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Thesis title: A Wireless Control System for Three-Phase Load Balancing in 

Distribution Networks 
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The aim of the thesis is to design a wireless  control system for three phase loads balancing in distribution 

networks and solve the problems of the network as a result of the imbalance .This leads to avoid losses of electricity 

due to the imbalance and protect the elements of the network load with unbalanced loads which may lead to the 

collapse of the network and damage to the devices of transformers, The closest to the Iraqi citizen.The system is 

designed depending on the transformation of the electrical network into a smart network by providing consumers with 

smart meters capable of measuring the electrical quantities of the consumer and able to solve the imbalance problem. 

The first part of the work is the theoretical side ,where the algorithm is designed to test and implement the 

proposed method of balancing using the Visual Basic program. The simulation results showed that the proposed 

method with the proposed control schemes enables the system to reach the desired balance state. 

The second part of the work is the practical aspect of the design and construction of a three phase smart 

energy meter that sends the electrical quantities to the base monitoring and control station (base station). The control 

station is designed to be connected to the three phases of the electric transformer. This station is designed to be able 

to collect the consumption of all houses connected to this electric transformer and calculate the percentage of the 

imbalance (PUI%) , and if it is found that this percentage has exceeded the internationally allowed values of the 

proper system of distribution networks, it gives signals to specific houses to swap their phases and transfer them from 

one phase to another according to a special algorithm is the best priority search algorithm (The heuristic search 

algorithm). 

The last part of the work is the construction of a complete work system that combines smart energy meters 

and a number of magnetic contactors. The smart energy meter receives the commands of the selected algorithm from 

the base station, processes these commands and gives instructions to the magnetic contactors to transfer the phases of 

the load from one phase to another which makes the distribution network more stable and with an acceptable balance 

. 

 

 لهددددا تتعددددر  التددددي المشدددداكل وحددددل التوزيددددع بشددددبكات الكهربائيددددة لألحمددددال السددددلكي موازنددددة نظددددام تصددددميم هددددو األطروحددددة مددددن الهدددد  
 تحميلهدددا مدددن الشدددبكة عناصدددر وحمايدددة التدددوازن عددد م نتيجدددة الكهربائيدددة بالطاقدددة والمفقدددو ات الخسدددائر تجنددد  وبالتدددالي التدددوازن عددد م نتيجدددة الشدددبكة
 تصدددميم العراقددديم تدددم للمدددواطن األقدددر  هدددي والتدددي كهربائيدددة محدددوالت مدددن األجهدددز  وعطددد  الشدددبكة انهيدددار إلددد  تددد    قددد  متوازندددة غيدددر بأحمدددال
 الكميددددات قيددددا  علدددد  قددددا ر  ذكيددددة بعدددد ا ات المسددددتهلكين تزويدددد  خددددالل مددددن ذكيددددة شددددبكة إلدددد  الكهربائيددددة الشددددبكة تحويددددل علدددد  باالعتمددددا  النظددددام

 م التوازن ع م مشكلة حل عل  وقا ر  للمستهلك الكهربائية
 لتحقيدددد  المقترحددددة الطريقددددة وتنفيددددذ الختبددددار للخوارزميددددة محاكددددا  تصددددميم الجاندددد  األول مددددن العمددددل هددددو الجاندددد  النظددددر  حيدددد  تددددم

 مددن النظددام تمكددن المقترحددة السدديطر  مخططددات مددع المقترحددة الطريقددة إن المحاكددا  نتددائ  وبينددت Visual Basic برنددام  باسددتخ ام  التددوازن
 المطلوبة م التوازن حالة إل  الوصول

 three phase smart energy األطددوار ثالثددي ذكددي كهربددائي عدد ا  تصددميم وبنددا  الجاندد  الثدداني مددن العمددل هددو جاندد  عملددي
meter  قريبدددة وتحكدددم مراقبدددة محطدددة إلددد  الكهربائيدددة الكميدددات بإرسدددال يقدددوم (base station)   يضدددال  لتكدددون مربوطدددة علددد  تدددم تصدددميمها

 هددددذ  علددد  المربوطددددة المندددازل كددددل اسدددتهالك تجميددددع علددد  قددددا ر  تكدددون بحيدددد  المحطدددة هددددذ  تصدددميم م تددددم الكهربائيدددة األطدددوار الدددثال  للمحولددددة
 المقنندددة القدديم مدددن بدد    المسدددمو  الحدد  تجددداوزت قدد  النسدددبة هددذ  إن وجددد ت مددا إذا(%PUI)  التدددوازن عدد م نسدددبة بحسددا  وتقدددوم الكهربائيددة المحولددة
 خوارزميدددة وحسددد  آخدددر إلددد  طدددور مدددن ونقلهدددا  طوارهدددا بتبددد يل لتقدددوم محددد    لمندددازل إشدددارات تعطدددي فإنهدددا التوزيدددع لشدددبكات السدددليم للنظدددام  وليدددا

 م  (The heuristic search algorithm)األفضل بأولوية البح  خوارزمية خاصة وهي
 Magneticمتكامدددل يجمدددع بدددين العددد ا ات الذكيدددة وعددد   مدددن القواطدددع الم ناطيسدددية  الجانددد  األخيدددر مدددن العمدددل هدددو بندددا  نظدددام عملدددي 

contactor  حيددد  يسدددتلم العددد ا  الدددذكي  وامدددر الخوارزميدددة المختدددار  مدددن محطدددة المراقبدددة )base station  ويعدددال  هدددذ  األوامدددر ويعطدددي )
 عل شبكة التوزيع  كثر استقرارال وبنسبة موازنة مقبولةمإيعازات  للقواطع الم ناطيسية لنقل  طوار الحمل من طور إل  آخر  مما يج

 

 

 


