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 چکیده

با بدست آوردن تلفات فنی با توان به تلفات فنی و غیر فنی تقسیم نمود. های توزیع تلفات را میدر شبکه 

ک روش یتوان تلفات غیر فنی را بدست آورد. یک روش منطقی و کم کردن آن از کل تلفات سیستم می

از آن جا که های برقی استفاده از ضرایب بار و تلفات است. معمول برای بدست آوردن تلفات فنی در شبکه

آید در نتیجه چندین رابطه برای ضریب تلفات های آزمایشگاهی بدست میضریب تلفات فقط از روش

های تجربی دج، ضرایب رابطهگیری از بخشی از شبکه توزیع شهر سننآید. در این مقاله با نمونهبدست می

هر رابطه را بدست آورده و سپس خطای  ه وشددهد محاسبه که ضریب تلفات را به ضریب بار ربط می

ت شود. مدل پیشنهادی از دقگرفته میعنوان رابطه نهایی در نظر  ، بهای که دارای کمترین خطا باشدرابطه

 باالتری نسبت به دیگر روابط موجود برخوردار است.

 

 کلمات کلیدی

 .بار، تلفات، ضریب بار، ضریب تلفات، معادله تجربی

 

 مقدمه. 1

های توزیع اند. نتیجتاً شرکتاز افزایش تلفات فنی و غیر فنی در شبکه خود مطلع های توزیع برقشرکت در ایران

های محاسباتی مدلتخمین تلفات با استفاده از تری برای محاسبه تلفات هستند. نیروی برق به دنبال ابزارهای دقیق

دسته  دو توان بهنقش بسزایی در انتخاب راه حل بهینه برای کاهش تلفات دارد. تلفات فنی در یک شبکه را می تردقیق

 تقسیم کرد:

  ترانسفورماتورهاست.هسته تلفات ثابت که ناشی از تلفات مغناطیسی 

   2تلفاتRI که بستگی به بار دارد. 

، خطگوریتم به امپدانس لهای تخمین این نوع تلفات اجرای الگوریتم پخش بار است. برای اجرای این ایکی از راه

ریزی یا مراحل اولیه نیاز است. دسترسی به این اطالعات در زمان برنامه مصرفهای بار در هر نقطه و منحنی خططول 

های که از بعضی از روشترین مقدار ممکن ت که تلفات را به بیشها این اسسیستم توزیع مقدور نیست. یکی از راه حل

سپس با استفاده از ضریب تلفات انرژی تلف شده را تخمین زد. با داشتن تعداد  ،داد ربطآید تخمین تلفات بدست می
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تر است کمی پیچیده 2RIرا بدست آورد. تعیین تلفات ثابت توان تلفاتترانسفورماتورها و مشخص بودن خصوصیاتشان می

و کم کردن این  2RIبا داشتن تلفات ثابت و زیرا به دلیل این که در هر نقطه از شبکه مقاومت و جریان متفاوت هستند.

 را بدست آورد. و سایر موارد گیریتوان تلفات ناشی از برق دزدی و خطای اندازهتم میسدو از کل تلفات سی

وردن آ بدست است.( LSFو ضریب تلفات )( LF) یک روش معمول برای تعیین تلفات فنی استفاده از ضریب بار

برای محاسبه ضریب بار به  توضیح داده شده است. [1]تلفات با استفاده از ضریب تلفات به طور مفصل در مرجع 

ن جا که در گیری کرد. از آرا اندازه گیری مصرف و انرژی نیاز است. برای تعیین ضریب تلفات باید انرژی تلف شدهاندازه

 ورد.آای بین این ضرایب بدست گیری کرد، لذا باید رابطهرا اندازه تلفات توان اینحالت معمول نمی

 ( ضریب بارLF:)  نسبت بین بار میانگین(averageD) ترین بار بیش و(maxD)  2 [ازه زمانیبدر طول یک[ ،

[3]. 

(1) 

T

average 0

max max

D(t)dt
D 1

LF
D D T

 


 

که
T

0

D(t)dt  بار مصرفی آنی است که نشان دهنده انرژی است که سیستم را در طول دوره زمانیT کند تأمین می

 بنابراین:

(2) 
TD

E
=LF

max

 

( از طریق maxD( و حداکثر بار مصرفی )Eترین فرم برای تعیین ضریب بار است، زیرا انرژی )ترین و رایجبیش( 2معادله )

 دوره هر یا سالیانه فصلی، ماهیانه، هفتگی، روزانه، هایدوره برای تواندمی بار آیند. ضریبها بدست میگیری در پستاندازه

محاسبه  ایدوره چه یبرا بار ضریب این که برحسب شود توجه مهم نکته این به باید البته شود. دیگری تعریف مشخص

 با برابر بار ضریب موقعی فوق رابطه به توجه باشد. با دوره همان به مربوط باید نیز مصرف و پیک یمصرف انرژی شود،می

 بار ضریب نیست، ثابت مصرفی بار این که دلیل به پیک بار باشد. اما معادل مصرفی بار روز ساعات تمام در که شودمی یک

 باشد.می یک از کوچکتر همواره

 ( ضریب تلفاتLSF :)( نسبت بین میانگین تلفاتaverageLو تلفات در ) طول پیک بار (maxL در طول یک ،)

 .[3]دوره زمانی

(3) 

T

average 0

max max

L(t)dt
L 1

LF
L L T

 


 

که 
T

0

L(t)dt تلفات بار مصرفی لحظه( ای است که انرژی تلف شده سیستمe)  در دوره زمانیT .است 

(4) 
TL

e
=LSF

max

 

طه مناسبی برای ( راب4رابطه )لذا  ،بدست آوردگیری از وسایل اندازهمستقیماً ا توان انرژی تلف شده رمین جا که ناز آ

تخمین تلفات نیست، در نتیجه برای تخمین آن باید از تجربیات قبلی در مورد ضریب تلفات کمک گرفت. با فرض ثابت 

تلفات و مصرف بدست یر بین هایشان رابطه زبودن ضریب قدرت و پریونیت کردن مصرف و انرژی بر اساس مقادیر ماکزیمم
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 :[2]آید می

(5) 2L(t) [D(t)] 

 آید:بنابراین رابطه ضریب تلفات به صورت زیر در می

(6) 

T

2

0

max

[D(t)dt] dt
1

LF
D T




 

 ( جایگزین کرد:8( و )7( را با روابط )4( و )2روابط ) توانگیری کرد میت ساعتی اندازهاگر بتوان بار را به صور

(7) 
 

T

i 1

max

D(i)

LF
T(D )




 

(8) 
 

2T

i 1

2

max

D(i)

LSF
T(D )




 

تلفات میانگین  ، مقدارتلفات در بار ماکزیمم ن درآ(، با فرض معلوم بودن ضریب تلفات و ضرب کردن 3طبق رابطه شماره )

آمده را در ساعات دوره شود. برای محاسبه کل انرژی تلف شده در هر فیدر باید مقدار بدست در هر فیدر محاسبه می

  مطالعه ضرب کرد.

. یک تفسیر مشابه [3]ضریب تلفات نسبت بین تلفات میانگین به تلفات بار ماکزیمم در طول یک بازه زمانی است 

توان از معموالً نمی .[4] شوددیگر از ضریب تلفات، ساعات معادل است که از ضرب ضریب تلفات در طول دوره تعیین می

ارتباط بین این توان استفاده کرد. ارتباط این دو ضریب می؛ پس از [3] ضریب بار، ضریب تلفات را بدست آورد روی

 [5] نمایی اشاره کرد ای وجمله توان به حاالت خطی، درجه دوم، چندیاری است که میبسوع و گوناگونی نضرایب داری ت

 . [6]و

 زیر استفاده شده است: تجربی هایدر این مقاله از فرمول

(9) ( )LFa-1+aLF=LSF 2
 

(10) 2kLF=LSF 

(11) xLF=LSF 

توجه  توان معادالت باال را با. میدهنداند که ضریب تلفات را به ضریب بار ربط میمعادالت فوق به معادالت تجربی موسوم

 مطالعه گسترش داد.به خصوصیات بار ناحیه )منطقه( مورد 

که ، دو فرمول زیر را ]6[( TMTAG) خود های ارزیابی فنیادر راهنم EPRI)مؤسسه تحقیقات انرژی الکتریکی )

 دهد:شود را ارائه میتوسط اکثر مهندسان استفاده می

(12) ( ) ( )2
LF7.0+LF3.0=LSF 

(13) 6.1LF=LSF 

 [7]، [3]مراجع نویسندگان ( است. 9مراجع مختلفی به کار برده شده است معادله شماره )ای که در ترین فرم معادلهبیش

 [11]را برای ضریب این معادله تعیین کرده است. مرجع  0.3مقدار  [5]مرجع  اند.از این فرمول استفاده کرده [10] -

 15000ی بسیار بزرگ )بیشتر از و بارها های بزرگبرای سیستم این مقدار ، امارا محاسبه کرده است 0.08 ثابت مقدار
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. مرجع شماره باشدتر این مقدار صحیح نمیهای توزیع با سطح ولتاژ پاییناین در حالی است که در شبکه است، وات(مگا

 ارائه داده است: 13معادله  aلیستی از مقادیر زیر را برای مقدار ثابت  [7]

  :؛ 0.2در بریتانیا 

  :؛0.16برای مناطق شهری و برای مناطق روستایی 0.3در ایاالت متحده 

  :0.2در استرالیا. 

 پیشنهاد داده شده است. [11]( توسط مرجع 11موجود در معادله ) aبرای ثابت توان  1.912مقدار 

 اند و همچنین از مصرف میانگین به عنوانپارامتر تصحیح منحنی بار را برای تغییرات بار در نظر گرفته[10] نویسندگان 

تلفات فنی را از روی اطالعات مصرف انرژی و  [13]و  [12]ع جااند. مراطالعات اصلی برای تخمین تلفات استفاده کرده

 اند. واریانس محاسبه کرده

توان در طول هر ساعت با تعیین در یک شبکه است. این نوع تلفات را می 2RIهدف این مقاله محاسبه تلفات 

اسبه کرد، و سپس یک محاسبه جداگانه برای تلفات برای هر ساعت در طول زمان مطالعه میانگین بار روی هر عنصر مح

تر برای تعیین انرژی تلف شده در سیستم استفاده از هایی که این روش دارد یک روش سادهبه دلیل پیچیدگی انجام داد.

و  تعیین شود به بیان دیگر معادالت تجربی برای این منظور باید ارتباط بین ضرایب بار و تلفات ضرایب بار و تلفات است.

سازی  این روش را پیاده خود سیستم مورد مطالعه برایشوند که هر کاربری بتواند طوری تعیین نوع معادالت  نضرایب ای

 کند.

با  شده است. در ابتدامحاسبه  واقعی های تجربی برای یک شبکه توزیعثابت معادله بضرای در این مقاله

شود مطالعه شروع گیری از یک شبکه توزیع برق واقعی به مدت دو ماه که شامل یک ماه معتدل و یک ماه گرم مینمونه

کننده را ترسیم های بار هر نوع مصرفبارهای مورد مطالعه در این مقاله از دو نوع خانگی و تجاری هستند. منحنیشود. می

  .انددوره مطاله محاسبه شده هایاهمکرده و سپس ضرایب بار و تلفات برای 

بیان (( 11( تا )9های مختلف تجربی که ضریب تلفات را بر حسب ضریب بار )روابط )ضرایب رابطه در مرحله بعد

شوند. در ادامه خطای هر رابطه نسبت به ضریب تلفات واقعی که قبالً محاسبه کنند، برای حاالت مختلف تعیین میمی

 شود.به عنوان رابطه نهایی در نظر گرفته می ،را بدست آورده و هر رابطه که دارای کمترین خطا باشد است شده

شود. شود از پارامتر محک ضریب همبستگی استفاده میرای بررسی دقت هر مدل آماری که در این مقاله ارائه میب

 :[14]رابطه مربوط به این پارامتر محک به صورت زیر است 

(14) 
( ) ( )

( )∑
∑ ∑

2

m

2

Pm

2

m2

XN

X-XN-XN
=R 

گیری شده است. هر چه این پارامتر به مقدار مقدار اندازه mXبینی شده و مقدار پیش pXتعداد مشاهدات،  N که در آن

 .باشدی خطای کمتر مییک نزدیکتر باشد نشان دهنده

 

 روش پیشنهادی .2

 گیریروش نمونه .1.2

 دالت تجربی ضریب تلفات نیاز به مشخصات بار داریم.ابرای محاسبه ضرایب بار و تلفات و همچنین ضرایب مع

ها قادرند در یک طوری که این دستگاهگیرد، به های ثبت کننده مشخصات بار صورت میگیری به وسیله دستگاهنمونه

طوری ها برداری کنند، بدین منظور این دستگاهمحدوده زمانی که توسط اپراتور قابل تنظیم است از مشخصات بار نمونه
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برداری کرده و نتایج را از اطالعات بار مانند ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو و... نمونههر یک ساعت  اند کهتنظیم شده

  ذخیره کنند.

 مرداد 25تیر تا  25، و گرممی(  13آوریل تا  14) اردیبهشت 25فروردین تا  25، برداری در دو ماه معتدلنمونه

برداری امکان انتقال این انجام شده است. در انتهای زمان نمونه (2014) 1393اگوست( متعلق به سال  14جوالی تا  16)

 اطالعات به رایانه وجود دارد.

 جامعه آماری .2.2

پست  10 بارهای مورد نظر از .جامعه آماری متشکل از بارهای واقعی موجود در شهر سنندج است

(V400/KV20تغذیه می ) .کنند ا تأمین میپست که بار تجاری ر 2پست که بار خانگی و  8پست از  این تعدادشوند

 کنند.تأمین میتغذیه و  بارهای تجاری را  2 و 1های های خانگی و پستبار 10 تا 3های پست است. تشکیل شده

( و متوسط 10و  9 ،6اند که سه قشر از جامعه شامل اقشار کم درآمد )پست شماره این بارها طوری انتخاب شده

توان به صورت زیر در کل جامعه آماری را می ( را شامل بشوند.8و  7 ،5( و مرفه )پست شماره 4، 3های شماره )پست

 بندی کرد:تقسیم

 

 

 بندی بارتقسیم : 1 شکل

 

باشد، و به همین منوال برای فصل گرم داده موجود می 720برای یک پست نمونه در مدت یک ماه معتدل تعداد 

 داده بدست خواهد آمد. 14400برای کل جامعه آماری تعداد که در نهایتآید، نیز همین تعداد داده بدست می

 محاسبه ضرایب بار و تلفات: .3.2

استفاده  (8( و )7های )ساعت( و فرمول 24ساعته )منحنی بار  24برای محاسبه ضرایب بار و تلفات از اطالعات بار 

اند. برای استفاده از این دو دوره مطالعه محاسبه شده هایماهیب بار و تلفات برای ا. ضر[3] (3و  2های )شکل شده است

مشاهده  (3 و 2) هایتوان در شکلهای بار ساعتی را میمنحنیفرمول به اطالعات بار ساعتی و ماکزیمم بار نیاز است. 

 شده است.نشان داده  (1) در جدول مختلف هایپستماکزیمم بار  . همچنیننمود
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 معتدلماه  های مورد مطالعه درمنحنی بارهای پست :  2 شکل

گرمهای مورد مطالعه در ماه بارهای پست ی: منحن 3شکل   

 

های مختلف در طول دوره مطالعهماکزیمم بار ماهانه پست : 1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از  بعد 1شود، یعنی به طور مثال برای ساعت ابتدا بازه زمانی ماهیانه به یک روز تبدیل می ،3 و 2های شکل برای رسم

برای تمام ی مطالعه میانگین گرفته شده است، و به همین ترتیب در دوره ظهر از تمام مقادیر برای ساعت مذکور موجود
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 گرم()ماه 

 (KW)ماکزیمم بار

 )ماه معتدل(

 شماره پست

109.140 71.204 1 
128.580 64.220 2 
14.955 12.969 3 

46.723 33.106 4 
110.610 105.880 5 
137.310 119.680 6 
130.420 96.411 7 
13.877 10.478 8 

152.320 186.300 9 
52.438 34.227 10 
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ضرایب بار و  شود.ساعت می 24، تبدیل به وزهر 30 ساعت برای یک ماه 720ک ماه این کار انجام شده است، پسساعات ی

 .نشان داده شده است 2ول که در جد ،اندلعه بدست آورده شدههای دوره مطاتلفات برای ماه

 

های مختلف در طول دوره مطالعهضرایب بار و تلفات ماهیانه پست : 2جدول   

 شماره پست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.454 0.515 0.599 0.633 0.563 0.607 0.552 0.472 0.301 0.418 
 ضریب بار

 )ماه معتدل(

0.698 0.541 0.520 0.561 0.691 0.661 0.517 0.421 0.272 0.433 
 ضریب بار

 )ماه گرم(

0.219 0.289 0.386 0.466 0.338 0.390 0.324 0.203 0.231 0.233 
 ضریب تلفات

 )ماه معتدل(

0.504 0.326 0.299 0.336 0.493 0.458 0.291 0.200 0.199 0.253 
 ضریب تلفات

 )ماه گرم(

 تعیین ضرایب معادالت تجربی .3

های مورد نیاز برای تعیین . دادهشودبدست آورده می(( 11( تا )9های تجربی )روابط )در این مقاله ضرایب رابطه

این ضرایب ثابت برای دو نوع بار ( هستند. 8( و )7های )محاسبه شده توسط فرمول ماهیانهاین ضرایب، ضرایب بار و تلفات 

 اند.های معتدل و گرم و در حالت کلی تعیین شدهخانگی و تجاری و به تفکیک ماه

ابتدا ضرایب بار و  ؛گیردمورد ارزیابی قرار میبه عنوان نمونه ( 5یک نمونه بار واقعی )اطالعات بار پست شماره 

 (2ول )جد .شوندمی( محاسبه 8( و )7) هایبا استفاده از فرمولا برای ماه معتدل تلفات ر

(15) 607020.0=LF 

(16) 3944077.0=LSF 

این  شوند و با جاگذاریمحاسبه می ( ضرایب ثابت این دو رابطه10و  11 ،9سپس با جایگذاری این مقادیر در روابط ) 

 :شونددر روابط مربوطه معادالت زیر حاصل می ضرایب ثابت

(17) LF116592.0+LF883408.0=LSF 2 

(18) 2LF052657.1=LSF 

(19) 86375.1LF=LSF 

 به ترتیب ضرایب تلفات زیر بدست خواهند آمد: (19) تا( 17(( در روابط )15با جایگذاری ضریب بار )رابطه )

(20) 396286.0=LSF 

(21) 387876.0=LSF 

(22) 394407.0=LSF 

( از 19) تا( 17برای تعیین دقت روابط ) ( دارای خطایی هستند که16ضریب تلفات موجود در رابطه ) نسبت بهاین مقادیر 

 شوند با:شود که به ترتیب برابر می(( استفاده می14) ضریب همبستگی )رابطه

(23) 999716.0=R 2
 

(24) 999999.0=R 2
 

(25) 999943.0=R 2
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های مورد مطالعه در طول دو ماه پست برای xو  a  ،kانجام شد ضرایب  5همانند روش مذکور که در مورد پست شماره 

توان این ضرایب را برای گیری می، سپس با استفاده از تکنیک میانگین(3)جدول  دنشومی محاسبهمعتدل و گرم یاد شده 

 .(4)جدول  وردآبدست  در حاالت مختلف مطالعهکل دوره 

 

مورد مطالعه یب ثابت معادالت تجربی در دو ماهضرا : 3جدول   

 xضریب 

 )ماه گرم(

  kضریب

 )ماه گرم(

 aضریب

 )ماه گرم(

  xضریب

 )ماه معتدل(

 kضریب 

 )ماه معتدل(

 aضریب 

 )ماه معتدل(
 شماره پست

1.643709 1.347061 0.73457 1.6692 1.334359 0.759738 1 

1.239172 2.692408 0.367527 1.221173 2.544475 0.333493 2 
1.863395 1.125363 0.908761 1.873382 1.113667 0.91519 3 
1.87333 1.087116 0.906695 1.898597 1.062069 0.923462 4 
1.884352 1.049119 0.904402 1.887716 1.057652 0.910948 5 
1.914984 1.031943 0.928622 1.891921 1.063976 0.917445 6 
1.891387 1.064699 0.917165 1.859391 1.059505 0.882967 7 
1.846791 1.105495 0.885878 1.859797 1.074426 0.888694 8 
1.824988 1.113464 0.866198 1.873789 1.087311 0.907221 9 
1.906269 1.034234 0.920768 1.926862 1.059384 0.95054 10 

 

 ضرایب ثابت معادالت تجربی ضریب تلفات محاسبه شده در دوره مطالعه : 4جدول

 نوع بار معادله

 
 تجاری )گرم( تجاری )معتدل( خانگی خانگی )گرم( خانگی )معتدل(

9 a=0.912 a=0.905 a=0.908 a=0.547 a=0.551 

10 k=1.072 k=1.076 k=1.074 k=1.939 k=2.020 

11 x=1.884 x=1.876 x=1.880 x=1.445 x=1.441 

  نوع بار معادله

 
 تجاری

 خانگی و تجاری

 )معتدل( 

 خانگی وتجاری

 )گرم( 
 خانگی وتجاری

9 a=0.549 a=0.729 a=0.728 a=0.729 
10 k=1.980 k=1.506 k=1.548 k=1.527 

11 x=1.443 x=1.665 x=1.659 x=1.662 

 

ضریب  شود، با استفاده از شاخصهای تجربی که ضریبشان محاسبه میاین رابطه همان طور که بیان شد دقت

به عنوان معادله  متر و یا دقت بیشتری داشته باشد،ای که خطای کرابطه انتها. در (5)جدول  شودمحاسبه میهمبستگی 

 شود. نهایی در نظر گرفته می

 

 های مختلف در دوره مطالعهفرمول برای ضرایب همبستگی محاسبه شده : 5جدول 

 نوع بار معادله

 خانگی 

 )معتدل(

 خانگی

 )گرم(

 تجاری خانگی

 )معتدل(

 تجاری

 )گرم(

9 0.999808 0.998698 0.999866 0.99995 0.999985 

10 0.999798 0.998211 0.999804 0.99336 0.987472 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

9 
 

11 0.999801 0.998632 0.999867 0.999725 0.999789 

  نوع بار معادله

 و تجاری خانگی تجاری 

 )معتدل(

 و تجاری خانگی

 )معتدل( 

 تجاری و خانگی

 )گرم(

9 0.999971 0.999501 0.999815 0.999984 

10 0.990568 0.987724 0.979739 0.969607 

11 0.999757 0.998457 0.999264 0.999774 

 

توان با توجه به درصد مجاز باشد، که میرابطه دارای خطایی میهای مختلف، هر ( در حالت5با توجه به جدول )

ترین ضریب همبستگی )کمترین خطا( ( دارای بیش9ی )ها استفاده کرد. به طور کلی رابطهها از آندر مطالعات و پژوهش

است.  0.989587ترین خطا( به میزان ( دارای کمترین ضریب همبستگی )بیش10بوده و رابطه ) 0.999731به میزان 

 توان با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار داد.می را 0.999452یب همبستگی با ضر( 11) البته رابطه

 

 های تجربی بدست آمدهرابطه .4

 خانگی )معتدل(:

(26) LF088.0+LF912.0=LSF 2 

 خانگی )گرم(:

(27) LF095.0+LF905.0=LSF 2 

 خانگی:

(28) LF092.0+LF908.0=LSF 2 

 تجاری )معتدل(:

(29) LF453.0+LF547.0=LSF 2 

 تجاری )گرم(:

(30) LF449.0+LF551.0=LSF 2 

 تجاری:

(31) LF451.0+LF549.0=LSF 2 

 خانگی و تجاری )معتدل(:

(32) LF271.0+LF729.0=LSF 2 

 خانگی و تجاری )گرم(:

(33) LF272.0+LF728.0=LSF 2 

 خانگی و تجاری:

(34) LF271.0+LF729.0=LSF 2 

  

 پیشنهادات .5

. در حالی آورده شده است تبدسدر این مقاله ضرایب بار و تلفات و روابط تجربی ضریب تلفات برای دو ماه از سال 

توان از انواع توان در بازه زمانی بزرگتری پژوهش را انجام داد. دو نوع مصرف کننده مورد مطالعه قرار گرفت که میکه می

 نیز استفاده شود. دیگر

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

10 
 

گیری از خطای اندازه داد، و ضرایبشان را محاسبه کرد. مطالعه قرارمورد  بیشتری را معادالت تجربیتوان می

توان در مطالعات بعدی خطا را نیز وارد محاسبات نمود، به بیان دیگر تجهیزات صرف نظر شده است، در صورتی که می

 وارد بحث احتماالتی شد.

 

 گیرینتیجه .6

کند. معادالت گوناگونی در این این مقاله بر روی بدست آوردن ضرایب ثابت معادالت تجربی ضریب تلفات بحث می

های یک شبکه برق واقعی به مدت دو ماه که شامل یک ماه شود. برای بدست آوردن این ضرایب از دادهتحقیق استفاده می

 ماهیانهاسبه این ضرایب ثابت الزم است که، ضرایب بار و تلفات معتدل و یک ماه گرم است، استفاده شده است. برای مح

 ابتدا محاسبه شوند. 

شوند. اند. ضرایب ثابت معادالت برای حاالت مختلف محاسبه میبارها از دو نوع بار خانگی و تجاری تشکیل شده

خطا باشد به عنوان رابطه  ای که دارای کمترینشود، رابطهمی محاسبهتوسط شاخص ضریب همبستگی خطای هر رابطه 

 شود.نهایی در نظر گرفته می

استفاده  Stat View( و Statical Analysis System) SASافزارهای از نرم [11]در بعضی از مقاالت مانند 

افزارها برای محاسبه ارتباط بین ضرایب بار و تلفات نیاز به اطالعات اضافی از بار مانند تعداد بارهای شده است که این نرم

 مجزا یا گسسته و درصد بار مینیمم دارند. 

 

های مشابه به هم ضرایب ثابت معادالت تجربی را محاسبه از روش [8] و [7]، [4]، [3]مقاالت پیشین مانند 

هایی است، در حالی که روش مورد استفاده در این مقاله مورد استفاده دارای اشکاالت و سختیهای اند. روشکرده

توان از کنندگان است، میهای برقی که جریان تابعی از بار مصرفهای پیشین را ندارد. برای سیستممشکالت و سختی

 ( برای محاسبه ضرایب بار و تلفات استفاده شود.8( و )7های )رابطه

های خاص خود های تجربی بدست آمده در این مقاله برای یک شبکه برق خاص که دارای ویژگییب رابطهضرا

ای های برقی دیگر مورد استفاده قرار داد و باید مطالعات جداگانهتوان آن را برای شبکهاست محاسبه گردیده است و نمی

 توزیع برق کههای شبکه دررای هر سیستمی اجرا کرد. توان روش بدست آوردن ضرایب ثابت را بصورت گیرد. البته می

د استفاده در این خصوصیاتی مشابه شبکه مورلی و را ندارنداطالعات و زمان کافی برای محاسبه ضرایب ثابت معادالت 

تواند مورد است نیز میتری ( که نسبتاً معادله ساده11. معادله )نمایند( استفاده 9توانند از رابطه )، میمقاله را داشته باشند

 استفاده قرار گیرد.
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