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 تخمين بار پستهاي شبكه توزيع 
  تجهيزات اندازه گيري محدودجـايابيبا 

 
            محسن پارسا مقدم                 محمود محموديانعبداالمير ياقوتي 

              شركت پااليش نيرودانشگاه تربيت مدرس      اي تهران  برق منطقه                       
 
 

 ، تجديد ساختار بازار برقتخمين حالت ، تخمين بار ،شبكه توزيع ، بهره برداري بهينه  : كلمات كليدي
 
 
 

 :چكيده
شركتهاي برق جهت استفاده بهينه ازتجهيزات سيستم 
قدرت الزم است همواره سه فاكتور ذيل را درهنگام بهره 

 .برداري در نظرداشته باشند
 بهره برداري اقتصادي  •

 ي با كيفيتتوزيع انرژي الكتريك •

 توزيع انرژي الكتريكي مطمئن •
جهت انتخاب صحيح نقطه كارسيستم قدرت با در نظر 
گرفتن سه فاكتور فوق و نيل به هدف بهره برداري بهينه شرط 

 .الزم دانستن حالت سيستم مي باشد
شبكه هاي توزيع نيروي برق بخش مهمي از سيستم قدرت 

ت بازار برق ، مي بوده كه تخمين حالت آن ،با توجه به تحوال
تواند نقش مهمي در بهبود بهره برداري از سيستم قدرت و 

تعداد گره هاي .استفاده بهينه از تجهيزات را امكان پذير سازد
نقاط بار بسيار و عدم آشنايي   تعداد شاخه هاي زياد ، فراوان،

از ميزان مصرف نقاط بار،  از عمده مشكالتي است كه تخمين 
 .را با پيچيدگي خاص روبرو ساخته استحالت اين سيستم 

مهمترين عامـل در تخمـين حالـت شـبكه هـاي توزيـع              
در اين مقالـه هـدف      . دانستن بار مصرفي نقاط بار مي باشد      

) بـار (گيري پارامترهاي شبكه    جايابي كمينه تجهيزات اندازه   
جهت تخمين بـار كليـه پسـتهاي شـبكه توزيـع بـا خطـاي           

بـه ميـزان بـار، الگـوي        روش پيشـنهادي    .محدود مي باشـد   
مصرف بار ، همبستگي بار پستها و توپولوژي شبكه بستگي          

 .دارد
 9روش پيشنهادي برروي يك فيدر توزيع شبكه تهران با 

نقطه بار مورد مطالعه قرار گرفته كه نتايج تخمين بار و مقايسه 
آن با مقادير واقعي بار حاكي از مطلوب بودن روش پيشنهادي 

 .اندازه گيري مي باشدجايابي تجهيزات 
 

 مقــدمه 
تخمين حالت ، عمل تخصيص مقدار به يك متغير حالت 
نامعلوم سيستم بر طبق معيار بخصوص است كه با استفاده از 

معموالً اندازه گيري .اندازه گيري از آن سيستم انجام مي شود
حاالت ناقص و اضافي دارد و عمل تخمين حاالت سيستم ، 
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ري صورت مي پذيرد كه با حداكثر و يا بر اساس روشهاي آما
حداقل كردن معياري به خصوص، مقادير واقعي متغيرهاي 

در سيستم قدرت ،متغيرهاي ].4[حالت تخمين زده مي شود
حالت شامل ولتاژ گره ها ،جريان شاخه ها و توان مصرفي 
نقاط بار مي باشد كه با تعيين اين متغييرها امكان محاسبه بار 

...  ها ، ولتاژ گره هاي ، جريان شاخه ها و خطوط، بار پست
اندازه گيريهايي مورد .سيستم در نقطه كار آن فراهم مي گردد

نياز است تا بتوان عملكرد سيستم را در وضعيت بالدرنگ 
جهت بهره برداري بهينه با توجه به سه فاكتور ذيل ارزيابي 

 .نمود
 بهره برداري اقتصادي 

 فيت توزيع انرژي الكتريكي با كي 

 توزيع انرژي الكتريكي مداوم 
ورودي به يك تخمين گر شامل اندازه گيري هاي ناقص از 

اطالعات خروجي از تخمينگر در .مقادير ولتاژ و توان مي باشد
مراكز كنترل سيستم در مطالعات توزيع اقتصادي بار با در نظر 
گرفتن كيفيت انرژي توزيع شده و قابليت اطمينان در توزيع 

 .لكتريكي مداوم بكار برده مي شودانرژي ا
تخمين حالت شبكه توزيع به عنوان بخش مهمي از سيستم 
قدرت همواره يكي از هدفهاي محققين و متخصصين اين 

وجود گره هاي فراوان ، شاخه هاي . رشته بوده است
ها پستهاي زياد و الگوهاي مختلف بار در اينگونه شبكه متعدد،

صب تجهيزات اندازگيري بالدرنگ و انتخاب كمينه مكانهاي ن
، با توجه به مالحظات اقتصادي ، سبب شده است كه تخمين 

 . حالت شبكه هاي توزيع كاري بسيار مشكل و پيچيده گردد
با وجود تحوالت جديد در بازار فروش برق و مباحث 
اتوماسيون در شبكه هاي توزيع لزوم استفاده بهينه از تجهيزات 

. توزيع امري غير قابل اجتناب مي باشدمنصوبه در شبكه هاي 
جهت استفاده بهينه از ظرفيت منصوبه در شبكه هاي توزيع 
الزم است كه نظارت و مانيتورينگ اين شبكه به نحوي 
مناسب صورت پذيرد كه مهمترين ابزار در اين رابط تشكليل 

 DMS ) Distribution Managementسيستم 

system (براي تشكيل اين .شددر شبكه هاي توزيع مي با

سيستم در بخش توزيع الزم است تسهيالت اتوماسيون و 
. تخمين بار بعنوان تسهيالت ديناميكي در شبكه ايجاد گردد

بنابراين تخمين بار شبكه هاي توزيع نيروي برق ، يكي از 
فعاليتهاي مهم جهت مونيتورينگ و بهره برداري بهينه از شبكه 

توماسيون در شبكه هاي توزيع هاي توزيع است كه با وجود ا
 .استفاده هر چه بهتر ازتجهيزات را ممكن مي سازد

عامل مهم جهت تخمين بار شبكه هاي توزيع آگاهي از 
. ميزان بار نقاط مصرف در هر لحظه از شبكه توزيع مي باشد

در برخي از روشها جهت دستيابي به اين اطالعات از متدهاي 
عات فروش انرژي ماهيانه نقاط مختلف مانند، استفاده از اطال

، ] 5[بار ، اطالعات بارگيري پستهاي توزيع در پيك بار 
روشهاي هوشمند مبتني بر شبكه هاي عصبي و منطق فاز 

با توسعه . استفاده مي گردد] 8[و روشهاي آماري ] 5،7[
اتوماسيون در شبكه هاي توزيع و امكان ارسال اطالعات 

 كنترل امكان اندازه گيري زمان شبكه در زمان واقعي به مراكز
واقعي بار برخي از نقاط بار و ساير متغيرهاي شبكه فراهم 

وجود اين تسهيالت در شبكه هاي توزيع سبب . شده است
حالت اينگونه شبكه ها / انجام تحقيقاتي در زمينه تخمين بار 

 ].1،6،9[در سالهاي اخير شده است
طالعات زمان جهت تخمين بار شبكه الزم است برداشت ا

واقعي بگونه اي باشد كه سيستم رويت پذير گردد كه با توجه 
به نقاط بار بسيار در شبكه هاي توزيع اين امر امكان پذير 

جهت رفع اين مشكل از روشي تحت عنوان اندازه . نمي باشد
استفاده مي ) PD)Pseudo Dataگيري اطالعات كاذب 

  LHDت گذشته باردر اين روش با استفاده از اطالعا. گردد
)Load Historical Data ( و ارتباط آن با ساير نقاط بارو

سعي )  WLS) weight least squaresبا توجه به معيار 
مي گردد به نحوي بار زمان واقعي نقاطي كه اندازه گيري 
زمان واقعي در آنها صورت نگرفته است تخمين زده 

مين بار پستهاي بنابراين يكي از عوامل مهم در تخ]. 1،5[شود
شبكه هاي توزيع جايابي محدود تجهيزات اندازه گيري زمان 
واقعي جهت تخمين صحيح بار نقاط مختلف شبكه مي 

 ].2-3[باشد
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در اين مقاله روشي جديد جهت جايابي محدود تجهيزات 
اندازه گيري زمان واقعي بار شبكه هاي توزيع ارائه گرديده 

نه تجهيزات عواملي از در اين روش جهت جايابي كمي. است
 :قبيل 

 مقدار بار پستها 

 شيب تغييرات بار 

 توپولوژي شبكه  

 الگوي مصرف مشتركين  

 .مورد توجه قرار گرفته است
روش پيشنهادي بر روي يك فيدر از شبكه توزيع تهران با 

 نقطه بار مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن حاكي از 9
 .مطلوب بودن روش پيشنهادي مي باشد

 
 شبكه توزيعبرداريبهرهدرمديريتبارتخمينجايگاه)2

 همانگونه كه قبالً اشاره گرديد بهره برداري اقتصادي از 
شبكه توزيع با حفظ حاشيه امنيت شبكه و كيفيت انرژي 
توزيع شده ،از مهمترين اهداف شركتهاي بهره بردار در پي 

 اين جهت رسيدن به. تحوالت اخير در بازار برق مي باشد
 .الزم نظارت و مانيتورينگ اين شبكه مي باشدهدف شرط 

يكي از موارد مهم در بهره برداري بهينه از شبكه توزيع 
با افزايش ضريب بهره .افزايش ضريب بهره برداري مي باشد

 :برداري تجهيزات كاهش هزينه در 
 احداث شبكه  

 اصالح و نوسازي شبكه  

 بهره برداري از شبكه  

افزايش ضريب بهره برداري از تجهيزات . دحادث مي گرد
شبكه سبب مي گردد تا حاشيه امنيت بهره برداري از شبكه 
كاهش يابد و شبكه با قابليت اطمينان كمتري به كار خود ادامه 

مانيتورينگ و كنترل شبكه مي تواند نقش موثري  در . دهد
افزايش اين حاشيه امنيت، با وجود افزايش ضريب بهره 

 .از تجهيزات، داشته باشدبرداري 
عالوه بر مورد فوق آگاهي از بار شبكه به صورت زمان 
واقعي عاملي مهم جهت مديريت هوشمندانه و نظارت بر 

با شناسايي بار شبكه در هر لحظه امكان انجام .شبكه مي باشد
 :فعاليتهايي از قبيل 

 كاهش تلفات  

 (Reconfiguration)بازآرايي شبكه ‐

 (Reactive power management) تيومديريت توان راك ‐

  (Load Balancing)تعديل بار فيدرها  ‐

‐ ... 

 مديريت خطا در شبكه  

 )Restoration(بازيابي بار  ‐

 )Fault Location(جايابي مكان عيب  ‐

‐ ... 

 پيش بيني كوتاه مدت بار  

 پيش بيني بار ترانسفورماتورهاي توزيع ‐

 پيش بيني بار خطوط توزيع ‐

 د نيازپيش بيني انرژي مور ‐

‐ ... 

 زمان بندي سرويسهاي ويژه 

 سرويس پست  ‐

 سرويس خطوط ‐

‐ ... 

 مديريت بار و انرژي  

 جابجايي بار فيدرها ‐

 كنترل مصرف پستها ‐

 زمانبندي خاموشي  ‐

‐ ... 

 بررسي قابليت اطمينان 

 محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان زمان واقعي ‐

 رتبه بندي اغتشاشات ‐

‐ ... 

 .در سطح شبكه فراهم مي گردد
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ونه كه مالحظه مي گردد ايجاد تسهيالت تخمين بار همانگ
در شبكه هاي توزيع بستري مناسب جهت بهره برداري ، 

در .اعمال مديريت و نظارت بر شبكه هاي توزيع مي باشد
طرح واره جايگاه تخمين بار در مديريت بهره ) 1(شكل

برداري از شبكه هاي توزيع با ديدگاه اتوماسيون نشان داده 
 .شده است

 

 جايابي تجهيزات اندازه گيري) 3
همانگونه كه گفته شد در شبكه هاي توزيع بدليل 

بار (مالحظات اقتصادي اندازه گيري كليه متغيرهاي حالت 
امكان پذير نمي باشد لذا الزم است ) مصرفي شين هاي شبكه

باسهاي بهينه اي از شبكه جهت اندازه گيري زمان واقعي بار 
نها جهت ساخت اطالعات بار كاذب آن باس و استفاده از آ

باسهاي انتخابي بايد قادر باشند . ساير نقاط بار انتخاب گردد
بار مصرفي ساير باسهايي را كه در آنها تجهيزات اندازه گيري 
زمان واقعي نصب نشده است با تقريب مناسبي تخمين زده كه 
بدين شكل امكان تخمين بار شبكه هاي توزيع با خطاي 

 .هيزات اندازه گيري محدود فراهم گرددمحدود و تج
اندازه گيري بار در يك باس مي تواند شامل دو بخش ، بار 
مصرفي آن باس و بار انتقالي شاخه هاي انشعابي از آن باس 

 .نشان داده شده است) 2(بيان اين موضوع در شكل . باشد
در هر باس امكان اندازه گيري توان ) 2(با توجه به شكل 

 هر خط خروجي از باس يا بار مصرفي تغذيه شده انتقالي از
 توان انتقالي خطوط خروجي. از آن باس وجود دارد

 
 
 
 
 

 دستگاه اندازه گيري               : 
 باس مصرف و انشعابي) :2(شكل

 
از هر باس مجموع توان مصرفي بارهاي تغذيه شده ازاين 

ظر شده از تلفات خطوط صرف ن(انشعاب مي باشند

بنابراين اندازه گيري توان خطوط با رابطه ذيل با بار ).است
 .مصرفي باسها ارتباط مي يابد

)2(, k
j

jkouti SjPlP ∈= ∑ 

 :كه در اين رابطه 
  امi ام باس kتوان انتقالي از خروجي             : 

  امjبار مصرفي باس         : 
 kS :ه از خروجيمجموعه باسهايي كkشودام تغذيه مي. 

جهت انتخاب باسهاي بهينه ،به منظور اندازه گيري زمان 
واقعي بارهاي مصرفي يا توان انتقالي انشعابات خروجي آن ، 
الزم است اين باسهاي داراي ويژگيهاي خاص باشند كه از آن 

 .جمله مي توان به شرايط ذيل اشاره كرد
ا انتقالي شدت همبستگي تغييرات بار مصرفي ي 

 باس انتخابي با بار مصرفي ساير باسهاي شبكه 

 اهميت بار مصرفي باس انتخاب شده 

 مقدار بار مصرفي باس انتخاب شده 
عالوه بر موارد فوق ، كه از ديدگاه بار مطرح گرديد ، 

 .عوامل ذيل نيز در انتخاب باسهاي مناسب موثر مي باشد
 توپولوژي و ساختار شبكه 

 ت در باس انتخابيامكان نصب تجهيزا 

 در نظر گرفتن ساير تسهيالت شبكه  
جهت بررسي ميزان وابستگي بار مصرفي باس هاي 
مختلف شبكه ، بار مصرفي يا بار انتقالي از هر خط انشعابي 
هر باس را يك گروه بار در نظر گرفته كه با استفاده از 

كه بدين ترتيب .  آن گروه بار تعيين مي گرددLHDاطالعات 
امكان تعيين الگوي بار خطوط انشعابي ) 2(جه به رابطه با تو

 .نيز فراهم مي گردد

) 3( با توجه به مطالب گفته شده در اين بخش رابطه 
جهت ارزش گذاري  نصب تجهيزات اندازه گيري زمان 

 .واقعي هر كدام از گروه هاي بار معرفي مي گردد

Rjik
P

P
R
R

ABSCO
i

avr

ik

jk
ijk

∈=

−=

,24,...,2,1

)3(
max
max

).1(,

 

Pout1 

… 
.. 
.. 

Pout 
N 

 

kouti P ,

jPl

M1

M

M
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 :كه در اين رابطه 
ijk CO  ام در i ام به بار گروه jوابستگي بار گروه  : ,

  امkسطح بار 
maxavrP :  ماكزيمم بار متوسط گروه هاي بارشبكه 

   maxiP :  ماكزيمم بار گروهiام  
     jk R :    ار گروه تغييرات بj ام در سطح بار kام  
     ik R  :  تغييرات بار گروهi ام در سطح بار kام  

 .مي باشد
در اين مقاله جهت تعيين همبستگي رفتار بار نقاط بار از 
شيب تغييرات بار استفاده شده است ولي در تحقيقاتي كه تا 

ر مصرفي نقاط بار كنون انجام گرفته است همواره همبستگي با
تعيين مي ... ) خانگي، تجاري ،(با توجه به نوع مصرف آنها 

با توجه به اين نوع برخورد رفتار بار هر گروه بار . گرديد
مصرفي مي تواند تابع خطي از انواع مصارف باشد، كه بدليل 
اينكه بار مصرفي پستها عموماً تركيب خطي از انواع مشتركين 

 .شبكه بسيار سازگار مي باشدمي باشد، با واقعيت 
بيان كننده ) 3(كم بودن مقدار تابع معرفي شده در رابطه 

 k ام  در سطح بار j ام به گروه بار iوابستگي شديد گروه بار 
 ام همجهت و jام مي باشد بطوريكه اگر تغييرات بار گروه 

 ام باشد مقدار تابع صفر مي iمساوي تغييرات بار گروه 
) 3(نتايج بحث درباره رابطه ) 4( روابط در مجموعه.باشد

 .آورده شده است

max
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عوامل ) 4(با توجه به بحث انجام شده در مجموعه روابط 
 .مي گردد) 3(ذيل سبب كم شدن تابع رابطه 

 ام در i ام و گروه jهمجهت بودن تغييرات بار گروه ) الف
  امkسطح بار 

 ام در i ام نسبت به گروه jه كم بودن تغييرات گرو) ب 
  امkسطح بار 

 ام نسبت به متوسط iوزين بودن بار ماكزيمم گروه ) ج 
 ماكزيمم بار شبكه

نشاندهنده اهميت همجهت بودن تغييرات ) الف(كه عامل 
) ب(بار گروه اندازه گيري شده نسبت به ساير گروهها ، عامل 
 به بار نشان دهنده كم كردن حساسيت ساير گروه ها نسبت

نشان دهنده اهميت مقدار ) ج(گروه اندازه گيري شده و عامل 
بار گروه اندازه گيري شده نسبت به بار ساير گروه هاي شبكه 

 .مي باشد
ام الزم iجهت تعيين اولويت اندازه گيري زمان واقعي گروه 

در طول دوره ) 3(است مقدار شاخص ارائه شده در رابطه 
 نسبت به همبستگي با تغييرات بار و)  سطح بار24(شبانه روز 

ساير گروه هاي بار محاسبه گردد كه بدين ترتيب براي گروه 
iام بار يك ماتريس شاخص)INDi ( باR ستون 24 سطر و 

عناصري از ماتريس شاخص در اين مقاله .تشكيل مي گردد
 مي باشند با متغير منطقي 0,5كه داراي مقدار كوچكتر از 

 با متغير منطقي غلط 0,5زرگتر از و مقادير ب) يك(درست 
پس از محاسبه كليه ماتريسهاي . جايگزين مي گردد)صفر(

 كردن ORشاخص گروه هاي مختلف بار مي توان با 
وجمع ) Vm(ماتريسهاي شاخص گروه هاي مختلف

المانهاي حاصل بهترين مكانهاي نصب تجهيزات اندازه 
ر در يك بعنوان مثال اگ. گيري در شبكه را پيشنهاد نمود

شبكه هدف جايابي دو مكان مناسب جهت نصب تجهيزات 
 از رابطه ذيل Vmاندازه گيري باشد، تعدادماتريس ارزش 

 .قابل محاسبه مي باشد

G

jiji

Nji

INDORINDVM

,...,2,1,

)5()()(,

=

=   

 :كه در اين رابطه
jiVM ,

 j و iماتريس ارزش انتخاب گروه بار  : 

iIND: همبستگي گروه شاخص ماتريسiبا سايرگروه ها  
GN: تعداد گروه هاي بار شبكه 

ه مقدار ارزش هر دست) 6(كه با توجه به رابطه .مي باشد
 .انتخابي قابل محاسبه مي باشد

)6()(
24

1 1
,,, ∑∑

= =

=
l

N

k
lkjiji

G

VMV  

 :ين رابطه  در ا
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lkjiVM ,,  jوiام ماتريس شاخصlام وستون kرسطرعنص)(
jiV مقدار اهميت جايابي تجهيزات اندازه گيري زمان   : ,

 .امjام و i واقعي بر گروه بار
مجموع مطالب بيان شده در اين بخش روش پيشنهادي 

بي مناسب تجهيزات اندازه گيري محدود در شبكه جهت جايا
) 3(در شكل .توزيع جهت تخمين بار اين شبكه مي باشد

 .حل مسئله آورده شده استفلوچارت ارائه 
 

 ت عدديمطالعا) 4
شبكه مورد مطالعه جهت جايابي تجهيزات اندازه گيري 

 گروه مستقل بار نيز از آن 9 باس بوده كه 9مان واقعي داراي ز
آورده ) 4(تغذيه مي گردد ، شماي تك خطي آن در شكل 

بيشترين تعداد مكانهاي ممكن جهت نصب . شده است
 نقطه آن بار 9 نقطه مي باشد كه 16ري تجهيزات اندازه گي

 نقطه ديگر بار خطوط انشعابي مي 5مصرفي در نقاط بار و 
 .باشد

 

 

) نقاط بار مصرفي(براي هر كدام از گروه هاي بار مستقل  
يك منحني بار روزانه )بار انشعابي(و گروه هاي بار وابسته 

 روزه در نظر گرفته شده 7ه در طول دور) 5(مطابق شكل
در اين مثال اطالعات اولين روز كليه گروه هاي . است

 جهت تعيين همبستگي و محاسبه LHDباربعنوان اطالعات
ماتريس شاخص در نظر گرفته شده است كه بخشي از هر 
سطر گروه هاي مختلف بار اين ماتريس جهت نمونه در 

ظه مي گردد همانگونه كه مالح.آورده شده است) 1(جدول 
عناصر اين ماتريس مثبت مي باشند و با توجه به مطالب گفته 
شده هر قدر مقدار اين عناصر كمتر باشد همبستگي بيشتري 
بين بار گروه انتخابي و گروه ديگر در آن سطح بار وجود 

همبستگي گروه بار ) 1(و جدول ) 5(با توجه به شكل .دارد
 زياد 4ستگي با گروه بار  كم بوده و اين همب9يك با گروه بار 

پس از محاسبه ماتريس هاي شاخص با توجه به . مي باشد
تعداد مورد نظر تجهيزات اندازه گيري مقدار ارزش هر تركيب 

محاسبه شده است كه برخي از نتايج آن ) 6(با توجه به رابطه 
 .آورده شده است) 2(در جدول 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(H)

K
w

LG! LG9 LG4

 رمنحني تغييرات بار سه گروه مختلف با) :5(شكل
 

 )ساعت(سطح بار
24 20 16 12 8 4 

گروه 
 بار

0.100.270.29 1.041.48 1.46 LG2 
0.740.380.93 0.581.81 0.56 LG3
0.450.040.08 1.420.99 0.05 LG4 
0.560.120.33 0.382.80 0.04 LG5 
0.270.740.29 0.701.43 1.53 LG6 
0.111.441.16 0.351.95 1.76 LG7 
1.141.550.86 0.374.63 1.82 LG8 
0.162.781.07 0.693.53 1.97 LG9 

  با ساير گروه هاي بارLG1همبستگي ) : 1(جدول 

LG7

LG8

LG9

MG10 

MG1 

MG2 

 

MG3 

MG4 

MG5 

MG6 

MG7 

MG8 

MG9 

MG11 
MG12 

MG13 

MG14 

MG15 
MG16 

LGi : بار گروهiام 
MGi : اندازه گيري گروه بارiام 

 تجهيزات اندازه گيري:  
 شماي تك خطي شبكه نمونه):3(شكل

      Sub   
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تابع ارزش در سه سطح باال، متوسط و پايين ) 2(ر جدول د
براي چهار حالت انتخاب يك ،دو ، سه و چهار نقطه اندازه 

 .گيري آورده شده است
 با استفاده از روش PDت كاذب جهت تعيين اطالعا

WLSبا توجه به ( و اطالعات اندازه گيري شده زمان واقعي
بار ساير گروه هاي تخمين ) ارزش بدست آمده براي هر نقطه

 .زده مي شود
 ارزش گروههاي بار انتخابي تعداد نقاط انتخابي

10 108 
 يك نقطه 75 15
1 68 
4-2 147 
 دو نقطه 132 10-6
6-2 79 
8-7-2 169 
 سه نقطه 128 15-14-5
16-14-5 102 
9-7-6-4 187 
 چهار نقطه 150 14-12-7-4
16-14-13-12 119 

 ارزش گروه هاي بار جهت اندازه گيري): 2(جدول
 

مناسب بودن روش پيشنهادي جهت ارزش جهت بررسي 
گذاري نقاط جهت نصب تجهيزات اندازه گيري در نقاط بهينه 

خمين زده شده با استفاده از اطالعات اندازه ، اطالعات ت
گيري زمان واقعي نقاط پيشنهادي با استفاده از سه معيار ذيل 

 .مورد بررسي قرار گرفته شده است
  معيار ماكزيمم خطاي نسبي-
)17(100*)/|(|% −−= True

Lk
true
LK

est
LKk

SSSxamMIRErr

  معيار ماكزيمم خطا-
)27(|)(| −−= true

LK
est
LKk

SSxamMIAErr  

  معيار متوسط خطاي نسبي سيستم-

)37(/100*)/||(%
11

−−= ∑∑
==

nSSSASRLErr
n

k

True
Lk

n

k

true
LK

est
LK

با توجه به تابع ارزش بيان شده براي انتخاب نقاط 
مناسب معيار متوسط خطاي نسبي سيستم تناسب بيشتري 

 .با اين تابع دارد
نتايج تخمين بار شبكه مورد نظر با توجه به ارزش 

بيان ) 2(نقاط مختلف براي نصب تجهيزات،كه در جدول
د ارزيابي قرار گرفته، مور) 7(گرديد، و سه معيار رابطه 

 . نتايج آن آورده شده است )3(كه درجدول 
 %MIRERR% MIAErr ASRLEEr نقاط انتخابي

10 4 9,5 0,53 
15 4,5 9,8 0,78 
1 5,6 12,8 0,93 
4-2 3,5 7,2 0,5 
10-6 3,8 8,2 0,52 
6-2 4,7 12 0,68 
8-7-2 3,3 7 0,48 
15-14-5 3,9 8,7 0,53 
16-14-5 4,2 10,2 0,56 
9-7-6-4 3,1 7,1 0,47 
14-12-7-4 3,7 8,2 0,52 
16-14-13-12 3,95 9,2 0,54 

 ميزان خطا تخمين با توجه به مقدار ارزش) : 3(جدول
 

با ) 3(با توجه به اطالعات نشان داده شده در جدول 
افزايش تعداد نقاط اندازه گيري زمان واقعي در شبكه خطاي 

مانگونه كه انتظار مي رفت با ه.نسبي سيستم كاهش مي يابد
افزايش مقدار ارزش هر گروه از مكانهاي نصب دقت تخمين 

تغييرات بار ) 6(در نمودار شكل .بار شبكه نيز افزايش مي يابد
گره اول در روز سوم با اندازه گيري زمان واقعي در يك  و 
چهار نقطه اندازه گيري در شبكه مورد نظر نشان داده شده 

 .است
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ه كه مالحظه مي گردد تخمين اطالعات بار گروه همانگون
 روز سوم با استفاده از اطالعات زمان واقعي بار در نقطه يك

  نسبت به اندازه گيري زمان واقعي بار در نقطه 3،10،11،12
 دقيقتر مي باشد متوسط خطاي نسبي بار تخمين زده شده 10

ي و در اندازه گير% 1توسط گروه اول اندازه گيري برابر 
 .مي باشد% 1,02توسط گروه دوم 

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Est(3-10-11-12) TRUE Est(10)

 نمودار تخمين بار در دو گروه اندازه گيري) : 6(شكل
 

با توجه به مطالب ياد شده تا كنون انتخاب مكانهاي بهينه و 
مناسب جهت اندازه گيري زمان واقعي بار جهت تخمين بار 

 سازي شبكه در هر لحظه يكي از فعاليتهاي مهم جهت پياده
با توجه به نتايج ذكر شده .گر شبكه مي باشدساختار تخمين 

در اين مثال روش پيشنهادي مناسب ارزيابي شده و مي تواند 
نقاط مناسب را جهت نصب تجهيزات اندازه گيري زمان 

 .واقعي با دقت مناسب ارائه نمايد
 

 حظات اقتصاديمال) 5
همانگونه كه گفته شد تعيين مكانهاي مناسب جهت نصب 

 گيري براي تقريب مطمئن و دقيق از جهيزات اندازهت
بار شبكه / متغيرهاي شبكه مهمترين فعاليت در تخمين حالت 

براي رسيدن به اين هدف همواره كمينه . هاي توزيع مي باشد
كردن هزينه و بيشينه كردن سود در محاسبات اقتصادي مد 

مدل رياضي حل اين مسئله ) 8(در رابطه . نظر قرار مي گيرد
 .استآورده شده 

ε≤

= ∑
=

)(
)8(

.)(

est
L

Loci
iix

SAcc
toSubject

xcxCniM

 

 
 :كه در اين رابطه

Loc : اي مورد نظر جهت نصب تجهيزاتمكانه 
Ci :   زينه نصب تجهيزات در مكان هi ام 
Xi :  كان مiام 

C(x): هزينه كلي جهت نصب تجهيزات  
Acc :  بار سيستم / دقت تخمين حالت 

مالحظات اقتصادي مهم در ايجاد تسهيالت در يكي از 
) Facility in distribution network( ه هاي توزيع شبك

در نظر گرفتن ساير امكاناتي است كه در شبكه ايجاد شده 
است يا قرار است ايجاد شود بعنوان مثال تخمين حالت 

  ميDMSاز مديريت شبكه ) Function(سيستم رويه اي
باشد كه اين سيستم وظيفه نظارت و بهره برداري بهينه از 

يكي از تسهيالت مهم در .  توزيع را بر عهده داردشبكه هاي
شبكه جهت داشتن اين سيستم ايجاد اتوماسيون در شبكه هاي 

اتوماسيون شبكه هاي توزيع به معني كنترل . توزيع مي باشد
 . تجهيزات سوئيچ شونده از مركز كنترل اصلي شبكه مي باشد
ري بنابراين اگر قرار است در شبكه نقاطي جهت اندازه گي

ان واقعي متغير هاي حالت در نظر گرفته شود بهتر است زم
اين انتخاب با رويكرد بحثهاي اتوماسيون در شبكه توزيع 

بدين صورت كه مكانهاي كانديدا كه در آنها تجهيزات . باشد
اتوماسيون نصب شده اند داراي اولويت باال نسبت به ساير 

 .نقاط باشند
مكانهايي از شبكه كه در (ن با توجه به اينكه نقاط اتوماسيو

نقاطي از معموالً ) آنها تجهيزات كنترلي شبكه نصب مي گردد
شبكه بوده كه داراي چندين نقطه انشعابي مي باشند، در مثال 
قبل باسبار سه داراي اين ويژگي مي باشد، بنابراين در اولويت 
بندي نقاط عالوه بر هزينه نصب تجهيزات ، امكانات موجود 

تي كه نيز در آينده قرار است در شبكه ايجاد گردد و امكانا
 .بايد مد نظر قرار گيرد
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نشان داده ) 1(در مثال قبل كه ساختار شبكه آن در شكل 
تند شده است با توجه به تسهيالت موجود در شبكه كه عبار

 :از
 kv63اندازه گيري زمان واقعي در ايستگاه هاي         •

دسترس مـي   مقدار بار در ابتداء فيدر همواره در        
 .پس اين نقطه داراي اولويت باال مي باشد. باشد

اندازه گيري زمان واقعي در باسبار سه با توجـه           •
به دو نقطه انشعابي آن در اين نقطـه و اولويـت            
اين نقطه در نصب تجهيزات اتوماسيون ، سـبب         
مي گردد كه اندازه گيري زمان واقعي سه متغيـر          

 و دوازه   بار شامل گـروه هـاي بـار سـه ، يـازده            
 .امكان پذير گردد

با توجه به اولويت اين دو نقطه ، اگر تجهيزات اندازه 
فقط در باسبار سه نصب گردد و با توجه به تسهيالت گيري 

شبكه، اندازه گيري زمان واقعي متغيرهاي ذيل امكان پذير 
 .است
اندازه گيري ابتـداء    (اندازه گيري بار كل سيستم       •

 )موجود شبكهشبكه با توجه به تسهيالت 
 اندازه گيري بار مصرفي باسبار سه •
با توجه  )4،5،6(اندازه گيري مجموع بار مصرفي       •

 به اولويت اين نقطه جهت اتوماسيون
بـا  ) 7،8،9(اندازه گيـري مجمـوع بـار مصـرفي           •

 توجه به اولويت اين نقطه جهت اتوماسيون
با توجه به اين امكانات در شبكه مقدار تابع ارزش اين 

 تخمين بار ساير نقاط شبكه و ميزان دقت اين تنقاط جه
در جدول ) 7(تخمين با توجه به معيارهاي ارائه شده در رابطه 

 .آورده شده است) 4(
 

 %MIRERR% MIAErr ASRLEEr تابع ارزش

155 3,6 8 0,515 
 دقت تخمين بار با افزايش حداقل تسهيالت) : 4(جدول

 
تـرين  همانگونه كـه مالحظـه مـي گـردد بـا ايجـاد كم             

تسهيالت در شبكه و اسـتفاده از تسـهيالت موجـود مـي             

در نمـودار   .توان با دقت بااليي بـار شـبكه را تخمـين زد           
دو منحني حقيقـي و تخمـين زده شـده توسـط            ) 7(شكل

اندازه گيـري زمـان واقعـي نقـاط بيـان شـده نشـان داده                
شكل ذيل نشان دهنده دقت تخمين بار گـروه يـك           .است

قعـي ايـن نقطـه در همـان روز بـا            در روز سوم با بـار وا      
استفاده از اطالعات بار زمان واقعي نقاط سه ، ده ، يـازده             

 .و دوازده مي باشد
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Est TRUE

 منحني تقريب زده شده با واقعي بار گروه يك روز سوم) : 7(شكل

 
 نتيجه گيري و پيشنهادات) 6
ي از اهداف مهم در زمينه بهره برداري از شبكه هاي يك

يالت در شبكه جهت كمينه كردن سرمايه توزيع ايجاد تسه
و بهره برداري اقتصادي شبكه ) توسعه شبكه ( گذاري اوليه 

مي باشدكه اين هدف در تجديد ساختار بازار فروش برق 
 . كامالً مشهود مي باشد

براي رسيدن به هدف ياد شده مونيتورينگ شبكه توزيع 
ينگ يكي از بخشهاي مهم مونيتور.ن اقدام مي باشدمهمتري

مونيتورينگ بار به همراه . شبكه كنترل بار شبكه مي باشد
 و ADمونيتورينگ تجهيزات حفاظتي و سوئيچ شونده  

پردازش اطالعات ديناميكي و استاتيكي شبكه و كنترل شبكه 
 سبب استفاده بهينه از تجهيزات منصوبه در DMSدر سيستم 

يزي شبكه ، بهره برداري زمان واقعي اقتصادي و برنامه ر
 .مناسب زمان كوتاه در شبكه مي گردد
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با توجه به مطالب بيان شده در اين مقاله يكي از روشهاي 
استفاده بهينه از تجهيزات شبكه و بهره برداري اقتصادي از 

در اين مقاله . بكه ايجاد تسهيالت تخمين بار شبكه مي باشدش
همانگونه كه مالحظه گرديد روشي جهت انتخاب بهينه 

 نصب تجهيزات اندازه گيري زمان واقعي در شبكه با مكانهاي
 .توجه به برخي از شاخص ها ارائه گرديد

جهت تخمين بهتر بار مي توان ساير متغيرهاي شبكه از 
جمله ولتاژ باس در مكانهايي كه در آنها تجهيزات اندازه 

ط با دانستن مصرف نقا. گيري نصب شده است ، استفاده گردد
ا و بار شاخه ها و انجام پخش بار مي توان بار ، برخي ولتاژه

 ميزان دقت بار تخمين زده شده WLSبا استفاده از تكنيك 
 .شبكه را بهبود بخشيد
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فلوچارت جايابي و تخمين بار): 3(شكل                       
 

LHD آناليز اطالعات گذشته بار 

سيت بررسي آناليز حسا  

j

avr
k
i

k
jk

ji P
P

R
R

S
max

, *)1( −=  

  بارتعيين ماتريس شاخص هر گروه

انتخاب نقاط بهينه اندازه 
 گيري زمان واقعي

  بار ساير نقاط تخمين

تخمين بار پستهاي توزيع با 
 WLSاستفاده از روش

 بررسي نتايج تخمين بار

  نقاطتعيين شدت همبستگي
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 ديدگاه جايگاه تخمين بار با رويكرد اتوماسيون در مديريت شبكه هاي توزيع) :1(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سطوح اتوماسيون شبكه توزيع

مشتركينسطح   توزيعفوقسطح پستهاي سطح فيدر و پستهاي توزيع 

توزيع شبكه هاي و مديريت  رلتكن   شبكه توزيعمانيتورينگ 

شبكهبهره برداري بهينه از   

 نظارت بر وضعيت كليدها
 نظارت بر عملكرد رله ها 
 نظارت بر پارامترهاي شبكه 

 نظارت بر بار خطوط 
 نظارت بر بار پستها 

پستهاي  توزيعبارنتخمي  

 ويژهسرويسهايزمان بندي  مدت باركوتاهپيش بيني  خطامديريت  تلفاتكاهش

 تجديد آرايش 

 كنترل توان راكتيو 

 تعديل بار فيدرها 

 تعديل بار پستها 

 ... 

 بازيابي بار  
 تعيين مكان عيب 
 ت اطمينانسبات قابليمحا 
 رتبه بندي خطاها 
 ... 

 تعيين انرژي مورد نياز 
 تعيين بار پستها 
 تعيين بار خطوط 
 مديريت بار در شبكه 
 مديريت انرژي 
 ... 

 سرويس پست  
   خطوطسرويس 
 ... 
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