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ت الکتریکی و رشد و سرق یفن یرغباال بودن تلفات  —چکیده 

در حال توسعه، توجه  يکشورهااین پدیده در شبکه توزیع  روزافزون

توزیع مختلف با توجه  يها شبکه در. طلبد یمرا در چنین مناطق  اي یژهو

شده و همچنین سیستم ثبت و  یريگ اندازهبه نوع و گستردگی اطالعات 

توجه به  با. متنوعی براي مقابله وجود دارد يها روش ،ذخیره اطالعات

در این  ،در حال توسعه يکشورهادر  يا لحظهنبود اطالعات جامع و 

بعضی از  و ترانسفورماتور باالدستی تنها در مقاله فرض شده

. وجود دارد یريگ اندازهانتهایی شبکه توزیع دستگاه  يترانسفورماتورها

در آن دقیق بار  بینی یشپدقیق تلفات غیر فنی در هر فیدر نیازمند  ینتخم

کمبود اطالعات در شبکه مشاهده ناپذیر پیش رو چالش . فیدر است

براي غلبه بر  یشنهادشدهپاین مقاله در  .اصلی مقاله براي تخمین بار است

و  حفاظتی ،يبردار بهرههمانند قیود  ،اطالعات دیگر شبکه این موضوع از

  . قبوض مشترکین بهره برده شود

پخش بار، تلفات  ،سازي حرارتی هیشبالگوریتم  —هاي کلیدي  هواژ

غیر فنی، شبکه توزیع، تخمین حالت

مقدمه.1

که نتوان جزو تلفات فنی  شود یمتلفات غیر فنی به تلفاتی اطالق 

این نوع از تلفات ناشی از برق دزدي است و  کلبه طور  و ي کردبند طبقه

 سیستمبه علت بارهاي مصرفی باشد که توسط  تواند یمدر موارد دیگر 

شناسایی تلفات غیر فنی در هر فیدر مصرف، . ]1[ اند نشدهتشخیص داده 

آنجایی  از. استنیازمند تخمین دقیق بار در خروجی ترانسفورماتور مصرف 

اندازه گیر نصب نشده  ترانسفورماتورهاکه به علت عوامل اقتصادي در تمام 

بار با وجود کمبود اطالعات  قبول قابلاصلی مقاله بر تخمین  ، هدفاست

نصب تجهیزات الکتریکی هوشمند براي تمام مشترکان  .است شده معطوف

مقرون به صرفه نیست از این رو شناسایی مناطق با تلفات غیر فنی باال ضمن 

 ،از سیستم توزیع باشد يا دوره یدهايبازدراهنمایی براي  تواند یماینکه 

مناطق مصرفی براي نصب تجهیزات هوشمند کمک  بندي یتاولوبه  تواند یم

، ضمن مشاهده ناپذیر بودن شبکه توزیع که شده مشاهدهاین مطالعه  در. کند

 قبول قابلدستیابی به نتایج  ، باعثو حفاظتی يبردار بهرهاز قیود  یريگ بهره

در مطالعات . ه استدر هر فیدر شد تلفات غیر فنی تخمینبار و تخمین  در

ترس اطالعات مجموع قبوض مصرف ماهانه هر فیدر در دس یفن یرغتلفات 

به علت  از قبوض الکتریکی آمده به دستچند مصرف الکتریکی  هر. است

با  توان یمولی  ؛از مصرف واقعی است ، کمتروجود تلفات فنی و غیر فنی

 ،دخیل کردن میانگین مصرف قبوض در هر بازه مطالعاتی و در هر فیدر

. تو حفاظتی به تخمین دقیق تر بار دست یاف يبردار بهرهعالوه بر قیود 

دقت الگوریتم پیشنهادي باعث افزایش  دراز تخمین حالت  یريگ بهره ضمناً

به عدم در هر فیدر نسبت  مصرفی يها توانبه جواب  سرعت همگرایی و

  .استفاده از آن شده است

تلفات غیر فنی.2

ها است  ترغیب شرکت عامل اصلی ،هاي هنگفت ناشی از تلفات هزینه 

تلفات فنی به ساختار شبکه . هش آن بر آیندکابراي ی یها تا به دنبال روش
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 زاتیو تجهوابسته است، قابل حذف نیست و تنها به کمک تعویض ساختار 

 توان آن را کاهش داد ولی از آنجایی که تلفات غیر فنی، ناشی از عاملی می

توان با شناسایی و حذف آن به بازیابی توان  خارج از شبکه قدرت است می

  . از دست رفته پرداخت

الکتریکی و اشتباه در تخمین  ، سرقتي کنتور، خرابی کنتورکار دست

موارد تلفات غیر فنی شمرده  نیتر یاصل شوند ینمي ریگ اندازهمصارفی که 

غیر فنی نه تنها در کشورهاي در حال پیشرفت بلکه در  تلفات. شوند یم

ر به طوري که د. کشورهاي پیشرفته نیز یکی از موضوعات مورد بحث است

 1.2 ي شمالی و استرالیا به طور میانگین در حدودکای، آمرکشورهاي انگلیس

مقدار در آمریکا  نیا. شود یمدرصد از کل تولید برق این کشورها را شامل 

.استدرصد  3.5 تا0.5حدود در 

ضرر ناشی از تلفات غیر فنی در آمریکا در حدود ده  ]2[مرجع  در 

در کشورهاي جنوب آفریقا به طور . میلیارد دالر در سال بر آورد شده است

این مسئله در کشور  .شود تولیدي دریافت می نهیهز ی ازمین میانگین تنها

هاي تولیدي  درصد از هزینه 25تنها  که يطور بهنیجر وضع بدتري دارد 

 ، فرهنگاقتصادچون تلفات غیر فنی به عوامل متعددي هم. شود پرداخت می

  . و ساختار حکومتی وابستگی دارد

بر  2007تلفات غیر فنی در کشورهاي مختلف و در سال  1جدول  در

با نرخ  يکشورها. است وضعیت اقتصادي مورد مقایسه قرار گرفته اساس

 گونه نیاچرا که در  پایین برابري قدرت خرید تلفات غیر فنی بیشتري دارند

هایشان صرف  ي از هزینها عمده بخش هاي باالي برق کشورها به خاطر هزینه

.ندیآ یبرمشود و به تبع آن در صدد برق دزدي  خرید توان الکتریکی می

  

  ]3[ 2007ي مختلف در سال کشورهامقایسه تلفات غیر فنی در : 1جدول 

%)( یفنتلفات غیر 2007سال 

برابري قدرت خرید

Purchasing power 
parity(PPP)

202700-40هند

3.53300یلیپینف

53400از  کمتراندونزي

34700- 5اردن

105300چین

12.7412800ونزوئال

30000از بیشتر 0.2- 1یا، انگلستان، استرالآمریکا

کارهاي مرتبط .3

ي ها شبکهعلت رشد پدیده تلفات غیر فنی در ي اخیر به ها سالدر 

هاي داده کاوي  اکثراً از روشتوزیع مقاالتی در این زمینه ارائه شده است که 

مورد  تهاي داده کاوي که در این مقاال ترین روش اصلی از. اند استفاده کرده

و  استنتاج قانون، يبند ، طبقهيبند خوشهبه  توان قرار گرفته است می بررسی

  . تشخیص خطا اشاره کرد

. روي شبکه توزیع مالزي صورت پذیرفته است ]6[–]4[مطالعات 

ي داده ها روشدر طول یک ماه به کمک  کنندگان مصرفي ا لحظه اطالعات

کاوي مورد بررسی قرار گرفته است و هدف شناسایی مشترکانی است که 

به  ]7[ مرجع. ی داشته استتوجه قابلالگوي مصرفشان کاهش و یا تغییر 

 .ی مصرف مشترکان پرداخته استنیب شیپبکه هوشمند به کمک اطالعات ش

با مقدار واقعی مصرف به عنوان شاخصی براي  شده ینیب شیپمقایسه مقدار  از

  .  شناسایی مشترکان مظنون استفاده کرده است

 اطالعات .از استنتاج قانون وابستگی استفاده کرده است ]8[مرجع 

و قوانینی  قرارگرفتهمورد استفاده  رمجازیغمجاز و رف اگذشته مص

که هر کدام تعدادي  شده استخراجها  ي شده بر اساس ویژگیبند تیاولو

راه  نیتر محتمل، شده ییشناسابازرسی مشترکان . شود یممشترك را شامل 

  .شمرده شده است رکان مظنونمشتبراي شناسایی 

 روش جدیدي جهت شناسایی تلفات غیر فنی بر پایه ]9[مرجع  

در ابتداي امر . هاي هوش مصنوعی در مالزي انجام داده است روش

تا مورد بازدید قرار  شوند یمبا اختالالت مصرفی انتخاب  کنندگان مصرف

کند که به وسیله  رهیافت یک روش استخراج اطالعات فراهم می نیا. گیرند

. پردازد می ها آنبه استخراج ویژگی از  دگانکنن مصرفتاریخچه مصرف 

هاي  روش بر پایه ماشین بردار پشتیبان، از پروفایل بار و دیگر مشخصه

توانند در شناسایی  و می همبستگی دارند تلفات غیر فنیمصرف که با 

آمده  به دست جینتا. کند ي کمک کند، استفاده میرعادیغمصارف 

تقسیم  نرمال ریغدو دسته نرمال و را جهت نظارت به  ها کننده مصرف

این مطالعه در  .داده کاوي بهره برده است يها روشاز  زین ]10[در . کند می

 رمجازیغمشترکان  هاي قبلی از پروفایل تلفات غیر فنیبراي شناسایی 

ي درخت مسیر بهینه بند طبقهو  ي مصرف قبلیها دورهدر  شده ییشناسا

  .است کردهاستفاده 

به دنبال شناسایی انحراف در مصرف  روش غیر نظارتی زا]11[ مرجع

ي بند خوشهدر قسمت اول از  .شود این مقاله به دو قسمت تقسیم می. است
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با  کنندگان مصرفمیانگین استفاده کرده است تا بتواند -Cفازي بر پایه 

ی مصرف دسیاقلاز آن تفاضل فاصله  پس. بیاورد به دستپروفایل مشابه را 

آمده و پس از  به دستي متوالی ها دورهدر  ،رك از مراکز خوشههر مشت

ی که کنندگان مصرف. اند قرارگرفتهنرمال سازي با یکدیگر مورد مقایسه 

انحراف در مصرف  نیتر شیبمقدار تفاضل را دارا باشند داراي  نیتر شیب

واقعی  يها داده يروبر  جینتا. رندیگ یمهستند و در اولویت بازدید قرار 

براي شناسایی مشترکانی که  درصد 36حدود دقتی در  شده است و زمودهآ

  . به دست آمده است اند داشته رمجازیغمصرف 

 ،براي شناسایی تلفات غیر فنی از ضریب همبستگی ]12[مرجع 

از منظر ]13[ در. و درخت سیستم استفاده کرده است هاي بیزي شبکه

با  تالش این مقاله به شناسایی فیدرها. دیگري به مسئله نگریسته شده است

این مقاله برخالف مقاالت . معطوف شده است تلفات غیر فنی نیتر شیب

ي داده کاوي براي شناسایی سرقت الکتریکی ها روشاز  عموماًقبلی که 

ستفاده کرده ا استفاده کرده بودند از روش پخش بار همراه با تخمین حالت

این مقاله اطالعات و الگوي مصرفی هر کدام از انواع مشترکان در  در. است

 طبق الگوهاي گذشته مصرف درصدي از توان ورودي. دسترس بوده است

نهایت پس از  در .به هر کدام از فیدر ها تخصیص داده شده است شبکه

انی که در هر محاسبه توان در هر فیدر و با در دست داشتن مقدار هزینه تو

و از  شود یممحاسبه  دریفدوره دریافت شده مقدار تلفات غیر فنی در هر 

  .ي کردبند تیاولواي دوره يها یبازرسفیدر ها را براي  توان یماین طریق 

  تعریف مسئله، معرفی الگوریتم.4

نیست و تعداد به  ریپذ مشاهدهشبکه توزیع مورد مطالعه در این مقاله 

و  لوولتیک) 11(20زه گیر در سطح فیدر هاي مراتب کمتري اندا

ولت در آن نصب شده است  400به  لوولتیک) 11(20ترانسفورماتورهاي 

ي شده قابل دستیابی ریگ اندازهي تجهیزات ا لحظهبا این وجود اطالعات 

براي تخمین تلفات غیر فنی در فیدر،  ازیمورد ندیگر  اطالعات .است

 به دستاصلی مقاله  هدف. هانه استمصرف قبوض مشترکان به صورت ما

 با. ها استفورماتورترانسآوردن تخمین قابل قبولی از خروجی ماهانه همه 

از مجموع توان  هافورماتورترانستفاضل خروجی ماهانه  1توجه به معادله 

فیدر به عنوان تلفات  هر متصل به مشترکان ي صادرشدهقبوض الکتریکی 

به علت نبود اطالعات مصرف و . ودش یمغیر فنی در آن فیدر تلقی 

نیاز به تخمین ي در همه فیدرهاریگ اندازه
T
FiE وجود دارد.  

)1(  NTL T B
Fi Fi FiE E E   

شبکه توزیع عاملی است تا با  و حفاظتی يبردار بهرهاز قیود  يمند بهره

ابل قبولی از بار ي در شبکه به تخمین قریگ اندازهوجود کمبود وسایل 

قبل از معرفی مدل نیاز . مصرفی هر فیدر براي مسئله تلفات غیر فنی برسیم

:یی در شبکه توزیع وجود داردها فرضبه 

یري از صحت برخوردارندگ اندازهوسایل  اطالعات.

گیري ثابت فرض شده است ي اندازه قدرت در هر بازه یبضر.

است بار سه فاز در هر فیدر متعادل فرض شده .  

 ها آنیري شده تکیه دارد از این رو صحت گ اندازهالگوریتم بر اطالعات 

 1شبکه توزیع مورد بررسی در شکل  .از اهمیت باالیی برخوردار است

ي ترانسفورماتورها شده دادهي نمایش ها یخروج در .نمایش داده شده است

هاي ضریب قدرت در تمام باس  شده انجامفرض  طبق. توزیع وجود دارد

اکتیو مصرفی در این فیدر ها به عنوان  توان. خروجی در اختیار است

ي ا گونهي مذکور باید به رهایمتغ. شوند یمي حالت مسئله انتخاب رهایمتغ

  .تابع برازش مسئله به حداقل برسد هکتخمین زده شوند 

 شده محاسبهیري شده با معادل گ اندازهاطالعات  تفاضل هدف کم کردن

در  .ي استساز نهیبهي الکتریکی در هر مرحله از ها توانمین از تخ ها آن

در ادامه مراحل . شود یمرعایت  و حفاظتی يبردار بهرهضمن مسئله، قیود 

  .بیان شده است رسم و انجام الگوریتم

یري شده، مقاومت و راکتانس گ اندازهاطالعات ساختار شبکه و وسایل 

 ، ولتاژیريگ اندازهي ها دستگاهفرض بر این است . خطوط در دسترس هستند

  .دنکن یمي ریگ اندازههر باس را  از خروجیهاي  و توانهر باس 

. شود یم نظر گرفته در حالت هاي مصرفی به عنوان متغیرفیدر توان در

   يا گونهبه توان هاي مصرفی هر فیدر ترین مرحله الگوریتم تخمین  یاصل

  ]14[ مورد مطالعهباس  25شبکه توزیع  :1شکل 
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سازي به وسیله الگوریتم  نهیبه. وداست که تابع برازش مورد نظر حداقل ش

.صورت پذیرفته است )SA( یحرارتسازي  یهشب

در بازه مورد به صورت تصادفی ) توان مصرفی(ابتدا متغیرهاي حالت 

 20این مقاله فرض شده توان مصرفی هر فیدر  در. شوند یمنظر تخمین زده 

  .مکان نوسان دارددرصد مقدار نامی ا

ي مصرفی ها تواناز  و استفادهر پسرو پیشرو در مرحله بعد با پخش با

به کمک ولتاژ و . شود یمولتاژ و زوایاي تمام فیدر ها محاسبه  ،هاباس

یري شده به وسیله روابط مداري گ اندازهآمده، معادل مقادیر  به دستزوایاي 

  .شوند یممحاسبه شبکه 

امکان به دلیل انتخاب تصادفی توان فیدرها در مرحله اول الگوریتم،  

 یريگ اندازه يها دستگاهعدم تطبیق توان هاي انتخابی با ساختار شبکه و 

این مسئله حل  سازي ینهبهالگوریتم  يتکرارهادر  هرچند. وجود دارد

از تخمین حالت  ،بیشتر الگوریتم و دقتولی براي افزایش سرعت  شود یم

 شبکه در زا به دست آمده اطالعات. استفاده شده است ها توان اصالحبراي 

در نظر  با خطایی مشخص یريگ اندازهعنوان اطالعات تجهیز  به مرحله قبل

هاي  توان. کنیماعمال می ها آنرا بر  WLSتخمین حالت  و شود یمگرفته 

  .شود یمفیدر به مرحله بعد منتقل  شده اصالح

 2معادله . ، حداقل سازي تابع برازش مورد نظر استبعديدر مرحله 

. ي و حفاظتی شبکه توزیع باید حداقل شودبردار بهرهقیود رعایت  ضمن

 شده محاسبهیري شده با معادل گ اندازهاطالعات  تفاضلجزء اول مربوط به 

 Uشده تابع  یريگ اندازهاز اطالعات قبوض  یريگ بهره يبرا. است ها آن

بر میانگین مصرف قبوض هر فیدر  2و شکل  7را همانند معادله  شکلی

تا در صورت انحراف فاحش در تخمین بار فیدرها، پنالتی به  میا کردهمنطبق 

به علت در دسترس نبودن اطالعات کافی، میانگین . تابع برازش اضافه شود

میزان . میا ساختهمصرف قبوض را با درصدي انحراف نسبت به توان واقعی 

. نمایش داده شده است 3و  2 دوم جدول ستون انحراف براي هر فیدر در

تمامی  يبرا شده یفتعرمربوط به جمع مقادیر تابع  2 دوم معادله جزء

  2منطبق بر فیدر  Uتابع  :2شکل 
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  .اشاره شده است) 3-6(ي در عبارات بردار بهره یودق. فیدرها است

و  عموماًي مصرفی، بارهاي شبکه توزیع جهت اتصال به هاباس  ولتاژ

 نامی توان. هستندي مشخص در نوسان ا بازهدر حالت عادي در 

یی است که ها تیودمحدي موجود در شبکه از دیگر ترانسفورماتورها

محدودیت جریانی خطوط انتقالی نیز با . بر معادالت اعمال کرد توان یم

 در. توجه به تجهیزات حفاظتی موجود در شبکه قابل دستیابی است

 یانو جر و تواندرصد مقدار نامی  10صورت گرفته، ولتاژ  هاي سازي یهشب

  .کان تغییر دارنددرصد مقدار نامی ام 20خطوط هر کدام 

سازي محقق نشده بود نیاز  ینهبهدر نهایت در صورتی که شرط توقف 

یم و مراحل تا برآورده شدن شرط توقف تکرار بازگرداست به مرحله اول 

.شود

این است که در این الگوریتم هدف  اشاره کرد توان یمنکته مهمی که  

ی شده طراح يا گونهنیست بلکه الگوریتم به  شده ینهبهآوردن مقدار  به دست

الگوریتم با محدود کردن فضاي انتخاب تصادفی  يتکرارهااست تا در روند 

 اتخاذشده هاي یتمحدوددست یابیم که همه  ییها توانتوان فیدر ها، به 

  .  برآورده شوند

مورد  ]14[از مرجع  1 شکلدر  شده دادهاطالعات شبکه توزیع نمایش 

حداقل تجهیزات، نصب بهینه  یابیجا  ]15[ در. استفاده قرار گرفته است

 24و  13، 16، 19، 23 ،9 ،6، 3، 1باس هاي  .مورد بررسی قرار گرفته است

.اند قرارگرفتهي ریگ اندازهپس از اعمال الگوریتم در اولویت نصب تجهیز 

حالت دو مسئله تخمین بار براي  ،فرض نصب تمام تجهیزات برگزیده با

 بارهاو با وجودي که در حالت عادي تخمین بقیه  تهقرارگرفمورد استفاده 

ي از اطالعات دیگر موجود در ریگ بهرهاست ولی در این روش با  رممکنیغ

براي دو سناریوي  3و  2در جدول  جینتا. میا افتهی دستشبکه به نتایج خوبی 

استفاده و یا عدم استفاده از تخمین حالت در الگوریتم پیشنهادي، به نمایش 

که  حالتیدر  شود یمآمده مشاهده  به دستبا بررسی نتایج  .مده استدر آ

 4.98 زانیمو به  15از تخمین حالت استفاده نشود حداکثر خطا در باس 

فوق با  یجنتا. ي صورت نگرفته استریگ اندازهدر این باس  .است درصد

درصد  0.81این سناریو،  خطا در نیانگیم تکرار به دست آمده است 6000

نتایج براي حالتی که تخمین حالت مورد استفاده  3جدول  در. است

 2.90 زانیمو به  5حداکثر خطا در باس  .به دست آمده است قرارگرفته،

فوق با  یجنتا. ي صورت نگرفته استریگ اندازه نیز در این باس .است درصد

درصد  0.62این سناریو،  خطا در نیانگیم تکرار به دست آمده است 4000

  .بهبود جواب در استفاده از تخمین حالت تاکید دارد بر نتایج یسهمقا. است

  باسه بدون تخمین حالت 25در شبکه توزیع بار  نیتخم جینتا: 2جدول 

)2(   
m

i 1i
1i=1
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n

i m f
f

J C Z H x C E


   

  . .s t  

)3(  min max
i i iV V V 
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i i iS S S 

)5(  i i iS P Q 
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تخمین انحراف 

نسبت به بار 

  %)( یمقدار واقع

  

توان تخمینی

)kw(  

  

توان واقعی 

مصرفی

)kw(  

انحراف 

میانگین توان 

از مقدار 

  %)( یواقع

شماره 

رفید

0.12  1798  1800  0  2  

1.32  314  310  10  3  

2.99  922  950  20  5  

0.16  3025  3020  0  6  

0.90  1170  1160  5  7  

0.09  2348  2350  5  9  

0.46  1055  1050  5  10  

1.19  2833  2800  0  12  

0.25  862  860  5  13  

0.14  1522  1520  0  14  

4.98  770  810  5  15  

0.28  1257  1260  0  16  

0.40  412  410  0  17  

0.78  1161  1170  20  18  

0.17  3065  3060  0  19  

0.12  4986  4980  0  21  

1.57  1381  1360  5  22  

0.24  1846  1850  20  23  

0.02  1110  1110  5  24  

0.0732383240  0  25  

  میانگین    -  -  0.81
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  باسه به کمک تخمین حالت 25در شبکه توزیع بار  نیتخم جینتا: 3جدول 

  

دنبال فیدرهاي  مسئله تلفات غیر فنی براي بازرسی نواحی به معموالً در

 درصد هستیم از این رو میانگین خطاي 15با تلفات غیر فنی باالتر از 

درصد براي تخمین بار مورد نظر  5درصد و حداکثر  1کمتر از  ی بارنیب شیپ

  .است قبول قابل

  گیري یجهنت.5

ي توزیع و بازیابی توان الکتریکی از ها شبکهاهش تلفات غیر فنی در ک

ي توزیع از اهمیت باالیی در افزایش ها شبکهدست رفته در تمام انواع 

  . ي تحمیلی برخوردار استها نهیهزقابلیت اطمینان و کاهش 

ي سنتی و هزینه باالي نصب تجهیزات ها شبکهضعیف  رساختیز

ي نصب کرد در این ریگ اندازهها وسایل تمام فیدرعاملی است که نتوان در 

ي ولی به لطف اطالعات دیگر شبکه، ریگ اندازهمقاله با وجود کمبود وسایل 

  .به تخمین قابل قبولی از بار فیدر ها دست یافتیم

شبکه مورد بررسی در این مطالعه مشاهده ناپذیر و تنها داراي تجهیزات 

همان طور که بیان شد . ي توزیع استي در بعضی از فیدر هاریگ اندازه

دقیق بار در تمام فیدر هاي توزیع  نیتخمنیازمند  تخمین تلفات غیر فنی،

  .است

اطالعات  وجود کمبودفیدر ها با  باراصلی مقاله تخمین دقیق  هدف

. ی شبکه توزیع استو حفاظتي بردار بهرهي و به کمک قیود ریگ اندازه

وریتم، باعث افزایش دقت و سرعت تخمین از تخمین حالت در الگ استفاده

با در اختیار داشتن مقدار دقیق تر  1نهایت طبق معادله  در .بار شده است

به مقدار واقعی تري از تلفات غیر فنی دست  توان یمدر هر فیدر، مصرف

ي اصلی مقاله شناسایی نواحی با تلفات غیر فنی باال کاربردهایکی از  .یافت

  .است ي توزیعها شبکهدر 
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مصرفی
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شماره 

فیدر

0.22  1796  1800  0  2  

1.41  314  310  10  3  

2.90  978  950  20  5  

0.11  3023  3020  0  6  

0.49  1154  1160  5  7  

0.08  2348  2350  5  9  

1.40  1065  1050  5  10  

0.33  2791  2800  0  12  

0.55  855  860  5  13  

0.00  1520  1520  0  14  

0.51  806  810  5  15  

0.35  1256  1260  0  16  

1.63  417  410  0  17  

0.23  1173  1170  20  18  

0.12  3056  3060  0  19  

0.13  4986  4980  0  21  

1.70  1337  1360  5  22  

0.00  1850  1850  20  23  

0.16  1108  1110  5  24  

0.0932373240  0  25  
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تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت
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چکیده — بالا بودن تلفات غیر فنی و سرقت الکتریکی و رشد روزافزون این پدیده در شبکه توزیع کشورهای در حال توسعه، توجه ویژهای را در چنین مناطق میطلبد. در شبکههای توزیع مختلف با توجه به نوع و گستردگی اطلاعات اندازهگیری شده و همچنین سیستم ثبت و ذخیره اطلاعات، روشهای متنوعی برای مقابله وجود دارد. با توجه به نبود اطلاعات جامع و لحظهای در کشورهای در حال توسعه، در این مقاله فرض شده تنها در ترانسفورماتور بالادستی و بعضی از ترانسفورماتورهای انتهایی شبکه توزیع دستگاه اندازهگیری وجود دارد. تخمین دقیق تلفات غیر فنی در هر فیدر نیازمند پیشبینی دقیق بار در آن فیدر است. کمبود اطلاعات در شبکه مشاهده ناپذیر پیش رو چالش اصلی مقاله برای تخمین بار است. در این مقاله پیشنهادشده برای غلبه بر این موضوع از اطلاعات دیگر شبکه، همانند قیود بهرهبرداری، حفاظتی و قبوض مشترکین بهره برده شود. 

واژههای کلیدی — الگوریتم شبیهسازی حرارتی، پخش بار، تلفات غیر فنی، شبکه توزیع، تخمین حالت

1. مقدمه

تلفات غیر فنی به تلفاتی اطلاق میشود که نتوان جزو تلفات فنی طبقهبندی کرد و به طور کل این نوع از تلفات ناشی از برق دزدی است و در موارد دیگر میتواند به علت بارهای مصرفی باشد که توسط سیستم تشخیص داده نشدهاند [1]. شناسایی تلفات غیر فنی در هر فیدر مصرف، نیازمند تخمین دقیق بار در خروجی ترانسفورماتور مصرف است. از آنجایی که به علت عوامل اقتصادی در تمام ترانسفورماتورها اندازه گیر نصب نشده است، هدف اصلی مقاله بر تخمین قابلقبول بار با وجود کمبود اطلاعات معطوف شده است. نصب تجهیزات الکتریکی هوشمند برای تمام مشترکان مقرون به صرفه نیست از این رو شناسایی مناطق با تلفات غیر فنی بالا ضمن اینکه میتواند راهنمایی برای بازدیدهای دورهای از سیستم توزیع باشد، میتواند به اولویتبندی مناطق مصرفی برای نصب تجهیزات هوشمند کمک کند. در این مطالعه مشاهدهشده که ضمن مشاهده ناپذیر بودن شبکه توزیع، بهرهگیری از قیود بهرهبرداری و حفاظتی، باعث دستیابی به نتایج قابلقبول در تخمین بار و تخمین تلفات غیر فنی در هر فیدر شده است. در مطالعات تلفات غیر فنی اطلاعات مجموع قبوض مصرف ماهانه هر فیدر در دسترس است. هر چند مصرف الکتریکی به دست آمده از قبوض الکتریکی به علت وجود تلفات فنی و غیر فنی، کمتر از مصرف واقعی است؛ ولی میتوان با دخیل کردن میانگین مصرف قبوض در هر بازه مطالعاتی و در هر فیدر، علاوه بر قیود بهرهبرداری و حفاظتی به تخمین دقیق تر بار دست یافت. ضمناً بهرهگیری از تخمین حالت در الگوریتم پیشنهادی باعث افزایش دقت و سرعت همگرایی جواب به توانهای مصرفی در هر فیدر نسبت به عدم استفاده از آن شده است.

2. تلفات غیر فنی

 هزینههای هنگفت ناشی از تلفات، عامل اصلی ترغیب شرکتها است تا به دنبال روشهایی برای کاهش آن بر آیند. تلفات فنی به ساختار شبکه وابسته است، قابل حذف نیست و تنها به کمک تعویض ساختار و تجهیزات میتوان آن را کاهش داد ولی از آنجایی که تلفات غیر فنی، ناشی از عاملی خارج از شبکه قدرت است میتوان با شناسایی و حذف آن به بازیابی توان از دست رفته پرداخت. 

دستکاری کنتور، خرابی کنتور، سرقت الکتریکی و اشتباه در تخمین مصارفی که اندازهگیری نمیشوند اصلیترین موارد تلفات غیر فنی شمرده میشوند. تلفات غیر فنی نه تنها در کشورهای در حال پیشرفت بلکه در کشورهای پیشرفته نیز یکی از موضوعات مورد بحث است. به طوری که در کشورهای انگلیس، آمریکای شمالی و استرالیا به طور میانگین در حدود 1.2 درصد از کل تولید برق این کشورها را شامل میشود. این مقدار در آمریکا در حدود 0.5 تا 3.5 درصد است.

 در مرجع [2] ضرر ناشی از تلفات غیر فنی در آمریکا در حدود ده میلیارد دلار در سال بر آورد شده است. در کشورهای جنوب آفریقا به طور میانگین تنها نیمی از هزینه تولیدی دریافت میشود. این مسئله در کشور نیجر وضع بدتری دارد به طوری که تنها 25 درصد از هزینههای تولیدی پرداخت میشود. تلفات غیر فنی به عوامل متعددی همچون اقتصاد، فرهنگ و ساختار حکومتی وابستگی دارد. 


در جدول 1 تلفات غیر فنی در کشورهای مختلف و در سال 2007 بر اساس وضعیت اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفته است. کشورهای با نرخ پایین برابری قدرت خرید تلفات غیر فنی بیشتری دارند چرا که در اینگونه کشورها به خاطر هزینههای بالای برق بخش عمدهای از هزینههایشان صرف خرید توان الکتریکی میشود و به تبع آن در صدد برق دزدی برمیآیند.

جدول 1: مقایسه تلفات غیر فنی در کشورهای مختلف در سال 2007 [3]

		سال 2007

		تلفات غیر فنی (%)

		برابری قدرت خرید 

Purchasing power parity(PPP)





		هند

		40-20

		2700



		فیلیپین

		3.5

		3300



		اندونزی

		کمتر از 5

		3400



		اردن

		5-3

		4700



		چین

		10

		5300



		ونزوئلا

		12.74

		12800



		آمریکا، انگلستان، استرالیا

		1-0.2

		بیشتر از 30000





3. کارهای مرتبط 

در سالهای اخیر به علت رشد پدیده تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع مقالاتی در این زمینه ارائه شده است که اکثراً از روشهای داده کاوی استفاده کردهاند. از اصلیترین روشهای داده کاوی که در این مقالات مورد بررسی قرار گرفته است میتوان به خوشهبندی، طبقهبندی، استنتاج قانون و تشخیص خطا اشاره کرد. 

مطالعات [4]–[6] روی شبکه توزیع مالزی صورت پذیرفته است. اطلاعات لحظهای مصرفکنندگان در طول یک ماه به کمک روشهای داده کاوی مورد بررسی قرار گرفته است و هدف شناسایی مشترکانی است که الگوی مصرفشان کاهش و یا تغییر قابلتوجهی داشته است. مرجع [7] به کمک اطلاعات شبکه هوشمند به پیشبینی مصرف مشترکان پرداخته است. از مقایسه مقدار پیشبینیشده با مقدار واقعی مصرف به عنوان شاخصی برای شناسایی مشترکان مظنون استفاده کرده است.  

مرجع [8] از استنتاج قانون وابستگی استفاده کرده است. اطلاعات گذشته مصارف مجاز و غیرمجاز مورد استفاده قرارگرفته و قوانینی اولویتبندی شده بر اساس ویژگیها استخراجشده که هر کدام تعدادی مشترک را شامل میشود. بازرسی مشترکان شناساییشده، محتملترین راه برای شناسایی مشترکان مظنون شمرده شده است.

 مرجع [9] روش جدیدی جهت شناسایی تلفات غیر فنی بر پایه روشهای هوش مصنوعی در مالزی انجام داده است. در ابتدای امر مصرفکنندگان با اختلالات مصرفی انتخاب میشوند تا مورد بازدید قرار گیرند. این رهیافت یک روش استخراج اطلاعات فراهم میکند که به وسیله تاریخچه مصرف مصرفکنندگان به استخراج ویژگی از آنها میپردازد. روش بر پایه ماشین بردار پشتیبان، از پروفایل بار و دیگر مشخصههای مصرف که با تلفات غیر فنی همبستگی دارند و میتوانند در شناسایی مصارف غیرعادی کمک کند، استفاده میکند. نتایج به دست آمده مصرفکنندهها را جهت نظارت به دو دسته نرمال و غیر نرمال تقسیم میکند. در [10] نیز از روشهای داده کاوی بهره برده است. در این مطالعه برای شناسایی تلفات غیر فنی از پروفایلهای قبلی مشترکان غیرمجاز شناساییشده در دورههای مصرف قبلی و طبقهبندی درخت مسیر بهینه استفاده کرده است.

مرجع [11] از روش غیر نظارتی به دنبال شناسایی انحراف در مصرف است. این مقاله به دو قسمت تقسیم میشود. در قسمت اول از خوشهبندی فازی بر پایه C-میانگین استفاده کرده است تا بتواند مصرفکنندگان با پروفایل مشابه را به دست بیاورد. پس از آن تفاضل فاصله اقلیدسی مصرف هر مشترک از مراکز خوشه، در دورههای متوالی به دست آمده و پس از نرمال سازی با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفتهاند. مصرفکنندگانی که بیشترین مقدار تفاضل را دارا باشند دارای بیشترین انحراف در مصرف هستند و در اولویت بازدید قرار میگیرند. نتایج بر رویدادههای واقعی آزموده شده است و دقتی در حدود 36 درصد برای شناسایی مشترکانی که مصرف غیرمجاز داشتهاند به دست آمده است. 

مرجع [12] برای شناسایی تلفات غیر فنی از ضریب همبستگی، شبکههای بیزی و درخت سیستم استفاده کرده است. در [13] از منظر دیگری به مسئله نگریسته شده است. تلاش این مقاله به شناسایی فیدرها با بیشترین تلفات غیر فنی معطوف شده است. این مقاله برخلاف مقالات قبلی که عموماً از روشهای داده کاوی برای شناسایی سرقت الکتریکی استفاده کرده بودند از روش پخش بار همراه با تخمین حالت استفاده کرده است. در این مقاله اطلاعات و الگوی مصرفی هر کدام از انواع مشترکان در دسترس بوده است. طبق الگوهای گذشته مصرف درصدی از توان ورودی شبکه به هر کدام از فیدر ها تخصیص داده شده است. در نهایت پس از محاسبه توان در هر فیدر و با در دست داشتن مقدار هزینه توانی که در هر دوره دریافت شده مقدار تلفات غیر فنی در هر فیدر محاسبه میشود و از این طریق میتوان فیدر ها را برای بازرسیهای دورهای اولویتبندی کرد.

4. تعریف مسئله، معرفی الگوریتم

شبکه توزیع مورد مطالعه در این مقاله مشاهدهپذیر نیست و تعداد به مراتب کمتری اندازه گیر در سطح فیدر های 20(11) کیلوولت و ترانسفورماتورهای 20(11) کیلوولت به 400 ولت در آن نصب شده است با این وجود اطلاعات لحظهای تجهیزات اندازهگیری شده قابل دستیابی است. اطلاعات دیگر مورد نیاز برای تخمین تلفات غیر فنی در فیدر، مصرف قبوض مشترکان به صورت ماهانه است. هدف اصلی مقاله به دست آوردن تخمین قابل قبولی از خروجی ماهانه همه ترانسفورماتورها است. با توجه به معادله 1 تفاضل خروجی ماهانه ترانسفورماتورها از مجموع توان قبوض الکتریکی صادرشدهی مشترکان متصل به هر فیدر به عنوان تلفات غیر فنی در آن فیدر تلقی میشود. به علت نبود اطلاعات مصرف و اندازهگیری در همه فیدرها نیاز به تخمین 
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بهرهمندی از قیود بهرهبرداری و حفاظتی شبکه توزیع عاملی است تا با وجود کمبود وسایل اندازهگیری در شبکه به تخمین قابل قبولی از بار مصرفی هر فیدر برای مسئله تلفات غیر فنی برسیم. قبل از معرفی مدل نیاز به فرضهایی در شبکه توزیع وجود دارد:

· اطلاعات وسایل اندازهگیری از صحت برخوردارند.

· ضریب قدرت در هر بازهی اندازهگیری ثابت فرض شده است.

· بار سه فاز در هر فیدر متعادل فرض شده است. 

الگوریتم بر اطلاعات اندازهگیری شده تکیه دارد از این رو صحت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. شبکه توزیع مورد بررسی در شکل 1 نمایش داده شده است. در خروجیهای نمایش دادهشده ترانسفورماتورهای توزیع وجود دارد. طبق فرض انجامشده ضریب قدرت در تمام باس های خروجی در اختیار است. توان اکتیو مصرفی در این فیدر ها به عنوان متغیرهای حالت مسئله انتخاب میشوند. متغیرهای مذکور باید به گونهای تخمین زده شوند که تابع برازش مسئله به حداقل برسد.

هدف کم کردن تفاضل اطلاعات اندازهگیری شده با معادل محاسبهشده آنها از تخمین توانهای الکتریکی در هر مرحله از بهینهسازی است. در ضمن مسئله، قیود بهرهبرداری و حفاظتی رعایت میشود. در ادامه مراحل انجام الگوریتم رسم و بیان شده است.

اطلاعات ساختار شبکه و وسایل اندازهگیری شده، مقاومت و راکتانس خطوط در دسترس هستند. فرض بر این است دستگاههای اندازهگیری، ولتاژ هر باس و توان های خروجی از هر باس را اندازهگیری میکنند.

توان در فیدرهای مصرفی به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته میشود. اصلیترین مرحله الگوریتم تخمین توان های مصرفی هر فیدر به گونهای 



است که تابع برازش مورد نظر حداقل شود. بهینهسازی به وسیله الگوریتم شبیهسازی حرارتی (SA) صورت پذیرفته است.

ابتدا متغیرهای حالت (توان مصرفی) به صورت تصادفی در بازه مورد نظر تخمین زده میشوند. در این مقاله فرض شده توان مصرفی هر فیدر 20 درصد مقدار نامی امکان نوسان دارد.

در مرحله بعد با پخش بار پسرو پیشرو و استفاده از توانهای مصرفی باسها، ولتاژ و زوایای تمام فیدر ها محاسبه میشود. به کمک ولتاژ و زوایای به دست آمده، معادل مقادیر اندازهگیری شده به وسیله روابط مداری شبکه محاسبه میشوند.

 به دلیل انتخاب تصادفی توان فیدرها در مرحله اول الگوریتم، امکان عدم تطبیق توان های انتخابی با ساختار شبکه و دستگاههای اندازهگیری وجود دارد. هرچند در تکرارهای الگوریتم بهینهسازی این مسئله حل میشود ولی برای افزایش سرعت و دقت بیشتر الگوریتم، از تخمین حالت برای اصلاح توانها استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از شبکه در مرحله قبل به عنوان اطلاعات تجهیز اندازهگیری با خطایی مشخص در نظر گرفته میشود و تخمین حالت WLS را بر آنها اعمال میکنیم. توان های اصلاحشده فیدر به مرحله بعد منتقل میشود.

در مرحله بعدی، حداقل سازی تابع برازش مورد نظر است. معادله 2 ضمن رعایت قیود بهرهبرداری و حفاظتی شبکه توزیع باید حداقل شود. جزء اول مربوط به تفاضل اطلاعات اندازهگیری شده با معادل محاسبهشده آنها است. برای بهرهگیری از اطلاعات قبوض اندازهگیری شده تابع U شکلی را همانند معادله 7 و شکل 2 بر میانگین مصرف قبوض هر فیدر منطبق کردهایم تا در صورت انحراف فاحش در تخمین بار فیدرها، پنالتی به تابع برازش اضافه شود. به علت در دسترس نبودن اطلاعات کافی، میانگین مصرف قبوض را با درصدی انحراف نسبت به توان واقعی ساختهایم. میزان انحراف برای هر فیدر در ستون دوم جدول 2 و 3 نمایش داده شده است. جزء دوم معادله 2 مربوط به جمع مقادیر تابع تعریفشده برای تمامی فیدرها است. قیود بهرهبرداری در عبارات (6-3) اشاره شده است.
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ولتاژ باس های شبکه توزیع جهت اتصال به بارهای مصرفی، عموماً و در حالت عادی در بازهای مشخص در نوسان هستند. توان نامی ترانسفورماتورهای موجود در شبکه از دیگر محدودیتهایی است که میتوان بر معادلات اعمال کرد. محدودیت جریانی خطوط انتقالی نیز با توجه به تجهیزات حفاظتی موجود در شبکه قابل دستیابی است. در شبیهسازیهای صورت گرفته، ولتاژ 10 درصد مقدار نامی و توان و جریان خطوط هر کدام 20 درصد مقدار نامی امکان تغییر دارند.

در نهایت در صورتی که شرط توقف بهینهسازی محقق نشده بود نیاز است به مرحله اول بازگردیم و مراحل تا برآورده شدن شرط توقف تکرار شود.

 نکته مهمی که میتوان اشاره کرد این است که در این الگوریتم هدف به دست آوردن مقدار بهینهشده نیست بلکه الگوریتم به گونهای طراحی شده است تا در روند تکرارهای الگوریتم با محدود کردن فضای انتخاب تصادفی توان فیدر ها، به توانهایی دست یابیم که همه محدودیتهای اتخاذشده برآورده شوند.  

اطلاعات شبکه توزیع نمایش دادهشده در شکل 1 از مرجع [14] مورد استفاده قرار گرفته است. در [15] جا یابی بهینه نصب حداقل تجهیزات، مورد بررسی قرار گرفته است. باس های 1، 3، 6، 9، 23، 19، 16، 13 و 24 پس از اعمال الگوریتم در اولویت نصب تجهیز اندازهگیری قرارگرفتهاند.

با فرض نصب تمام تجهیزات برگزیده، مسئله تخمین بار برای دو حالت مورد استفاده قرارگرفته و با وجودی که در حالت عادی تخمین بقیه بارها غیرممکن است ولی در این روش با بهرهگیری از اطلاعات دیگر موجود در شبکه به نتایج خوبی دستیافتهایم. نتایج در جدول 2 و 3 برای دو سناریوی استفاده و یا عدم استفاده از تخمین حالت در الگوریتم پیشنهادی، به نمایش در آمده است. با بررسی نتایج به دست آمده مشاهده میشود در حالتی که از تخمین حالت استفاده نشود حداکثر خطا در باس 15 و به میزان 4.98 درصد است. در این باس اندازهگیری صورت نگرفته است. نتایج فوق با 6000 تکرار به دست آمده است میانگین خطا در این سناریو، 0.81 درصد است. در جدول 3 نتایج برای حالتی که تخمین حالت مورد استفاده قرارگرفته، به دست آمده است. حداکثر خطا در باس 5 و به میزان 2.90 درصد است. در این باس نیز اندازهگیری صورت نگرفته است. نتایج فوق با 4000 تکرار به دست آمده است میانگین خطا در این سناریو، 0.62 درصد است. مقایسه نتایج بر بهبود جواب در استفاده از تخمین حالت تاکید دارد.

جدول 2: نتایج تخمین بار در شبکه توزیع 25 باسه بدون تخمین حالت

		انحراف تخمین بار نسبت به مقدار واقعی (%)

		توان تخمینی

(kw)



		توان واقعی مصرفی

(kw)

		انحراف میانگین توان از مقدار واقعی (%)

		شماره فیدر



		0.12

		1798

		1800

		0

		2



		1.32

		314

		310

		10

		3



		2.99

		922

		950

		20

		5



		0.16

		3025

		3020

		0

		6



		0.90

		1170

		1160

		5

		7



		0.09

		2348

		2350

		5

		9



		0.46

		1055

		1050

		5

		10



		1.19

		2833

		2800

		0

		12



		0.25

		862

		860

		5

		13



		0.14

		1522

		1520

		0

		14



		4.98

		770

		810

		5

		15



		0.28

		1257

		1260

		0

		16



		0.40

		412

		410

		0

		17



		0.78

		1161

		1170

		20

		18



		0.17

		3065

		3060

		0

		19



		0.12

		4986

		4980

		0

		21



		1.57

		1381

		1360

		5

		22



		0.24

		1846

		1850

		20

		23



		0.02

		1110

		1110

		5

		24



		0.07

		3238

		3240

		0

		25



		0.81

		-

		-

		

		میانگین





جدول 3: نتایج تخمین بار در شبکه توزیع 25 باسه به کمک تخمین حالت

		انحراف تخمین بار نسبت به مقدار واقعی (%)

		توان تخمینی

(kw)



		توان واقعی مصرفی

(kw)

		انحراف میانگین توان از مقدار واقعی (%)

		شماره فیدر



		0.22

		1796

		1800

		0

		2



		1.41

		314

		310

		10

		3



		2.90

		978

		950

		20

		5



		0.11

		3023

		3020

		0

		6



		0.49

		1154

		1160

		5

		7



		0.08

		2348

		2350

		5

		9



		1.40

		1065

		1050

		5

		10



		0.33

		2791

		2800

		0

		12



		0.55

		855

		860

		5

		13



		0.00

		1520

		1520

		0

		14



		0.51

		806

		810

		5

		15



		0.35

		1256

		1260

		0

		16



		1.63

		417

		410

		0

		17



		0.23

		1173

		1170

		20

		18



		0.12

		3056

		3060

		0

		19



		0.13

		4986

		4980

		0

		21



		1.70

		1337

		1360

		5

		22



		0.00

		1850

		1850

		20

		23



		0.16

		1108

		1110

		5

		24



		0.09

		3237

		3240

		0

		25



		0.62

		-

		-

		

		میانگین





معمولاً در مسئله تلفات غیر فنی برای بازرسی نواحی به دنبال فیدرهای با تلفات غیر فنی بالاتر از 15 درصد هستیم از این رو میانگین خطای پیشبینی بار کمتر از 1 درصد و حداکثر 5 درصد برای تخمین بار مورد نظر قابلقبول است.

5. نتیجهگیری

کاهش تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع و بازیابی توان الکتریکی از دست رفته در تمام انواع شبکههای توزیع از اهمیت بالایی در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینههای تحمیلی برخوردار است. 

زیرساخت ضعیف شبکههای سنتی و هزینه بالای نصب تجهیزات عاملی است که نتوان در تمام فیدرها وسایل اندازهگیری نصب کرد در این مقاله با وجود کمبود وسایل اندازهگیری ولی به لطف اطلاعات دیگر شبکه، به تخمین قابل قبولی از بار فیدر ها دست یافتیم.


شبکه مورد بررسی در این مطالعه مشاهده ناپذیر و تنها دارای تجهیزات اندازهگیری در بعضی از فیدر های توزیع است. همان طور که بیان شد تخمین تلفات غیر فنی، نیازمند تخمین دقیق بار در تمام فیدر های توزیع است.

هدف اصلی مقاله تخمین دقیق بار فیدر ها با وجود کمبود اطلاعات اندازهگیری و به کمک قیود بهرهبرداری و حفاظتی شبکه توزیع است. استفاده از تخمین حالت در الگوریتم، باعث افزایش دقت و سرعت تخمین بار شده است. در نهایت طبق معادله 1 با در اختیار داشتن مقدار دقیق تر مصرف در هر فیدر، میتوان به مقدار واقعی تری از تلفات غیر فنی دست یافت. یکی از کاربردهای اصلی مقاله شناسایی نواحی با تلفات غیر فنی بالا در شبکههای توزیع است.
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