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 ترین مکان ازگیری فازور بمنظور یافتن مناسبی واحدهای اندازهیابی بهنیهمکان 
 های بهینهمیان مکان

 ،2مهدی اخباری، 1,* زادهمرتضی وادی
 تهران، ایران ،شاهدی مهندسی، دانشگاه گروه مهندسی برق، دانشکده فن -1

 ، تهران، ایرانشاهدی مهندسی، دانشگاه دانشکده فن ،برق مهندسی گروه -2

 

 

 خالصه 

 

های تحقیقاتی شبکه قدرت ای را در نشستهای ویژهنگاه ,(PMUگیری فازور)واحدهای اندازه,های اخیر در سال  
 باشد.های با نرخ باال میگیریو نمونه GPSبه خود جلب کرده است که این امر به دلیل دارا بودن ویژگی همزمان شدن با 

و توزیع سیستم قدرت  انتقال,قابلیت اطمینان و امنیت تولید,توانایی در بهبود پایداری ,های بزرگ این تکنولوژییکی از فایده
بدین صورت که ابتدا  ,ارائه شده است PMUد.در این مقاله روشی جدید برای انتخاب بهترین مکان بهینه برای نصب باشمی

افزونگی  , PMUهای بهینه و با توجه به سه شاخص قیمت های ممکن بهینه را پیدا کرده و سپس از میان ترکیبتمام ترکیب
-شود.روش پیشنهادی در شبکهها بهترین ترکیب انتخاب میدهی شاخصگیری بحرانی و همچنین وزناندازه,پذیریمشاهده

 بررسی شده است. IEEEشینه  9,41,41,99,75,441های 
 

 گیری بحرانیاندازه , PMUقیمت ,افزونگی ,مکان یابی بهینه ,گیری فازورواحد اندازهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

یری گپیدایش دستگاههای اندازه .در نقاط مختلف شبکه را ندارند برداری همزمانامکان نمونه اسکاداسیستمهای   
برداری، کنترل و انداز جدیدی را در افق بهرهگیری متداول، چشمبا فائق آمدن بر مشکالت سیستمهای اندازه PMUفازوری

 مطالعات سیستمهای قدرت باز کرده است.
های قدرت را به اهداف خوبی در زمینه ی عملکرد سیستم تحقیقات در ,در آمریکای شمالی 4997بلک اوت سال       

گیری توان اندازه( نمی4991قدرت هدایت کرد. این واضح بود که با تکنولوژی آن دوره )سال  هایجهت امنیت بیشتر سیستم
 PMU ورگیری فازازهگیری و تخمینگری با نرخ باال بنام واحد اندآنی با نرخ اطالعات باال داشت.بنابراین یک سیستم اندازه

 .]4[شد که بتواند حالت سیستم را نشان دهدطراحی 
کل تواند شکند که میگیری فازور دستگاهی است که از پردازشگرهای سیگنال دیجیتال استفاده میواحد اندازه  

 ,  GPSبا یک مرجع PMU گیری کند.اندازهنمونه در هر سیکل  11با نرخ  را عموما ACهرتز   91و71موج های با فرکانس
 .]4[کندی سرعت باالی مورد نیاز را با دقت یک میکروثانیه فراهم میبرداری سنکرون شدهنمونه
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یک تخمین خوب از حالت  ,تخمین حالت نقش کلیدی در عملکرد زمان واقعی سیستم قدرت دارد. تخمین حالت
خطی  ,PMU.یکی از فواید ]9[دهدو غیره(را ارائه میتپ چنجرها ,حالت کلیدها  ,هازاویه,جاری سیستم قدرت )ولتاژها 

-های سیستم میهای فازور و حالتگیریی خطی بین اندازهبه دلیل رابطه ,ی تخمین حالتکردن فرموالسیون مسئله
یک دستگاه بسیار ,گیری فازور.واحد اندازه]1[شودتر شدن و افزایش سرعت تخمین حالت میباشد.خطی سازی باعث راحت

درمناسبگیریتصمیمبهقادرحالتتخمینبه کمکبرداربهره .]7[باشدهم برای تخمین حالت در سیستم گسترده میم
در واقع تحلیلگرها به دلیل نرخ .]9[باشدمیمطمئنوعادیحالتدرعملکرد سیستمحفظجهتالزماحتمالیاعمالمورد

که های دینامیکی و استاتیکی شبشبکه را بصورت دینامیکی تحلیل کنند و مدلتوانند حوادث ها می PMUنمونه برداری باال 
 مانند ژنراتورها را بهبود بخشند.

از دالیل اصلی تحقیقات  ,های مورد نیاز آنها و زیرساختPMUکمتر و قیمت باالی  PMUامکان استفاده از تعداد 
 ,می باشد PMUیافتن حداقل تعداد  PMUی یابی بهینهمکان یهدف مسئله .]5[باشدمی PMUیابی اخیر در رابطه با مکان

 رهاییمتغ یتمام که است ریپذمشاهده یزمان قدرت شبکهپذیر کنند.شبکه را بطور کامل مشاهده,ها بطوریکه آن مکان

اصلی استفاده از . در واقع هدف ]1[باشد قابل محاسبه آن هایشاخه تمام انیجر و هانیش هیکل ولتاژ فازور یعنی حالت آن
 باشد.پذیری کامل سیستم قدرت  میگیری سنکرون برای مشاهدهاستفاده از اندازه ,گیری فازورهای اندازهدستگاه
داده  پوشش PMUعدد  کی حداقل توسط آن نیش هر که ر استیپذمشاهده یصورت در ستمیس کی یکل طور به
 ولتاژ فاز و اندازه بدست آوردن و شده نصب آن روی که ینیولتاژ ش فازور رییگاندازه در PMUیی توانا به توجه شود. با

  بصورت مستقیم شده نصب PMUها آن در که ییهانیش رشهف،یک ایهیپا نیقوان بکمک هانیش نیا به متصل هاینیش
 .شوندمی ریپذتیرؤ هستند بصورت غیر مستقیم، متصل PMU ن دارای یش به که ییهانیش و
 

 

 PMUی یابی بهینهتابع هدف در مکان  .2

واحدهای  بهینة جایابی مسألة حل کلید نماید، تضمین را شبکه کامل پذیریرؤیت که قیودی مناسب تعریف
 :]9[شوندبصورت زیر فرموله می PMUی یابی بهینهتابع هدف وقیدها در مکان.است فازور گیریاندازه

 minimize∑ xkn
k=1                                                                                                                               (1) An×n Xn×1 ≥ Bn×1                                                                                                                          (2) 

 

 Xn×1 = [x1, x2 …xn]T                                                                                                                     (3) 
 

 .باشند ریپذمشاهده شبکه هاینیش تمام که شود ای انجامگونه به دیبا PMU  نصب که داردیم انیب مربوطه دیق
 شود:( بصورت زیر تعریف می4پارامترهای اتصال باینری در )

 
 

𝑎𝑖𝑗:  آنگاه   j =i اگر_        = 1 

𝑎𝑖𝑗:  نگاهآ  متصل باشند i و j اگر باس_        = 1 
𝑎𝑖𝑗 در غیر این صورت :_       = 0 
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وابسته است.هنگامی که های متصل مجاورش روی آن باس و یا روی باس PMUپذیری یک باس به نصب مشاهده

 (بزرگتر مساوی یک است.4پذیری در )مقدار تابع مشاهده ,پذیر هستندها مشاهدهی باسهمه
ای که حائز احمیت است این است که آیا ما یک جواب بهینه برای هر شبکه پیدا کردیم.اما نکته ,تا این مرحله

 افت؟ی دیگری برای حل این معادالت یتوان ترکیب بهینهآیا نمیباشد و یا به عبارت دیگری یک شبکه یکتا میجواب بهینه
در واقع مکان  ,ی ما را ارضا کندیافت که شرایط مسئله PMUتوان ترکیب دیگری با همان تعداد در پاسخ باید گفت که: می

 جواب بدست آمده یکتاست. , PMUبهینه یکتا نیست اما به لحاظ تعداد  
 
 
 های مختلف بهینهآوردن مکانهای بدست روش  .3

Xs1 فرض کنید که  =  [xs1,1 xs1,2 …xs1,n]T                                                                                                         (4) 

  های بهینه اگر تعداد جواب پذیر کردن شبکه است.مورد نیاز برای مشاهده PMUیتعداد بهینه mباشد و یک حل بهینه می 

wکند ولی تکراری نیست بردار های دیگر که مسئله را ارضا میبرای بدست آوردن جواب ,باشد𝐵𝑛×1  و ماتریس𝐴𝑛×𝑛 باید
 به صورت زیر اصالح شود:

A(n+w)×n = [  
  An×n−xs1,1 − xs1,2 − xs1,n−xs2,1 − xs2,2 − xs2,n… . .−xsw,1 − xsw,2 − xsw,n]  

  
(n+w)×n

                                                                          (5) 

 B(n+w)×1 = [1 1 1…− (m − 1)… − (m − 1)]1×(n+w)T                                                            (6) 

  
∑minimize شود:( اصالح می5یابی بهینه بصورت )و در نهایت فرمول مکان xk                                                                                                                               (7)n

k=1  

 A(n+w)×n Xn×1 ≥ B(n+w)×1                                                                                                           (8) 

 Xn×1 = [x1, x2 …xn]T                                                                                                                    (9) 

     
فرایند قطع  ,بیشتر شد mمورد نیاز از  PMUبعد از هر تکرار باید اصالح شوند.در هر لحظه که تعداد   𝐴و ماتریس   𝐵بردار 

 .]41[شده و دیگر ادامه نمی یابد
 (درنظر بگیرید.4را مطابق شکل ) IEEEباس استاندارد41برای درک بهتر موضوع سیستم 
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 IEEEباس استاندارد  11سیستم  -1شکل

 
 دهد.را نمایش می  IEEEباس استاندارد41ی سیستم  های مختلف و بهینه( حالت4جدول )

 
 باس11ی شبکه )ترکیب(های مختلف و بهینهمکان -1جدول

 
 

 پذیری افزونگی مشاهده.1

-شد.فایدهبادارای افزونگی میپذیری گویند به لحاظ مشاهدهپذیر شده باشد میاگر یک باس بیش از یک بار مشاهده
 ,های ارتباطی قطع شودها خراب شود و یا یکی از لینک PMUیکی از  ,ی این افزونگی این است که اگر تحت هر شرایطی

-گیری را افزایش میقابلیت اطمینان اندازه ,پذیری افزونهدر واقع مشاهده پذیر باقی خواهد ماند.کماکان این باس مشاهده
 .]44[دهد

پذیر شده را قرار دهیم و تعداد دفعاتی که هر باس در شبکه مشاهده PMUها یک گر در شبکه روی تمام باسا
 . دهدپذیری آن شبکه را به ما میآید که در واقع حداکثر پتانسیل مشاهدهعددی بدست می ,بدست آورده و با هم جمع کنیم

 کنیم:کنیم.لذا بطریق زیر عمل میما بدنبال شاخصی هستیم که بتوانیم از آن استفاده 
شود را حساب پذیر میمشاهده,کنیم و تعداد دفعاتی را که شبکه  توسط این ترکیبهای بهینه را انتخاب می: یکی از ترکیب4

 . کنیممی
 آوریم.پذیری شبکه مورد نظر را بدست می: حداکثر پتانسیل مشاهده4

-شبکه را مشاهده ,ی مورد نظر و تعداد دفعاتی را که ترکیب مورد نظرری شبکهپذی:حال اختالف حداکثر پتانسیل مشاهده9
 کنیم.کند حساب میپذیر می

 دهیم. های ممکن و بهینه انجام می:این کار را برای تمام ترکیب1
 صورت که:باشند بدینحال این مقادیر بعنوان یک شاخص برای ما می

پذیری بیشتری استفاده کنیم و در واقع آن ترکیب -ایم از پتانسیل مشاهدهیعنی ما توانسته ,هرچه این عدد کوچکتر باشد
 تر است.بهینه

 شماره حالت 4 4 9 1 7
 ها PMUمکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
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در نظر بگیرید.در این  (را 4,9,5,9) IEEE باس41ی سیستم های بهینهبرای درک بهتر موضوع یکی از ترکیب
این در حالی است که حداکثر تعداد  ,بار است 49د شوپذیر می( مشاهده4,9,5,9ترکیب تعداد دفعاتی که شبکه با ترکیب )

پذیری استفاده پتانسیل مشاهده"بار است.اختالف این دو)را اصطالحا  71پذیر شود تواند مشاهدهدفعاتی که شبکه می
 همان عددی است که ما به دنبال آن هستیم. 97گوییم( یعنی می"نشده

 داریم: IEEEسبا41ی سیستم های بهینهحال برای تمام ترکیب
 

باس 11های مختلف شبکه پذیری استفاده نشده برای ترکیبپتانسیل مشاهده -2جدول  

 شماره حالت 4 4 9 1 7

 ها PMUمکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
پتانسیل  97 95 91 91 11

پذیری مشاهده
 استفاده نشده

 
ترکیبی را  ,های ممکن و بهینهما باید از میان ترکیب ,توان دریافت کهبنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق می

 ا باشد.هپذیری استفاده نشده کمتری نسبت به سایر ترکیبانتخاب کنیم که دارای افزونگی بیشتر و پتانسیل مشاهده
 باشد.ت ما میبهترین حال 4,9,5,9یعنی ترکیب  ,4ی توان دریافت که:حالت شماره ( می4با توجه به جدول )

 .]44[رسیدیم PMUدر واقع ما به یک افزونگی بیشتر ولی با همان تعداد 
 

 

   گیریبر اساس تعداد کانال اندازه PMUقیمت  .5

)ترانس  CTاتصاالت  ,گیریبه فاکتورهای زیادی بستگی دارد که عبارتند از:تعداد ترمینال)کانال(اندازه PMUقیمت یک 
کالیبراسیون  ,ی نصبهزینه,پنل ,افزارنرم , GPSو اتصال آنتن   اتصال زمین ,اتصاالت قدرت,)ترانس ولتاژ(   PTوجریان( 

باشد.زیرا می PMUگیری تعداد کانال اندازه ,چشمگیر است  PMU .اما آن چیزی که در بین فاکتورهای قیمت ]44[ایدوره
گذار نیست.بحث تعداد کانال به این موضوع اشاره رت جداگانه تاثیرباشد و بصوها مشترک می PMU فاکتورهای دیگر دربین 

هزار دالر تمام 11تا  91کنند(قیمت تقریبا بین گیری میهای بزرگتر )که بیشتر از ده فازور را اندازه PMUدارد که در 
 نند(قیمت کمتر است.گیری کتوانند اندازههای کوچکتر )که از یک تا سه فازور را می PMUدرحالی که در  ,شودمی

گیری را درنظر بگیریم.لذا با این های اندازهباید تعداد کانال ,ها را در بحث وارد کنیم PMUبرای اینکه تاثیر قیمت 
را بطور ثابت  PMUها با یکدیگر برابر نیست.روش پیشنهاد شده بدین صورت است که قیمت هر  PMUروش دیگر قیمت 

1PU  در نظر بگیریم.از آنجایی که تعدا کانالPMU ما این تاثیر را با یک ضریب نشان  ,قرار است روی قیمت آن تاثیر گذارد
ده کاناله  PMU.لذا مثال یک ]44[شودما اضافه می PMUبه قیمت  0.1PU ,دهیم.بدین صورت که که به ازای هر کانالمی
PU 1.9  از یکPMU شودییک کاناله ارزانتر تمام م. 

توان با استفاده از حل را درنظر بگیرید.جدول زیر را می  IEEEباس 41برای اینکه موضوع بهتر مشخص شود سیستم 
 بدست آورد. PMUیابی بهینه و اعمال بحث قیمت مکان
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 باس 11های مختلف شبکه برای ترکیب  PMUقیمت -3جدول
 شماره حالت 4 4 9 1 7

 ها PMUمکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49

 PMU (P.U.)قیمت  7.9 7.5 7.9 7.9 7.1

 
کمتری نسبت  PMUترکیبی را انتخاب کنیم که قیمت  ,های فوق( از میان ترکیب9حال باید با توجه به جدول)

 شود.انتخاب می 7حالت  ,تر می باشدبه لحاظ قیمت مناسب 7باشد. لذا از آنجا که حالت شماره  ها داشتهبه سایر ترکیب
 

 

 گیری بحرانیاندازه  .6

ها فقط و فقط یکبار اما هر کدام از باس ,پذیر استهای آن مشاهدهی باسسیستمی را درنظر بگیرید که همه
گیری اندازه ,هاگیریدیده شده است.به این نوع از اندازه PMUبعبارت دیگر هر باس فقط توسط یک  ,اندپذیر شدهمشاهده

پذیر کامل نیست.پس دیگر شبکه مشاهده ,خراب شود و یا اگر یک خط خارج شود  PMU شود.زیرا اگر یکبحرانی گفته می
ی بسیار مهم گیرهای بحرانی یک وظیفهکند.لذا کاهش اندازهپذیری حرکت میچنین سیستمی اصطالحا در مرز مشاهده

 .پذیر بسیار مهم استبمنظور تضمین یک سیستم کامال مشاهدهیابی استراتژیک در شبکه است.بنابراین یک مکان
یابی را بر روی این سیستم پیاده کنیم و را در نظر بگیرید.اگر الگوریتم مکان  IEEEباس41حال یک سیستم 

 شود.( حاصل می1گیرهای بحرانی را بیابیم جدول )تعداد اندازه ,های مختلفبرای حالت
 

باس 11های مختلف شبکه های بحرانی برای ترکیبگیریتعداد اندازه -1جدول  

 شماره حالت 4 4 9 1 7

 هاPMU مکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
هایگیریتعداد اندازه 41 44 44 44 41  

 بحرانی
 
 

تر و قابلیت بهینه,آن ترکیب بهتر ,های بحرانی در یک ترکیب کمتر باشدگیریگفتیم که هر چه تعداد اندازه
گیر بحرانی ها از اندازهنسبت به سایر حالت4(مشخص است که حالت شماره 1اطمینان باالتری دارد وبا توجه به جدول)

 کمتری برخوردار است.
 

 

 هاوزن دهی شاخص  .7

 ایم:ما تا این مرحله به اهداف زیر دست پیدا کرده
 PMU ییابی بهینه:مکان4
 بهینه مختلف های:یافتن ترکیب4
 پذیری استفاده نشدهپذیری و پتانسیل مشاهدههای مختلف از جهت افزونگی مشاهدهی ترکیب:مقایسه9
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 PMUهای مختلف از جهت قیمت ی ترکیب: مقایسه1
 گیر بحرانیهای مختلف از جهت تعداد اندازهی ترکیب: مقایسه7

ی اهای مختلف بهینه را انتخاب کنیم. اما نکتهمیان ترکیبیک ترکیب از  7و1و9هایحال ما باید با توجه به شاخص
کنند.مثال ممکن است که ما بخواهیم در ی ما حرکت میها برخالف خواستهکه حائز احمیت است این است که گاهی ترکیب

ه عنوان ترکیب ترکیبی را ب,های مختلف بهینهدر واقع از میان ترکیب ,پذیری را افزایش دهیمیک سیستم افزونگی مشاهده
حرانی های ببهینه انتخاب کنیم که دارای افزونگی بیشتر است.در برخی از مواقع این کار باعث افزایش تعداد اندازه گیری

حت ها را تایم.بنابراین باید یکی از حالتیعنی برخالف حالت بهینه پیش رفته,شودمی PMUشود یا سبب افزایش قیمت می
 تاثیر دیگری قرار دهیم.

-دهی میرا نسبت به یکدیگر وزن 7و1و9های کنیم یعنی شاخصاستفاده می ]49[برای حل این چالش از روش
تعیین وزن با کمک  ,گیریم. در این مرحلهها درنظر میمقدار وزن هر شاخص را با توجه به احمیت موجود بین شاخص.کنیم.

ها یکی از اعداد ها به آنبر اساس احمیت هر یک از شاخص ,شود کهبدین صورت انجام می ,و روش زیر ]49[گرفتن از روش
کمترین احمیت را داراست. پس از مشخص کردن وزن  4باالترین احمیت و عدد  9دهیم که عدد را اختصاص می 4,9,7,5,9

 باید برای هر ترکیب با توجه به سه شاخص باال یک مقدار واحد بدست بیاورم. ,هابرای هر یک از شاخص
 

 

 (PMU مکان ی مقدار واحد)شاخص عملکردمحاسبه  .8

شود با توجه به عدد بدست آمده برای هر نامیده می " PMUشاخص عملکرد مکان "مقدار واحد هر ترکیب 
مقدار شاخص , شده برای هرشاخص اندازه گیر بحرانی است( و همچنین وزن در نظر گرفته 9شاخص)مثال یک ترکیب دارای 

PLPIi باشد:تواند محاسبه شود. وبه صورت زیر می(هر ترکیب می1PLPI) PMUعملکرد مکان  = ∑wjvij     i=1,2,3,…,pt
j=1                                                                                                       (10) 

,𝑃𝐿𝑃𝐼1که  𝑃𝐿𝑃𝐼2, … , 𝑃𝐿𝑃𝐼𝑝 )مقدار واحد هر مکان)ترکیب, t هاتعداد شاخص, p  های بهینهتعداد ترکیب, 𝑤𝑗  وزن
 .]49[باشدمی ما𝑖 ترکیب  ام 𝑗نیز مقدار بدست آمده برای شاخص  𝑣𝑖𝑗ام و   𝑗 شاخص

 

 

 هانرمالیزه کردن مقادیر شاخص  .9

کند.مقدار هر معیار)عدد بدست های مرتبط بین مقادیر مختلف معیارها را آسان میمقایسه ,کردنفرایند نرمالیزه 
شود. در حالت کلی اگر بخواهیم به عددی بین صفر و یک تبدیل می ,آمده برای شاخص ترکیب مورد نظر(بعد از نرمالیزه شدن

,تبدیل به یک عددی بین 𝑐بطوریکه بردار  ,یمرا نرمالیزه کن  𝑐ام بردار  𝑖 مقدار  𝛾 𝛾 + 𝑘  شود باید بصورت زیر عمل
ĉi :]49[کنیم = k(ci − cmin)(cmax − cmin) + γ                                                                                                                (11) 

 باشند.می 𝑐بترتیب حداقل و حداکثر مقادیر بردار  𝑐𝑚𝑎𝑥و  𝑐𝑚𝑖𝑛 ,باشدیک بردار نرمالیزه شده می�̂�که بردار  
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اعداد بین  ,خواهیم بعد از نرمالیزه شدنرا در نظر بگیرید.ما می  IEEEباس41سیستم استاندارد ,برای درک بهتر
𝛾باشند یعنی  4و  1 = 𝑘و  0 = 𝑐𝑚𝑖𝑛باشد یعنی می 1.7و حداقل آن  9.7قدار قیمت باشند.در ضمن حداکثر ممی 1 =

𝑐𝑚𝑎𝑥 و  7.1 = 𝑐4 و همچنین  7.9 = 7.9 ; 𝑐4 = 7.5 ; 𝑐9 = 7.9 ; 𝑐1 = 7.9 ; 𝑐7 = 7.1. 
 باشد.( می7قبل و بعد از نرمالیزه شدن طبق جدول ) PMUبنابراین قیمت   
 

 باس 11های مختلف شبکه قبل و بعد از نرمالیزه شدن برای ترکیب PMUقیمت-5جدول
 شماره حالت 4 4 9 1 7

 هاPMUمکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
PMU (P.U. )قیمت  7.9 7.5 7.9 7.9 7.1

 قبل از نرمالیزه شدن
PMU (P.U. )قیمت  1.1 1.1 1.9 1.9 4.1

 بعد از نرمالیزه شدن
 

 باشند.می 4و  1اعداد بعد از نرمالیزه شدن بین  ,شودهمانطور که مشاهده می
�̂�𝑖 شود:مقدار وزن هر ترکیب بصورت زیر نرمالیزه می ]49[تذکر:طبق  = 𝑤𝑖∑ 𝑤𝑖𝑡𝑖=1                                                                                                                                     (12) 

باشد.حال برای اینکه موضوع بهتر درک ام می𝑖ی شاخص وزن نرمالیزه �̂�𝑖 ,هاتعداد کل شاخص 𝑡 ,ی شاخصشماره 𝑖که 
 را در نظر بگیرید. IEEE باس 41شود سیستم استاندارد 

 
 باس 11 های مختلف شبکهشدن برای ترکیبسه شاخص قبل و بعد از نرمالیزه-6جدول

 شماره حالت 4 4 9 1 7

مکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
PMUها 

پتانسیل  97 95 91 91 11
پذیری مشاهده

استفاده نشده 
قبل از نرمالیزه 

 شدن

پتانسیل  1.1 1.1 1.9 1.9 4.1
پذیری مشاهده

استفاده نشده 
بعد از نرمالیزه 

 شدن
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 PMUقیمت  7.9 7.5 7.9 7.9 7.1
(P.U. قبل از )

 نرمالیزه شدن

 PMUقیمت  1.1 1.1 1.9 1.9 4.1
(P.U. بعد از )

 نرمالیزه شدن

-تعداد اندازه 41 44 44 44 41
گیری بحرانی 
قبل از نرمالیزه 

 شدن

1.1 1.  7  1.  7 -تعداد اندازه 4.1 1.57 
گیری بحرانی 
بعد از نرمالیزه 

 شدن

 
𝑖که  𝑣𝑖𝑗( مقدار 9در جدول ) = 𝑗و  5 = -بدست می �̂�𝑗و 𝑤𝑗( نیز مقدار5)باشد بدست آمد.در جدول می 3

 آید.
 

  �̂�3 �̂�2 �̂�1 𝑤3 𝑤2 𝑤1 های مختلف قبل و بعد از نرمالیزه شدنوزن-7جدول
 وزن اول 7 4 9 7779.1 4444.1 9999.1
 وزن دوم 7 4 5 9119.1 1599.1 7917.1
 وزن سوم 4 7 7 1919.1 1717.1 1717.1

 
( تشکیل 5(و)9( و جداول )44( طبق فرمول )1جدول ), 𝑣𝑖𝑗و 𝑤𝑗ی  حال بعد از بدست آوردن مقادیر نرمالیزه

 شود.می
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 باس 11ی شبکه های مختلف بهینههای مختلف و ترکیببرای وزن PLPI-8جدول
 شماره حالت 4 4 9 1 7

 هاPMUمکان  4,9,5,9 4,9,1,9 4,5,41,49 4,5,44,49 4,1,41,49
1.9995 1.7995 1.7995 1.7495 1.9999 PLPI  مطالق با

 وزن اول
1.1947 1.7194 1.7194 1.7117 1.7917 PLPI  مطالق با

 وزن دوم
1.7171 1.7717 1.7717 1.7791 1.1717 PLPI  مطالق با

 وزن سوم
 

ها  PMUبرای ما مهم است بهترین مکان  PMUتوان مشاهده کرد که وقتی قیمت ( می1با توجه به جدول )
باشد می 4ی ها ترکیب شماره PMUباشد بهترین مکان گیر بحرانی برای ما مهم میباشد.وقتی اندازهمی 7ی ترکیب شماره

  بندی کرده و ببینیم که کدام ترکیب بهتر است.توانیم سه شاخص را اولویتوبه همین ترتیب می
 

 

 های مختلفسازی برای حالتی مدلنتیجه  .12

باس  IEEE , 99باس  IEEE ,41باس  IEEE ,41باس 9های استاندارد شده فوق برای سیستمهای بکار گرفتهمدل
IEEE , 75  باسIEEE , 441  باسIEEE بر اساس (9شده است که در جدول )نیز بکار گرفته𝑤1 = 𝑤2و  3 = و  1 𝑤3 =  شود.لیست می  5

 
 های استاندارد مختلفی نهایی برای شبکهو ترکیب بهینه  PLPI-9جدول

 سیستم PLPImax ترکیب بهینه
 باس9 7779.1 1,9,1
 باس41 7911.1 4,9,1,9

 
 باس 41 7779.1 4,9,1,41,49,44,49

 
4,9,9,44,  41 ,45,49,41,44,49,47, 
49,94 

 باس 99 7159.1
 

4,1,1,9,47,41,41,47,41,94,99,  
91,99,14,19,71, 79   

 باس 75 7779.1
 

9,5,9,44,44,45,41,49,47,41,91, 

95,14,17,19,79,79,94,99,91,54,57, 

55,11,17,  19 ,91,91,414,  417 ,441, 
441 

 باس 441 1749.1
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با اولویت های مختلف را مطابق تمامی مطالب فوق امتحان کرد و بهترین ترکیب را متناسب توان وزنحال می
 شاخص بدست آورد.

 

 
 

 نتیجه  .11

ی بعد سه شاخص قیمت در مرحله ,ی ممکن را بدیست آوردیمهای بهینهدر این پژوهش ما ابتدا تمام ترکیب
PMU , گیری بحرانی را معرفی کردیم. سپس با استفاده از روش وزنپذیری استفاده نشده وتعداد اندازهپتانسیل مشاهده-

 های بهینه انتخاب کردیم.اولویت تعیین کرده و در نهایت بهترین ترکیب را از میان ترکیب,دهی برای سه شاخص فوق 
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