
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
No. F-16-EPM-1966 

  به انتقال شبكه در تخصيص تلفات

  توان يردياب يبرمبنا واحدهاي توليد
 

  نيكي مسلمي – همايون برهمندپور
  پژوهشگاه نيرو
  تهران ايران

hberahmandpour@nri.ac.ir, nmoslemi@nri.ac.ir 
 

به  برداري شبكههاي بهرهتخصيص عادالنه و منصفانه هزينه—چكيده 
بردار مستقل شبكه كه نهادي غيرانتفاعي است، از سوي بهره ذينفعان آن

هزينه تلفات انرژي در شبكه يكي از اين  اين نهاد است.از وظايف اصلي 
تحقيقاتي و  يهايكي از مهمترين زمينهموارد است. به همين خاطر 

هاي تجديد ساختار شده، تخصيص تلفات شبكه انتقال طالعاتي در شبكهم
به توليدكنندگان و از آن طريق، محاسبه سهم هزينه تلفات مربوط به 

به دليل وجود تلفات باشد. از آنجا كه همواره هريك از توليدكنندگان مي
بردار مستقل ميزان انرژي خريداري شده توسط بهرهدر شبكه انتقال، 

كنندگان است، بنابراين تم بيش از ميزان فروش آن به مصرفسيس
التفاوت انرژي خريداري شده و فروخته شده كه در واقع تلفات مابه

اين  شبكه است، بايد به نحو مناسبي به ذينفعان بازار تخصيص يابد.
مصرف كنندگان و يا به تخصيص مي تواند هم به توليدكنندگان و هم 

  انجام پذيرد.بطور مشترك به هردو 
و  از يك سو در اين مقاله، روشي توسعه يافته بر مبناي رديابي توان

براي تخصيص تلفات به منابع توليد ارائه از سوي ديگر تابع تلفات شبكه 
هريك از منابع توليدي ميزان مشاركت توان شده است كه توسط آن مي

يافت. اين  ،را در تلفات شبكه انتقال و متعاقب آن هزينه مترتب بر آن
سازي شده و نتايج آن پياده IEEEشينه  30روش بر روي شبكه نمونه 

  مورد تحليل قرار گرفته است.
منابع  ،توانرديابي  ،تلفات صيتخص ،تابع تلفات —هاي كليدي هواژ
 توليد

 مقدمه  .1

 ،هاي مربوط به آنگذاري و تعيين هزينهموضوع تلفات و همچنين ارزش
هاي قدرت تجديد ساختار يافته داراي كه در سيستماز جمله مباحثي است 

از آنجا كه به دليل وجود تلفات در شبكه، همواره خريد .اهميت بسزايي است
از توليدكنندگان، بيش از  1بردار مستقل سيستمانرژي الكتريكي توسط بهره
بردار كنندگان است و همچنين به واسطه آنكه بهرهميزان فروش آن به مصرف

سيستم، نهادي غيرانتفاعي است، الزم است تلفات شبكه به نحو مستقل 
اي به توليدكنندگان تخصيص داده شده و هزينه مربوطه از منصفانه و عادالنه

آنان اخذ گردد. به همين خاطر تحقيقات متعددي براي تخصيص تلفات به 
 توليدكنندگان انجام و روشهاي بسياري در اين زمينه ارائه شده است كه هر

  ]6-1[اند. يك از ديدگاه خاصي اين موضوع را بررسي و تحليل كرده

در برخي از اين روشها، امكان تفكيك و تعيين دقيق ميزان مشاركت هر گره 
توليد در ايجاد تلفات كل سيستم وجود ندارد و عموماً از اطالعات مربوط به 

سيستم  هاي مختلفشينه توان تزريقيحساسيت تلفات كل سيستم به تغيير 
شود. هر گره توليدي در تلفات كل سيستم استفاده ميتوان براي تعيين سهم 

مقبوليت زيادي پيدا كرده، تخصيص تلفات بر  يكي از روشهايي كه اخيراً
مبناي رديابي توان است كه در آن ابتدا سهم هر يك از منابع توليدي شبكه 

ل شده و در در توان بارهاي شبكه و سپس در فلوي خطوط شبكه، حاص

                                                            
1Independent System Operator (ISO) 
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اي، سهم منابع توليد در تلفات خطوط محاسبه ادامه توسط روابط ساده
مشكل اين روش در اين است كه از پارامترهاي الكتريكي شبكه  ]7[گردد.مي

شود. به عبارت ديگر ممكن است اي برده نميدر تخصيص تلفات بهره
نقاط بارهاي بزرگ در نزديكي مراكز توليد توان و بارهاي سبك در 

صورت ميزان مشاركت در تغذيه بارهاي  دوردست قرار داشته باشند. در اين
سبك نسبت به بارهاي سنگين توسط منابع توليدي در ايجاد تلفات، بسيار 
بيشتر از نسبت اين دو بار خواهد بود و لذا تخصيص سهم هزينه تلفات، 

رها و يا تلفات فقط با درنظر گرفتن سهم هر يك از منابع توليدي در تغذيه با
خطوط و بدون در نظر گرفتن فاصله الكتريكي بين توليد و مصرف، عادالنه 

  و منصفانه نخواهد بود.

ارائه شده است، با تركيب تابع تلفات و روش رديابي  ]8[لكن روشي كه در 
توان، تا حدود زيادي بر اين مشكل فائق آمده و نقش پارامترهاي شبكه و 

كننده در آن ديده شده است. لكن وليدكننده و مصرففاصله الكتريكي بين ت
مشكل اين روش عدم توانايي در ارائه راه حل منطقي براي تخصيص 

اند. در ها وابستهجمالتي از تابع تلفات است كه صرفاً به توان راكتيو گره
اي از تابع تلفات كه صرفاً بستگي به مذكور، جمله رجعروش ارائه شده در م

بدون توجيه رياضي و شود، دارد و در آن توان اكتيو مشاهده نمي توان راكتيو
بر اساس ميزان مشاركت توان واحدهاي توليدي در كل توليد شبكه منطقي، 

  رسد.تسهيم شده است كه فرض منطقي و معقولي به نظر نمي

و رفع نقيصه ذكر شده براي  ]8[در اين مقاله با توسعه روش ارائه شده در 
ربردي و عملياتي براي تخصيص عادالنه و منصفانه تلفات در آن، روشي كا

ترتيب است. هاي بعدي مقاله بدينبخش پيشنهاد گرديده است.انتقال شبكه 
يابي توان و روابط حاكم بر آن آورده ابتدا مختصري در خصوص روش رد

شود. در شود. سپس به توسعه تابع تلفات در شبكه انتقال پرداخته ميمي
دي، اصول كلي روش پيشنهادي در اين مقاله براي تخصيص تلفات بخش بع

و در ادامه و در بخش بعدي، قاعده تسهيم تلفات بين واحدهاي توليدي بيان 
سازي روش بر روي شبكه آزمون و تحليل نتايج آن بخش پيادهگردد. مي

  گردد.گيري ارائه ميبندي و نتيجهسرانجام در انتها، جمع بعدي است و

  رديابي توان روش .2
يكي از مناسبترين و كاراترين روشهاي تعيين رابطه بين توان توليدي منابع و 
توان مصرفي بارها در هر نقطه كار شبكه، استفاده از روش رديابي توان 

از شبكه به همراه توانهاي ورودي و  i. براي توصيف اين روش،گره ]9[است
  د.شو) در نظر گرفته مي1خروجي آن مطابق شكل (

  
  
  
  
  
 

 i) : توانهاي ورودي و خروجي گره 1شكل(

  ]10[نوشت: iبراي گره توان مي) را 1، رابطه (بر اين اساس
)1(  

Gijii PPP  

فلوي هر يك از خطوطي jiPو  iتوان ورودي به گره  iPدر اين رابطه،
 GiP))1در شكل( kو  jهاي شود.( گرهوارد مي iه توان آنها به گره است ك

  يابد.است. حال اين رابطه به شكل زير توسعه مي iنيز توان توليدي گره 
)2(  

Gijjii PPCP   

  كه در آن:
)3(  jjiji PPC /  

ها و ه بين توان ورودي به گرهتوان رابط)، مي2) و (1با تركيب دو رابطه (
و  P) بدست آورد. در اين رابطه 4ها را به شكل رابطه (توان توليدي گره

GP هاهاي توليدي گرهها و بردار توانورودي گره هايبه ترتيب بردار توان 
  است.

)4(  
GU PPA   

 بنابراين رابطه ]10[شود.) محاسبه مي2از رابطه ( UAس هاي ماتريدرايه
را نشان ها گرهو توانهاي توليدي  ها) ارتباط بين توانهاي ورودي به گره5(

  دهد.مي
)5(  

GU PAP 1  

شود. حال به استخراج رابطه توان بار بر حسب توان توليدي پرداخته مي
  ه سادگي ارتباط بين اين دو كميت را نشان مي دهد.)، ب6رابطه (

)6( 
GjijuiLi

iiLiLi

PAPP

PPPP





)/(

 )/(
 

LP نويسي ) خالصه7) به شكل رابطه (6ها است. رابطه (بردار توان بار گره
  شود.مي

)7(  GL TPP   

G 

i 

j 

k 

l 

m

Load
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را نشان ها گرههاي توليدي توانهاي بار و ارتباط بين توان Tماتريس 
تنها  Tدهد. دقت شود بر اساس اصول كلي روش رديابي توان، ماتريس مي

براي نقطه كار جاري شبكه معتبر است و اگر نقطه كار تغيير كند، ماتريس 
T رد.و به تبع آن كليه مقادير تخصيص تلفات تغيير خواهند ك  

با توجه به آنكه در هر گره، توان خالص تزريقي برابر اختالف بين توان 
توان )، مي7توليدي و توان بار همان گره است، بنابراين به كمك رابطه (

  بدست آورد.هم ) و توان توليدي گره را Pارتباط بين توان تزريقي (
)8(  G

X
GGLG PTTPPPPP   

 بع تلفات شبكهتوسعه تا .3

) آغاز 9، از رابطه (در شبكه انتقال براي استخراج رابطه تلفاتدر اين بخش 
  ]11[شود.مي

)9( 



N

i
LiGi

N

i
iLoss PPPP

11  
N10توان به صورت رابطه () را مي9هاي شبكه است. رابطه (، تعداد گره (

  بازنويسي نمود:

)10(

















 


*

11

ReRe i

N

i
i

N

i
iLoss IValSalP

ام و iفازور ولتاژ در گره  iV ام،iلط تزريقي به گره توان مخت iS، كه در آن
iI .فازور جريان در اين گره است  

  ) است:11همچنين رابطه ولتاژ و جريان در شبكه مطابق رابطه (
)11(  IZV bus  

هاي شبكه به ترتيب، بردارهاي ولتاژ و جريان تزريقي گره Iو  V مجدداً
)، 11به كمك رابطه (نيز ماتريس امپدانس شبكه است.  busZباشند. مي
  ) بازنويسي نمود:12صورت رابطه (ه ) را ب10توان رابطه (مي

 )12( 
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N
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  ن نوشت:تواباشند، مي i< δi=EiVو  R+jXbusZ= اگر فرض شود

)13( 
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Re


 
  شود.) حاصل مي14()، رابطه نهايي 13سازي رابطه (با ساده

)14(  
)(

)(
11

jiijij

N

j
jijiij

N

i
Loss

QPQPB

QQPPAP



 


 
  ) است16) و (15به شكل روابط ( Bو  Aتعاريف دو ماتريس 

)15( )/()cos( jijiijij EERA  
 

)16( )/()sin( jijiijij EERB  

 توسعه روش تخصيص تلفات .4

گردد، از چهار جمله رابطه تلفات، ) مشاهده مي14نگونه كه در رابطه (هما
سه جمله آن رابطه مستقيم با توان اكتيو تزريقي به گره دارند. بنابراين با 

)، توان توليدي Pتوان به جاي توان خالص تزريقي () مي8كمك رابطه (
)GP) ن راكتيو ) تنها به توا14) را جايگزين نمود. لكن جمله دوم رابطه

براي ايجاد  ]8[شود. در وابسته است و نقشي از توان اكتيو در آن ديده نمي
  ) كمك گرفته شده است:17وابستگي اين جمله به توان اكتيو، از رابطه (

)17(  
][

11

1

1

11


















N

j
jiij

N

i
NG

k
Gk

Gm
NG

m

N

j
jiij

N

i

QQA
P

P

QQA

 

NG شكل جمله دوم از تابع تلفات بدين هاي توليدي است.تعداد گره
)jiij QQA) 17) و همچنين عبارت موجود در مخرج رابطه ،(
) GkP ثابت فرض شده و اين بخش از تلفات به نسبت توان توليدي (

گردد كه اين موضوع از توجيه هاي شبكه بين منابع توليد تسهيم ميگره
اي براي تواند مبنا و پايه عادالنه و منصفانهو نمي منطقي برخوردار نيست

  .تسهيم تلفات باشد.
پرداخته مذكور در باال  ،]8[ براي رفع نقيصهحال به توسعه روش اين مقاله 

، جايگذاري دراين مقاله پيشنهادياساس روش تخصيص تلفات شود. مي
ها است. ) توسط توانهاي توليدي گره14در رابطه ( Qو  Pعناصر دو بردار 

امي توانهاي راكتيو تزريقي به )، تم18براي اين كار در ابتدا توسط رابطه (
  شوند.تبديل ميتزريقي توان اكتيو 

)18( 
iii PtgQ   

است. بدين  iدر گره تزريقي ، زاويه بين دو فازور ولتاژ و جريان iφنماد 
  گردد.) تبديل مي19) به صورت رابطه (14شكل، رابطه (
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jjiiijij
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jijijiij
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PPtgtgPPAP







 


  ) نوشت:20ساده رابطه ( وان به شكلت) را مي19رابطه (

)20(  
 


N

i

N

i
jiijloss PPDP

1 1  

  تعريف زير را دارند: Dهاي ماتريس كه در آن هر يك از درايه
)21(  

jiijjiijijij tgtgAtgtgBAD   )(
 

از آنجا كه روش رديابي توان براي هر نقطه كار مشخص، معتبر است، 
توسط رابطه  اكتيو آن گرهبنابراين مرتبط كردن توان راكتيو هر گره به توان 

در قدم بعد الزم است تمامي توانهاي )، كامالً منطقي و منصفانه است. 18(
ها نوشته شوند. براي اين كار با اكتيو تزريقي برحسب توانهاي توليدي گره

))، 8استفاده از رابطه بين توانهاي تزريقي و توانهاي توليدي (رابطه (
گردند. شكل نهايي در رابطه تلفات مي Pجايگزين متغيرهاي  GPمتغيرهاي 

  ) است.22مطابق رابطه ( ،رابطه تلفات با اين جايگزيني

)22(  )]([
1 11 1
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N

i
GnGmjn
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im

x
ij

NG
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NG

n
loss PPTTDP

 

ها شود، در اين رابطه صرفاً توانهاي توليدي گرههمانگونه كه مشاهده مي
توان هاي مختلف اين رابطه، مي. بنابراين با جداسازي مولفهوجود دارد

  تسهيم تلفات بين منابع توليد را انجام داد.

 تسهيم تلفات .5

، به دو جزء مطابق روابط m توان براي هر گره توليدي) را مي22رابطه (
  ) تفكيك كرد:24) و (23(

)23( )(
1 1

2, 
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)24( 
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lossP ,
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ij PPTTTTD

1 1

)(5.0  
شود، سهم تلفات هر منبع توليد واقع بر هر گره شبكه همانگونه كه ديده مي

از تلفات كل، داراي دو مولفه خودي و متقابل است. از آنجا كه جمله 
هم اثر  ،دهنده اثر متقابل خود داراي دو مولفه است، بنابراين اين جملهنشان

و هم عكس اين حالت را نشان  nوليد گره بر روي ت mمتقابل توليد گره 
) ظاهر شده است. 24در رابطه ( 5/0دهد. به همين خاطر ضريب مي

از تلفات كل به كمك رابطه  mترتيب سهم كامل تلفات توليد گره بدين
  آيد:) به دست مي25(

)25( 
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  سازيشبيه .6
استفاده  IEEEشينه  30سازي و تحليل نتايج از شبكه نمونه براي انجام شبيه

 ،سازيموجود است. در اين شبيه ]12[شده است. اطالعات اين شبكه در 
و بار  ]8[هاي ژنراتوري يك بار با استفاده از روش تخصيص تلفات به گره

انجام شده است. در اين مقاله  پيشنهادييافته عهديگر با استفاده از روش توس
  ) ارائه شده است.1نتايج اين دو تحليل در جدول (

با شبكه نمونه، به  ]8[الزم به ذكر است تحليل روش تخصيص تلفات در 
دار بودن نتايج، اشكاالت محاسباتي در مرجع مذكور و خدشهوجود دليل 

مرجع برداشت نشده است. اين عات مجدداً انجام شده و نتايج نهايي از اطال
مهمترين ايراد نتايج مندرج در اين مرجع آن است كه مجموع تلفات 

باشد. به همين يافته به منابع توليدي، برابر مجموع كل تلفات نميتخصيص
و روش پيشنهادي، تحليل  ]8[ خاطر و به منظور مقايسه دقيق نتايج دو روش

) 1و نتايج آن در جدول (اً انجام پذيرفته با شبكه نمونه نيز مجدد ]8[روش 
  است.آورده شده 

همچنين به منظور تحليل بهتر نتايج، سهم مشاركت ژنراتورها در بارهاي 
در پيوست  ،شبكه و نيز سهم مشاركت ژنراتورها در توان عبوري خطوط

  آمده است.
  IEEEشينه  30: نتايج تخصيص تلفات براي شبكه )1جدول (

  توريشماره گره ژنرا
تلفات تخصيص يافته با 

  )MW( ]8[روش 
تلفات تخصيص يافته با 

  )MWروش پيشنهادي (
1  1435/3  0808/3  
2 7437/1  8914/1  
5 0657/0  0003/0  
8  0539/0  0312/0  
11  1585/0  1663/0  
13 2012/0  1964/0  
  3664/5  3664/5  جمع

 ]8[دو روش  اي براي) را به صورت نمودار ميله1) نتايج جدول (2شكل (
  دهد.نشان مي روش پيشنهاديو 
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 ٥  
 

  
  IEEEشينه  30): مقايسه نتايج تخصيص تلفات براي شبكه 2شكل (

) سهم قابل 2) و (1هاي (شود، دو ژنراتور واقع بر گرههمانگونه كه ديده مي
دارند كه اين موضوع با توجه به سهم باالي آنها شبكه اي در تلفات مالحظه

پذير است. از سوي ديگر در روش كامالً توجيه ،طدر توان عبوري خطو
)، بسيار ناچيز 5پيشنهادي اين مقاله سهم تلفات ژنراتور واقع بر روي گره (

دارد ) مشاركت 7- 5است. از آنجا كه اين ژنراتور تنها در توان عبوري خط (
سوي ديگر توان عبوري از اين خط هم بسيار ناچيز است، اين موضوع  و از

) 5سهم تلفات ژنراتور گره ( ]8[ قابل توجيه است. لكن در روش الًنيز كام
) بيشتر است كه با توجه به سهم مشاركت 8حتي از سهم ژنراتور گره (

) در ميزان بيشتري از خطوط شبكه، اين نتيجه منطقي به نظر 8ژنراتور (
تواند به دليل تخصيص نامناسب تلفات به خاطر رسد. اين موضوع مينمي

 باشد ]8[ر گرفتن نامطلوب توان راكتيو در تخصيص تلفات در روش در نظ
  .كه در روش پيشنهادي اين نقيصه مرتفع شده است.

 گيرينتيجه .7

پايه تسهيم عادالنه و منصفانه  روش رديابي توان، روشي ساده، قابل فهم و بر
هاي مترتب بر آن بوده هاي شبكه و همچنين هزينهگذارياستفاده از سرمايه

هاي مناسب و كاربردي با وجود قدمت طوالني آن، همچنان يكي از ديدگاه و
  باشد.هاي تجديدساختارشده ميها در شبكهدر تخصيص انواع هزينه

هاي توليد براي تعيين سهم هر يك از گره يافتهتوسعهدر اين مقاله روشي 
شبكه  شبكه در تلفات كل ارائه گرديد. از آنجا كه در اين روش تابع تلفات

براي تخصيص تلفات به كار برده شده است، خصوصيات ذاتي بطور صريح 
كه تاثيرگذار بر ميزان شبكه و به عبارت ديگر فواصل الكتريكي توليد و بار 

لحاظ شده است.  كامل در تخصيص تلفات تلفات در شبكه است، بطور
ر اي در نظراي منصفانه و عادالنه بنقطه بارز در روش پيشنهادي، ارائه قاعده

به اين اثر  ،است كه در آنهاي شبكه اثر توان راكتيو تزريقي در گره گرفتن

بدين شكل نقيصه  ودر نظر گرفته شده  تخصيص تلفات،شكل مطلوبي در 
  به خوبي جبران شده است. ]8[ذكر شده در روش 
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 ٦  
 

  پيوست
  ) : سهم توليد هر ژنراتور در تغذيه بارها (%)1-جدول (پ

 ژنراتور 1 2 5 8 11 13
بار

0.000 0.000 0.000 0.000 57.973 42.027 2 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 3 

0.000 0.000 0.000 0.000 26.421 73.579 4 

0.000 0.000 0.000 52.894 27.309 19.797 5 

0.000 0.000 0.000 0.707 42.804 56.489 7 

0.000 0.000 62.618 0.000 16.080 21.303 8 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 10 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 12 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 14 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 15 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 16 

19.778 25.128 0.000 0.000 19.538 35.557 17 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 18 

13.503 31.612 0.000 0.000 20.768 34.117 19 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 20 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 21 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 23 

11.999 33.166 0.000 0.000 21.063 33.772 24 

0.775 2.143 6.822 0.000 38.661 51.599 26 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52.830 29 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52.830 30 

 

  ها (%)) : سهم توليد هر ژنراتور در توان عبوري شاخه2-جدول (پ
 ژنراتور 1 2 5 8 11 13

 شاخه

0.000 0.000 0.000 0.000 43.014 56.986 6-10 

0.000 0.000 0.000 0.000 26.421 73.579 4-12 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52.830 28-27 

0.000 0.000 7.293 0.000 43.014 56.986 6-9 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 1-2 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 1-3 

0.000 0.000 0.000 0.000 57.973 42.027 2-4 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 3-4 

0.000 0.000 0.000 0.000 57.973 42.027 2-5 

0.000 0.000 0.000 0.000 57.973 42.027 2-6 

0.000 0.000 0.000 0.000 26.421 73.579 4-6 

0.000 0.000 0.000 52.894 27.309 19.797 5-7 

0.000 0.000 0.000 0.000 43.014 56.986 6-7 

0.000 0.000 0.000 0.000 43.014 56.986 6-8 

0.000 100.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9-11 

0.000 61.262 0.000 0.000 16.663 22.075 9-10 

0.000 0.000 62.618 0.000 16.080 21.303 8-28 

0.000 0.000 0.000 0.000 43.014 56.986 6-28 

100.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12-13 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 12-14 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 12-15 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 14-15 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 12-16 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 16-17 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 10-17 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 15-18 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 18-19 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 10-20 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 19-20 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 10-21 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 21-22 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 10-22 

0.000 45.565 0.000 0.000 23.415 31.020 22-24 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 15-23 

44.095 0.000 0.000 0.000 14.771 41.134 23-24 

11.999 33.166 0.000 0.000 21.063 33.772 24-25 

0.775 2.143 6.822 0.000 38.661 51.599 25-26 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52.830 25-27 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52. 830 27-29 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52. 830 27-30 

0.000 0.000 7.293 0.000 39.877 52. 830 29-30 
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