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 مقدمه -1- 1

و تالش روز دنیا و حاصل سعی  يهايفنّاوري هوشمند انرژي الکتریکی یکی از جدیدترین شبکه    

برق  نیتأم ترین هدف این شبکه،اصلی رسانی موجود است.ي برقمدرنیزه نمودن شبکه برايمتخصصین 

ترین هزینه و با در نظر داشتن عوامل متعدد گویی به نیازهاي رو به رشد مشتریان با کممطمئن و پاسخ

ترین ی از اصلی. یکاست ، خودترمیمی شبکه و غیرهیطیمحستیزکیفیت توان، مسائل  ازجمله

پایش و  يهايفنّاورترین مطرح ازجمله. استگیري و پایش شبکه ي هوشمند اندازههاي شبکهنیازمندي

. این سیستم از است )WAMS( 1ي گستردهگیري ناحیهي هوشمند، سیستم اندازهگیري در شبکهاندازه

گیري کند. واحد اندازه) استفاده میPMU( 2گیري فازورگیري شده توسط واحدهاي اندازهاطالعات اندازه

تواند وضعیت فازورهاي ولتاژ و می 3GPSهاي ماهواره پالس قرار دادنفازور  ابزاري است که با مرجع 

. )Phadke,1993; Bertsch et al. 2005( ثانیه نشان دهدجریان تمام شبکه را با دقت یک میکرو

دهد انجام می PMUهایی که گیريجود دارد، اندازهمرجع زمانی و GPSهاي براي پالس کهییازآنجا

ي متغیرها اثري از حضور زاویه 4SCADAدر سیستم  کهیدرحال، استشامل اندازه و فاز هر متغیر شبکه 

اختالالتی  جهیدرنتشود تا تخمین حالت بهتري از شبکه وجود داشته باشد و نیست. این عامل سبب می

                                                
1Wide Area Measurement System 
2Phasor Measurement Units  
3Global Positioning System  
4 Supervisory Control And Data Acquisition 



3 

 

تر پایش شود و تر و سریعتر از شبکه، دقیقه دلیل وجود اطالعات کاملآید بکه در شبکه به وجود می

  خواهد شد. نیتأمحفاظت و پایداري شبکه تا حدود زیادي  بیترتنیابه

هاي توزیع نیروي برق آن افزایش تقاضاي نیرو، شرکت تبعبهو  امروزه افزایش رو به رشد مشترکین

و ایجاد تعامل بین تقاضاي مشترکین، تولید منطقی نیروي برق، نیرو مواجه کرده است  نیتأمرا با مشکل 

است.  شدهلیتبد يزیبرانگچالش يمسئلهبه  هارساختیز هاي سوخت و جلوگیري از فرسودگیهزینه

کند. آوري پیشرفته باعث بهبود بازده استفاده از برق شده و نیاز به تولید، انتقال و توزیع را کمتر میفن

کند، همچنین باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم، ند میزان تولید انرژي را بهینه میهوشمي شبکه

  شود. مشترکین می حسابصورتدقیق  نیتأماستفاده بهتر از منابع و 

نیاز دارد.  هادادهگیري هوشمند مصرف توان و گزارش آن به مرکز گویی بار پویا به اندازهپاسخ

هوشمند نقش ي گویی بار در شبکههاي پاسخمشترك براي اجراي برنامه ارتباط با برايسیستم مناسب 

بودن آن است  ریپذانعطافهوشمند، قابلیت اطمینان بیشتر و ي کند. از مزایاي شبکهاساسی بازي می

)Falahati et al. 2013توان به کنترل توان راکتیو، تشخیص خطا و هوشمند می يتوابع شبکه ). از

مدیریت سمت مصرف، بازگردانی سیستم، بازآرایی شبکه، تولید پراکنده و خودروي برق ده پایداري، 

خودکار و هوشمند رو به رشد  کامالًالکتریکی  يیک شبکه صورتبههوشمند ي اشاره کرد. شبکه

 ينهیدرزمپیشرفته  يهايفنّاورمربوط به شبکه، از  يهايفنّاورشود که در آن عالوه بر تعریف می

از منابع  کهیدرحالهوشمند  يشود. شبکهارتباطات، اطالعات، محاسبات، کنترل و مواد نیز استفاده می

 صورتبههاي انرژي مشترکین را خواستکند، دریکپارچه و هماهنگ استفاده می صورتبهجدید انرژي 

مطلوب به  تیفیباک ریپذانعطافي کارا و برآورده نموده و انرژي را در طول یک شبکه ترمطلوب
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ي هوشمند، باید قابلیت انتقال و انتشار اطالعات را در شبکه 1IT رساختیز دهد.مشترکین تحویل می

و یا نظارت بر عملیات  يریگمیتصم برايو سریع به نقاط مختلف شبکه  نانیاطمقابلمطمئن،  صورتبه

-آوري اندازهمایالت براي استفاده از فنتا امروزه ت شدهها باعث مهم و حساس فراهم سازد. این ویژگی

ي نیاز براي داشتن یک تخمین دقیق از حالت شبکه چراکهدر اوج قرار گیرد،  )PMUگیري فازوري (

است. اولین  بارفاجعهي قدرت و مقابله با وقایع براي بهبود عملکرد شبکه ریزناپذیگرقدرت، ضرورتی 

ي یک تصویر پیوسته از و چگونگی عملکرد آن در ارائه PMUگام کشورهاي مختلف جهان، آشنایی با 

ي قدرت نصب پذیري کامل در شبکه تیرؤرسیدن به  باهدف PMU يهادستگاه. استحالت شبکه 

 ).Li et al. 2010( شوندیم

  هئلبیان مس -1- 2

رونـد.  بخـش سیسـتم قـدرت بـه شـمار مـی       نیتـر گسـترده توزیـع انـرژي الکتریکـی     يهـا شبکه

و سیسـتم انتقـال و تولیـد هسـتند و بـه سـبب نزدیکـی بـه          کننـده مصـرف واسـط میـان    هـا شـبکه این 

 هـا شـبکه بـروز هرگونـه اخـتالل در ایـن      کـه يطـور بـه از حساسیت خاصی برخوردارنـد   کنندهمصرف

د ل ســاختار شــعاعی و نیــز تنــوع و تعــدمشــترکین را بــه مخــاطره انــدازد. بــه دلیــ يتوانــد تغذیــهمــی

ــه خــود   هــاشــبکهایــن تجهیــزات بکــار رفتــه،  بیشــترین ســهم را در عــدم اعتمــاد سیســتم قــدرت ب

ــددادهاختصــاص  ــه ان ــورب ــهيط ــار و  ک ــایبررســآم ــی ه ــاً نشــان م ــد، تقریب ــایخاموشــ %90ده  يه

ـ ازا .)Singh & Billinton, 1977( شـوند یمـ مشـترکین بـه سیسـتم توزیـع مربـوط       بهبـود سـطح    رونی

بسـیاري از متخصصـین و کارشناسـان صـنعت بـرق را بـه       توزیـع توجـه    يهـا شـبکه قابلیت اطمینـان  

 از انتقـال  فرآینـد  هوشـمند،  يهـا شـبکه  ظهـور  . بـا )Falahati et al. 2013کـرده اسـت (   خـود جلـب  

 يهـا وهیشـ  گرفتـه اسـت.   سـرعت  پیشـرفته  توزیـع  يهـا سـتم یس سـمت  بـه  موجود توزیع يهاستمیس

 سیسـتم  اطمینـان  قابلیـت  افـزایش  نظـور مبـه  طراحـی،  نـوین  يهـا وهیشـ  کنـار  در يبـردار بهـره  جدیـد 

                                                
1 Information Technology 
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ـ  جدیـدي  ابزارهـاي  و هـا برنامـه  توسـعه  درصـدد  مهندسـین  .یافت توسعه خواهند توزیع  تـا  باشـند یم

 مـانور  قابلیـت  از اطمینـان  کسـب  ضـمن  لهیوسـ نیبـد  و نمـوده  حرکـت  روز يفنّاور با یکپارچه طوربه

 ارتباطـات و  صـنعت  توسـعه  چنـین هم کننـد.  پیـدا  دسـت  تعمیـر  خـود  يهـا شـبکه  بـه  توزیع، يشبکه

ـ پ کـاهش  بـه  رو يهـا نـه یهز کنـار  در ،ياانـه یرا يهـا يفنّـاور  و اطالعـات  يآورفن  ،هـا آن يسـاز ادهی

ـ  امکـان  هـا آن بـه  کـه  سـاخته  روروبه جدیدي يهافرصت با را برق مهندسین  توزیـع  يشـبکه  دهـد یم

 هوشـمند  يشـبکه  عنـوان بـه  هآنچـ  ،وجـود ایـن   بـا  .نماینـد  تجهیـز  بـاالتري  هوشـمندي  بـا  را بـرق 

 يهـا تیـ قابلاز  برخـی  و اسـت  متفـاوت  اسـتفاده  مـدل  و موقعیـت  بـه  توجـه  بـا  اسـت،  شـده شـناخته 

ـ  توزیـع،  موجـود  يهـا سـتم یس بـراي  هوشـمند ي شـبکه   پیچیـده  يهـا روش برخـی  .هسـتند  یمعنـ یب

انتقـال   و تولیـد  يهـا سـتم یس در یخـوب بـه  يبـردار بهـره  يهـا نهیهز کاهش و اثربخشی افزایش منظوربه

ـ تثب  و دور راه از نظـارت  و کنتـرل  ،بـاال سـرعت  بـا  حفاظـت  ماننـد  فنـون  از برخـی  و اسـت  شـده تی

هـاي  شـبکه  .باشـد  داشـته  توجیـه  توزیـع، ي شـبکه  در يریکـارگ بـه بـراي   توانـد ینمـ  مجـدد  بازیـابی 

 نـگ یتوریمانشـوند و شـامل   هـاي موجـود نسـبت داده مـی    روز شـدن شـبکه  هوشـمند بـه تکامـل و بـه    

 کـه  رکلـوزر  مثـال  طـور بـه   و کنترل تولیـد بـرق، انتقـال و توزیـع آن هسـتند.      يخودکارسازپیشرفته، 

ـ  کنترل هیدرولیکی قبالً  کنتـرل  دیجیتـالی  صـورت بـه  امـروزه  و الکترونیکـی  شـکل  بـه  بعـدها  ،شـد یم

ـ  هوشـمند  يهـا شـبکه  در اسـتفاده  منظـور بـه  جدیـد،  رکلوزرهـاي  از خیلـی  همچنـین  و شودیم  عتوزی

 از آمریکـا  و آسـیا  اروپـا،  در توزیـع  يهـا شـبکه  از بسـیاري  اخیـراً،  .دارنـد  مانیتورینـگ  قابلیـت 

 منـابع  مـدیریت  یطـورکل بـه  سیسـتم  ایـن کـه   انـد نمـوده استفاده  يریگاندازه يپیشرفته يهارساختیز

 و بـادي  يهـا روگـاه ین قبیـل  از توزیـع  متوسـط  فشـار  و ضـعیف  فشـار  يهـا شـبکه  روي انـرژي  تولید

 از انـرژي  مـدیریت  یـا  و بـار  مسـتقیم  مـدیریت  صـورت بـه  تقاضا سمت مدیریت همچنین خورشیدي،

  .)Phadke, 1993( دهندیم انجام را تعرفه اعمال طریق
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ـ گانـدازه  يپیشـرفته  يهـا رسـاخت یزامـروزه    نمـوده  جلـب  خـود  بـه  را بسـیاري  توجهـات  يری

 بـا  امـا ؛ داننـد یمـ  متـرادف  هوشـمند  يهـا شـبکه  بـا  را آن صنعت يعرصه در بسیاري کهيطوربه است

 اینکـه  و اسـت  يفنّـاور  یـک  از بـیش  شـامل  هوشـمند ي شـبکه  کـه  موضـوع  ایـن  گـرفتن  نظـر  در

 گفتـه  ایـن  دارنـد،  حضـور  انـرژي  تحویـل  يزنجیـره  سـطوح  تمـام  در هوشـمند  يشـبکه  يهـا برنامـه 

-شـبکه  کـاربردي  يهـا برنامـه  اهـم  توزیـع،  سیسـتم  روي بـر  تمرکـز  با .است جانبهکی و محدود خیلی

  :)Muhaini & Heydt, 2013(از  اندعبارت هوشمندي 

 پراکنده تولید منابع يسازکپارچهی  

 افزایش قابلیت اطمینان سیستم 

 تقاضا سمت مدیریت 

 رکلوزرها و کلیدها دور راه از کنترل 

 شبکه اصالح و جداسازي حادثه، وقوع محل شناسایی 

 حفاظت تطبیقی فیدر توزیع 

 شکل موج جریان لیوتحلهیتجزدقیق اشکاالت بر اساس  تشخیص محل 

  زایی)جبران افت ولتاژ و پیک منظوربهو کنترل ولتاژ و توان راکتیو ( يسازنهیبه 

 هاکیهارمونکیفیت برق (افزایش و کاهش شدید ولتاژ،  يریگاندازه(...، 

  هاخازنکنترل از راه دور 

 ) عبوري از خط)توان  يریگاندازهنظارت بر خطوط توزیع 

 پذیري کامل سیستم تیرؤ 

 و اطالعـات  فنـاوري  يهـا رسـاخت یز ،گرهـا حـس  نظیـر  ییهـا يفنّـاور  نیازمنـد  هـا برنامـه  ایـن 

ـ ازا مـواردي  و سـاز هیشـب  و اطالعـات  تحلیـل  افـزار نـرم  مخـابرات،   بتواننـد  تـا  هسـتند  دسـت نی

یکـی از   .باشـند  خگورا پاسـ  مشـتریان  انتظـارات  و بخشـیده  سـرعت  را لحظـه  بـه  يهـا يریـ گمیتصـم 
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کــه در آن  اســت SCADAســازد سیســتم قــدیمی کــه ایــن خصوصــیات را بــرآورده مــی يهــاســتمیس

ــه کمــک  ــد ثانیــه)  يدورهدر یــک  شــدهيآورجمــع يهــايریــگانــدازهتخمــین حالــت ب زمــانی (چن

ـ گانـدازه گیـرد.  صورت مـی  (سـنکرون)   زمـان هـم  معمـوالً  SCADAدر سیسـتم   شـده انجـام  يهـا يری

ــین  یزمــاناخــتالفو همــواره مقــداري  نبــوده و  شــودمــی نظــرصــرفوجــود دارد کــه از آن  هــاآنب

ــامیکی     ــت دین ــین امکــان بررســی حال ــت سیســتم شــده و همچن باعــث ایجــاد خطــا در تخمــین حال

ــه بهــره ــردار سیســتم نمــیسیســتم را ب ــه)Nuqui & Phadke, 2005(دهــد ب -. از طرفــی نــرخ نمون

یـا عـدم    هـا دسـتگاه فنـی   يهـا تیمحـدود (بـه علـت    سـت یندان بـاال  فوق چنـ  يهادستگاهبرداري در 

در  SCADAتوســط سیســتم   شــدهدادهاطالعــات نمــایش   رونیــازاظرفیــت مخــابراتی کــافی)   

سیسـتم قـدرت را نمـایش داده     شـبه مانـا  دیـدگاه حالـت    نیتـر نانـه یبخـوش یا در  حالت مانااصطالح 

د کــافی از شــرایط دینــامیکی موجــود در سیســتم بــردار سیســتم در مرکــز کنتــرل دیــبهــره جــهیدرنتو 

 .)Celli et al, 2013( نخواهد داشت

-سیسـتم دیگـري بنـام نمـایش، حفاظـت و کنتـرل گسـترده        یتـازگ بـه  SCADAدر کنار سیسـتم  

ــران   شــدهمطــرح) WAMPC(1سیســتم ي موجــود در سیســتم  يهــایکاســتاســت کــه هــدف آن جب

SCADA زورهـاي ولتـاژ و جریـان بـا دقـت بسـیار بـاال (کمتـر از         گیـري فا باشد که قادر به انـدازه می

یـاب جهـانی   و از سیسـتم موقعیـت   اسـت نمونـه در ثانیـه)    60درصد) و سـرعت بسـیار بـاال (تـا      1/0

GPS  نــد که مــیگیــري اســتفادهــاي انــدازهداده يســنکرون ســازبــراي)De La Ree et al, 2010( .

ــه يهــاگــامایــن سیســتم جــزو ملزومــات و  کــه امــروزه  اســتهــاي هوشــمند ق شــبکهي تحقــاولی

در بسـیاري از   کـه يطـور بـه باشـند،  صنعت بـرق در تکـاپوي تحقـق کامـل آن مـی      انیمتصدمحققان و 

ــتم       ــتفاده از سیس ــمند و اس ــتم هوش ــن سیس ــه ای ــتیابی ب ــا دس ــرفته ب ــورهاي پیش ــاي کش ــتجده  دی

ــده در ســطح وســیع، ضــمن    افتهیســاختار ــدات پراکن ــا اســتفاده از تولی ــز ب ــاد و نی ــزایش بســیار زی اف

                                                
1 Wide Area Measurement, Protection and Control 
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انـد.  کـاري شـبکه را نیـز بسـیار افـزایش داده      بـازده و حفاظـت در سـطح گسـترده،     يریگاندازهکنترل، 

 PMUگیــري فــازور واحــدهاي انــدازه يبــه عهــده هــاســتمیسگیــري در ایــن اصــلی انــدازه يوظیفــه

ــت ــدازه )Nuqui & Phadke, 2005( اس ــد ان ــازور  . واح ــري ف ــتفاده از   PMUگی ــا اس ــتم ب سیس

ــت ــره   موقعی ــی در به ــول عظیم ــانی تح ــاب جه ــت.    ی ــرده اس ــاد ک ــدرت ایج ــتم ق ــرداري از سیس ب

هـاي  سـاعتی مـاهواره   يهـا پـالس تجهیزاتـی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از      فـازور   يریـ گاندازهواحدهاي 

ــت ــی موقعی ــاب م ــدازه    ی ــاژ ان ــان و ولت ــت جری ــوالی مثب ــد ت ــد   توانن ــبه کنن ــده را محاس ــري ش گی

)Rakpenthai et al, 2007( اگرچــه نصــب .PMU  پــذیري و همچنــین  تیــرؤهــا باعــث افــزایش

هــاي بــاالي اســتفاده از ایــن تجهیــزات باعــث امــا هزینــه شــودیمــافــزایش قابلیــت اطمینــان سیســتم 

  . )Shahraeini et al, 2012( گرددمی هاآنیابی در استفاده از افزایش اهمیت مکان

ـ بایـد  ها  PMUمکان و تعداد بنابراین  هزینـه، شـبکه    نیتـر بـا کـم  کـه   شـوند ه نحـوي انتخـاب   ب

بــه نحــوي انتخــاب  شــدهنصــب يهــا PMUمحــل همچنــین  پــذیري کامــل را داشــته باشــد. تیــرؤ

قــدرت و خــروج هــر یــک از خطــوط از مــدار، کــل  يکــه در صــورت بــروز خطــا در شــبکه شــوند

بــر  WAMSیســتم س ریتــأث نظــر گــرفتناهمیــت موضــوع بــا در پــذیر باشــد.  تیــرؤشــبکه همچنــان 

  .شودبیشتر میروي قابلیت اطمینان شبکه 

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1- 3

بردار شبکه باید قدرت، حفظ امنیت آن است. بهره يهادستگاهبرداري از یکی از مسائل مهم در بهره

ي مجاز خود قرار داشته و در صورت متغیرهاي شبکه در محدوده هرلحظهاطمینان حاصل کند که در 

ارزیابی  درراهع پیشامدهاي مهم نیز سیستم همچنان پایداري خود را حفظ کند. بدون شک اولین قدم وقو

تمالی پس از بررسی آن، تصمیمات اح کهينحوبهفعلی آن بوده  يبرداربهرهامنیت سیستم، نمایش شرایط 

ستم از شود. براي مشخص کردن وضعیت فعلی سیمطلوب گرفته می الزم جهت حفظ شرایط عملکرد
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شود. هدف نهایی از اجراي تخمین حالت، نمایش متغیرهاي شبکه بوده تخمین حالت استفاده می

بردار سیستم با استفاده از خروجی تخمین حالت، قادر به اجراي سایر اعمال نظارتی و بهره کهينحوبه

ین حالت، ي تخمکنترلی نظیر پخش بار بهینه و ارزیابی امنیت سیستم باشد. ورودي برنامه

در نقاط مختلف شبکه بوده و خروجی آن متغیرهاي حالت سیستم است  شدهانجام يهايریگاندازه

)Smith, 1970 .(در  شدهانجام يهايریگاندازه يساززمانهمبه دلیل مشکالت فنی پیرامون  درگذشته

اژ و توان تزریقی برخی از ولت يفاقد زاویه بود و شامل اندازه هايریگاندازهنقاط مختلف شبکه، این 

هاي فوق گرچه امکان حل گیريشدند. اندازهي فلوي عبوري بعضی از خطوط میها و اندازهباس

گیري طوالنی و ي اندازهدوره ازجملهسازند، اما بنا بر دالیلی تخمین حالت را غالبا فراهم می يمسئله

ر زمان اجراي تخمین حالت شده و دقت آن داشتن روابط غیرخطی با متغیرهاي سیستم، موجب کندي د

گیري فازوري موجب بهبود امروزه استفاده از واحدهاي اندازه دهند.قرار می الشعاعتحت بعضاًرا نیز 

- ترین چالشرا تا حد زیادي رفع کرده است. از مهم درگذشتهها شده و مشکالت ناشی از آن گیرياندازه

در  ها PMUبراي کاهش هزینه و کم کردن تعداد باشد بنابراین ها میي زیاد این واحدهزینه ،هاي موجود

هاي متعددي براي روش گرفتهانجامطبق مطالعات  یابی بهینه انجام گیرد.هاي قدرت بایستی مکانشبکه

نامه نیز مطالعات مربوط به جایابی در این پایان است. شدهارائهها  PMUسازي توابع هدف جایابی بهینه

PMU  نجام شده است.اشبکه  ین تجهیزات بر روي پایداريا ریتأثها و همچنین 

 

  اهداف و نوآوري پژوهش -1- 4

ها با لحاظ پیشامدهاي شبکه شامل از دست دادن  PMU يتعداد و مکان بهینه نامهانیپادر این 

- ر ارسال دادههاي مخابراتی دها و از دست دادن خطوط انتقال نیرو و همچنین با لحاظ محدودیتداده

فراگیر  يریگاندازهها در یک سیستم داده يآورجمعها به مراکز  PMUتوسط  شدهيآورجمعهاي 

WAMS  .بدون در نظر گرفتن اثر  مسئلهبه کمک الگوریتم ابتکاري جستجوي فاخته تعیین خواهد شد
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 یموردبررسق صفر نیز بررسی و سپس اثر شین تزری موردمطالعهشین با توان تزریقی صفر بر روي فیدر 

، بر روي تعداد و مکان PMUتجهیزات  و خروجگیرد. همچنین در ادامه، اثر خروج خطوط قرار می

در این  و کارا بودن روش پیشنهادي مؤثرگیرد. براي نشان دادن قرار می یموردبررسها  PMU يبهینه

 روش توانایی مطرح خواهد شد. اهبا نتایج دیگر روش نتایج این روش اي بین، مقایسهنامهپایان

  شود.می داده نشان استاندارد هايشبکه در آن اعمال با فوق مسائل از یک هر حل در پیشنهادي

  شود:نامه موارد زیر مطالعه میدر این پایان جهیدرنت

   ازیموردن WAMSو ایجاد  پذیري کامل سیستمبا حفظ مشاهده PMU يبررسی جایابی بهینه. 1

 هاشبکه براي تخمین حالت و کاهش تعداد  مکان استقرار این واحد يریپذ تیرؤ. 2

تواند تنها با باشند تخمین حالت می شدهنصبها ها در شین PMUتعداد کافی از  کهیدرصورت. 3

 ها صورت گرفته و از دقت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود. PMUاستفاده از اطالعات 

ها با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان  PMU يیدا کردن تعداد و محل بهینهمهم پ مسائلیکی از . 4

  باشد.نامه میاست که هدف اصلی ما در این پایان زمانهم صورتبه

  پژوهشی سؤاالت -1- 5

براي  PMUفازور  يریگاندازه يواحدها يبهینه یابیمکانآیا حداکثر کردن قابلیت اطمینان در . 1

 ؟است مؤثر WAMSبرقراري یک سیستم 

موجود در سیستم  PMUفازور  يریگاندازهکاهش تعداد واحدهاي با لحاظ قابلیت اطمینان آیا . 2

WAMS  است؟ رگذاریتأثبر هزینه  

  چگونه است؟ PMU يقدرت بر جایابی بهینه يتأثیر پیشامدهاي شبکه. 3
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  نامهطرح کلی پایان -1- 6

پذیري کامل و مشاهده منظوربهي قدرت ها در شبکه PMUي جایابی بهینه باهدف نامهاین پایان

افزایش قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن پیشامدهاي احتمالی انجام گردیده است. با توجه به 

  باشد.ها میها هدف اصلی در این جایابی کاهش تعداد این واحد PMUي زیاد هزینه

، WAMSگیري فازوري، ساختار حدهاي اندازهي هوشمند، وامعرفی اجمالی از شبکه 2در فصل 

ي همین فصل به مطالعاتی که در است. در ادامه شدهانجامپذیري شبکه و قابلیت اطمینان  تیرؤتحلیل 

 شدهدادهشرح  اجمالبه شدهانجامساختار کلی کار  3است. در فصل  شدهاشاره گرفتهانجاماین حوزه 

 4هاي نمونه در فصل ي الگوریتم پیشنهادي بر روي شبکههو مقایس آزمودناست. مباحث عددي و 

نتایج حاصل از این مطالعه و پیشنهادهایی براي کارهاي آینده بندي جمعنیز  5و در فصل  شدهگنجانده

   است.  شدهارائه
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   مقدمه -1- 2

هاي توزیع برق را با آن افزایش تقاضاي نیرو، شرکت عتببهامروزه افزایش روبه رشد مشترکین و 

 يمسئلهحل مناسب براي این راه کیتوانند هاي هوشمند مینیرو مواجه کرده است. شبکه نیتأممشکل 

ارتباطی که بتواند این ارتباط و تعادل هوشمند را فراهم آورد باید داراي  رساختیزپر چالش باشند. 

و قابلیت مدیریت در سطح باال باشد. براي د بازیابی، امنیت ت اطمینان باال، خوهایی مانند قابلیویژگی

توانند بر روي مصرف خود مدیریت ها میي هوشمند بدین معنی است که آنکننده، شبکهسمت مصرف

 Li etي کمتري بپردازند (، هزینهاستهوشمندانه انجام دهند تا در ساعات پیک که قیمت انرژي گران 

al. 2010شبکه يسوبههایی که شرکت توزیع را مجاب به حرکت ترین نیازمنديطور عمده، اصلی). به -

  از: اندعبارتکند، هاي هوشمند می

 ي سطوح اطمینان باال و داشتن امنیت ذاتی در کلیه تیباقابلاي ي توزیع خود بازیاب: شبکهشبکه

 گیري.و لوازم اندازه هاگرترده از حسي گسو فراگیر با استفاده رمتمرکزیغو همچنین کنترل 

 مراتبی تولید نیروي برق داراي توزیع غیر سلسله عمدتاًها : این نوع شبکهنهیهزکمي توزیع شبکه

دهند. دخالت کنندگان، هزینه را کاهش میگیري از تولید پراکنده توسط مصرفبوده و با بهره

 یابد.ح اتوماسیون افزایش میو سط افتهیکاهششدت به هاآنعامل انسانی در 
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؛ ها و انتقال آن از اهمیت باالیی برخوردار استي توزیع هوشمند نیروي برق، دادهدر یک سامانه

گیري ي هوشمند بدون آگاهی از اطراف خود و دریافت خوراك اطالعاتی، قادر به تصمیمزیرا سامانه

سیستم از منابع متنوعی همچون کنتورهاي  زایموردن. در یک سیستم هوشمند الکتریکی، اطالعات ستین

- باشند، جمعها و هر یک از اجزاي دیگر که در ارتباط با شبکه میها، پستها، فیدرهوشمند، نیروگاه

طور مثال ، یعنی بهاست هیدوسوگردد. در این نوع شبکه انتقال اطالعات در بعضی حاالت آوري می

هایی را براي کند بلکه ممکن است شبکه، اطالعات و فرمانت میهاي مشترك را دریافشبکه داده تنهانه

ها داراي ویژگی گونه شبکهمثال کنتور هوشمند) ارسال نماید. انتقال اطالعات در این طوربهمشترك (

و عالوه بر آن داراي  . اطالعات ارسالی باید از امنیت و قابلیت اطمینان باالیی برخورداراستخاصی 

ي هوشمند الکتریکی فرمان قطع یک فیدر و طور مثال وقتی در یک شبکهالیی باشند. بهسرعت ارسال با

شود، کل شبکه باید اطمینان حاصل کند که فرمان با یا وارد مدار شدن یک واحد از یک نیروگاه صادر می

ي هوشمند که ارتباطی در شبکه رساختیزبنابراین ؛ است اجراشدهصحت و سرعت کامل دریافت و 

-هاي بهشود، باید ویژگیي هوشمند محسوب میهاي یک شبکهترین بخشايترین و پایهکی از مهمی

داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به وسعت  کجایخصوص همچون سرعت و قابلیت اطمینان باال را 

ي انتقال داده هي جداگانو فیدرها، تصور ایجاد یک شبکه هاانهیپاهاي توزیع و تعداد فراوان باالي شبکه

ها و از قابلیت ینوعبهي انتقال داده باید نماید. لذا این شبکهممکن میي توزیع را غیردر کنار شبکه

  ي توزیع استفاده نماید.هاي خود شبکهظرفیت

 ي هوشمند الکتریکیشبکه -2- 2

ي صنایع د تقاضاسازي انرژي مور برآورده برايبا فراهم کردن منابع  تنهانهامروزه صنعت برق 

و کاهش اثراتی که بشر بر روي محیط در ارتباط با تولید این انرژي  حداقلمواجه هستند، بلکه از طرفی 

حلی براي این چالش است که هوشمند راه يباشد و شبکهمی موردتوجهدارد نیز یکی دیگر از موارد 
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گویی به نیازهاي رو به رشد مئن و پاسخبرق مط نیتأمترین هدف، سود و بازده بسیار زیادي دارد. اصلی

معرفی  2008ي هوشمند جهان در مارس است. اولین شبکه ستیزطیمحترین خسارت به مشتریان با کم

ي توزیع برق هوشمند و شهر بالدر ایالت کلرادو آمریکا موفق به دریافت عنوان اولین شهر با شبکه شد

هوشمند حول سه محور اصلی مشترکین، تجهیزات و  يفنّاورکارگیري گردید. هدف طراحان با به

هوشمند توانایی ایجاد تغییرات اساسی در تولید، انتقال و توزیع و استفاده از  يفنّاور. استارتباطات 

به برآورده نمودن نیازهاي مشتریان  تیدرنهاانرژي الکتریکی به همراه منافع اقتصادي و محیطی دارد که 

تواند با استفاده از شود. از طرف دیگر سیستم میمئن و پایدار ختم میو در دسترس بودن برق مط

 هاي ناخواسته جلوگیري کند.گیري نماید و از خاموشیدر مواقع بحرانی تصمیم شدهيآورجمعاطالعات 

  است. شدهارائه يهوشمند ساز تیباقابلي توزیع نیرو نمایی از یک شبکه 1-2در شکل 

 

 

- هاي توزیع هوشمند مقایسه میهاي توزیع سنتی با شبکهخالصه شبکه تصوربهدر این بخش 

  شوند.

 )Gellings, 2009( هوشمند يروین عیتوز يشبکه کیاز  یینما :1 - 2شکل 
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هاي فراوانی نسبت به ي هوشمند مزیتاست شبکه شدهدادهنشان  1- 2گونه که در جدول همان

  ي سنتی و قدیمی دارد.شبکه

ماسیون و ي توزیع، اتوهاي توزیع هوشمند، مانیتور نمودن تجهیزات شبکهیکی از اهداف مهم شبکه

 ،اندشدهگیري وصل توزیع به لوازم اندازه يهاپستبا استفاده از خطوط انتقالی که از  هاستمیساجراي 

ها، امکان مانیتور کردن بهتر پست و تطبیق با نیازهاي ساختسازي زیرهاي هوشمند، بهینه. پستاست

  ). Zhang et al. 2010دهد (مشترك را به ما می

  

  سنتی يهاشبکههاي هوشمند الکتریکی با شبکه يمقایسه: 1-2جدول 

  هاي توزیع هوشمندشبکه  هاي توزیع سنتیشبکه

  دیجیتال  الکترومکانیکال

  با کل شبکه هیدوسوارتباط   هیسوکیبدون ارتباط یا با ارتباط 

  پاك يهايانرژو مبتنی بر  رمتمرکزیغتولید   تولید متمرکز

  ياشبکهساختار   ساختار سلسله مراتبی

  فازور يریگاندازهواحدهاي   محدود يریگاندازه يگرهاحس

  يالحظهو  خودکارکنترل   بدون بازخورد

  يارهیجزها و قطع محدود نمودن خاموشی  قطع گسترده در زمان بروز مشکل

  تست و بررسی شبکه از راه دور  تست و بررسی دستی شبکه

  شبکه يجانبههمهکنترل   شبکه کنترل محدود

  کنندگانمصرفخدمات متنوع به مشترکین و  يارائه  کنندگانمصرفخدمات محدود به مشترکین و  يارائه

  ).7: تایب، گزارش چهارم - وري انرژي ایران(سازمان بهره 
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   PMUگیري فازور واحدهاي اندازه -3- 2

 نیترکوچکروند. ي صنعت به شمار میقلب تپندهو  هر سیستم قدرتها مرکز تولید برق نیروگاه

ي مالی یا زمانی هاي عمدههاي طوالنی، خسارتاختالل در کار یک نیروگاه ممکن است باعث خاموشی

توان یک واحد صنعتی را یافت که براي کار نیاز به می ندرت به چراکهو کاهش اساسی بازدهی شود، 

 هاآنها، هماهنگی ترین عوامل در کار پیوسته و منظم نیروگاهاز مهمبرق نداشته باشد. در این میان یکی 

- ي فرکانس، یکی از مهممحاسبه متعاقباًگیري فازور و اندازه رونیا ازبا یکدیگر در فاز و فرکانس است. 

ترین کارهایی است که در نقاط مختلف شبکه باید انجام پذیرد. با انتقال این اطالعات به مرکز 

 Marinها اطمینان حاصل کرد (توان از سالمت شبکه و هماهنگی نیروگاهمی هاآنینگ و تحلیل دیسپاچ

et al. 2003(از سیگنال برق در نقاط مختلف گیري فازور دستگاهی است که جهت تعیین فاندازه . واحد

یستم س يریپذتیرؤشود. تعیین فاز جهت ایجاد پایداري در شبکه و استفاده مییک سیستم قدرت 

 Phadke andاز اهمیت باالیی برخوردار است ( شدهعیتوزتولید  روزافزونبا توجه به رشد  ژهیوبه

Thorp 2008(. گریدعبارتبه PMU شود که فازور ولتاژ و جریان را نسبت به هایی گفته میبه دستگاه

. اگرچه امروزه دیگر کنندگیري میاندازه مانی یکسان در چندین نقطه از یک سیستم قدرتز مبدأیک 

هاي ساعتی و استخراج فازور ها نیز قابلیت دریافت پالساین واحدها تجهیزات مستقلی نبوده و اکثر رله

یابی استفاده از هاي باالي استفاده از این تجهیزات باعث افزایش اهمیت مکاناما هزینه دارند راتوسط آن 

میالدي معرفی  1980ي راي اولین بار در اواسط دههب هاMarin et al. 2003.(PMUگردد (می هاآن

هاي گیري که در محلهاي اندازهشدند. قبل از آن به خاطر مشکالت فنی ناشی از سنکرون کردن دستگاه

). Chakrabarti and Kyriakides 2008گرفتند (ها فاز را اندازه نمیداشتند این دستگاهقرار گوناگون 

گردید. تقاضاي  PMUو موجب توجه بیشتر به سمت واحدهاي  کردرا حل  این مشکل GPSاستفاده از 
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) براي WAMS( گیري در سطح وسیعاندازه هايبراي تبادل توان، نیاز به سیستم روزافزون

  شود را افزایش داد.که باعث بهبود پایداري سیستم می زمانهم يهايریگاندازه

در  FNETبه نام  ياشبکهو در  شدساختهشور آمریکا گیري فازور اولین بار در کدستگاه اندازه

در سه مرحله  یطورکلبه PMU). اعمال Chakrabarti et al. 2009است ( شدهگرفتهسراسر کشور به کار 

برداري، انتقال اطالعات به کامپیوتر و ): نمونهChakrabarti and Kyriakides 2008( ردیپذیمانجام 

برداري و نرخ آن باید هماهنگ با سته جهت استخراج فاز. عمل نمونهي گسمحاسبات تبدیل فوریه

، انتقال اطالعات به کامپیوتر شدهخواندههاي باشد. به دلیل حجم باالي نمونه GPSاز  شدهخواندهساعت 

برداري براي کاهش زمان است. همچنین به دلیل نرخ باالي نمونه 1USBهاي سریع مانند از طریق پورت

  شود.هاي بازگشتی تبدیل فوریه استفاده می، از روشمحاسبات

از  شماتیک 2-2شود. شکل معرفی می PMUدر این قسمت اجزاي اصلی یک دستگاه عمومی 

  نماید.ي پلی تکنیک ویرجینیا را ارائه میدر موسسه شدهساخته PMUاولین 

 

 )PMU )Phadke and Thorp 2008ک یاجزاي اصلی  :2 - 2شکل 

 

                                                
1 Universal Serial Bus 

 ورودي آنالوگ

 GPS گیرنده

-ساز قفلنوسان

  ي فازکننده

بیت  16مبدل 

  آنالوگ به دیجیتال
  کروپروسسورمی فیلتر

  مودم
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پیچ ثانویه ترانسفورماتورهاي از سیم آمدهدستبههاي آنالوگ شامل جریان و ولتاژهاي ورودي

متقارن  يهامؤلفهگیري فاز باشند تا اندازهها و ولتاژهاي ورودي باید سهباشند. جریانجریان و ولتاژ می

هاي ولتاژهاي شینصل به یک پست، ي خطوط متجریان کلیه معموالً PMUممکن باشد. یک دستگاه 

نماید. در شماي نمایش گیري میهاي مختلف داخل پست را اندازهمتصل به یک پست و ولتاژهاي شین

ها و ولتاژهاي آنالوگ پس از فیلتر شدن توسط فیلتري به نام فیلتر ضد ، جریان2-2در شکل  شدهداده

هاي مناسبی تبدیل به سیگنال از نوع توسط مبدل 1تالتشابه آنالوگ براي ورود به مبدل آنالوگ به دیجی

برداري شوند. پاسخ فرکانسی فیلتر با توجه به نرخ نمونهولت) می -10+ و 10 معموالًولتاژ (با دامنه 

- ، ساعت نمونهGPSهاي زمانی دریافتی از با استفاده از پالس ي فازکنندهقفل نوسانگرشود. تعیین می

ها از هاي آنالوگ/دیجیتال  و پردازندهبرداري با افزایش سرعت مبدلنماید. نرخ نمونهیبرداري را تولید م

ها و ولتاژها توسط مثبت جریان يمؤلفهاست. فازورهاي  افتهیشیافزانمونه در هر سیکل  128به  12

س و نرخ نماید، فرکانشوند. از پارامترهاي دیگري که این واحد محاسبه میواحد پردازش محاسبه می

گیرند. واحد نیز قرار می PMUارسالی  يهاداده يبسته درکه عالوه بر کاربردهاي محلی،  استتعمیر آن 

ارسالی برچسب  يهادادهبراي  نمایددریافت می GPS يپردازش با استفاده از سیگنالی که از گیرنده

اتی است که مودم این وظیفه را به ها از طریق یک کانال مخابري آخر ارسال دادهزند. مرحلهزمانی می

 ).  Gao et al. 2008عهده دارد (

  ):Chakrabarti et al. 2009باشند (زیر می صورتبهي مختلف هاي مخابراتی داراي دو جنبهکانال

ي ارسالی شود. حجم دادهبیت در ثانیه بیان میهاست که با واحد کیلو یا مگاي اول ظرفیت آنجنبه

  شود.محدودکننده نمی معموالًزانی است که این جنبه به می PMUاز 

ممکن است که برخی از  WAMSکاربرد  برحسبدر انتقال داده است که  ریتأخي دوم جنبه

  موارد  ازجمله ویماکرووهاي و لینک PLCهاي ارسال داده قابل کاربرد نباشند. خطوط تلفن، محیط

                                                
1 A/D Converter 
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