؤيتاز آنجا ك. گرفته شده است
گيرد،  گيري مد نظر قرار مي هزينه طرح دستگاههاي اندازه

پذيري طرح  گيريهايي كه به رؤيت روش، حداقل تعداد اندازه
همانطور كه بيان شد ( آورد  شوند را بدست مي منتج مي

پذيري برابر با تعداد  گيريها براي رؤيت حداقل تعداد اندازه
باشد كه روش چون بر مبناي  الت ميمتغيرهاي ح

گيري هاي توان به  باشد و اندازه پذيري زاويه ولتاژ مي رؤيت
22شوند، تعداد  صورت جفت انجام مي −Nگيري از   اندازه

لذا بايستي حداقل يك . شود راكتيو مشخص مي/نوع توان اكتيو
گيريها   اندازهگيري ديگر از نوع ولتاژ به اين مجموعه اندازه

 اين RTUمسلما به علت وجود هزينه .). اضافه گردد
شوند كه در تعداد باس  يابي مي گيريها به صورتي مكان اندازه

البته مسئله در اين حالت ممكن است . كمتري واقع شوند
طرح دستگاههاي )  1(شكل. داراي چندين جواب باشد

دهد  ت نشان مي باسه در اين حال14گيري را براي شبكه  اندازه
بايستي  راكتيو خالص تزريقي مي/گيريهاي توان اكتيو كه اندازه

راكتيو خطوط /گيريهاي توان اكتيو  و اندازه9، 6، 4در باسهاي 
، 6-13، 6-12، 6-11، 5-1، 4-5، 4-3، 4-2هاي  در شاخه

تابع هزينه در اين حالت به .  صورت گيرد9-10 و7-9، 7-8
گيري  تن هزينه مربوط به اندازهبدون در نظر گرف (51مقدار
 را صفر در نظر RTUدر صورتيكه هزينه . رسد مي) ولتاژ

گيريها در تعداد  بگيريم آنگاه فشاري براي متمركز شدن اندازه
گيريها در سطح  باسهاي كمتر، وجود نخواهد داشت و اندازه

در اين حالت مسئله ممكن است . شوند شبكه پراكنده مي
اي از  نمونه. سبت به حالت قبل داشته باشدجوابهاي بيشتري ن

در اين حالت . آورده شده است) 2(جواب اين حالت در شكل
 .  خواهد بود26هزينه طرح 

گيريها شبكه  مسلما در مورد قبل با خروج هر كدام از اندازه
يابي بهينه داراي جوابهاي  شد و مسئله مكان ناپذير مي رؤيت

ابليت اطمينان را نيز به در اين قسمت شرط ق. زيادي است
در اين صورت جوابهاي  بهينه مسئله  . كنيم يابي اضافه مي مكان

بسيار محدود و حتي يكتا بوده و با خروج هر كدام از 
گيريهاي موجود بر روي يك  گيريها و بلكه تمام اندازه اندازه

طرح ) 3(شكل. پذير باقي خواهد ماند باس، شبكه هنوز رؤيت
دهد   باسه در اين حالت نشان مي14 براي شبكه گيري را اندازه

راكتيو تزريقي در باسهاي /گيريهاي توان اكتيو كه بايستي اندازه
راكتيو /گيريهاي توان اكتيو  و اندازه13، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4

 و 9-14، 6-12، 5-1، 4-2، 2-3، 2-1هاي خطوط در شاخه
 خواهد 75رتابع هزينه در اين مورد براب.  صورت گيرد14-13
 باسه 30نيز نتايج همين حالت را براي شبكه ) 4(شكل. بود

راكتيو /گيريهاي توان اكتيو دهد كه بايستي اندازه نشان مي
، 18، 17، 15، 12، 11، 10، 9، 7، 4، 3، 2تزريقي در باسهاي 

راكتيو /گيريهاي توان اكتيو  و اندازه30 و 28، 27، 25، 24، 20
، 10-21، 7-8، 7-2، 6-7، 3-1، 2-1هاي  خطوط در شاخه

16-12 ،12-13 ،18-15 ،19-18 ،10-20 ،21-22 ،22-24 ،
تابع هزينه .  صورت گيرد30-29 و 29-27، 25-26، 27-25

 . خواهد بود173اين مورد نيز برابر 
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گيريهاي ولتاژ در  همانطور كه قبال نيز بيان شد اندازه
نيز به اين باشد را   ميRTUباسهاي توليد كننده كه در آنها 

 .كنيم گيريها اضافه مي مجموعه اندازه

 
 

 
  باسه 14گيريها در شبكه  مكانيابي اندازه. 1شكل

 پذيري به منظور رؤيت

 
 
 
 
 
 

 
  باسه 14گيريها در شبكه  مكانيابي اندازه. 2شكل

 ) برابر باصفرRTUهزينه (پذيري به منظور رؤيت
 
 

 
  باسه14گيريها در شبكه  مكانيابي اندازه. 3شكل

 پذيري و قابليت اطمينان  به منظور رؤيت
 
 
 

 توان اكتيو و راكتيو تزريقي
 توان اكتيو و راكتيو جاري در خطوط

 
 

 
  باسه30گيريها در شبكه  مكانيابي اندازه. 4شكل

 پذيري و قابليت اطمينان به منظور رؤيت
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 گيري نتيجه
يابي بهينه دستگاههاي  در اين مقاله روشي براي مكان

 قدرت جهت تخمين حالت در هاي گيري در شبكه اندازه
گيري بدست  طرح اندازه. هاي قدرت ارائه گرديده است شبكه

پذيري و قابليت اطمينان برنامه تخمين  آمده نيازهاي رؤيت
ترين  اصلي ترين و كند كه جز اساسي حالت را برآورده مي

ه لذا  با توجه به اينكه برنام. باشند نيازهاي اين برنامه مي
تخمين حالت بزودي يكي از اجزاء الينفك مراكز كنترل 

گردد، روش ارائه شده در اين مقاله به همراه  سيستم قدرت مي
گيريها مورد  توانند براي مكانيابي اندازه افزار تهيه شده، مي نرم

 . استفاده قرار گيرند
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