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چکیده :با تغییر ساختار در شرکتهای توزیع برق ،مدیریت تلفات انرژی یکی از اقدامات مهم افزایش کارایی شبکه است .بر این اساس،
پایش تلفات فنی و برنامهریزی استراتژیک برای کاهش تلفات ،از اهداف اصلی مدیر دارایی خواهد بـود .از ررفـی بـرای پـایش تلفـات،
استفاده از روشهای متداول سنجش و تخمین تلفات شبکه ،نیازمند به دادههای فراوان بوده یا عمدتاً در شبکههـای عملـی قابـس اسـتفاده
نیستند .در این مقاله ،یک روش عملی برای پایش تلفات از منظر چرخۀ ورود تجهیزات به شبکۀ توزیع ارائه میشود .بدین منظور به کمـک
گروه تمرکز برای هر فرایند ورود تجهیز ،شاخصهایی استخراج شده و تابع توزیع احتمالی آنها تهیه میشوند .سپس با تعیین مقدار مجـاز
هر شاخص به کمک روش دلفی ،تابع توزیع احتمالی جدید و انحراف هر فرایند بهصورت فاصلۀ احتمالی محاسبه میشود .در انتهـا روش
پیشنهادی در یک شبکۀ نمونه با دادههای واقعی مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاکی از انحراف زیاد عملکـرد فراینـد رراحـی از ناـاه
تلفات است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

تلفات انرژی ،مدیریت دارایی ،روش دلفی ،گروه تمرکز ،تابع توزیع احتمالی.
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استفادل از فرایند پخش بار و بهکارگیر برخای تقریابهاا بارا

 .1مقدمه
شاخص تلفات توان در سیستم توزیع برق ،یکی از شاخصهاا همام
بیانکنندۀ کارایی شبکه است .ایا شااخص ،اهاال کام هه وراه هار
شرکت توزیاع را در اساتفادۀ صایی از تهمیاتات بارا اراباق بارق
اقتصاد به هشترکان اشان هیدهد [ .]1بناابرای بمارلبارداران شابکه
توزیع به دالیم هختلفی اظیر برااههریت شبکه ،کاهش تلفاات شابکه،
هیاسبق تلفات غیرفنی و ارزیابی کارایی شبکه ،و تص یمگیر درباارۀ
بمرلبردار با آرایش بمینق شبکه ،ایازهند به هیاسبق تلفاتاااد [.]4-2
از طرفی بسیار از شبکهها توزیاع سانتی باا سیساتمهاا داداقم
هوایتورینگ کار هایکنناد و بمارلبارداران سیساتم ایات فاقاد هرگوااه
پشتیباای هیاسباتی کافی وضعیت شبکهااد .با ای دال بهسبب وجاود
تلفات ددود 22درصد در اکثر کشورها در دال توسعه ،شرکتها
توزیع برق را به کاهش و هدیریت تلفات در ای بخش ترغیاب کاردل
زیرا قی تها برق در بازارها تهدید ساختار یافته ،به تلفات شابکق
هربوط است .هدف از هدیریت کردن تلفات ،داشت شبکهها اااری
کاراست .بدی هعنی که باتوجه به هقدار تلفات ااری دذفشادل باه
ه رال کاهش آلودگی هوا ،تلفات سیستم بایاد در ساح هشخصای از
کارایی اقتصاد باشد؛ ازای رو ،باا هادیریت خاوا دادلهاا و پاایش
شبکه ،هؤلفه و داهنق تلفات در بخشها خاص شبکه را بمتر هیتاوان
شناخت تا در ااتخاا گتینهها درست سرهایهگذار به هدیر دارایای
ک ک کرد .از طارف دیهار ،ساح کلای تلفاات هادیریتشادل بایاد
بهگواها قابم اادازلگیر و گتارشگیار باشاد تاا ایا اط یناان را
بدهد که از ریسک افتایش تلفات ااشای از تقاضاا بیشاتر هصارف،
بدون تی یم هتینهها اضافی به هشترکان در آینادل جلاوگیر کناد.
برا هدیریت کردن یک برااهق کاهش تلفات در سیستم توزیع ،استفادل
از ابتارها هیاسباتی هؤثر و کارا ضرور است ،چراکه با ک ّی کردن
تلفات در بخشها هختلا

شابکه ،اهکاان کااهش تلفاات سیساتم

بهوجود خواهد آهد.
بهطور کلی روشها هتداول ااادازلگیار تلفاات باه ساه روش
هیاسابق اااری ورود ا خروجای ،تخ ای هاا همندسای و اتااای
ا واها تقسیمبند هیشواد .یکی از هشکالت ر دۀ اکثر شرکتها
توزیع برق در هیاسبه تلفاات باه روش اخاتالف اااری فروختاه باه
خریدار شدل ،ردم قرابت ه تهان کنتورها هشترکی است .بناابرای
به دالیلی اظیر هیدودیت دادلها بار شبکه ،هتینق بااال ج اعآور
دادلها و ابود دادلها قابم ارت اد ،از روشها تخ ینی برا هیاسبق
تلفات ،استفادۀ فراواای شدل که به ای روشها در هقالههاا هتعادد
اشارل شدل است.

تخ ی دقت باال تلفات در [ ]5ارابه شدل است .هتایاا روشهاا
هبتنی بر پخش بار در ای است که با دادلهاا کام ،باه تقریابهاا
به کاررفته ،دساسیت بسیار اشان هیدهند .هرجع [ ]6بارا سیساتم
توزیع در دضور سلولها خورشید  ،از الهوریتم بمبودیافتق هیاسبه
پخش بار هیبرید به ه رال سادلساز هایی استفادل کردل است .دقات
روش هیاسبه ،هعادل با روش ایوت رافسون بودل و بهسبب استفادل از
هاتریس ارداد واقعی ،سررت هیاسبات ایت اسبتاً ساریع خواهاد باود.
هرجع [ ]7روش ابتکار سادلا را برا تغییر آرایش سیساتم توزیاع
هوش ند بر هبنا روش تغییر شاخه 1ارابه کاردل اسات .روش ر لای
هیاسبق تلفات شبکق توزیع بر هبنا اساتفادل از شابکق رصابی

RBF

2

بمینهساز شدل توسط الهوریتم یاتیک سلسلههراتبی ایت در هرجع []8
ارابه هیشود .در ای هرجع ،ابتدا ساختار شابکق رصابی تعیای شادل،
سپس ارتباط غیرخحی تلفات با پاراهترها شبکه توسط شبکق رصبی،
آهوزش دادل هیشاود .هادلی هبتنای بار شابیهسااز تصاادفی هااتریس
کوواریااس توان و بارها الکتریکی در هرجع [ ]9برا تخ ی تلفات
ااری ارابه شدل است .ای هرجع ،تغییرات بار الکتریکی را بهصاورت
ترکیب خحی از ضرایب تصادفی هستقم اشان هیدهد و بارا تعیای
تلفات ااری در یک دورۀ زهاای هشخص بهکار هیبرد .در هرجع []12
از روش تخ ی تلفات ااری برهبنا دادلهایی اظیر توان پیک ،تاوان
هتوسط و ...استفادل کردل و فرهولها تقریبی برا استفادل در شبکه با
هشخصات بار فصلی پیشنماد دادل است .بهدلیم هشکالت در استفادل از
تقاضا دداکثر و ضریب تلفات در تخ ی تلفات اااری  ،در هرجاع
[ ]11روش تخ ای تلفاات هبتنای باار ضاریب تلفاات را باهصااورت
پاراهترها هرتبط با تغییرات بار ارابه کردل است .ویژگی ایا هرجاع،
اشاندهنادۀ دقات هناساب آن در اساتفادل از روش پیشانماد اسات.
ت اهی ای روشها ،تخ ینی از تلفات شبکق هوجود را ارابه کردل تا باه
ک ک اقداهاتی اظیر تهدید آرایش شبکه ،جایاابی خاازن و تخصایص
تولیدات پراکندل ،اسبت به دداقم ا ودن تلفات اقدام کند.
استفادل از اتای ا واها  ،روش دیهر است که در برخی هقالههاا
به آن پرداخته شدل است .در هرجع [ ،]12با دادلهاا هیادود شابکق
توزیع از یک روش ابتکار برا تخ ی تلفات بخش فشاار ضاعی
استفادل هیکند ،بهطور که به ک ک بخش کوچکی از دادلها شابکه،
تلفات فنی کم بخش شبکه فشار ضعی
سادۀ تلفات تهمیتات هختلا

را تخ ی هیزاد .هادلهاا

شابکه در هرجاع [ ]11بارا تخ ای

تلفااات شاابکق توزیااع پیشاانماد هاایشااواد .اسااتفادل از درخااتهااا
1. Branch-Exchange
2. Radial Basis Function
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تص یم گیار بارا تخ ای تلفاات اااری و تاوان در سیساتمهاا

تأثیرگذار باشد .شکم ( )1هدل پیشانماد و دادلهاا هاورد اساتفادل

الکتریکی در هرجع [ ]14بیان هیشاواد .ایا روش بارا تعاداد از

برا تیلیم هر فرایند را از هنظر تلفات اشان هیدهد.

فیدرها فشار هتوسط شرکت توزیع در کشور روهااای اجرایای شادل

از هنظر تلفات فنی ،ربور جریان از هسیر تهمیتات توزیاع باراث

است .هرجع [ ]15با استفادل از روش تیلیلی و هدلهاا شابکههاا

ایهاد تلفات در آنها خواهد شد؛ ازای رو اگر پیشبینی بار به درساتی

رصبی اسبت به ارزیاابی سیساتمهاا توزیاع پرداختاه اسات .روش

ااهام شود ،ااتخاا و استفادل از تهمیتات ایت باهطاور بمیناها ااهاام

پیشنماد در ای هرجع رو ترااسفورهاتورها توزیع ت رکت داشاته،

هیگیرد .ای اقدام در فرایند طرادی به ک ک دادلها ورود شارایط

ولی قابم توسعه برا دیهر تهمیتات سیستم توزیع ایت خواهد بود.

بارگذار و هییحی ااهام هیشود .خروجیها ای فرایند ،ظرفیت و

اتای ای روشها گرچه با دقت باالیی بیان شدلااد ،ااهام آنها در

اوع تهمیتات هورد استفادل در طرح خواهد بود .بر ای اساس ،ااتخاا

اکثر شبکهها ر لی با هشکم هواجه هیشواد .از طرف دیهر ،ارتبااط

تهمیتات در سه ساح یعنای پسات توزیاع شااهم هکاان و ظرفیات

بی دیدگالها شرکت توزیع با هقولق تلفات و راهکارهاایی را بارا

ترااسفورهاتور ،ایوۀ تغذیق آنها یعنی آرایش فیدر اولیه و اادیق تیت

کاهش آن ارابه ا یکنند.

پوشش هار پسات ارام از فیادرها ثااویاه بارا تاأهی تقاضااها

در سالها اخیر ،توجه به هوضوع تلفات در شرکتهاا توزیاع

هشترکی ااهام هیشاود .بعاد از فرایناد طرادای ،گاام فرایناد خریاد

ایران ،بسیار بااه یت بودل بهطاور کاه بااالبردن کاارایی تهمیاتات و

تهمیتات آغاز هیشود .در ای فرایند ،تهمیتات هر طارح بایساتی بار

کاهش تلفات بهرنوان یکی از هسابم همم هر شرکت توزیاع اسات .از

اساااس هقااادیر تعیاای شاادل در فراینااد طراداای خریاادار شااواد.

طرفی ،یکی از هعضالت هر شرکت توزیع ،شناسایی رواهم تأثیرگاذار

خروجیها فرایند خرید باه دو بخاش تقسایم هایشاواد .دادلهاا

رو تلفات و ارابق راهکار هناسب توسط هدیر دارایای بارا کااهش

هشخصات فنی تهمیتات اظیر دد بارگذار و دیهر هیدودیتها باه

تلفات سیستم است .یکی از هؤلفهها هؤثر بر تلفات ،ورود تهمیتات

فرایند بمرلبردار هنتقم شدل و دادلها وزن کم تهمیت ،روش اصب

به کاررفته در هسایر رباور تاوان اسات .ایاوۀ ورود تهمیتاتای اظیار

و اجرا به فرایند اصاب ارجااع هایشاواد .باا شاروع فرایناد اصاب،

ترااسفورهاتور ،کابم و سیم به شبکه هیتوااد تأثیر زیاد رو تلفاات

تهمیتات درون شبکه به هم اتصال هییابناد .دادلهاا خروجای ایا

سیستم داشته باشد .لذا در ای هقاله ،از هنظر چرخق ورود تهمیتات به

فرایند اظیر سال اصب و اصبکنندل ،باه فرایناد بمارلباردار هنتقام

سیستم توزیع ،هوضوع تلفات هاورد رسایدگی قارار هایگیارد .بادی

هیشواد .با شروع فرایند بمرلبردار ر الً شبکه در دال استفادل بودل

هنظور با هعرفی و شناسایی شاخصهایی برا هر فرایند چرخاق ورود

و بمرلبردار شبکه با توجه به ساختار طرادیشدل ،باید اهداف شبکه را

تهمیت به سیستم ،ر لکرد فرایندها هورد پایش قرار گرفته و به ک اک

اجرایی و ر لکرد شبکه را هورد پایش قرار دهد.

توابع ادت الی و تعیی هقدار ههاز برا هر شاخص ،هقادار اایاراف
ر لکرد هر فرایند و اهکان هدیریت بمتر تلفات بررسی خواهد شد.

باتوجه به شکم ،هدل به دو بخش تقسیم شدل است .خدهاترسان
دارایی ،هسئولیت ورود تهمیتات و تمیق دادلها هوردایاز را داشاته و

ساختار هقاله بدی صورت خواهد بود :چرخق ورود تهمیتات باه

هاادیر دارایاای ،وظیفااق پااردازش دادلهااا ج ااعآور شاادل و ارابااق

سیستم توزیع و دادلها هورد ایاز از اهال تلفات در بخش  2هعرفی و

اصالدات برا بمبود ر لکرد فرایندها را بر رمدل دارد .هادیر دارایای

ارابه هیشواد .بخش  1هتدولوی ااهام هقالاه را اشاان خواهاد داد و

برا اینکه ر لکرد فرایندها را از هنظر تلفات بررسی کند ،ایازهناد باه

هثال ردد در بخش  4برا شابکق ا وااه باا دادلهاا واقعای اراباه

دادلها هختلفی از وضعیت ر لکرد شبکه در دال بمرلبردار است.

خواهد شد .سرااهام در بخش  5ج عبند و اتیههگیر بیان خواهاد

ای دادلها برا شاخصها کاادید هر فرایند و با توجه باه ااوع

شد.

 .2چرخۀ ورود تجهیزات به سیستم توزیع و تلفات

شاخص تمیه خواهند شد .طباق شاکم ،دادلهاایی از فرایناد خریاد و
فرایندبمرلبردار برا شاخصها کاادید ج عآور هیشواد.
هدیر دارایی هریک از شاخصها کاادید را با یک هقدار ههاز یا

رشد بار و افتایش تقاضا بارث توسعق شبکه و ورود تهمیتات جدیاد

هحلوا که با اادیس  Pدر شکم اشاان دادل و هاورد تأییاد هه وراه

به شبکق توزیع خواهد شد .ورود تهمیتات جدید از طریق فراینادها

شرکت است ،هقایسه خواهد کرد و با توجه به اایراف بهدساتآهادل،

هختلفی ااهام هیگیرد ،بهطور که هر فرایناد هایتواااد رو تلفاات

دربارۀ ایوۀ اصالح و بمبود ر لکرد فرایند تص یمگیر هیکند.
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شکل ( :)1مدل پیشنهادی مدیریت دارایی

 .3متدولوژی روش پیشنهادی
از یک شبکق در دال بمرلبردار  ،دادلها هختلفی اظیار هتوساط باار،

در شکم ( )2اشان دادل شدل و در اداهاه ،هرادام اجرایای آن تشاری
هیشود.

ااتعادلی بار ،هقاوهت زهی و ...قابم اادازلگیر اسات .ایا دادلهاا باه

 .1 .3عوامل مؤثر بر تلفات

دالیلی هثم تغییرات بار در شبااهروز ،اوع هصرف ،دها ،هوقعیات هیام

روش پیشنماد  ،یک روش آهار است کاه از بادو ورود تهمیات باه

و ...هتغیر بودل و هیتوااند هاهیت اتفاقی داشته باشند .یکای از وظاای

سیستم با استخراج رواهم هؤثر بر تلفاات هار فرایناد ،تاأثیر ر لکارد

برااههریتان و طرادان شبکه توزیع ،تخ ی رفتارهاا شابکه اسات تاا

چرخق ورود تهمیت در شرکت توزیع برق را هورد پایش قرار هیدهاد.

بتوااند اسبت به طرادی دقیق با ررایت هالدظات فنی ازج لاه تلفاات

لذا در اینها ج عیت آهار رباارت از دادلهاا تمیاهشادل هبتنای بار

اقدام کنند؛ لذا با پایش رواد ای دادلها هیتوان تفکار برااهاهریات را در

رواهم هؤثر بر تلفات هر فرایند خواهد بود.

ایهاد شبکه شناسایی کرد.
بر ای اساس ،یکی از روشهایی که هیتوااد ر لکرد بخاشهاا
هختل

هر شرکت توزیع را در هوضوع تلفاات ردیاابی کناد ،هعرفای

ااتخاا و استخراج رواهم هؤثر بر تلفات در هر فرایناد باه ک اک
گرول ت رکت 1ااهام هیگیرد .گرول تعاهلی ت رکت ،روش تیقیقی اسات
که به ک ک دادلها ج عآور شدل ،از طریق تعاهم کارشناساان رو

شاخص یا شاخصهایی برا بررسی ر لکرد یا هقایسه با هقادیر ههاز

هوضوع خاصی که توسط هیقق هشخص گردیدل ،استفادل هیکناد .در

است .لذا در ای هقاله تالش هیشود به ک ک دادلها اادازلگیر شدل

واقع تعاهم بی ارضا گرول ،بهرنوان راهم اصلی ج اعآور دادل در

از سیستم ،تابع توزیع ادت الی رفتار شبکه بهدست آید .طبق ای ایادل،

گرولها تعاهلی شناخته هیشود [ .]16ای روش بهویاژل هنهااهیکاه

رواهم تأثیرگذار بار تلفاات شابکه هار فرایناد چرخاق ورود تهمیات،

دسترسی هیدود باه اطالراات وجاود داشاته و هیقاق ایازهناد باه

استخراج هیشود و رواد ادت الی آنها شناسایی هایگاردد .ساپس باا

آشکارساز و آدرسدهی پدیدلها دارد ،بسیار هفید خواهد بود [.]17

تعری

هقدار ههااز بارا هار شااخص ،هقادار فاصالق ادت االی آن

بهرنوان شاخص ر لکرد هر فرایند تعیی هیشود .الهوریتم ای روش
1. Focus Group

52

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
هیشواد .از طرفی هاهیت طرادی بهصورت پیشبینی و ادت الی است؛

گام اول

•استخراج رواهم هؤثر بر تلفات هر فرایند

لذا بعد از برقدار شدن شبکه ،جریاندهی تهمیاتات و آرایاش تغذیاق

•هعرفی هقادیر شاخص ر لکرد هر فرایند

فیدرها اشاندهندۀ دقت طرادی خواهد بود .بنابرای برا پایش فرایند
طرادی از شاخصها ضریب استفادل ،UF ،1و هتوسط چهاالی باار

•برازش توزیع ادت الی هقادیر سنهش

هورد تغذیه ،LD ،استفادل هیشود:

گام دوم •ااتخاا بمتری تابع توزیع ادت الی

𝐼𝑎𝑣⁄
𝑥𝑎𝑀𝐼

( )1
گام سوم

گام چهارم

=UF

𝐼𝑎𝑣⁄
( )2
𝐴
در روابط فوق ،Iav ،هتوسط جریان بردساب آهپار IMax ،داداکثر

•تعیی هقادیر دد هحلوا هر هقدار سنهش

=LD

جریان بردسب آهپر و  Aهسادت هیدودۀ جغرافیایی تغذیاق بارهاا

•هیاسبق تابع ادت الی جدید با هقادیر هحلوا

الکتریکی بردسب هترهربع است .شاخص ضریب استفادل را هایتاوان
برا ترااسفورهاتورها و فیدرها هختل

گام پنجم

4

•هیاسبق شاخص ر لکرد هر فرایند

هیاسبه کرد و به ک ک آن،

رواد فرایند طرادی شبکه را در ااتخااا ظرفیات ترااسافورهاتورها و
فیدرها بررسی کرد .از طرف دیهر ،چون طول فیدرها باا چهاالی باار
ارتباط اتدیکی دارد ،از هقادیر هتوسط چهالی بار ،برا بررسی ااتخاا

شکل ( :)2الگوریتم روش پیشنهادی

طول فیدرها و هیادودۀ تغذیاق ترااسافورهاتورها در فرایناد طرادای

برا هدیریت کردن تلفات در فرایند چرخاق تاأهی تهمیات ،بایاد
ت اهی فعالیتها هربوط ،هورد ارزیابی قرار گیراد؛ لذا با تشکیم یک
گرول از افاراد خبارۀ شارکت و بمارلگیار از هساتندات و برگاتار
جلسات و تعاهم در گرول ت رکت ،رواهم هؤثر بر تلفات استخراجشادۀ
هر فرایند ،هورد بیث قرار گرفته و هقادیر سنهش 1فرایندها چرخاق
ورود تهمیتات به سیستم تعیی هیشواد.
به ک ک رواهم هؤثر بر تلفات بهدستآهدل در هر فرایند ،دادلها
هورد ایاز برا اادازلگیر ر لکرد فرایند شناساایی هایشاواد .بارا
اینکه رواد ر لکرد فرایناد قابام بررسای باشاد ،هقاادیر سانهش یاا
شاخص به ک ک دادلها قابم اادازلگیر بهگواها تعری

و تعیای

هیشواد که قابم درک و تیلیم برا اصالح فرایند باشند .لذا با توجه
به شکم ( )1به ک ک گرول ت رکت و بعد از بررسیهاا ااهاامگرفتاه،
شاخصهایی برا هار فرایناد تعریا

شاد کاه در اداهاه ،خروجای

بیثها گرول ت رکت ارابه خواهد گردید.
بهطور کلی هدف یاک طاراح شابکه ،ااتخااا تعاداد و ظرفیات
تهمیتات هناسب برا ااتقال توان به هشترکی است .برا طرادی یک
شبکق توزیع باید دادلهایی اظیر رشد بار ،هیدودۀ جغرافیایی و دداکثر
تقاضا وجود داشاته باشاند .باه ک اک ایا دادلهاا ،ظرفیات و هکاان

استفادل هیشود.
از طرف دیهر ،تهمیتات هر طرح بایستی براساس هشخصات فنی
و پاراهترها طرادیشدل خریدار شواد .اگر ایاز به تغییار در خریاد
تهمیت باشد ،ای تغییر باید قبالً در فرایند طرادی تأییاد شاود .گااهی
اوقات به دالیلی اظیر تص ی ات هادیریتی ،قی ات هیصاول و تولیاد
تهمیت ،تغییراتی در تعداد خرید یا هشخصات طارح پیشانماد ااهاام
هیگیرد .اگر ایا تغییارات خریاد در تهمیات اظیار ترااسافورهاتور
صاورت گیارد ،تاأثیر زیااد رو هقاادیر تلفاات خواهاد گذاشاات،
بهطور که خرید ترااسفورهاتور با ظرفیت باالتر از هقدار طرادیشدل،
تلفات ثابت تی یمشدل به سیستم را افتایش خواهد داد .ای تغییارات
در خرید از لیاظ وزای باهرناوان شااخص ر لکارد فرایناد تعریا
هیشواد .بر ای اساس در فرایند خرید از دو هقدار وزای تعداد تهمیت
جایهتی شدل ،5SWPN ،و هقدار ظرفیت جایهتی شدل،6SWPCV ،
بهرنوان شاخصها پایش فرایند خرید استفادل شدل است:
( )1
( )4

∑𝑘 𝑛 ∆Ψ
𝑘 SWPNi = 𝑖=1 𝑖 𝑖⁄
𝑖∑𝑖=1 Ψ
𝑖∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 ΔΨ
𝑘 ⁄
𝑖𝑛 ∑𝑖=1

= SWPCVi

که در آن ni ،تعداد تهمیت iام که با هشخصات طرادیشدل فرق هیکند

ترااسفورهاتورها ،و طول ،تعداد و هقدار بار ربور از فیادرها 2تعیای

1. Indicator Measures
2. Feeders

3. Utilization Factor
4. Average Load Density
5. Substituent Purchase Weighted Numbers
6. Substituent Purchase Weighted Capacity Value

شاخصهای جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق
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و  ΔΨiافتایش یا کاهش در ظرفیت ،و  Ψiظرفیات تهمیات خریادار

وسایم دفاظتی ک ک کند و از طرف دیهر با کاهش جابهجاایی اقحاق

شدل است .ای هقادیر برا یک بازل هشخص ،قابام هیاسابه باودل و

اول ،بارث کاهش تلفات شبکه در دال بمارلباردار شاود .کنتارل و

رواد فرایند خرید را در راستا طرحها پیشانماد اشاان هایدهاد.

بازرسی ای هوضوع ،بر رمدۀ فرایند بمرلبردار است .بناابرای بارا

شاخصها وزای ،اشاندهندۀ دهم تغییر در تهمیتات تأثیرگاذار بار

پایش ای فرایند از دو شاخص ،دداکثر اایاراف از هتوساط جریاان،

تلفااات خواهنااد بااود .غیرصاافر بااودن ای ا شاااخص هاایتوااااد باار
شاخصها فرایند طرادی ایت تأثیرگذار باشد.

5

4

 ، MDCو هقاادار هقاوهاات سیسااتم زهاای  ، ER ،اسااتفادل هاایشااود.
استااداردها هختل  ،تعاری

از هنظر تلفات هع والً فرایند اصب ،تأثیر خود را در ایوۀ اجارا

هتفاوتی از وایۀ ااتعادلی ارابه هیکنناد.

طبق استاادارد  NEMA-1993هقدار ااتعاادلی جریاان را هایتاوان از

اتصاالت هسیر ربور جریان اشان خواهاد داد .ایا هوضاوع باهدلیام

رابحق زیر بهدست آورد [:]19

هقاوهت پایی هیم اتصال ،بهویژل برا اتصااالت سسات باا جریاان

( )6

} 𝑐𝐼Maximum deviation from mean of {𝐼𝑎 ,𝐼𝑏 ,
×100
} 𝑐𝐼mean of{𝐼𝑎 ,𝐼𝑏 ,

=MDC

و سست

در رابحاق فاوق ،هقاادیر}  {Ia ,Ib ,Icجریااانهاا هار فااز سیسااتم

اجرا شواد ،هقاوهت باال هیم اتصاال ،باراث باروز تلفاات تاوان و

هیباشند .شاخص هقدار هقاوهت زهی بهتنمایی ا یتوااد بیاااهر کام

افتایش دها هیم اتصال خواهد شد .برا شناساایی اتصاال سسات

ر لکرد ای فرایند باشد ،زیرا در شبکهها قدی ی توزیع ،اهکاان دارد

زیاد ،چش هیرتر خواهد بود .اگر اتصاالت بهصورت ضعی

هع والً باا اساتفادل از دساتهال ترهاوگرافی هایتوااناد هکاان دهاهاا

تعداد سیستم زهی اصب شدل کم باشد؛ لذا یکی از وظای

غیرراد بااال را تعیای کنناد .ولای هیاسابق تلفاات تاوان از طریاق

شبکه ،افتایش تعداد سیستم زهی به تناسب اادازۀ شبکق فشار ضعی

تصویربردار درارتی ،هشکم بودل چونکه به هقاادیر ساح هقحاع و

برا هدیریت تلفات است.

دها سح اتصال ایااز دارد .از طرفای باا داشات اقحاق داغ ااشای از

بمرلباردار

بنابرای شاخص دیهر تیت رنوان هتوسط تعداد سیساتم زهای

جریان ربور هقاوهت اتصال ،هیتوان تلفاات تاوان هیام اتصاال را

برا هر پست ،6ESNS ،تعری

تخ ی زد .ای کار توسط برااهق اوشتهشدل در [ ]18با تقریب هناسابی

فرایند بمرلبردار است و براساس طول فیدرها هر پست ،بهصورت

قابم ااهام است .بدی هنظور از دو شاخص تعاداد وزاای ،1LWN ،و

زیر بیان هیشود:

هتوسط تلفات ،2LCPL ،اتصاالت سست بارا پاایش ر لکارد ایا

( )7

فرایند استفادل هیشود لذا:

که در آن  7ESNتعداد سیستم زهی اصبشدل و  8SFLهه وع طاول

( )5

𝑗𝑛 𝑗𝐼 ∑
𝐼 ∑ ⁄3

𝑗

=LWN

هیگاردد کاه اشااندهنادۀ ر لکارد

𝐿𝐹𝑆ESNS= 𝐸𝑆𝑁⁄

هعادل هر پست توزیع است .به ک ک ای سه شاخص ،ر لکرد فرایند

که در آن nj ،تعداد اتصال سست شناسااییشادل و  Ijهتوساط جریاان

بمرلبردار از هنظر تلفات ،قابم پایش خواهد بود.

تکفاز ربور از اتصال سست را اشان هیدهد .ایا هقادار وزاای را

 .2 .3توزیع احتمالی مقادیر سنجش

هیتوان بردسب فیدر یا هار ترااسافورهاتور باهدسات آورد .ایا دو
شاخص ،تأثیر آهوزش و روش اجرا اتصاالت هسیر ربور جریاان را
رو تلفات اشان خواهد داد.
هع والً طرادی شبکه براساس بار هتعادل ااهام هیشاود ،ولای در
ر م با توجه به ساختار شبکق توزیع و وجود بارها تکفاز و دوفاز،
بروز ااتعادلی جریان ،اهر اجتنااااپذیر است .هرچه ااتعادلی جریان
باالتر باشد ،تلفات سیستم ایت بیشتر خواهد شد؛ لاذا یکای از وظاای
بمرلبرداران ،هتعادل کردن جریاان شابکه بارا جلاوگیر از افاتایش
تلفات خواهد بود .از طرف دیهر ،هقاوهت زهی هناسب هیتوااد هسیر
هقاوهتی پایینی را برا جریان اول 3به زهای ایهااد کناد .داد پاایی
هقاوهت زهی هیتوااد از یک طرف با ربور جریان خحاا باه ر لکارد
1. Loose Connections Numbers
2. Loose Connections Power Loss
3. Neutral

ه انگواه که بیان شد ،ای هحالعه اسبت به ااتخاا و استخراج هقادیر
سنهش برا پایش ر لکرد فرایندها ورود تهمیت باه سیساتم اقادام
کردل است .با توجه به هاهیت آهار ای هقادیر و غیرهنفی بودن آنها،
برا بررسی رواد هقادیر تمیهشادل ،در ایا بخاش از توزیاع آهاار
استفادل شدل است .توزیاعهاا ادت االی هختلفای بارا هادلسااز
ادت الی رفتار یک سیستم وجود داراد که در ای هحالعه ،از دو توزیاع
ادت الی وایبال 9و لهاریتم ارهال استفادل هیشود.
هتیت تیلیم با توزیع وایبال در توااایی تمیق تیلیمها با دقت قابم
قبول و پیشبینی با ا واهها بسایار کوچاک اسات .از طارف دیهار
4. Maximum Deviationfrom Mean of Current
5. Earth Resistance
6. Earthing System Number per Substation
7. Earthing System Number
8. Sum of Feeder Length
9. Weibull
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توزیع لهاریتم ارهال که شباهت زیاد با توزیاع ارهاال دارد ،یکای از

[21ا .]22لذا در ای روش به هریک از کارشناسان باهطاور جداگاااه،

توزیعها ادت الی هتاداول باودل کاه پاراهترهاا آن را هایتاوان باه

جدول اولیها ارسال هیشاود و اظریاات آنهاا بارا هقاادیر ههااز

سادگی از دادلها آهار بهدست آورد .در توزیع لهاریتم ارهال ،اگار

تعری شدل ،ج عآور و ج عبند هیگردد .سپس طی چند هردلاه

لهاریتم هتغیر تصادفی بهطور ارهال توزیع شدل باشد ،هتغیار تصاادفی

ههدداً اظریات ج عبند شدل برا اصالح اظریاات افاراد ،باه آنهاا

بهصورت لهاریتم ارهال است.

رودت دادل شدل و سرااهام جدول امایی که دربرگیرادۀ هقادیر ههااز

از طرفی برازش توزیع ،فرایند ااتخااا توزیاع آهاار اسات کاه
هناسبتاری هنینای را بارا هه وراه دادلهاا تولیدشادل توساط
فرایندها تصادفی ااتخاا هیکند .توزیعها آهار ابتار هستند که
با ردم قحعیتها سروکار داراد؛ لذا تمیاق توزیاع آهاار از هه وراه
دادلها (یا هتغیر تصادفی) برا اجرا صیی برخی فرایندها آهار ،
اهر همم است .بدی هنظور روشهایی برا ارزیاابی هیاتان ااحبااق
توزیع آهار وجود داراد .با توجه به وجاود ا وااههاا کام در ایا
هحالعه ،روش آزهون ) Anderson-Darling(ADبارا تأییاد هیاتان
ااحباق دو توزیع آهار استفادل شدل است.
در صورتی که هر دو توزیع آهار هورد تأیید باشند ،باا هیاسابق
 p-valueاسبت به ااتخاا توزیع آهار اقدام هیشود .هقدار p-value

هقدار آهار است که چهواهی رد کردن بارازش هه وراه دادلهاا را
بیان هیکند .در همندسای p-value ،بارا تیلیام شارایط داشایها
سیستم استفادل هیشود بهطور که هقدار آن ،برابر ادت ال تأیید فرض
صفر را اشان هیدهد [.]22

پیشنماد کارشناسان برا هقادیر سنهش هختل

بودل ،تمیه هیشود.

 .4 .3توزیع احتمالی حول مقدار مجاز
توابع توزیع ادت الی به دستآهدل برا هقاادیر سانهش در گاام دوم،
دارا هقادیر هتوسط و اایراف استاادارد دادلها خواهند بود .اایاراف
استاادارد ،فاصلق هقادیر سنهش از هقادیر هتوسط را اشان هیدهد .اگر
هقدار هتوسط تابع توزیع ادت الی برابر با هقدار ههاز بهدستآهادل در
گام قبلی باشد ،ای هوضوع اشاندهنادۀ اتدیکای هقاادیر سانهش باه
هقدار ههاز خواهد بود .به ای دلیم هیتوان ههدداً تابع توزیع ادت الی
را برا هر هقدار سنهش در دالت جدید یعنی هقدار هتوسط برابر باا
هقدار ههاز هیاسبه کرد.ه چنی با کم کردن هقدار اایراف استاادارد،
هیتوان ه هرایی تفکرات شرکت را در یک شاخص خاص اشان داد.
ای تابع توزیع ادت الی جدید ،دادلها را دول هقدار ههاز باه تصاویر
خواهد کشید .بدی ترتیب توابع توزیع ادت االی جدیاد باه ک اک
هقادیر ههاز بهدستآهدل برا هر هقدار سنهش ،قابم هیاسبه خواهد
بود.

 .3 .3تعیین حد مجاز مقادیر سنجش
در ای گام باید برا هریک از هقادیر سنهش هعرفایشادل ،هیادودۀ

 .5 .3شاخص عملکرد هر فرایند

ههاز یا هحلوا ااتخاا شاود .هعرفای هیادودۀ ههااز بارا هقاادیر

فاصلق آهار در ادت ال و آهاار ،بارا ک ّای کاردن شاباهت بای دو

سنهش هیتوااد هقدار اایراف از وضعیت هوجود را بیان کند .بهطاور

توزیع آهار بهکار هیرود .در ای گام از هفموم فاصلق آهاار کاه در

کلی ،هقادیر سنهش به دو دسته تقسیم هیشواد .برا گروهی از آنها

واقع فاصلق بی دو توزیع ادت الی را اشان هیدهد ،هیتوان باهرناوان

اظیر ضریب استفادل ،هیتوان به ک ک بررسی هستندات و اساتااداردها

شاخص ر لکرد هر فرایند استفادل کرد .باا هیاسابق ایا فاصاله کاه

هقدار هیدودۀ ههاز را تعیی کرد .ولی دستها دیهر ،باید باتوجاه باه

توسط روشها هختلفی قابم ااادازلگیار اسات ،هایتاوان درصاد

شرایط شبکه ،هوقعیت جغرافیایی و ایوۀ توزیع بار اسابت باه تعیای

اایراف ر لکرد هر فرایند ورود تهمیت را از هنظر تلفاات بیاان کارد.

هیدودۀ ههاز برا هقادیر سنهش اقدام شود .به ای دالیم ،ابتدا برا

طبق تعری  ،به فرض آاکه دو توزیع آهار بهدساتآهادل بارا هار

هر هقدار سنهش ،هقدار هفروضی پیشنماد هیشاود .ساپس باه ک اک

هقدار سنهش  xبا هقادیر هتوسط  µ1و  µ2و هقدار اایراف اساتاادارد

روش دلفی 1و اظرسنهی از خبرگان شرکت توزیع ،هقادیر پیشانماد

 σ1و  σ2برابر با ) f(µ1,σ1,xو ) g (µ2,σ2,xباشند که در آن  µ2برابار

هورد بازاهر قرار هیگیرد .بهرنوان یک روش ج عآور دادل ،روش

بااا هقاادار ههاااز هقاادار س انهش اساات ،در ای ا صااورت شاااخص

دلفی را هیتوان در هحالعاات ک ّای و کیفای باهکاار بارد .ایا روش

تعری شدل برا هر هقدار سنهش ،بهصورت زیر خواهد بود:

هنهاهی که هحالعه پیچیدل باشد یا زهاایکه هوضوع ،اادکی دسااس و
یا تعداد ارضا گارول ت رکات اسابتاً کوچاک اسات ،باهکاار هایرود

( )8

|)∆(P,Q)=PIk =max|f(μ1 ,σ1 ,x)-g(μ2 ,σ2 ,x

که در آن PIk ،شاخص فرایندkام ااهیادل هایشاود .باه ک اک هقاادیر
سنهش هر فرایند هیتوان روااد تلفاات را درون فراینادها ،ردیاابی و

1. Delphi Method

شاخصهای جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق
هیتان اایراف آنها را شناسایی کرد.

03

هقاوهت زهی  ،ااتعادلی بار و ه چنای هقاادیر هرباوط باه اتصااالت

بهطور کلی دو روش ،یعنی روش آاتروپی و روش فاصلق تغییرات

سست شبکه ای پستها تمیه و باه ک اک آنهاا اسابت باه هیاسابق

کم برا تعیی فاصلق ادت الی وجود داشته که در ایا هقالاه از روش

شاخصها اقدام شد .جدول ( )1ا واها از شاخصهاا هرباوط باه

ضریب هلینهر 1استفادل هیشود .ای روش ،هعیار است که اایاراف

فرایند طرادی را اشان هیدهد .بهدلیم رادم وجاود دادلهاا در بخاش

بی دو هقدار ادت الی را ک ّی هایکناد .روش ضاریب هلینهار ،یاک

فرایند خرید ،هیاسبق شاخصها فرایند خرید اهکانپذیر ابود.

روش ذهنی برا تخ ی فواصام بای هقاادیر ادت االی را هساتقم از

سپس به ک ک ای هقادیر ،تابع توزیع ادت الی هناسب رو دادلها

پاراهترها اشان هیدهد .ای روش به فاصلق تغییرات ک ّی هرتبط باودل

برازش گردید و تابع توزیع ادت الی با بمتری بارازش هحاابق جادول

ولی هتایا هتعدد دارد .برا توضی آن فرض کنیاد کاه  Pو  Qدو

( )2ااتخاا شد؛ برا هثال ،بارا شااخص  ،UFهار دو تاابع توزیاع

توزیع ادت الی با ا واهها هیدود در فضا  Ωبودل ،بهطور که ای

ادت الی هورد تأیید بودل ولی چون هقدار  p-valueتابع توزیع ادت الی

دو توزیااع ادت ااالی دارا ا واااههااا بااهترتیااب ) (p1,…pNو

وایبال بترگتر است ،ای تابع در جدول باهصاورت هاشاورزدل تأییاد

) (q1,….qNدر فضاا  Ωهساتند و ااهعااادالت  qα ≥ 0 ، pα ≥ 0و

شدل است .در اداهه ،هقادیر ههاز هر شااخص باه ک اک روش دلفای

∑α qα=1 ، ∑α pα=1برقراراد .آنوقت ضریب هلینهر ( )HDبی  Pو

تعیی شد .بدی هنظور ،ابتدا برا هر شاخص ،یک هقدار ههاز تعری

 Qبهصورت زیر تعری

هیشود:

( )9

2

شد و سپس ای هقادیر برا اظرسنهی به تعداد خُبرل ارسال گردید.
) d2H (P,Q)=12 ∑Nα=1(√pα -√qα

هقدار فوق بایاد ااهعادلاق  0≤d2H ≤1را ارضاا کناد و اگار P = Q

باشد ،باید.d2H =0

هفت کارشناس از ادارلها هختل

شرکت توزیع برق بارا ایا کاار

ااتخاا شداد و بعد از ج عآور فرمها و تیلیم آهار رو پاسخها،
رواد اظرسانهی ساه هرتباه تکارار گردیاد و سارااهام اتاای اماایی

الهوریتم کلی روش پیشانماد در شاکم ( )2اشاان دادل شادل و

بهصورت جدول ( )1تمیه شد .در اداهه به ک ک هقادیر ههااز بدسات

بدی ترتیب هقدار اایراف هر فرایند از هقدار ههاز تعیای هایشاود.

آهدل بهرنوان هقدار هتوسط تابع توزیع ادت الی ،ههدداً پاراهترها تابع

هتایا بهدستآهدل از روش پیشانماد را هایتاوان باهصاورت زیار

توزیع ادت الی جدید ،هیاسبه شدل است.

دستهبند کرد:
● با تیلیم شاخصها هر فرایند هیتوان ایوۀ ورود به هوضاوع

جدول ( :)1شاخصهای مربوط به فرایند طراحی
شمارۀ

تلفات را شناسایی و برااههریت کرد؛

شاخص

شاخص

شمارۀ

ترانسفورماتور

UF

LD
)(A.km-2

ترانسفورماتور

1

2/15

2/1276

19

2/16

2

2/19

2/276

22

2/44

2/127

1

2/17

2/2528

21

2/56

2/214

● با ارزیابی روشها هدیریت تلفاات ،هادیر دارایای هایتواااد

4

2/16

2/241

22

2/46

2/2816

5

2/42

2/128

21

2/41

2/168

(تولیاد پراکنادل ،تغییار آرایاش،

6

2/41

2/211

24

2/44

2/159

7

2/44

2/2792

25

2/44

2/256

8

2/18

2/2721

26

2/41

2/2618

9

2/44

2/1

27

2/55

2/2787

12

2/41

2/2745

28

2/4

2/296

11

2/17

2/288

29

2/12

2/147

12

2/68

2/161

12

2/45

2/1285

شرکت توزیع برق با بیش از یک هیلیون و دویست هاتار هشاترک در

11

2/14

2/254

11

2/42

2/122

14

2/4

2/2464

12

2/47

2/2455

جنوا دریا ختر ،وظیفق تأهی برق را به رمادل دارد .بادی هنظاور،

15

2/47

2/1265

11

2/17

2/242

طبق شکم ( )1هقادیر هتوسط بارگیر  ،شاعاع تغذیاق فیادرها ،هقادار

16

2/47

2/141

14

2/25

2/216

17

2/41

2/216

15

2/48

2/2997

18

2/46

2/2297

● با ارزیابی هر فرایند هیتوان درجق تأثیرگذار را برا هدیریت
تلفات تعیی کرد؛
● با تیلیام اشاتبالهاا پرسانم ،هادیر دارایای هایتواااد بارا
برااههها آهوزشی برااههریت کند؛
استفادل از توسعق روشها هختلا

اصب خازن و )...را ااتخاا و شناسایی کند.

 .4مثال عددی
برا هحالعق ردد  ،از اطالرات هربوط به  15پست توزیع برق یکای
از ادارلها شرکت توزیع برق اساتان گایالن اساتفادل هایشاود .ایا

1. Hellinger Coefficient

UF

LD
)(A.km-2

2/286

05

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
جدول ( :)2توابع توزیع احتمالی برازششده برای هر شاخص
تابع وایبال
فرآیند

شاخص

طرادی

UF

22/79

اصب
بمرلبردار

تابع لگاریتم نرمال

پارامتر

پارامتر

آزمون

شکل

مقیاس

AD

p-value

مکان

2/4774

1/244

>2/21

-2/769

آزمون
مقیاس

AD

p-value

2/26828

1/47

>2/225

LD

6/15

2/28797

4/926

>2/21

-2/492

2/1245

2/161

>2/225

LWN

1/162

2/8252

1/28

>2/21

-2/1998

2/4258

1/191

>2/225

LCPL

1/498

2/1292

1/158

>2/21

-2/565

2/6992

1/284

2/227

MDC

2/541

4/662

1/251

>2/21

1/144

2/1791

2/621

2/296

ESNS

19/54

2/21785

2/627

2/128

-4/257

2/27151

1/494

>2/225

ER

1/654

1/256

4/782

>2/21

2/6222

1/646

7/88

>2/225

جدول ( :)3مقادیر مجاز پیشنهادی هر شاخص
شاخص
هقدار ههاز

UF

)LD(A.km-2

LWN

)LCPL(w

)MDC(%

) ESNS(n.Meter

)ER(ohm

2/7

2/15

2/2

2/26

2

2/228

1

جدول ( :)4پارامترهای توابع توزیع احتمالی بهدستآمده برای مقادیر مجاز

-1

ادت الی هیاسبه شدل که ای هقدار بهرنوان اایراف هقادیر واقعای باا
هقادیر ههاز خواهد بود.

فرایند

شاخص

تابع توزیع

پارامترها

مقادیر

طرادی

UF

وایبال

شکم

11/79

هقیاس

2/7124

LD

وایبال

شکم

12/45

هقیاس

2/1557

LWN

وایبال

شکم

6/142

هقیاس

2/215

LCPL

وایبال

شکم

2/25

ر لکرد فرایند طرادی هورد توجه قرار گیرد .از بی دو شاخص فرایند

هقیاس

2/2692

MDC

وایبال

شکم

1/9988

طرادی ،شاخص  LDاایراف بیشتر دارد ،پس باید در تعیی چهالی

ESNS

لهاریتم ارهال

ER

وایبال

اصب

بمرلبردار

اتای ای هیاسبات در جدول ( )5ارابه هیشواد .با توجه به ایا
جدول هشاهدل هیشود که شاخصها فرایند اصب در هقایسه باا دو
فرایند دیهر ،اایراف ک تر از هقادیر ههااز دارااد .از طارف دیهار،
شاخصها فرایند طرادی که هیتوااند اقش هؤثر رو تلفات فنای
شبکه داشته باشند ،اایراف زیادتر پیدا هیکنند؛ لاذا بایاد باازاهر

بار هر ترااسفورهاتور ،دقت الزم صورت گیرد .ای هوضوع به جایاابی

هقیاس

2/1

هکان

-1/575

هیم اصب ترااسفورهاتور ،اتدیکی به هیم ثقم باار ،طاول فیادر و...

هقیاس

2/26742

بستهی دارد .در فرایناد بمارلباردار  ،دو شااخص  MDCو ESNS

شکم

2/21

هقیاس

1/11

اایراف بیشتر داراد .شاخص  ESNSهربوط باه اهمادار سااختار
شبکه و شاخص  MDCهرتبط با کنتارل تغییارات باار باودل و اشاان

پاراهترها توابع توزیع ادت الی جدید در جادول ( )4اشاان دادل
هیشواد.برا تعیی فاصلق ای دو تابع ادت الی ،فاصلق هلینهر دو تابع

هیدهد که ر لکرد فرایند بمرلبردار

در ای بخش ایاز به بررسای و

کنترل بیشتر دارد.

جدول ( :)5مقادیر فاصلۀ هلینگر برای هر شاخص
طراحی
فاصلق هلینهر

بهرهبرداری

نصب

UF

LD

LWN

LCPL

MDC

ESNS

ER

%15

%91

%9

%18

%82

%81

%9

00

شاخصهای جدید پایش تأثیر چرخۀ تأمین تجهیزات بر تلفات سیستم توزیع برق

 در واقع باا ایا روش.هر فرایند در راستا هدیریت دارایی ارابه کرد
پایش رواد فراینادها

 ض،هیتوان از هسیر چرخق تأهی تهمیتات

 اسبت به کنترل و اصالح رواهم تأثیرگاذار بار تلفاات اقادام، هختل
.ا ود
ورود تهمیت باه

اتای اشان هیدهند که از هیان فرایندها هختل

 فرایند طرادی که تأثیر زیااد هایتواااد رو تلفاات شابکه،سیستم
 ایا. اایراف زیااد از هقاادیر ههااز تعریا شادل دارد،داشته باشد
 ایاز به بازاهر را در تفکر طراداان شابکه از هنظار تلفاات،هوضوع
 ه چنی اایراف قابم تاوجمی در فرایناد بمارلباردار.اشان هیدهد
 ایازهند اصالح فعالیتها بمارلبارداران،وجود داشته که ای هوضوع
.در هقولق تلفات خواهد بود

 نتیجهگیری.5
 هدیریت تلفات برق از هنظر چرخق ورود تهمیتات به،هدف ای هقاله
 هدل چرخق تاأهی تهمیاتات اراباه، بر ای اساس.شبکق توزیع است
 شاخصهایی برا هار فرایناد ورود تهمیات باه،شدل و از اهال تلفات
، باتوجه به هاهیت ادت االی رفتارهاا شابکه.هیشود

سیستم تعری

 از تاابع توزیاع ادت االی بارا،برا ردیابی رواد ر لکرد هر فرایناد
 سپس با تعری.بررسی و پایش ر لکرد هر فرایند استفادل شدل است
 ههادداً تواباع توزیاع ادت االی هار فرایناد،هقادیر ههاز هر شاخص
 بهرنوان هقدار اایراف ر لکارد،هیاسبه و فاصلق ادت الی ای دو تابع
 باا بررسای هقادار اایاراف.هر فرایند از هقدار ههاز بهدست هیآیاد
 هیتوان راهکارها هناسبی برا اصالح ر لکارد،توسط هدیر دارایی
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