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  مقدمه -1-1

مل . سیســتم انتقــال شــاتشــکیل شــده اســتتولید، انتقال و توزیع  هايسیستماز زیرسیستم قدرت 

ه همــدیگر بــرها و دیگر تجهیزات کنترلی و حفــاظتی تعداد زیادي پست که با خطوط انتقال، ترانسفورماتو

رو از  یــناکنــد، از کیلوولــت تجــاوز نمــی 30باشد. ولتــاژ خروجــی ژنراتورهــا معمــوال از می اند،وصل شده

-کیلوولــت مــی 765کیلوولت تا  69ترانسفورماتورها در خروجی ژنراتورها، براي افزایش ولتاژ انتقال که از 

ه از آن سطح ولتاژ باال براي سیستم انتقــال، از جهــات مختلفــی مطلــوب اســت کــ شود.باشد، استفاده می

شــود. جمله، کمینه کردن تلفات توان حقیقی است که در اثر عبــور جریــان از خطــوط انتقــال ایجــاد مــی

 ي در بــازهسیستم انتقال در ادامه به سیستم فوق توزیع یا سیستم توزیع در نزدیکی بــار کــه ســطح ولتــاژ

بنــدي پیکــرشود. سیستم توزیع به صــورت نــوعی، داراي کیلوولت دارد، متصل می 115لوولت تا کی 16/4

  شعاعی است که به حالت درختی در کل وسعت بار پخش شده است.

 ولتاژ توان با دانستن مدل شبکه و فرمشرایط عملکرد سیستم قدرت در یک نقطه کاري را می

 کل وضعیت ه،شبک هايشین فاز ولتاژ و از آنجایی که دامنههاي سیستم تعیین کرد. فازوري تمام شین

 را مانورها متما و گیرندمی نظر در سیستم حالت متغیرهاي بعنوان را آنها کنند،می مشخص را سیستم

  دهند.می انجام هاآن روي

  هاي کاري سیستم قدرتوضعیت -2-1

  وضعیت سیستم قدرت ممکن است در یکی از سه حالت زیر باشد:
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: که در آن تمام بارهاي سیستم توسط ژنراتورهاي موجود، بدون آنکه هیچکدام از 1عاديحالت  )1

ها، توان عبوري از خطوط و غیره برداري سیستم، شامل دامنه ولتاژ شینهاي بهرهمحدودیت

دنبال وقوع پیامدهاي بحرانی از جمله خروج ه نقض شود، تغذیه شود. در صورتیکه سیستم ب

نامند. در در سیستم، همچنان در حالت عادي کار کند، سیستم را امن می ژنراتورها و خطوط

صورتیکه سیستم در حالت عادي کار کند، ولی وضعیت سیستم امن نباشد، انجام عملیات 

 پیشگیرانه براي جلوگیري از خروج سیستم از حالت عادي، ضروري است.

-هاي بهرهض برخی از محدودیت: که در آن تغذیه بارهاي شبکه در سایه نق2حالت اضطراري )2

گیرد. در چنین حالتی انجام عملیات اصالحی فوري براي برگرداندن برداري سیستم انجام می

سیستم به حالت کاري عادي و جلوگیري از فروپاشی کلی سیستم، ضروري است. از جمله 

 عملیات اصالحی قطع بار است.

-ري اضطراري شده و برخی از محدودیت: فرض کنید که سیستم وارد حالت کا3حالت بازیابی )3

هاي برداري سیستم نقض شده است، ولی به دنبال عملیات اصالحی سریع، محدودیتهاي بهره

شود. چنین اند ولی در این حالت کل بارهاي سیستم تغذیه نمینقض به حالت عادي برگشته

- توان مصرفی و تولیدي، مینامند. در ادامه با متعادل کردن وضعیتی را حالت بازیابی سیستم می

 توان سیستم را به حالت کاري عادي باز گرداند.

سمت، شده در این قهاي کاري توصیفهاي گذر ممکن بین حالت، نمایی کلی از حالت1-1شکل  در

  گردد.مشاهده می

                                                

1- Normal State 

2- Emergency State 

3- Restorative State 
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  هاي سیستم قدرترام حالتدیاگ :1- 1شکل 

انجام  کنترل یا توسط اپراتورها از مرکز کنترل و اداره کردن سیستم قدرت یا بصورت اتوماتیک و

روزي گیرد که هدف اصلی آن حفظ سیستم در شرایط کاري عادي و امن در کل دوره بار شبانهمی

ات سیستم و تعیین عملیسیستم است. داشتن پایش پیوسته از سیستم و مشخص کردن حالت کاري 

ین هدف ان به پیشگیرانه الزم در صورتیکه سیستم وارد حالت کاري ناامن شده باشد، از ملزومات رسید

  شود.مهم است. به مجموعه این کارها، بررسی امنیت سیستم گفته می

  ضرورت تخمین حالت در سیستم قدرت -3-1

- آوري اندازهتم است که شامل جمعاولین مرحله در بررسی امنیت شبکه، نمایش حالت جاري سیس

-ها میگیريهاي مختلف شبکه و پردازش آنها براي تعیین حالت سیستم است. اندازهها از قسمتگیري

هاي موجود در سیستم، به تجهیزاتی به نام واحد ترمینال از تواند از نوع انالوگ یا دیجیتالی باشد. پست

هاي مختلف و ارسال آنها به مرکز گیريآوري اندازهجمع باشند که وظیفه)، مجهز می4RTUراه دور (

ها RTU) در کنار 5IEDها، ابزار الکترونیکی هوشمند (RTUکنترل را دارد و اخیرا به عنوان مکمل 

ها (شامل توان عبوري از گیريموجود در مرکز کنترل تمام اندازه SCADAاند. کامپیوتر گذاري شدهیجا

ها، دامنه جریان خطوط و ...) که از طرق مختلف ها، دامنه ولتاژ شینبه شین تمام خطوط، توان تزریقی

ها و شوند را دریافت کرده و با انجام پردازش روي این داده(فیبر نوري، ماهواره، مایکروویو و ...) ارسال می

-یین میگرها تعهاي سیستم را بصورت کامال بهینه توسط تخمینداشتن مدل مناسبی از سیستم، حالت

                                                

4- Remote Terminal Unit 

5- Intelligent Electronic Device 
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شود، که وظایف مختلفی فرستاده می )6EMS( ها به قسمت سیستم مدیریت انرژيکند. سپس این داده

دهد. بینی بار و پخش بار بهینه را انجام می، پیش8، کنترل اتوماتیک تولید7مثل بررسی حوادث اضطراري

  شود.ر در نظارت شبکه مشاهده میدیاگرام کلی از عملکرد زنجیروا 2-1شکل  در

 ارهاییکهاي سیستم، زیربناي بسیاري از همانطور که مشخص شد، داشتن دید و اطالع از حالت

ین اد که گیراست که در سیستم قدرت براي حفظ عملکرد سیستم در حالت عادي و امن شبکه انجام می

  شود.گرهاي حالت انجام میمهم توسط تخمین

 

  دیاگرام کلی از عملکرد زنجیروار در نظارت شبکه :2- 1شکل 

هایی است که در يگیربه معناي تعیین متغیرهاي حالت سیستم از روي اندازه )9SE( تخمین حالت

که  چیزي که در عمل و در حالت کلی وجود دارد، این است هاي مختلف شبکه انجام شده است.متقس

گیري از دید آماري نگریسته شود. روابط حاکم بین ها و خطاهاي موجود در اندازهگیريبه اندازه

شده و متغیرهاي حالت سیستم از مدلی که براي سیستم در نظر گرفته شده است، گیريپارامترهاي اندازه

-رد، یک مسئله بهینههاي اضافی و پشتیبانی هم که وجود داگیريتعیین شده و سپس با وجود اندازه

شده و با حل مناسب آن، تا حد امکان به مقادیر واقعی متغیرهاي حالت سیستم نزدیک تدوین ،سازي

                                                

6- Energy Management System 

7- Contingency Analysis 

8- Automatic Generation Control 

9- State Estimation 
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هاي مختلفی در ترفندها و روش ،شوند. حال در مسیر پردازش مسئله (ساخت مسئله) و حل مسئلهمی

همانطور که قبال نیز گفته  .یرندگمقاالت مختلف ارائه شده و برخی هم در عمل مورد استفاده قرار می

هاي شبکه است. گاهی نیز ممکن است پارامترهایی شد، متغیرهاي حالت شبکه، دامنه و فاز ولتاژ شین

چنجر، شیفت فازور ترانسفورماتور و ... هم به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته شود. دلیل اصلی نظیر تپ

گیري موجود با وسایل اندازه تخمین حالت این است که اوالً  سازي درانجام برخی مسائل پردازش و بهینه

گیري کرد. اگرچه با تکنولوژي جدیدي بنام واحدهاي هاي سیستم را اندازهتوان فاز ولتاژ همه شیننمی

ها با دقت بسیار باالیی وجود دارد، گیري دامنه و فاز ولتاژ شین) امکان اندازه10PMUگیري فازوري (اندازه

هاي سیستم نصب کرد، ها را بتوان در تمام شینPMUحال حاضر با دالیل اقتصادي، امکان اینکه  ولی در

گیري موجود در سیستم قدرت، دقت مشخصی دارند که زیاد وجود ندارد. از طرفی تجهیزات اندازه

سئله را به گیرد، مهاي اضافی که از سیستم انجام میگیريشود با اندازهمطلوب نیست. از اینرو سعی می

سازي تبدیل کرده و از این طریق با دقت مناسب به مقدار دقیق متغیرهاي حالت یک مسئله بهینه

  سیستم دست پیدا کرد.

  )PMUگیري فازوري (واحدهاي اندازه -4-1

هاي زیربنایی در سیستم 11مندي مطمئن و مدیریت هوشمندانهگیري بهرهامروزه به نحو چشم

هاي توزیع آب برقرار شده است. طراحی، هاي مخابراتی و شبکه، شبکههاي قدرتمختلفی نظیر شبکه

ها به سبب افزایش هاي زیادي است. این چالشهایی داراي چالشاجرا و کنترل یک چنین سیستم

-دهد. بعالوه این سیستمنشده رخ میبینیروزافزون در اندازه، پیچیدگی، عدم قطعیت و رفتارهاي پیش

هاي عمومی گاه و حملهبههاي طبیعی، خطاهاي متناوب و گاهره در معرض خسارتهاي زیربنایی هموا

  قرار دارند.

                                                

10- Phasor Measurement Units 

11- Intelligent Management 
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رد ند؛ عملکباشترین این ساختارهاي زیربنایی، مطرح میهاي قدرت به عنوان یکی از مهمسیستم

در  ترتباطاارغم افزایش تقاضا و مصرف بار و افزایش هاي قدرت مدرن، علیمطمئن و ایمن در سیستم

پذیر و ژي تجدیدهاي انتقال و تولید، افزایش استفاده از منابع انرها، سیستمکنندهشبکه میان مصرف

  رود.ترین نیازهاي روزمره به شمار میشرایط بازار، انرژي تجدید ساختاریافته از مهم

لیل د برداري همزمان را ندارند به همینامکان نمونه SCADA/EMSهاي متداول مانند سیستم

دا ن که حدوقت پاییدها و برداري این سیستمدهند. سرعت نمونهمقدار فاز ولتاژ و جریان را به کاربر نمی

راي بسیاري کنند، باري میبردثانیه یکبار اندازه ولتاژ، جریان، توان اکتیو و یا توان راکتیو را نمونه 10هر 

  ست.بر امانیند زیرا که تخمین حالت خود یک فرآاز کاربردها مانند تخمین حالت، زیاد مناسب نیستند، ز

اند که به یک سیستم داراي ها پیش به این نتیجه رسیدهدر نقاط مختلف جهان از مدت قدرت هايشرکت

به صورت زمان واقعی احتیاج مبرم دارند. تکنولوژي  )12WAMPACپایش، حفاظت و کنترل گسترده (

بندي اصلی این سیستم را تشکیل دهد. را داراست که استخوان ) این پتانسیل13SMTگیري همگام (اندازه

  توان به موارد زیر اشاره نمود:می SMTترین مزایاي استفاده از از مهم

 ا توجه بهبتوانند هاي گسترده، میهاي مختلف در سیستمآمده از مکانهاي بدستگیرياندازه )1

 زمان شوند.) همGPSیابی جهانی (سیگنال پالس ساعت سیستم مکان

د (این امر با گیري شوتواند به صورت مستقیم اندازهاست می SMTزاویه فاز ولتاژ شین که داراي  )2

 پذیر نیست).گیري سنتی به صورت مستقیم امکاناستفاده از ابزارهاي اندازه

ش هاي مدیریت انرژي نظیر تخمین حالت، به نحو چشمگیري افزایصحت و سرعت در سیستم )3

 یابد.می

PMUبرداري فازور ولتاژ و جریان با نرخ متغیر اند که امکان نمونهاي تغییر دادهها وضعیت را به گونه

کنند که نحوه این کار با استفاده از الگوریتم نمونه در هر ثانیه و با دقت بسیار باال را فراهم می 60تا  1از 

                                                

12- Wide Area Monitoring Protection and Control System 

13- Synchronized Measurement Technology 
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-) گستردهPMUگیري فازور (هاي اندازهفوریه بازگشتی در ادامه آورده شده است. در حال حاضر، واحد

  کنند.کار می SMTترین ابزاري هستند که بر پایه 

ز جمله اگیرند. هاي قدرت مورد استفاده قرار میها به شکل روزافزونی در سیستمPMUامروزه 

  :)Burnett et al. 1994(توان براي این گسترش استفاده بیان کرد عبارتند از دالیلی که می

، هر چند گیري سنتی داراي دقت باالتري هستندهاي اندازهنسبت به دستگاه PMUهاي دستگاه )1

 یابد.کاهش می PMUشده در هاي استفادهفورماتورکه این دقت تحت تاثیر ترانس

2( PMUدهند.شده را کاهش میگیري انجامبر روي اندازه 14ان انحرافها تاثیر زم 

ي ایدارپهاي قدرت، ارزیابی، کنترل و براي بسیاري از کاربردهاي دیگر نظیر حفاظت سیستم )3

 گیرند.ها نیز مورد استفاده قرار میسیستم

ا هPMUهایی نظیر شناسایی توپولوژي خطا، تشخیص و تصحیح پارامترهاي خطا به کمک هدف )4

 شوند.محقق می

نظیر  15دهند و متعاقب آن، صحت تخمین پارامترهاي شبکهصحت تخمین حالت را افزایش می )5

16LMP دهند.را افزایش می 

  دهد، موارد زیر است:گر حالت انجام میاز جمله وظایف مهمی که تخمین

اتورها، فورمنسآوري اطالعات به روز از وضعیت بار شبکه، تپ ترابررسی توپولوژي شبکه: با جمع )1

- م را میروزي از سیستک مدل بهیشود، کلیدها و هر آنچه که به توپولوژي سیستم مربوط می

 سازد.

کند آیا امکان بدست آوردن تمام متغیرهاي حالت پذیري سیستم: که بررسی میبررسی رویت )2

هاي قسمت شده وجود دارد یا نه، اگر جواب نه باشد،گیريهاي موجود اندازهسیستم با داده

 ناپذیر سیستم را تعیین نماید.مشاهده

                                                

14- Skew Time 

15- Market Functions 

16- Locational Marginal Pricing 
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شده و داشتن مدل سیستم، یک گیريهاي اندازهانجام محاسبات تخمین حالت: با استفاده از داده )3

 تخمین بهینه (بهترین تخمین) از متغیرهاي حالت سیستم را محاسبه نماید.

گیري که مقدار آن از حد مورد انتظار هاي بد موجود در اندازههاي بد: دادهتعیین و پردازش داده )4

خارج بوده را شناسایی کرده و با حذف آنها، امکان تخمین بهتري از متغیرهاي حالت سیستم را 

 آورد.بوجود می

- گر حالت هسته اصلی در بررسی امنیت شبکه را داشته و به نوعی فیلتري است بین دادهرو تخمیناز این

  گیرد.ام عملیات دیگري که در حفظ امنیت شبکه انجام میشده و تمگیريهاي خام اندازه

  FACTSادوات  -5-1

هاي بزرگ در افزایشبه علت اي به خصوص هاي قدرت امروز تحت تاثیر تغییرات پیوستهسیستم

هاي کنندگان و محدودیتهاي انتقالی، ظهور بازارهاي رقابتی براي تحویل ارزان انرژي به مصرفتوان

، قرار دارند. از آنجایی شودسازي تجهیزات جدید میمنجر به تأخیر در ساخت و پیاده اقتصادي و بومی که

ها و تقاضاي انرژي هماهنگ تواند با رشد ظرفیت نیروگاهکه طراحی و ساخت خطوط انتقال جدید نمی

ود و هایی براي استفاده کارآمدتر از خطوط انتقال موجسیستم قدرت به دنبال راهبرداران باشد، بهره

علم و رشد سریع تخیلی نباشند، هستند. نیاز به مدیریت کارآمدتر سیستم قدرت هایی که اصوًال روش

هاي جدیدي مانند ادوات تکنولوژيهادي جدید و قوي، بر مبناي تجهیزات نیمهالکترونیک قدرت 

FACTS  را پدیدار کرده است)Zamora-Cárdenas et al. 2011(.  

قرار دارند  FACTSهاي کنندهکه در کنترلهاي گیريدر آنالیز تخمین حالت سیستم قدرت، اندازه

ها را نیز کنندهشوند. بدین ترتیب متغیرهاي این کنترلشده اضافه میگیريهاي اندازهنیز به مجموعه داده

توان در کنار سایر متغیرهاي حالت شبکه تخمین زد. در این راستا نیز تحقیقاتی صورت گرفته است تا می

  سازي شود.در روند تخمین حالت سیستم قدرت مدل FACTSهاي کنندهتاثیر کنترل
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  در زمینه تخمین حالت گرفتهمروري بر مطالعات انجام -6-1

فرآیندي است که در طی  سیستم قدرتتخمین حالت هاي قبل ذکر شد، همانطور که در قسمت

ده در همان هاي انجام شگیري، با توجه به اندازهقدرت آن، مقادیر مجهول متغیرهاي حالت یک سیستم

هاي قدرت گرهاي حالت در مراکز کنترل سیستمآید. از اطالعات خروجی تخمینسیستم بدست می

هاي هاي صنعتی و در نتیجه قیمتشود. امروزه بازارهاي رقابتی برق، تولید کافی برق، نوآورياستفاده می

قدرت، نیازمند مانیتورینگ اند. در چنین شرایطی، عملکرد ایمن سیستم فروشی،.. پدیدار گشتهخرده

هاي آوري اطالعات دریافتی از پستباشد. این کار در مراکز کنترل، با جمعاي عملکرد سیستم میلحظه

چنجرها، وضعیت کلیدهاي مختلف به منظور پیدا کردن تخمینی از فازور ولتاژ باسبارها، موقعیت تپ

ت اسپذیر امکان ،گیري نشده سیستم قدرتو اندازهگیري شده هاي اندازهقدرت و سایر پارامترها و کمیت

)Korres et al. 2012(.  

شود که براي اهداف متنوعی انجام می هاي مختلف، در شرایط مختلف وتخمین حالت شبکه با روش

  گرفته در این زمینه پرداخته شده است.در اینجا به مروري بر مطالعات مختلف انجام

هاي قدرت است. اما این روش ترین روش در تخمین حالت سیستمروش حداقل مربعات خطا معمول

تاثیر  )Jiaxiong et al. 2013(شرایط نامناسب سیستم دچار واگرایی شود. در مرجع ممکن است در 

مورد بررسی قرار  WLSهاي جاري خطوط و خطاي توپولوژي شبکه در همگرایی روش افزایش توان

  گرفته است و پیشنهادهایی براي بهبود تخمین در چنین شرایطی ارائه داده است.

در برخی از مقاالت نیز دقت و خطاي تخمین حالت مد نظر بوده است. به عنوان مثال مراجع 

)Kolosok et al. 2011(  و)Bretas et al. 2010( هاي نامناسب در با دو روش متفاوت به تشخیص داده

از روش موسوم به الگوریتم تجزیه براي  )Kolosok et al. 2011(اند. مرجع تخمین حالت پرداخته

ها استفاده کرده است. الگوریتم تجزیه خود به دو بخش تجزیه ساختاري و تجزیه تابعی تشخیص این داده

شود. شود که در تجزیه ساختاري، شبکه بر اساس سطوح ولتاژ به چند زیرسیستم تقسیم میتقسیم می

قرار دارد، در تجزیه تابعی از معیارهایی مانند معیار نمایی و معیار مقاوم که بر مبناي تئوري کنترل مقاوم 
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