
 مقدمه -1

 نیاز مهمتر یکی نیدر سرتاسر جهان ، گرم شدن کره زم
 يانتشار گازها ادیامر، تورم ز نیا یاصل لیها است که دل ینگران

 هینقل لیو وسا یلیفس يسوختن سوخت ها قیاز طر يگلخانه ا
 عیتوز ریپذ دیتجد يمشکل ، منبع انرژ نیاست. به منظور کاهش ا

در نظر  ندهیبرق در آ دیلتو ياز واحدها یکی) به عنوان DERشده (
دولتها در سراسر جهان ، توجه  قیگرفته شده است. براساس تشو

شده به سرعت در  عیتوز ریپذ دیتجد يبه  منبع انرژ شتریهرچه ب
آگاه  ی، مصرف کننده برق در جامعه جهان نیحال رشد است. بنابرا

 یبه شبکه هوشمند فروخته م يانرژ یکند و مقدار اضاف یشرکت م
به آب و هوا  یبودن و وابستگ یتصادف لیوجود ، به دل نی. با ادشو

در برنامه  یقابل توجه یفن يبرق ، چالش ها دیتول يدر الگوها
شده  عیتوز ریپذ دیتجد يو کنترل منبع انرژ ي، بهره بردار يزیر
قبول ممکن است  رقابلیسطح ولتاژ غ کی،  نیشود. بنابرا یم جادیا

 ) رخ دهد.PCC( مشتركغالباً در نقطه اتصال 
ولتاژ کمتر  ای ولتاژ بیش از حد صورتتواند به  یم مشکالت نیا
ناخواسته در  يولتاژ ها که اینشود  ظاهرشبکه برق  يبرا از حد

 يکننده ها میتنظ شود. یظاهر م عیشبکه قدرت توز يباس ها
شده  عیتوز يدرهایشده از ف يزیبرنامه ر يها تیدر موقع دیولتاژ با

شبکه  یارتباط يها رساختینکته قابل توجه ، ز نصب شوند.
 ي است کهانرژ تیریو مرکز مد ریزشبکه ها نیهوشمند دو طرفه ب

ولتاژ مورد  میمسائل مربوط به تنظ آسان سازي يتواند برا یم
و امکان کنترل متمرکز را در ریزشبکه هاي  ردیاستفاده قرار گ

 هوشمند فراهم می کند.
هوشمند  يانرژ تیریمد يستمهایس نیچن يدیکل میمفاه

توانند از  ی) هستند که مIoT( اءیاش نترنتیا میهمزمان با مفاه
 دیتجد يمنبع انرژ يریاندازه گ يارهایمع یخصوص میو حر تیامن
دور  اریو اتصال بس کپارچهی يهمکار تیشده ، قابل عیتوز ریپذ

نسل پنجم  یبه اهداف ، شبکه ارتباط یابیدست يبرا استفاده کنند.
)5Gاست که به اهداف  ندهیآ يها رساختی) زIoT کند. یکمک م 
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تواند  یبر اساس شبکه اطالعات و ارتباطات ، شبکه هوشمند م
شده منتقل  عیبه مرکز کنترل توز ياطالعات را از مرکز کنترل مرکز

) و نظارت بر زمان SEحالت ( قیدق نیامکان تخم نیکند ، بنابرا
 کند. یرا فراهم م ریدپذیتجد يمنطقه گسترده از منابع انرژ یواقع

غالباً روش حداقل مربعات  روین ستمیحالت س نیاول از همه ، تخم
را  یوزن ماندهیباق يکند که حداقل مربعات خطاها یم اجرارا  یوزن

مشروط  سیماترگین حال ، ممکن است  نیرساند. با ا یبه حداقل م
و روش تخمین اکستندد کالمن فیلتر  نیب يا سهیبعدًا ، مقا باشد.

شده  عیتوز يایحالت پو تخمین يبرا  1يرپارامتریانتشار باور غ
 .[8]انجام شده است

 ستمیمحاسبه حالت س يبرا NBPروش  کیبه طور خاص ، 
بهتر از  NBPدهد که عملکرد  یشده است ، نشان م جادیقدرت ا

 یمبتن امیانتقال پ تمیالگور کی [10]و  [9]در  است. EKF تمیالگور
قدرت ارائه شده  ستمیس تیوضع تخمین يبر نمودار فاکتور برا

 ضریبو  ریمتغ ي، نمودار عامل مستلزم گره ها یاست. به طور کل
سنسور هستند ،  يریاندازه گ یمنطق شیعامل نما يگره ها است.

 .[9]در واقع وجود ندارند ریمتغ يکه گره ها یدر حال
 نیبا قوان ضریبو  ریمتغ يگره ها نیتوان ب یاطالعات را م نیا

 کی [10],[9]پردازش و انتقال داد. ییشده محصول نها نییتع
 ستمیجالب توجه مربوط به س يخواص ساختار يدارا BP تمیالگور

 گنالیس ییرمزگشا نهیدر زم یرخطیبازخورد غ یکینامید يها
 .[11]است یافتیدر

در  BPبر  یمبتن يبرآورد آمار يها کی، تکن یبه طور کل
را ارائه  يتواند عملکرد بهتر یصورت عدم وجود چرخه در نمودار م

 .[12]دهد
 موجود در ستمیس یواقع يتواند به حالت ها یروش م نیا

که چرخه ها در  یهنگام مانند به نظر برسد. یدرخت پیکربندي
مجرا شود و  جادیروش ممکن است باعث ا نینمودار وجود دارند ، ا

منحرف  یزده شده ممکن است از حالت واقع نیحالت تخم
 .[13,12]شود

احتمال  عیاز عملکرد توز ن فیلترکالم کردی، رو نیعالوه بر ا
 کند. یو احتمال داده استفاده م ستمیس تیوضع

کل مجموعه  يبه جا یتصادف يریاستفاده از اندازه گ لیدل به
 يها ستمیس يو برا دارد عتریسر یموجود ، محاسبات يداده ها

 .[14]دهد یبخش را انجام م تیعملکرد رضا یتصادف اریبس
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هوشمند  زشبکهیکنترل متمرکز ر يبرا يکردیمقاله رو نیدر ا
 زشبکهیر کیارائه شده است. اول از همه ،  IoTبا استفاده از شبکه 

حالت  يمدل فضا کیبه عنوان  DER نیشامل چند ریپذ دیتجد

1 Nonparametric belief propagation 

 
 
 
 
 



 شود. یمدل م وستهیپ یخط
حالت  يفضا ستمیها به س تیمدل با توجه به عدم قطع نیا

 يهوشمند برا يشده است. سپس سنسورها لیگسسته تبد یخط
. پس از رندیگ یقرار م زشبکهیدر اطراف ر يریبدست آوردن اندازه گ

 یمبتن 5G یشبکه ارتباط قیاز طر زشبکهیر يها يریآن ، اندازه گ
 يفناور نیشود. ا یم لمنتق يانرژ تیریمرکز مد کیبه  IoTبر 

و  يجمع آور يدو طرفه برا یارتباط يوندهایبا ارائه پ IoTارتباطات 
پرداختن به چالش  يبرا ی، فرصت زشبکهیر تیاطالعات وضع نیتخم

شبکه هوشمند ، ما  یارتباط رساختیز نیرا برآورد است. بر اساس ا
 يابا استفاده از روش کنترل مقاوم   بر يکنترل کننده مرکز کی

روش ذکر شده توسط  ی. اثربخشمیکن یم شنهادیکنترل ولتاژ پ
هوشمند که  زشبکهیر کیبا استفاده از  يعدد يها يساز هیشب

 شود.  یم دییها است ، تأ DERشامل 
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در مناطق مختلف در  IoT يکاربرد يوهای، سنار قتیدر حق
ها و  انهیپس از اختراع را IoTنشان داده شده است.  ریز 1 شکل

در نظر گرفته  تالیجید يانقالب در فناور نیبعنوان آخر نترنتیا
 شده است.

 
: ساختار خروجی یک سیستم چندسنسوري آسنکرون 1شکل 

]17[ 
 يساخت ها ریز یطراح یاصل يایاز منظر شبکه برق ، مزا

 يزهایاز چ ي، شبکه ا یاز نظر فن شبکه هوشمند را به همراه دارد.
 يند ، سنسورهاهوشم اءیهوشمند ، اش يناهمگن مانند دستگاه ها

هوشمند ، برچسب ها و خوانندگان فرکانس  يهوشمند ، محرك ها
 انهی) و راGPS( یجهان یابی تیموقع يها ستمی) ، سRFID( ییویراد
توانند در  یم يموارد نیچن دهد. یشده را نشان م هیتعب يها
از برنامه  یبانیپشت يمختلف مستقر شوند و از آنها برا يها طیمح
اطالعات ، پردازش  يمانند جمع آور بریسا یکیزیمتنوع ف يها

روشن  يبرا استفاده کنند. کی، کنترل و تحر ییاطالعات ، شناسا
 يفضا نیاطالعات موجود ب 2، شکل بهتر مطلب درك و  شدن

 دهد.یرا نشان م IoT رساختیبا استفاده از ز یکیزیف يو فضا بریسا

 
 ]17[ مختلفنحوه جابجایی اطالعات بین فضاهاي : 2شکل 

 یکیزیف يشده در فضا دیشود که اطالعات تول یمشاهده م
امر به نوبه خود  نیشود که ا یمنتقل م بریسا يبه فضا ریتفس يبرا

و  يدیبریه یکیالکتر هینقل لهیوس نیمانند پالگ یکیزیف طیبر مح
،  ياقتصاد لیدال لیبه دل گذارد. یم ریارتباطات شبکه هوشمند تأث

 ندهیفزا یآگاه ي، بخش انرژ یفن لیدال نیو همچن یطیمح ستیز
 تیو قابل یاثربخش تیتقو يشبکه هوشمند برا يها ياز فن آور يا

 دیتجد يمنظر ، منبع انرژ نیاز ا برق دارد. يشبکه ها نانیاطم
 يها هی، آرا يدیخورش يشده مانند سلول ها عیتوز ریپذ

هوشمند  عیتوز يدر قالب شبکه ها يباد يها نیو تورب کیفتوولتائ
هوشمند و اندازه  ياز نظر دستگاه ها شده اند. کپارچهیدر شبکه 

نظارت از راه دور و برآورد  يرا برا یهوشمند ، آنها نقش مهم يریگ
قابل  تیوضع نیتخم کنند. یم فایا يانرژ يها ستمیس تیوضع

برق  يشبکه ها ونیاتوماس لیتکم يبرا یاصل کیتکن کیاعتماد 
  است.

سازي منبع انرژي تجدیدپذیر توزیع شده با ارتباط مدل  -5
 اینترنت اشیاء

 یشده چندگانه را نشان م عیتوز يبخش مدل منابع انرژ نیا
، مدل مشاهده ، اندازه  IEEE خط  4 عیتوز ستمیدهد که به س

متصل شده  اینترنت اشیاء یارتباط يها ستمیو س کنواختی يریگ
 .[15]است

 : IEEE خط 4 عیتوز ستمیشده متصل به س عیتوز يمنبع انرژ
دهد  یرا نشان م IEEE خط 4 عیتست توز يدرهایف 3شکل 

 شوند. یوصل م یمبدل به بار محل قیکه از طر
 



 
 ]IEEE ]15 خط 4 عیتست توز يدرهایف: 3 شکل           

است  نینشان داده شده است فرض بر ا 4همانطور که در شکل 
 استفاده شده است.شده به عنوان مدل  عیتوز يکه چهار منابع انرژ

 
 ]15[ چهار منبع توزیع شده: 4شکل                

 :مشخص شده است به صورت زیرآنها  يولتاژ ورود، منابع ولتاژ

1 2 3 4( ) (1)T
p p p p pV v v v v=  

 شده عیتوز يمنابع انرژام ولتاژ ورودي iهست که  piVاینجا 
) PCCبه نقطه برق متناوب ( شده عیتوز يچهار منابع انرژمی باشد. 

 :شوند که ولتاژ آنها توسط یبرق متصل م یبه شبکه اصل

1 2 3 4( ) (2)T
sV V V V V=  

هستند.  اتصال مشترك نقطه ولتاژام iهست که   iVدر اینجا 
ولتاژها  نیها ، ا شده عیتوز يحفظ عملکرد مناسب منابع انرژ يبرا

که  مرجع نگه داشته شوند. رینقطه اتصال مشترك در مقاد اید درب
هدف کنترل کننده طراحی شده نگه داشتن این ولتاژ در مقادیر 

شده و  عیتوز يمنابع انرژ هر نیسلف اتصال ب کمرجع می باشد. ی
بدست آوردن معادالت ولتاژ  يحال برا شبکه برق وجود دارد. هیبق
 یاعمال م ریزشبکه نیدر ا با استفاده از تبدیل الپالس ،  يره اگ

 معادله ولتاژ گره توسط: شود.
11(s) (s) ( ) (3)S C PY V L V s

S
−=

  
1که در فرمول فوق  2 3 4(L , , , )C C C C CL diag L L L=  وY(s) 

 .هست شبکه قدرت تانسیادم سیماتر
 یحالت خط يرا به مدل فضا یشکل الپالس میتوان یحال م

 بررسی کرد. [15]توان در  یرا م خالصه این تبدیل .میکن لیتبد
برابر  یکیزیحالت ف يفضا ستمیس دینامیکبه طور معمول، 

 است با:
( ) ( ) ( ) ( ) (4)x t Ax t Bu t n t• = + +  

)فوق  4که در معادله  ) S refX t V V= که انحراف ولتاژ  −

ولتاژ مرجع نقطه  refVمی باشد. که  اتصال مشترك حالت نقطه

 اتصال مشترك می باشد.
)فوق  4 همچنین در فرمول ) p prefu t V V= که انحرف  −

تالش کنترلی مرجع می باشد.  prefVکنترل ورودي می باشد. که 
 براي آن تعریف می شود. Qnنویز می باشد که با ماتریس   n(t)که 

به صورت زیر تعریف شده  B يورود سیو ماتر Aحالت  سیماتر
 :است

 
 يتوان به شکل فضا یرا م زمان ثابتحالت  يمدل فضا

 : نوشت ریگسسته حالت ز
( 1) ( ) ( ) ( ) (5)d d dx k A x k B u k n k+ = + +  

 
    پارامتر هاي  فوق زمان گسسته حالت سیستم 5معادله در 

, , n ( )d d dA I A t B B t tn k= + ∆ = ∆ =  د.نمی باش∆
را حس کنند  ریزشبکه يتوانند حالتها یهوشمند م يسنسورها

 دهند: لیتشک ریمدل ناظر را به صورت ز کیتا 
( ) ( ) ( ) (6)y k Cx k w k= +  

 W(k)ماتریس اندازه گیري است،  Cاندازه گیري و  y(k)که 
 نشان می دهد. Qwdنویز اندازه گیري می باشد که با ماتریس 

 یم عیتوز میس یب يسنسورها يریمشاهده از اندازه گ نویز
 میس یحسگر ب ياطالعات مشاهده شده توسط شبکه ها .باشد

)WSNبا استفاده از فناور (5 يها يG کینزد هیپا ستگاهیبه ا )BS (
 نشان داده شده است. زیر 5 شود همانطور که در شکل یمنتقل م

 
 

 ] 15[ ساختار انتقال شبکه هاي حسگر بی سیم 5شکل

اندازه  گنالی، هر س هیپا ستگاهیا نیا کنواختی يریاندازه گ
  کند. یها نقشه م تیاز ب يرا به دنباله ا يریگ

 :IoT یشبکه ارتباط



 يانرژ تیریمد ستمیبه س ریزشبکهانتقال اطالعات حالت  يبرا
روش  کی) به عنوان BPSK( ییفاز دودو رییتغ نگیدی، از کل
 یم BPSK قیاز طر b (k) تیدنباله ب .می کننداستفاده  ونیمدوالس

 کند. یم افتیرا در k(Sمدوله شده ( گنالیگذرد و س
s (k) باعث ایجاد نویز می شودگذرد و  یم نترنتیا قیاز طر. 

و  IoT یشبکه ارتباط زیر، شکل  بیشتر موضوع نشان دادن يبرا
  دهد. یرا نشان م ایحالت پو نیروند تخم

 
 ]15بلوك دیاگرام مدل مورد بررسی [ 6شکل              

 :شود یم فرمول زیر نشان دادهتوسط  تیریمد ستمیس
( ) ( ) ( ) (7)r k s k e k= +  

نویز می  AWGNنویز سفید گوسی اضافه شده  e(k) که در آن
که  میریگ یرا در نظر م سیستم توزیع تجدید پذیرما چهار  .باشد

به  DERهر  است. يبردار چهار بعد کی ستمیدر آن حالت س
متصل است که به عنوان حالت  IEEE خط 4 عیتوز يها ستمیس

پارامتر  کیبا  وستهیحالت پ يفضا ستمیس کنند. یکار م رهیجز
داده  بیگسسته تقر یزمان يفضا ستمیاندازه کوچک مرحله به س

  شده است.
کنترل معموال از ساختار کنترل متمرکز و توزیع شده براي 

رکز براي کنترل اولیه استفاده ثانویه و از ساختار کنترل غیر متم
گردد. با توجه به پیشرفت هاي اخیر در تکنولوژي مخابراتی امکان می

دریافت و ارسال اطالعات در بستر ارتباطی در ریزشبکه را فراهم 
آورده است. این امر استفاده از طرح کنترل توزیع شده و کنترل 

بسیار آسان کرده است. در این طرح کنترل کننده ها با  متمرکز را
یکدیگر از طریق شبکه مخابراتی ارتباط دارند و با استفاده از 
اطالعات و اندازه گیري هاي محلی و اطالعات واحد هاي مجاور 

 .[7]رفتار هماهنگ همه واحدها می شود باعث

 
 ]7[ساختار کنترل متمرکز در ریزشبکه 7شکل          
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