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1.مقدمه
1-1انگیزهتحقیق

در ش��بکه توزیع همیش��ه، همه مقادیر قابل اندازه گیری، مانند ولتاژ، 
جریان و توان به دالیلی همچون فقدان مقادیر همه باس ها و خطوط، 

خرابی بعضی از تجهیزات در دس��ترس نمی باش��د. از این رو اس��تفاده 
از تخمی��ن حالت امری اجتناب ناپذیر اس��ت. از طرفی باالبودن تلفات 
غیرفنی و س��رقت الکتریکی در ش��بکه توزیع، توج��ه ویژه ای را برای 

نظارت بر چنین شبکه هایی می طلبد.
با توجه به نبود اطالعات جامع و لحظه ای از مقادیر باس های ش��بکه 
توزیع، به دلیل کمبود دستگاه های اندازه گیری واحد مدیرت با چالش 
مشاهده ناپذیری شبکه مواجه می باشد که با استفاده از تخمین حالت 
توزیع، واحد مدیریت می تواند افت توان تئوری، بهینه س��ازی ولتاژ یا 
توان، بازس��ازی شبکه راهنما و جلوگیری از اضافه بار خطوط توزیع و 
غیره را محاسبه نمایند. بنابراین مدیریت شبکه، با کمک از روش های 
تخمی��ن حالت و بکارگیری آن در اتوماس��یون ش��بکه توزیع، قابلیت 
نظارت، کنترل و پخش بار اقتصادی سیستم توزیع را بهبود می بخشد 
که در نهایت منتج به بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیس��تم 

توزیع می شود. 

1-2مروریبرادبیاتموضوع
تاکن��ون مطالع��ات زیادی در رابطه با تخمین حالت در سیس��تم های 
قدرت انجام ش��ده اس��ت.که در ادامه به بررس��ی چند مورد از آن ها 
می پردازیم. تخمین حالت معموال به دو روش تقس��یم می شود. روش 
اول، روش های آماری است که در مرجع های ]1[ تا ]3[ و فرمول بندی 
تخمین حالت درمرجع ها ]4[ تا ]6[ انجام شده است. روش های غالب 
معموال از روش ه��ای همگرایی تکراری مانند روش های ش��به نیوتنی 
اس��تفاده می کند. روش دوم روش های آنالیز حساس��یت می باشد. در 
هردو روش فرض می ش��ود که تابع هدف یا معادالت مرتبط با تخمین 
حالت توزیع، می تواند پیوس��ته و دیفرانس��یلی باش��د ام��ا با توجه به 
مشخصات غیرخطی ادوات شبکه توزیع، تابع هدف نمی تواند پیوسته 
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و دیفرانس��یلی باش��د ]7[. این مس��أله اعمال روش های سنتی را به 
مس��أله تخمین حالت سیستم توزیع مش��کل کرده است. ]7[ به ارایه 
روش��ی مبتنی بر بهینه س��ازی اجتماع ذرات پرداخته اس��ت تا بتواند 

مشکل حضور اجزای غیرخطی سیستم توزیع را مرتفع نماید.
در مرجع ]٨[ به بررس��ی در سیس��تم های مدیری��ت توزیع به عنوان 
عملکرد پیش��رفت های که مبتنی بر، اطالعات صحیح و سیگنال های 
ارتباطی س��ریع هستند پرداخته شده است. در آن به ارزیابی  طراحی 
صحی��ح DMS با در نظرگرفتن اث��رات عدم قطعیت در تخمین حالت 
و تأخیرات سیس��تم مخابراتی پرداخته ش��ده است که در این مقاله با 
اس��تفاده از یک بس��ته نرم افزاری شبیه ساز سایبر فیزیکی،  به بررسی 
ش��بکه روس��تایی در ایتالیا پرداخته شده اس��ت که در آن به بررسی 
اث��رات سیس��تم ارتباطی بیس��یم Wi-Maxب��ه عنوان ابزار سیس��تم 
مدیریت ش��بکه استفاده شده است. طی این پروژه تحقیقاتی مشخص 
شده اس��ت که Wi-Max دارای تأخیرات زمانی قابل توجه در ارتباط 
بی��ن مرکز کنترل و منابع انرژی توزیع می باش��د و حتی در برخی از 
روزهای بارانی ،کل ارتباط از دس��ت رفته اس��ت که با ارایه شبیه ساز 

سایبر فیزیکی می توان به مقابله با این اثرات پرداخت. 
در مرج��ع ]9[ ب��ا توجه به اطالعات گذش��ته ب��ار، اب��زار موجود به 
پیش بین��ی بار در فیدر می پردازد که در اینجا از طریق توس��عه روش 
تخمین حالت به پیش بینی فیدر سه فاز پرداخته شده است. که در آن 
از روش حداق��ل مربعات وزندار به تخمین حالت می پردازد. در مرجع 
]10[ یک الگوریتم تخمین حالت برای یک سیس��تم توزیع س��ه فاز 
ارایه شده است که از روش معادله نرمال برای محاسبه وضعیت زمان 
واقعی سیس��تم های توزیع ، استفاده ش��ده است که بر مبنای سه فاز 
واقعی A,B,C عمل می کند. در مرجع ]11[ به بررس��ی شبکه حسگر 
بیس��یم در شبکه هوش��مند پرداخته شده است. در ]12[ به ارایه یک 
فرمول جدید تخمین حالت برای یک فیدر، با استفاده از ماتریس شبه 
متقارن امپدانس پرداخته ش��ده اس��ت که در بردارنده ساختار شبکه 
می باش��د. به عنوان نتیجه این مقاله، اندازه مس��اله بهینه شده به طور 
قابل توجهی کم شده است اما مشکل عمده این مقاله استفاده از روابط 

غیرخطی جهت تخمین حالت می باشد. 
در ]13[ ی��ک چهارچوب ب��رای مدیریت کل ش��بکه توزیع انرژی از 
ولتاژ متوس��ط ب��ه ولتاژ پائین، از جمله صدور صورتحس��اب در مراکز 
تحویل، تلفات توان، محاس��به و طرح پیشنهادی برای حل با استفاده 
از یک مدل تصمیم گیری فازی ارایه ش��ده اس��ت. در]14[ بر اس��اس 
ش��بکه عصبی با اس��تفاده از دانش کش��ف در فرایند پای��گاه داده به 
بررس��ی یک آزمایش در ش��بکه برق برزیل اشاره شده است که باعث 
بهبود50درصدی، در کش��ف موارد تلفات غیر فنی منجر ش��ده است. 
در ]15[ به ارایه اصول اولیه شبکه حسگر بیسیم از جمله ویژگی های 

گره های این شبکه اشاره شده است.

1-3هدف،روش،نوآوری
برای مدیریت ش��بکه توزیع الزم است اطالعاتی از شبکه در دسترس 
باش��د، طبیعتا اطالعات توسط دستگاه های اندازه گیری که در نقاطی 
از شبکه نصب شده اند جمع آوری می گردد. یکی از چالش های اساسی 
در شبکه توزیع نحوه ارسال اطالعات اندازه گیری شده به مرکز کنترل 
می باش��د. با توجه به س��اختار شبکه توزیع عمال ارس��ال اطالعات به  
صورت مس��تقیم امکان پذیر نمی باش��د، لذا بایستی ساختار و بستری 
مناس��ب و قابل اطمینان جهت ارسال اطالعات به مرکز کنترل محیا 

نمود.
یکی دیگر از چالش ها اساسی در این حوزه تعداد پست ها می باشد، به 

عبارتی جهت مدیریت ش��بکه الزم است اطالعات هر پست در اختیار 
باش��د که مس��تلزم نصب و راه اندازی دس��تگاه اندازه گیر در آن پست 
است که هزینه سنگینی را به شبکه تحمیل می کند. ثانیا حجم باالی 
اطالعات بایس��تی به مرکز کنترل ارس��ال گردد که نیاز به زیر ساخت 
مناس��ب دارد. ثالثا در صورت بروز مش��کل در هر اندازه گیر و یا قطع 
ارتباط، اطالعات آن پس��ت به مرکز ارس��ال نمی گردد و تصمیم گیری 

را مشکل می کند.
پس از دریافت اطالعات از ش��بکه ممکن است دستگاه های اندازه گیر 
مقادیر را با خطا اندازه گیری کرده و به مرکز ارسال نمایند لذا اگر این 
اندازه گیری تصحیح نشود و از طرفی افزایش این خطاها در پست های 
مختلف تصمیم گیری در مورد ش��بکه را دچار خطا می کند. نیاز است 
اطالعات در مرکز کنترل پاالیش شوند و هرگونه خطای آن ها تصحیح 
ش��ود و بنا به کاربرد مورد اس��تفاده قرار گیرند برای مثال می توان با 
اس��تفاده از آن ها ان��رژی مصرفی را رویت پذیر نم��ود بطوریکه میزان 
انرژی دریافتی از پس��ت فوق توزیع، میزان انرژی تلف شده در شبکه 
و میزان انرژی مصرفی غیر فنی )مش��ترکین غیر مجاز( را شناسایی و 

محاسبه کنیم.
 از نوآوری های ما در این مقاله می توان به استفاده از شبکه حسگر بیسیم

در ش��بکه توزیع به دلیل در دسترس بودن گسترده این نوع حسگرها 
و قابلیت اطمینان باالی آن ها اشاره نمود. از طرفی ارایه یک تخمینگر 
قدرتمند خطی س��ازگار با ش��بکه حس��گر بیس��یم ارایه شده است و 
همچنین ارایه روش جدیدی در محاسبات تخمین حالت در شرایطی 
که رویت پذیری ناحیه ای از شبکه به دالیل مختلف از دست رفته است 

مورد نظر این مقاله می باشد.

1-4ساختارپژوهش
در بخ��ش دوم م��روری ب��ر مفاهیم ش��بکه های حس��گر بی س��یم و 
رویت پذیری کردن شبکه را با استفاده از آن مورد بررسی قرار خواهیم 
داد.  در بخش س��وم مفاهیم و روابط تخمین حالت خطی س��ازگار با 
شبکه حسگر بی س��یم را ارایه می دهیم. در بخش چهارم به چگونگی 
مش��اهده پذیرکردن شبکه در زمانی که قسمتی از شبکه رویت پذیری 
خود را از دست داده است می پردازیم. در بخش پنجم به رویت پذیری 
انرژی ش��بکه توزیع پرداخته می ش��ود و در بخش ششم به شناسایی 
تلفات فنی و غیرفنی شبکه پرداخته می شود و در بخش هفتم به ارایه 

مثالی برای مطالب گفته شده خواهیم پرداخت. 
 

2. سامانه نظارت شبکه توزیع
جهت مدیریت و کنترل شبکه بایستی اطالعات به مرکز ارسال گردد. 
استفاده از سنسورهای بیسیم معمول با مشکالت متعددی روبرو است. 
با توجه به ساختار شبکه توزیع الزم است اطالعات هر پست و یا خط 
توس��ط مسیر ارتباطی مجزا با سرور در ارتباط باشد که طبیعتا تعداد 
این مسیرها بسیار زیاد است و باعث ایجاد مشکالتی در اجرا می گردد 
همچنی��ن اگر ارتباط یک سنس��ور با مرکز قطع گ��ردد اطالعات آن 
بخش از شبکه در دسترس نیست و می توان این گونه برداشت کرد که 

آن قسمت رویت پذیر نمی باشد.

2-1شبكهحسگربیسیم
شبکه های حس��گر بی سیم از هزاران حسگر هوش��مند کوچک ارزان 
قیمت تش��کیل شده اس��ت. این حس��گرها قادر به انجام محاسبات، 
پردازش و ارتباط با یکدیگر هستند. علت استفاده از آنها در این مقاله 
قابلیت ارتباط چند س��ویه هر یک از این سنس��ورها می باش��د یعنی 
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هر سنس��ور می تواند اطالعات خود و سایر سنسورهای مجاور خود را 
از چند مس��یر مختلف به مرکز کنترل ارس��ال کند به گونه ای که در 
صورت قطع هر یک از مسیرهای ارتباطی، سنسور قادر باشد تا مسیر 
جدیدی را برای انتقال اطالعات در اختیار داش��ته باش��د. شبکه های 
حسگر بیسیم دارای کاربردهای مختلفی در زمینه های صنعت، حمل 
و نق��ل، امنیت، پزش��کی، مدیریت بح��ران و غیره را دارا می باش��ند. 
می توان گفت این شبکه ها به  صورت پلی بین فضای مجازی و فیزیکی 
عم��ل می کند و امکان مش��اهده عناصری که قبال غیر قابل مش��اهده 

بودند را در طیف بزرگ و باکیفیت مطلوب را فراهم می کنند ]15[.
ازجمله مزایای این سیستم می توان به صرفه جویی انرژی، پاسخ دهی 
مناسب، پایداری، انطباق و بروزسانی خودکار اشاره کرد. این حسگرها 
از ش��ش بخش اصلی تشکیل ش��ده اند که عبارتند از: واحد پردازش، 
حافظه جهت ذخی��ره اطالعات، منبع تغذیه، رادیو ماژول که انتقال و 
دریاف��ت اطالعات را انجام می دهد، آنتن و سنس��ور که اندازه گیری را 

انجام می دهد.

2-2رویتپذیریشبكهتوزیعبااستفادهازشبكهحسگربیسیم
با توجه به ماهیت و کاربرد شبکه توزیع، این شبکه به  صورت شعاعی 
به��ره برداری می گردید یا به عبارتی دیگر خروجی پس��ت فوق توزیع 
به عن��وان ب��اس مبنی لح��اظ می گردید و به صورت ش��عاعی ش��بکه 
گسترش می یابد. در شبکه توزیع جهت کاهش خاموشی و یا در مواقع 
اضطراری اقدام به تغییر آرایش ش��بکه )مانور( می کنند که این عمل 
توس��ط تغییر وضعیت کلیدها در نقاط خاص شبکه صورت می پذیرد. 

در نهایت آرایش شبکه توزیع به صورت شعاعی باقی خواهد ماند. 
هدف ما در شبکه توزیع اندازه گیری پارامترهای کلیه پست های توزیع 
می باشد، برای رسیدن به این هدف با صرف کمترین هزینه و باالترین 
راندمان اقدام به شناسایی نقاط خاصی از شبکه می کنیم. با دارا بودن 
اطالع��ات این نقاط می توان با بکارگیری روابط مداری کلیه ش��بکه را 

رویت پذیر نمود.
مشاهده پذیری در شبکه توزیع جهت تخمین حالت بسیار مهم می باشد 
و برای رس��یدن به نتیجه مطلوب الزم اس��ت تع��داد اندازه گیری ها از 
تعداد مجهوالت مس��اله بیش��تر باش��د. از این رو در این بخش به ارایه 
روش��ی جهت مشاهده پذیرکردن شبکه با استفاده از واحد اندازه گیری
WSN می پردازیم. با فرض  اینکه هر واحد WSN قادر به اندازه گیری 
ولتاژ باس و جریان شاخه های متصل به آن باشد  به ارایه مثالی جهت 
محاس��به ولتاژ و جریان گره ها و شاخه های مجاور آن ها در شکل )1( 

می پردازیم. 

WSN شکل )1(: مکان یابی

با نصب سنسور حسگر بی سیم در هر باس اطالعات زیر به مرکز ارسال 
می گردید:

- ولتاژ باس
- جریان ورودی به باس
- جریان خروجی از باس

- انرژی مصرفی باس
با اس��تفاده از اطالعات فوق می توان کل ش��بکه را با حداقل اندازه گیر 
رویت پذیر نمود. همان طورکه در ش��بکه ش��عاعی ش��کل )1(  به جای 
نصب سنسور در هر باس تنها با نصب دو عدد سنسور حسگر بی سیم 
در باس های ش��ماره 1 و 4 می توان کلیه شبکه را  رویت پذیر نمود. با 
استفاده از باس هایی که ولتاژ و جریان های آ ن ها توسط  WSN قرائت 
شده است ولتاژ کلیه باس ها را یافت. که برای »شکل 1« مطابق روابط 

زیر عمل می کنیم.

                                                             

در رواب��ط باال V بیانگر ولتاژ باس، Z بیانگر امپدانس ش��اخه، I بیانگر 
جریان خروجی باس به طرف مصرف کننده، Ib  بیانگر جریان ش��اخه 
می باش��ند. همان طورکه مالحظه می شود براساس قوانین کیرشهف به 
راحتی ش��بکه را بر مبنای WSN می ت��وان رویت پذیرکرد. برای اینکه 
س��ودمند بودن این نظریه را بهتر متوجه ش��ویم به ش��بکه شکل )2( 

توجه نمایید.

WSN شکل )2(: قابلیت ارتقای رویت  پذیری شبکه با

با نصب دو WSN در دو نقطه یک ش��بکه می توان به تمام کمیت های 
این برش از یک ش��بکه بزرگ تر دست یافت. خطوط و باس های سیاه 
معرف این اس��ت که WSN مقادیر جری��ان و ولتاژ آنها را قرائت کرده 
اس��ت. خط��وط و باس های خط چین مع��رف باس هایی هس��تند که 
می توانیم با داش��تن مقادیر قرائت ش��ده به محاس��به کمیت های آن 
پرداخت. پس با نصب دو WSN در شکل باال می توانیم تمام ولتاژ 10 
باس ش��بکه و 4 ش��اخه و جریان مصرفی 10 باس را به راحتی بدست 

آورد.

3. تخمین حالت خطی با استفاده از حداقل مربعات وزن دار 
معی��ار حداقل مربع��ات وزن دار که هدف آن حداق��ل کردن مجموع 
مربع��ات اختالف بی��ن اندازه گیری های تخمین��ی از اندازه گیری های 

واقعی است.
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)J)x تابع هدف، Nm  تعداد اندازه گیری های مستقل، کمیت اندازه گیری 
ش��ده i. fi  تابعی است که جهت محاس��به مقدار اندازه گیری شده از 
اندازه گیری ش��ماره i اس��تفاده می کند و واریانس اندازه گیری i است. 
در رابطه باال هدف کم کردن نهایی مقدار )J)x می باشد که با توجه به 

مساله بهینه سازی در نهایت به رابطه زیر می رسیم.

ک��ه در رابط��ه باال x بردار مقادی��ر تخمین زده ولتاژ می باش��د. که در 
این مقاله ش��امل ولتاژ باس ها می ش��ود. ماتریسB برگرفته از مقادیر 
ادمیتانس های ش��بکه و محل نصبWSN  و ش��امل توپولوژی شبکه 
می باش��د. ماتری��س W هم��ان ماتری��س مقادیر واریان��س معکوس 
)خطاهای دس��تگاه های اندازه گیری( که یک ماتریس قطری می باشد. 
بردارZ شامل مقادیر اندازه گیری شده ولتاژ و جریان برخی از باس ها و 
شاخه ها می باشد، که طبق مبحث مشاهده پذیری واحدهای WSN در 
محل های مورد نظر نصب می ش��وند تا به قرائت کمیت های مورد نظر 

بپردازند. حال به بررسی ماتریس B می پردازیم.

n  که در واقع مربوط به دس��تگاه های  m یک ماتری��س II ماتری��س
اندازه گیری ولتاژ است. که n تعداد دستگاه های اندازه گیری ولتاژ است 
و m تعداد باس های شبکه می باشد که در واقع ردیف های این ماتریس 
معرف دستگاه اندازه گیری متناظرش است و هر ستون ماتریس معرف 
باس متناظرش اس��ت. برای تعیین درایه های این ماتریس به این گونه 
عمل می ش��ود، هرگاه در باس)س��تون( مورد نظر دستگاه اندازه گیری 
ولتاژ وجود داش��ته باش��د در ردیف مربوط به آن دس��تگاه عدد یک 
می گذاریم در غی��ر اینصورت عدد صفر قرار می گیرد. ماتریس A یک 
n که n متناظر با تعداد دس��تگاه های اندازه گیری جریان  m ماتری��س
اس��ت و m متناظر با باس های شبکه می باشد. ماتریسy یک ماتریس 
m که m  برابر تعداد باس ها ش��بکه می باش��د.که در واقع ماتریس  m
ادمیتانس بین باس ها می باش��د. ماتریس ys ماتریس ادمیتانس موازی 
سیستم می باشد. این ماتریس محل قرار گرفتن هر دستگاه اندازه گیری 
جری��ان را برای ادمیتانس موازی ش��اخه ای که دس��تگاه اندازه گیری 
جریان روی آن قرار گرفته اس��ت را نشان می دهد. ماتریس ادمیتانس 
m اس��ت که m برابر تعداد دس��تگاه های اندازه گیری جریان  b موازی
و b برابر باس هایی اس��ت ک��ه جریان اندازه گیری ش��ده از آن خارج 
می ش��ود. با تش��کیل ماتریس های فوق و جایگ��ذاری در )7( می توان 

به یک دستگاه معادله خطی رسید که به راحتی قابل حل می باشد.

4- مش�اهده پذیر کردن شبکه در زمان از بین رفتن اطالعات 
WSN

گاهی ممکن اس��ت در ش��بکه اطالعات یکی یا چند WSN از دس��ت 
برود. این امر ممکن اس��ت باعث عدم رویت پذیری ش��بکه بشود. لذا 
الزم اس��ت تدابیر الزم اتخاذ شود. برای فهم توجه شما را به برشی از 

شبکه در شکل )3( جلب می کنیم.

WSN شکل )3(: بررسی رویت پذیری شبکه با

طبق روابط گفته ش��ده در بخش قبل زمانی که اطالعات WSN4 در 
ش��بکه از بین برود اطالع��ات باس ٨ از بین می رود ول��ی با توجه به 

داش��تن اندازه گیری های باس مجاور که توس��طWSN3 اندازه گرفته 
ش��ده است اطالعات باس ٨ براحتی قابل محاسبه است. حال شرایطی 
را در نظ��ر بگیرید که اطالعات WSN5 از بین رود مطابق ش��کل )4(. 
در ای��ن صورت دیگر دسترس��ی به اطالعات باس ه��ای 10، 11، 12  
به ط��ور کل از بین می رود. ب��رای رفع این مش��کل در این پایان نامه 
راهکار جدیدی ارایه ش��ده است که به تخمین داده های از دست رفته 

می پردازد و باعث رویت پذیر شدن شبکه می شود.

شکل )4(: تعیین ناحیه مشاهده  ناپذیر

از آنجای��ی که ما اطالعات تاریخی از ت��وان مصرفی باس ها در اختیار 
داریم، و از س��وی دیگر اندازه گیری های باس های ٨ و 14 را در اختیار 
داریم می توانیم با اس��تفاده از یک روش ش��به گوسس��ایدلی که خود 
ایج��اد کرده ایم به تخمین مقادیر ولتاژ باس های 9، 10، 11، 12و 13 
می پردازی��م. همانطور که می دانیم روش گوسس��ایدل مبتنی بر تکرار 
عددی می باش��د. ام��ا ما در اینجا در تکرارهایم��ان فقط مقادیر قرائت 
نش��ده را به روزرسانی می کنیم. یعنی مقادیر قرائت شده باس هاس ٨ 
و 14 در تکرار محاس��بات ثاب��ت می مانند. فرمول اصلی در )9( عنوان 

شده است.

در رابط��ه ف��وق Vn ولت��اژ ب��اس قرائت نش��ده اس��ت. Ynn مجموع 
ادمیتانس ه��ای متصل به ب��اس n ، Pn ، Qn  توان های اکتیو و راکتیو 
 1-k. Vn و n ادمیتانس متصل به باس  n ، Ynk باره��ای متصل به باس
ولتاژ قبلی باس n . Vk  ولتاژ باس k  مجاور باس n . m  تعداد باس های 
متصل به باس n می باشد.  به ازاء هر باس در ناحیه مشاهده ناپذیر این 
رابطه را می نویسیم. سپس مطابق الگوریتم شکل )5( عمل می کنیم.

شکل )5(: الگوریتم تخمین مقادیر تاحیه مشاهده  ناپذیر
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5- رویت پذیری انرژی با شبکه حسگر بی سیم
رویت انرژی مصرفی باس ها در شبکه توزیع از اهداف اساسی این مقاله 
می باشد. پس از جایابی و نصب سنسورهای حسگر بیسیم و همچنین 
تحلیل و اجرای برنامه رویت پذیری اطالعات ش��بکه و مصرف کننده ها 
به  صورت کامل در دس��ترس و با احتس��اب خطاه��ای اندازه گیری و 
همچنین احتمال از دس��ت رفتن اطالعات برخی از WSNها ، پس از 

انجام تخمین حالت می توان اطالعات زیر را بدست آورد:
- میزان انرژی تزریقی به کل شبکه توزیع.

- میزان انرژی مصرفی توسط مشترکین.
- میزان انرژی تلف شده در شبکه به صورت فنی و غیرفنی.

- میزان انرژی مصرفی در هر حوزه حائز اهمیت اس��ت زیرا با بررسی 
هر کدام می توان آن حوزه را بهینه سازی نمود و آن قسمت را مدیریت 
نم��ود. ب��ا بهره گیری از مدیری��ت انرژی، هر مش��ترک در هر دوره به 
 صورت مس��تمر مانیتور می گ��ردد و می توان میزان ان��رژی غیرمجاز 
مصرفی را به س��ادگی محاسبه نمود. برای بدست آوردن توان مصرفی 

لحظه ای یک باس از )10( استفاده می کنیم.

در رابطه فوق PB  توان باس، VB ولتاژ باس و IB جریان باس می باشد. 
برای بدست آوردن انرژی مصرفی کل یک باس برای تمام ساعات یک 

ماه از )11( استفاده می کنیم.

در رابط��ه ب��اال Wn  انرژی مصرفی یک باس ب��رای یک دوره یک ماه 
می باش��د. Vnt ولتاژ باس در یک ساعت مش��خص می باشد. Int جریان 
مصرفی باس در یک س��اعت مشخص می باش��د. t ساعت نمونه گیری 
می باش��د. برای بدس��ت آوردن انرژی مصرف��ی کل باس ها برای تمام 

ساعات یک ماه از )12( استفاده می کنیم.

در رابطه باال  انرژی مصرفی کل باس های شبکه برای یک دوره یک ماه 
می باشد. m تعداد باس های شبکه می باشد.

6- شناس�ایی تلف�ات غیرفن�ی ش�بکه توزیع با اس�تفاده از 
شبکه حسگر بی سیم

تلف��ات غیرفنی به تلفاتی اطالق می ش��ود که نت��وان جزو تلفات فنی 
طبقه بن��دي ک��رد و به طور کل این نوع از تلفات ناش��ی از برق دزدي 
اس��ت و در م��وارد دیگر می تواند ب��ه علت بارهاي مصرفی باش��د که 
توس��ط سیستم تشخیص داده نش��ده اند. از آنجایی که به علت عوامل 
اقتصادي در تمام ترانس��فورماتورها دستگاه های اندازه گیر نصب نشده 
اس��ت، هدف اصلی مقاله بر تخمین انرژی بار می باشد. تلفات غیرفنی 
ش��بکه توزیع س��هم زیادی از تلفات ش��بکه را به خود اختصاص داده 
اس��ت از این رو یکی از چالش های اساس��ی در شبکه توزیع شناسایی 
اش��تراکات غیر مجاز و همچنین محاسبه میزان انرژی مصرفی توسط 

این مشترکین است.
یکی از اقداماتی که جهت شناس��ایی مش��ترکینی که اقدام به تغییر و 
دستکاری سیستم اندازه گیری انرژی می نمایند، مطالعه سابقه مصرف 
مش��ترک در دوره های مش��ابه در س��ال های قبل اس��ت یا به عبارتی 
اگر مصرف مش��ترک نس��بت به دوره مش��ابه تغییر چشمگیری کرده 
باش��د و به میزان زیادی کاهش یابد، مش��ترک فوق را مورد بررس��ی 
قرار داده و دس��تگاه اندازه گیری فوق را بازدی��د می نمایند. این روش 
همواره با مش��کالت زیادی ازجمله تشخیص س��هوی یا عمدی بودن 

خرابی دس��تگاه اندازه گیری، میزان انرژی مصرفی به  صورت غیرمجاز 
توسط مش��ترک و اعمال جریمه متناسب با آن و همچنین اعتراضات 
مش��ترکین روبرو اس��ت. معضل فوق ب��ه یک��ی از دغدغه های اصلی 
ش��رکت های توزیع انرژی برق تبدیل ش��ده اس��ت و با توجه به رشد 
روزاف��زون تعداد مش��ترکین این مطالعه و پیگیری مس��تمر همراه با 

مشکل روبرو است.

شکل )6(: الگوریتم برنامه تخمین حالت با استفاده از WSN به منظور شناسایی 
مقادیر تلفات شبکه



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

19سال سوم/شماره 5/پاییز 1395

در این مقاله هدف نهایی تعیین میزان تلفات غیرفنی می باش��د که با 
بهره گیری از مدیریت انرژی، هر مشترک در هر دوره به  صورت مستمر 
مورد نظارت قرار می گردید و می توان میزان انرژی غیرمجاز مصرفی را 
محاسبه نمود. در نهایت با مقایسه صورت حساب مشترکین با مقادیر 
قرائت ش��ده یک ماه انرژی توسط WSN به شناسایی تلفات غیرفنی 
ش��بکه دست پیدا کرد. حتی محل و س��اعت برداشت را با این روش 

بدست می آوریم. الگوریتم مورد نظر در شکل )6( آمده است.

7- مورد مطالعاتی
در ای��ن بخ��ش به بررس��ی موارد بخش های گذش��ته در ش��بکه 33 
باس��ه  IEEE ش��کل )7( می پردازیم.در گام اول  بررسی محل نصب 
ش��بکه حس��گر بی س��یم به منظور مشاهده پذیر کردن ش��بکه توزیع 
پرداخت��ه می ش��ود. در گام دوم به انجام تخمین حالت با اس��تفاده از 
اندازه گیری هایWSN پرداخته می ش��ود. در گام س��وم به بررسی اثر 
حذف اطالعات WSN1 و WSN5 بر روی تخمینگر پرداخته می شود. 
در گام چهارم  به محاس��به انرژی فروخته ش��ده و انرژی تحویلی به 
ش��بکه پرداخته می ش��ود و در گام آخر اقدام به شناسایی تلفات غیر 

فنی شبکه می کنیم. بررسی تلفات غیرفنی پرداخته می شود.

شکل )7(: محل نصب WSN ها در شبکه 33 باسه

شکل )8(: زاویه واقعی باس  ها                         شکل )9(: ولتاژ واقعی باس  ها

شکل )10(: زاویه تخمینی باس  ها                    شکل )11(: ولتاژ تخمینی باس  ها

از آنجایی که اطالعات واقعی سیس��تم را در این مقاله  در دس��ترس 
نداری��م با اعمال پخش بار روی ش��بکه به مقادیر ولت��اژ و زاویه فازها 
دس��ت پیدا می کنیم که آن را مبنای مقایس��ه قرار می دهیم. با ایجاد 
خطای تصادفی روی این مقادیر آن ها را به عنوان مقادیر قرائت ش��ده 
ولت��اژ و زاوی��ه در باس هایی که WSN روی آن ها نصب اس��ت فرض 
می کنی��م. نتایج به دس��ت آم��ده از پخش  بار و تخمی��ن حالت را در 

نمودارهای شکل های )٨( تا )11( نشان داده شده اند.
س��پس اختالف مقادیر به دست آمده را در ش��کل های )12( و )13( 
نش��ان می دهیم. که بیانگ��ر خطای تخمین حال��ت در میزان زاویه و 
ولتاژ می باش��د. همانطور که مالحظه می ش��ود مقدار آن بسیار ناچیز 
می باش��د. که گویای این مطلب است که تخمین حالت از دقت باالیی 

برخوردار است.

در این مرحله ابتدا به بررس��ی اثر حذف داده ارس��الی از WSN1 که 
روی باس دو نصب می باشد و اختاللی در رویت پذیری ایجاد نمی کند 
و سپس به بررسی اثر حذف WSN5 که روی باس 11 می باشد و باعث 
از بین رفتن رویت پذیری روی یک ناحیه می شود را مورد بررسی قرار 

می دهیم که در شکل های )14( تا )17( نشان داده شده اند.

  

همان طور که مش��خص اس��ت خروجی ولتاژ باس ه��ا پس از اصالح و 
رویت پذیرکردن ش��بکه بس��یار ب��ه واقعیت نزدیک می باش��د. اندک 
اختالف بوجود آمده در ولتاژ باس ها در شکل های )1٨( و )19( نشان 

داده شده است.
با توجه به مفاهیم اش��اره شده محاسبه انرژی مصرفی برای یک دوره 
یک ماهه برای باس های ش��بکه در شکل )20( نشان داده شده است. 

شکل )12(: خطای زاویه                                       شکل )13(: خطای ولتاژ 

WSN115(: بعد از حذف( شکل                    WSN1بعد از اصالح :)شکل )14

WSN517(: بعد از حذف( شکل                     WSN5بعد از اصالح :)شکل )16
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و توانس��تیم در ه��ر لحظ��ه روی تم��ام پارامتره��ای ش��بکه نظارت 
دقیق داش��ته باش��یم.  با مقایسه صورت حساب مش��ترکین و مقادیر 
اندازه گیری توسط سامانه پیشنهادی موفق به شناسایی تلفات غیرفنی 
ش��بکه ش��دیم. این تلف��ات در باس های 15 و 25 مجموع��ا به اندازه 
5221٨ کیلووات س��اعت اتفاق افتاده اس��ت. الزم به ذکر است که در 
این باس ها هیچ دس��تگاه اندازه گیری وجود نداشت. همپنین این ابزار 
قادر به نظارت بر اختالالتی که هر لحظه می تواند در باس ها و شاخه ها 

اتفاق بیفتد داشته باشد.

***

مراجع

]1] F. F.Wu and A. F. Neyer, “Asynchronous distributed   state 
estimation for power distribution systems,” in Proc. 10th Pow-
er Syst. Comput. Conf.,Aug. 1990.

[2] I. Roytelman and S. M. Shahidehpour, “State estimation for 
electric power distribution systems in quasi real-time condi-
tions,” IEEE Trans.Power Delivery, vol. 8, pp. 2009– 2015, 
Oct. 1993.

[3] M. E. Baran and A. W. Kelley, “State estimation for real-time  
monitoringof distribution systems,” IEEE Trans.Power Syst., 
vol. 9, pp. 1601–1609, Aug. 1994.

[4] K. Li, “State estimation for power distribution system  and 
measurement impacts,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 11, pp. 
911–916, May 1996.

[5] A. P. S. Meliopoulos and F. Zhang, “Multiphase power flow 
and state estimation for power distribution systems,” IEEE 
Trans. Power Syst., vol. 11, pp. 939–946,May 1996

[6] C.N.Lu, J.H.Teng, “ Distribution System State Estimation ”, 
IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. I, Febru-
ary 1995,pp.229-240

[7] Sh.Naka,Y.FukuyamaT.Genji, T. Yura, “ Practical Distribution 
State Estimation Using Hybrid Particle Swarm Optimization, 
” Proc. of IEEE Power Engineering Society Winter Meeting 
January 28 - February 1st, 2001.

[8] G. celli, P. A. Pegoraro,F. Pilo ,G. Pisano,S. Sulis, “DMS Cy-
ber-Physical Simulation for Assessing the Impact of State Es-
timation and Communication Media in Smart Grid Operation, 
” IEEE Trans. Power Syst,vol. 29,no. 5,pp. 2436-2446,Feb. 
2014.

[9] G. Vieira, R. Barbosa,G. Putnik, “ Electrical Energy Loss-
es Determination In Low Voltage – A Case Study, ” Revista 
Eletronica temas & Gestão, pp 91-116,2011.

[10] C. N. Lu,j. H.Teng,W. H. E.Liu, “Distribution System 
State Estimation, ”IEEE Trans.Power Syst,vol. 10,no. 1,pp. 
0885-8905,August 2002.

[11] Y. Zhang, “Wireless Sensor Networks in the Smart Power 
Grid, ”WICT,pp. 1204-1208,Nov 2012.

[12] P. M. De Oliveira-De Jesus,“Distribution System State Esti-
mation Model Using aReduced Quasi-Symmetric Impedance 
Matrix, ”IEEE Trans.Vol. 30, No. 6,pp. 2856 – 2866, August 
2015.

[13] M. E. Baran,A. W.Kelley, “State Estimation for Reagtime 
Monitoring of Distribution Systems, ” IEEE Trans. Power 
Syst,vol. 9,no. 3,pp. 1601-1609,August 1994.

[14] Breno C. Costa, Bruno. L. A. Alberto, Andre M. Portela, W. 
Maduro,  Esdras O. Eler, “ Fraud Detection in Electric Power 
Distribution Networks Using an ANN-Based Knowledge-
Discovery Prosses, ” International Journal of Artificial Intel-
ligence & Applications (IJAIA), Vol. 4, No. 6, November 2013.

[15] John A. Stankovic Department of Computer Science Uni-
versity of Virginia « Wireless Sensor Networks» June 19, 
2006

همچنین با مقایس��ه انرژی بدست آمده از WSNها و تخمین حالت با 
صورت حس��اب مشترکین می توان به شناسایی تلفات غیر فنی شبکه 

دست پیدا کرد که در شکل )21( نشان داده شده است.
                                          

با توجه به ش��کل )21( مشخص می ش��ود بر روی باس های 15 و 25 
برداشت غیر مجاز اتفاق افتاده است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها 

در جدول )1( نشان داده شده است.

8- نتیجه گیری
در این مقاله با کمک ش��بکه حسگر بیسیم به رویت پذیر کردن شبکه 
توزیع با حداق��ل نیاز به تجهیزات نظارتی پرداختیم. س��پس به ارایه 
روش جدی��دی برای مش��اهده پذیر کردن ش��بکه در مواق��ع بحرانی 
پرداختیم. با ایجاد تغییرات در روابط تخمین حالت خطی به شناسایی 
داده های بد و کم کردن اثر آن در خروجی تخمینگر پرداخته شد که 
منجر به ایجاد اب��زار دقیق و قدرتمندی جهت رویت پذیری و تخمین 

شبکه توزیع شد.
با این س��امانه ب��ه رویت انرژی ب��رای یک دوره یک ماه��ه پرداختیم 

      WSN1 19(: خطای( شکل                           WSN5خطای :)شکل )18    

      شکل )20(: انرژی باس  ها                               شکل )21(: تلفات غیر فنی

جدول )1(: انرژی دوره یک ماهه




