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چکیذٌ — پیچیذگی ريز افسين سیستم َای قذرت ،در کىار پیطرفت اديات الکتريویک قذرت ي مىابع تًلیذ پراکىذٌ ،اَمیت تطخیص پذیذٌ
َای مختلف ي مخرب از جملٍ حالت جسیرٌ ای را در سیستم َای قذرت ،صذ چىذان ومًدٌ است .در ایه مقالٍ ،ريضی جذیذ مبتىی بر تبذیل
مًجک سیگىال يلتاش ،بٍ مىظًر تطخیص حالت جسیرٌ ای ارائٍ می ضًد .ایه ريش در کىار سادگی ي سرعت ،دقت بسیار زیادی دارد .در کىار
خصًصیات فًق ،ضاخص ارائٍ ضذٌ ،قابلیت تمایس سایر پذیذٌ َای مًجًد در ضبکٍ ،از جملٍ اتصال کًتاٌ ،باال زدگی ي فريافتادگی يلتاش ي تغییرات
بار را وسبت بٍ حالت جسیرٌ ای دارا بًدٌ ي احتمال تطخیص اضتباٌ را تا حذ زیادی کاَص می دَذ.

ٍاصُّبی ولیسی — تؾریص رشیزُ ای؛ تَلیس پزاوٌسُ؛ ًَاحی غیزلبثل تؾریص ؛ تجسیل هَره

 -1مقذمٍ
اّویت ٍ رٍاد ثِوبرگیزی هٌبثغ تَلیس پزاوٌسُ ٍ تزسیسپذیز زر
ؽجىِی تَسیغ ثِ عزػت زر حبل افشایؼ اعت .یىی اس هْوتزیي
چبلؼّبی عیغتوْبی تَلیس پزاوٌسُ ی هتصل ثِ ؽجىِ اػن اس
فتٍَلتبییه ،ثبزی ،زیشل ٍ ٍ ...لَع حبلت رشیزُ ای اعت وِ زر
آى لغوتی اس ؽجىِ اس هبثمی ؽجىِ رسا ؽسٍُ ،لی تَعظ هٌبثغ
تَلیس پزاوٌسُ ثِ وبر ذَز ازاهِ هیسّس .اس آًزب وِ وبروزز ؽجىِ
ی رشیزُ ای ؽسُ ذغزًبن اعت ٍ هیتَاًس هؾىالت ثغیبری زر
ؽجىِ ایزبز ًوبیس ،حفبظت ضس رشیزُای ثزای ایٌَرتزّبی
هتصل ثِ ؽجىِ یه ٍیضگی هْن ٍ الشاهی هحغَة هیؽَز ٍ
رٍػّبی هتؼسزی رْت تؾریص رشیزُای ؽسى یه لغوت اس
ؽجىِ زر همبالت ارائِ ؽسُ اعت [ً .]4-1بهغلَة ثَزى ٍرَز
یه رشیزُ زالیل هتؼسزی زارز وِ ػوستبً هزثَط ثِ ایوٌی،
لبثلیت اعویٌبى ٍ حفظ ویفیت تَاى تحَیلی ثِ ثبرًسّ .سف
رٍػّبی تؾریص حبلت رشیزُای آؽىبر عبسی ٍرَز رشیزُ ٍ
عپظ تَلف تشریك تَاى ثِ رشیزُ اعت .رٍػّبی تؾریص
حبلت رشیزُای ثِ چْبر زعتِی ولی تمغین هیؽًَس وِ زر
ؽىل ً 1ؾبى زازُ ؽسُ اًس.

ؽىل  :1زعتِثٌسی ولی رٍػّبی تؾریص حبلت رشیزُای []5
رسٍل  :1سهبىّبی هزبس ثزای تؾریص حبلت رشیزُای
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سهبى عپزی ؽسُ ثیي لحظِی ایزبز حبلت رشیزُای ٍ لحظِی
آؽىبرعبسی آى ً Run on Timeبم زارز .ایي سهبى ثزای یه
رٍػ تؾریص رشیزُ ای ثبیس ووتز اس همسار هؾرص ؽسُ زر
اعتبًسارز ثبؽس .ایي سهبى زر اعتبًسارز ثب تَرِ ثِ ػَاهل
هتؼسزی هبًٌس ٍرَز یب ػسم ٍرَز رلِّبی ثب ثبسثغت تؼییي
هیگززز ٍ اس آًزب وِ ؽزایظ عیغتنّبی لسرت زر وؾَرّبی
هرتلف هتفبٍت اعتٌَّ ،س اعتبًسار رْبًی ثزای Run on Time
ٍرَز ًسارز .رسٍل  1هَیس ایي هغلت اعت .زر ایي همبلِ رٍؽی
رسیس ثزای تؾریص حبلت رشیزُ ای اس عبیز ذغبّبی هزعَم
ؽجىِ هجتٌی ثز تجسیل هَره رائِ ذَاّس ؽس .ثسیي هٌظَر،
اثتسا ثحخی رارغ ثِ هبّیت تجسیل هَره ٍ وبرثزز آى زر
تؾریص حبلت رشیزُ ای ذَاّس ؽس ،عپظ هسل ارائِ ؽسُ
هَرز ثحج لزار هی گیزز .زر ازاهِ ؽبذص هَرز ًظز ارائِ ؽسُ ٍ
زر ًْبیت ًتبیذ تؾریص ذغب هَرز ثحج ٍ ثزرعی لزار هی
گیزز.
 -2تبذیل مًجک ي کاربرد آن در تطخیص حالت جسیرٌ
ای
ثب تَرِ ثِ ًمصْبیی وِ تجسیل فَریِ زر سهیٌِ تؾریص ذغب زر
عیغتن ّب زاؽت ،تَرِ هحممیي ثِ عَی تجسیل هَره رلت
ؽس .ایي تجسیل یه تجسیل ریبضی هجتٌی ثز تجسیل یه عیگٌبل
ثِ اًَاع همیبط ثٌسی ٍ ربثزب ؽسُ یه تبثغ زیگز (Mother
) Waveletاعت [ .]6تجسیل هَره یه عیگٌبل ثِ صَرت
هزوَع چٌس تبثغ وِ ایي تَاثغ ،ربثزب ؽسُ ٍ همیبط ثٌسی
ؽسُی یه تبثغ اصلی ّغتٌس ًَؽتِ هیؽَز [ .]7هْنتزیي
زلیل اعتفبزُ اس تجسیل هَره ثبال ثَزى ّوشهبى ٍضَح ٍ زلت
سهبًی ٍ فزوبًغی ایي تجسیل اعت .تجسیل هَره لبزر ثِ ًؾبى
زازى ثزذی اس ذصَصیبت عیگٌبل اعت وِ عبیز تجسیالت
تَاًبیی ًؾبى زازى آى را ًسارًس ٍ حیي تجسیل ایي ذصَصیبت را
اس ثیي هیثزًس .اس ایي ذصَصیبت هیتَاى :ؽیتّبی سیبز زر
تبثغً ،مبط ؽىغت زر تبثغً ،بپیَعتگی هؾتمبت هزتجِ ثبالی
تبثغً ،مبط هبوشیون ًَن تیش تبثغ ٍ ذَز هؾبثْی (self
) similarityتبثغ را ًبم ثزز .ثب تَرِ ثِ ًىبت ثیبى ؽسُ ٍ زر یه
رولِی صزیح ٍ ٍاضح هیتَاى گفت وِ تجسیل هَره یه زیس
رشئی ٍ وبهالً هٌغمِای اس تبثغ ارائِ هیزّس .ایي ذبصیت زلت
وبر را ثبال هیثزز زر حبلی وِ تجسیلی ّوبًٌس فَریِ یه زیس ولی
اس یه پزیَز عیگٌبل ارائِ هیزّس[ّ .]8ز تبثؼی وِ ثِ ػٌَاى
هَره ثِ وبر گزفتِ هیؽَز ،زارای هیبًگیي صفز ٍ اًزصی ٍاحس

اعت .هغبثك آًچِ لجالً گفتِ ؽس ،تجسیل هَره یه ؽوبی
سهبًی ،فزوبًغی اس عیگٌبل ارائِ هیوٌس وِ زر رْت همبثل
رٍػّبی هجتٌی ثز فَریِ وِ اثؼبز پٌززُ زر آىّب حبثت اعت ،زر
ایي تجسیل اثؼبز پٌززُّب هتغیز اعت وِ ایي تغییز اثؼبز
ذصَصیتّبی ؽگزفی را ثزای ایي تجسیل زر پی ذَاّس زاؽت.
 -1-2تبذیل مًجک گسستٍ
هفَْم گغغتِ ثَزى ثِ همبزیز همیبط ٍ ربثزبیی اؽبرُ زارز.
تجسیل هَره گغغتِ ؽبهل ًوًَِ ثززاری اس پبراهتزّبی
ربثزبیی ٍ همیبط اعت ٍ ثِ ذَز تبثغ زر لسم اٍل احزی ًسارز.
ایي اهز ثبػج ٍضَح فزوبًغی ثبال زر فزوبًظّبی پبییي ٍ ٍضَح
سهبًی ثِ ثبال زر فزوبًظّبی ثبال هیؽَز .تجسیل ریبضی تجسیل
هَره گغغتِ ثِ صَرت سیز تؾزیح هیؽَز.
) (

تجسیل هَره گغغتِ عیگٌبل  xاس عزیك ػجَر ایي عیگٌبل اس
یه ثبًه فیلتزی حبصل هیؽَز .اٍل ًوًَِ اس یه فیلتز پبییي
گذر ثب پبعد ضزثِ  gػجَر هیوٌس ٍ حبصل ایي زٍ اعتً .وًَِ
ّوچٌیي اس یه فیلتز ثبال گذر ثب پبعد ضزثِ  hػجَر ذزٍری
فیلتز ثبالگذر عیگٌبل رشئی ) (Detailاعت ٍ ضزیت رشئی اس آى
حبصل هیؽَز ٍ ذزٍری فیلتز پبییيگذر عیگٌبل ترویي
) (Approximateاعت ٍ ضزیت ترویي اس آى ثِ زعت هیآیس.
ًىتِ ی هْن ثؼسی زر هَرز فیلتزّب ایي اعت وِ ایي زٍ فیلتز ثِ
ّن هزثَط ّغتٌس .زر ؽىل  2هزاحل ثِ زعت آٍرزى تجسیل
هَره گغغتِ اس رٍػ فیلتزّبی پی زر پی )(Cascade filter
زیسُ هیؽَز.

ؽىل  :2هزاحل ثِ زعت آٍرزى تجسیل هَره گغغتِ اس رٍػ فیلتزّبی پی
زر پی ).]6[ (Cascade filter

2312

www.SID.ir

Archive of SID
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز 21،ﺗﺎ  23اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1395

 - 2-2کاربرد تبذیل مًجک برای تطخیص حالت
جسیرٌ
ثب تَرِ ثِ هغبلؼبت صَرت گزفتِ زر سهیٌِ تؾریص
رشیزُای ؽسى ،رٍػّبی پغیَ تؾریص ذغب ثز هجٌبی
اثشار پززاسػ عیگٌبل ثِ وبر رفتِ زر رٍػ ثِ صَرت سیز
زعتِ ثٌسی هیؽَز [.]9

عزی ٍ همبٍهت تزاًغفَرهبتَر ٍاعظ (زر صَرت اعتفبزُ) ثبؽس.
اًسٍوتبًظ هؼبزل ًؾبًگز اًسٍوتبًظ فیلتز عزی ٍ اًسٍوتبًظ
ًؾتی تزاًغفَرهبتَر ٍاعظ (زر صَرت اعتفبزُ) اعت.

ؽىل ٍ :4احس تَلیس پزاوٌسُ هجتٌی ثز هجسل الىتزًٍیه لسرت

زر ؽزایظ ٍصل ثِ ؽجىِی اصلی ،هجسل تَعظ یه وٌتزل
وٌٌسُی رزیبى هحَرّبی  dqوِ ثب ثززار ٍلتبص ًمغِی اتصبل
هؾتزن ثب ؽجىِ عٌىزٍى ؽسُ ،وٌتزل هیؽَز .زر ًتیزِ هجسل
زر ٍالغ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ رزیبى وٌتزل ؽسُ ػول هیوٌس .ثب
ایي ٍرَز ایي وٌتزل وٌٌسُ تٌظین ٍلتبص ٍ فزوبًظ را ثِ ؽجىِی
اصلی ٍاگذار هیوٌس .یؼٌی فزوبًظ ذزٍری هجسل  50یب 60
ّزتش اعت تٌْب ثِ ایي زلیل وِ ثب ثززار ٍلتبص ًمغِ اتصبل
عٌىزٍى ؽسُ اعت .ایي ثززار ٍلتبص ثب فزوبًغی وِ تَعظ
ؽجىِی اصلی ثِ آى تحویل هیؽَز هیچزذسٌّ .گبهی وِ
هٌجغ اس ؽجىِی اصلی رسا هیؽَز ٍ زر ؽزایظ رشیزُای لزار
هیگیزز ایي وٌتزل وبفی ًیغت ٍ هٌجغ ثبیس ثسٍى ووه
ؽجىِی اصلی ٍلتبص ٍ فزوبًظ ذَز ٍ ثبر را تٌظین وٌس.
زر ایي عیغتن یه هٌجغ تَلیس پزاوٌسُ ثب هحزن اٍلیِی ٍلتبص
 dcضوي تغذیِی ثبر هحلی ذَز اس عزیك یه تزاًغفَرهبتَر ثِ
ؽجىِی تَسیغ فؾبر ضؼیف ٍ 208لت هتصل ؽسُ اعت (ؽىل
 .)5زر ایي حبلت وٌتزل ٍلتبص ٍ فزوبًظ را ؽجىِی اصلی اًزبم
هیزّس ٍ هجسل  DC/ACثِ ػٌَاى یه هٌجغ رزیبى وٌتزل

ؽىل  :3زعتِ ثٌسی رٍػّبی تؾریص حبلت رشیزُای ثز هجٌبی اثشار
پززاسػ عیگٌبل []9

زر [ ]10اس تغییزات تَاى ذزٍری یه عیغتن ته فبس ثزای
تؾریص حبلت رشیزُای اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ایي رٍػ تَاى
ذزٍری  DGثِ ػٌَاى ٍرٍزی تجسیل هَره گغغتِ ثِ وبر رفتِ
اعت ٍ زر ثِ ووه عیگٌبلّبی ذزٍری عغح پٌزن تجسیل
هَره ،ضزایجی رْت تؾریص ذغب ثِ زعت آهسُ اعت .زر
[ ]11اس اًزصی عیگٌبل عغح زٍم تجسیل هَره ٍلتبص عیغتن
رْت تؾریص ذغب اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر ایي رٍػ تبثغ
هَره هبزر  dbاًتربة ؽسُ اعت .ثز هجٌبی ایي رٍػ ،حبلت
رشیزُای سهبًی اتفبق هیافتس وِ ضزایت ثِ زعت آهسُ اس همسار
هؾرصی افشایؼ یبثس .زر ایي رٍػ ٍ رٍؽی وِ زر [ ]12ثِ وبر
رفتِ اعت ،ثِ ًحَُی اًتربة تبثغ هَره هبزر ٍ ّوچٌیي
عبذتبر تؼییي ثبًس فزوبًغی هَرز ًظز اؽبرُای ًؾسُ اعت.

ؽًَسُ ػول هیوٌس.

 -3ضبیٍ سازی مىابع تًلیذ با ياسط مبذل الکتريویک
قذرت
ایي ًَع هٌجغ تَلیس پزاوٌسُ ؽبهل زٍ ثرؼ ،یىی هسار لسرت
هجسل ٍ زیگزی هسار وٌتزلی آى اعت .ؽىل سیز زیبگزام
ؽوبتیه چٌیي هٌجغ تَلیس پزاوٌسُای را وِ ثِ لغوتی اس
ؽجىِی تَسیغ هتصل ؽسُ اعتً ،ؾبى هیزّس .عوت ؽیي dc
زر ایي هٌجغ تَلیس پزاوٌسُ ثصَرت یه هٌجغ ٍلتبص  dcزر ًظز
گزفتِ ؽسُ اعت .عزف ً acیش ثِ صَرت یه هسار عِ فبس ثب
ػٌبصز عزی همبٍهت ٍاًسٍوتبًظ ًؾبى زازُ هیؽَز .همبٍهت
هؼبزل هیتَاًس ؽبهل تلفبت حبلت ّسایت ولیسّب ،همبٍهت فیلتز

ؽىل  :5هجسل ؽجیِ عبسی ؽسُ زر  PSCAD/EMTDCهتصل ثِ ثبر
هحلی ٍ ؽجىِی تَسیغ
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رسٍل  :2هؾرصبت هٌجغ تَلیس ثب ٍاعظ الىتزًٍیه لسرت
پارامتر
تًان وامی
يلتاش وامی

ثزذَرزارًس ،زر ًتیزِ ثبیس زر توبهی حبلتّب ؽزایظ یىغبى
ثبؽس .ثسیي هٌظَر ،زر توبهی ؽجیِ عبسی ّب ذغب زر لحظِ 0/5
حبًیِ رخ هی زّس .زر توبهی حبلت ّب تجسیل هَره عیگٌبل
ٍلتبص ؽجىِ هحبعجِ ذَاّس ؽس .یىی اس وبرّبی هْوی وِ زر
ایي ثرؼ اًزبم ؽسُ اعت ٍ ایي رٍػ را ًغجت ثِ عبیز
رٍػّبی تؾریص ذغب هتوبیش هیوٌسً ،زهبلیشُ وززى زاهٌِ
عیگٌبلّبی  Diهَرز ًظز ًغجت ثِ حبلت ثسٍى ذغبی ّوبى
عیگٌبل ،اعت .ایي ثسیي هؼٌی اعت وِ چٌبًچِ ثیؾیٌِ ی
زاهٌِ عیگٌبل  Diزر حبلت وبر ػبزی ،لجل اس ٍلَع ذغب ،ثزاثز a
ثبؽس ،ول زاهٌِ ثز  aتمغین هیؽَز .ایي رٍػ هشایبیی زارز وِ
زر ازاهِ ثِ آى پززاذتِ هیؽَز .هشیت اٍل ایٌىِ ،ثِ ایي صَرت
تغییزات رخ زازُ زر احز ٍلَع ذغب ثْتز ًؾبى زازُ هیؽَز ٍ ایي
هغلت وبر تؾریص ذغب را عبزُتز هیًوبیس .هشیت زٍم ایٌىِ،
ًزهبلیشُ وززى زاهٌِّبٍ ،اثغتگی ؽبذصّبی تؾریص ذغب را
ثِ عیغتن هَرز ثزرعی ون هیوٌس .ایي ثِ ایي هؼٌی اعت وِ
ایي ؽبذصّب ًِ تٌْب ثزای عیغتن ربری ثلىِ ثزای عبیز
عیغتنّب ًیش وبرایی ذَاٌّس زاؽت .زر ازاهِ ثِ ثزرعی
حبلتّبی هرتلف ؽجىِ ٍ هَره عیگٌبل ٍلتبص آىّب پززاذتِ
هی ؽَز.ػالٍُ ثز ایي ،ثِ هٌظَر ایٌىِ تغییزات عیگٌبلّبی Di
ثْتز هؾبّسُ ؽَز ،ایي عیگٌبلّب یىغَ ًیش هیؽًَس .زر ؽىل 6
رًٍس ثِ ٍرَز آهسى ؽبذص فَق تؾزیح ؽسُ اعت.
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ؽىل  :6رًٍس ثِ ٍرَز آهسى ؽبذص ًزهبلیشُ ٍ یىغَ ؽسُ

ّوبىعَر وِ هؾبّسُ هیؽَز ،زر لسم اٍل عیگٌبل ثز هجٌبی
زاهٌِ حبلت عبلن آى ،وِ زر ایٌزب حسٍز  0/0041اعت ،تمغین ٍ
عپظ یىغَ هیؽَزّ .وبىعَر وِ پیؼ اسایي ًیش ثساى پززاذتِ
ؽس ،حبلت وبروزز ػبزی عیغتن ثِ ػٌَاى هزرغ ثزای تؾریص
ذغبعت .زر ؽزایظ وبر ػبزی عیگٌبل رزیبى ٍ ٍلتبص عیغتن
وبهالً عیٌَعی ٍ ثب زاهٌِ حبثت ّغتٌس .ثِ ػالٍُ فزوبًظ ًیش
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ّز یه اس تَاثغ هَره هبزر ،هحبعجبت ٍ فیلتزّبی هتفبٍتی
زارًس وِ ثز هجٌبی ایي تفبٍت ،ذصَصیتّبی هرتلفی اس
عیگٌبل را آؽىبر هیوٌٌس .ثٌبثزایي یه تبثغ هَره هبزر ،هوىي
اعت ثزای یه وبرثزز هٌبعت ٍ ثزای وبرثززی زیگز ًبوبرآهس
ثبؽس .یىی اس ًىبتی وِ ثبیس ثِ آى تَرِ زاؽت ایٌغت وِ،
اًتربة تَاثغ هَره هبزری وِ ثِ عیگٌبل اصلی ؽجیِ ّغتٌس،
ثِ ضزایت هَرىی ثب زاهٌِ ثیؾتز هیاًزبهس [ .]13ثب تَرِ ثِ
آًچِ زر هَرز تؾریص حبلت رشیزُای زر هزارغ هرتلف آهسُ،
ذبًَازُ تَاثغ هَره اس ًَع  dbوبرثزز فزاٍاًی زر رًٍس تؾریص
ػیت عیغتنّبی لسرت زارًسً .ىتِ لبثل تَرِ زر هَرز
تؾریص ػیت زر عیغتنّبی لسرت ،عزػت تؾریص اعت.
ثسیي هؼٌی وِ ایي رًٍس ثبیس اس عزػت لبثل لجَلی ثزذَرزار
ثبؽس تب رًٍسی وبرا ثِ حغبة آیس .اس آًزب وِ عبزگی رٍػ زر
ػیي وبرایی سیبز آى تضویي وٌٌسُ عزػت ثبالی رٍػ زر ػیي
زلت هٌبعت آى اعت ،زر ًتیزِ زر گبم ًرغت تبثغ هَره db
ثِ ػٌَاى تبثغ هَره هبزر اًتربة هیؽَز .اس آًزب وِ زر رًٍس
تؾریص ذغب ،همبیغِ حبلتّب ثب ّن اس اّویت سیبزی
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ًَعبًبت اًسن ٍ لبثل لجَلی حَل فزوبًظ هزرغ ّ 60زتش زارز.
زر ؽىل  7تجسیل ؽبذص هجتٌی ثز هَره عیگٌبل ٍلتبص ٍ ذَز
عیگٌبل هذوَر ًؾبى زازُ ؽسُ اعت .هغبثك اًتظبر اس آًزب وِ
عیغتن زر یه ؽزایظ یىٌَاذت هؾغَل ثِ وبر ثَزُ اعتٍ ،
ّیچ تغییزی زر عیغتن رخ ًسازُ اعت ،زر ًتیزِ عیگٌبلّبی
 Diتغییزات یىٌَاذتی زارًس ٍ ّیچ تغییز ًبگْبًی زر آىّب
هؾبّسُ ًویؽَز.
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ػلیزغن ایٌىِ حتی تغییزات اًسوی زر پزٍفبیل سهبًی ٍلتبص ٍ
فزوبًظ هؾبّسُ هی ؽَز ،اهب ؽبذص هَرز ًظز زر احز ٍلَع
حبلت رشیزُ ای تغییزات ذَثی ًؾبى هی زّس .زر ایٌزب ؽبذص
ثزای تؾریص حبلت رشیزُای تغییزات  Dاعت D .ثزای زٍ
حبلت عبلن ٍ رشیزُای زر ؽىل ً 8ؾبى زازُ ؽسُ اعت.
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تؾریص حبلت رشیزُای تَعظ رلِ ّبی ٍلتبص ٍ فزوبًظ عرت ٍ
غیز هوىي اعت .زر ؽجیِ عبسی ایي ثرؼ ثزای ثِ ٍرَز آهسى
حبلت رشیزُای ،ولیس ثِ عَر ذَاعتِ زر حبًیِ  0/5لغغ ؽسُ ٍ
عیغتن زر حبلت رشیزُای لزار گزفتِ اعتًَ .ع حبلت رشیزُای
ثِ گًَِ ای اًتربة ؽسُ اعت وِ ووتزیي تغییزی زر پزٍفبیل
سهبًی ٍلتبص ٍ فزوبًظ عیغتن رخ ًسّس .چٌبًچِ رٍػ حبضز
تَاًبیی تؾریص ایي ًَع حبلت رشیزُای ثب آحبر اًسن را زاؽتِ
ثبؽسٍ ،اضح اعت وِ تَاًبیی تؾریص حبلتّبی ثب ٍضَح ثیؾتز
را ًیش ذَاّس زاؽت.
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ؽىل  :7عیگٌبل ٍلتبص ٍ ؽبذص ّبی ً Diبؽی اس اػوبل تجسیل هَره ثز آى
زر حبلت وبروزز ػبزی

1

0.5

ثزای تؾریص حبلتّبی هرتلف اس زاهٌِ ّبی هرتلف ّ Diب
اعتفبزُ هیؽَزّ .وبىگًَِ وِ زیسُ هیؽَز زر زاهٌِّب تغییزی
ایزبز ًؾسُ اعت وِ ثِ زلیل وبروزز ػبزی ریشؽجىِ اعت.
تؾریص حبلت رشیزُای ثِ هؼٌی لغغ ؽسى ریش ؽجىِ اس ؽجىِ
اصلی اعت .سهبًی وِ همسار ثیؾتزی اس ثبر ریش ؽجىِ تَعظ
ؽجىِ اصلی تأهیي ؽَز ٍ یب همسار سیبزی ؽبرػ تَاى اس عوت
ریش ؽجىِ ثِ ؽجىِ اصلی ثبؽس ( زر حبلت ولی تجبزل تَاى سیبزی
ثیي ریش ؽجىِ ٍ ؽجىِ ثبؽس) ثؼس اس ٍلَع حبلت رشیزُای
تغییزات پزٍفبیل ٍلتبص ٍ فزوبًظ سیبز ذَاّس ثَز .ثسیي هؼٌی وِ
همسار ٍلتبص ٍ یب فزوبًظ ٍ یب ّز زٍ (ثغتِ ثِ ًَع تجبزل تَاى وِ
اوتیَ ثبؽس ٍ یب راوتیَ) اس حسٍز هؾرص ٍ اعتبًسارز ؽجىِ ذبرد
ؽسُ ٍ رلِ ّبی ٍلتبص ٍ یب فزوبًظ ثبػج رسا ؽسى ٍاحس تَلیس
پزاوٌسُ اس ؽجىِ ذَاّس ؽس .هخالً زر صَرتی وِ ٍلتبص ثِ سیز
همسار  0/88پزیًَیت افت ًوبیس ،رلِ سیز ٍلتبص ػول ذَاّس ًوَز ٍ
فزهبى لغغ را ثِ ٍاحس تَلیس پزاوٌسُ ارعبل هیًوبیس .اهب زر
صَرتی وِ تجبزل تَاى ثیي ؽجىِ ٍ ریش ؽجىِ ون ثبؽس ٍ یب صفز
ثبؽس (وِ احتوبل حبلت زٍم ثغیبر ون اعت) ،تغییزات ٍلتبص ٍ
فزوبًظ ون اعت ٍ یب ثسٍى تغییز ثبلی هیهبًس .زر ایي حبلت

0.6

ؽىل :8تغییزات عیگٌبل  Dزر زٍ حبلت عبلن ٍ رشیزُای

ّوبىگًَِ وِ زر ؽىل  8زیسُ هیؽَز همسار  Dزر حبلت
اتصبل ثِ ؽجىِ  1اعت ،حبل ایي همسار زر صَرت ثزٍس حبلت
رشیزُای ثِ همسار ثیؼ اس  2افشایؼ هییبثس .ایي افشایؼ %100
ثزای حبلتی وِ همسار تَلیس ٍ هصزف رشیزُ ثزاثز اعت ؽبذص
هٌبعجی ثِ ًظز هیرعس .زر صَرتی وِ همسار اذتالف تَلیس ٍ
هصزف رشیزُ ثیؾتز اس ایي همسار ثبؽس تغییزات  Dثیؾتز
ذَاّس ؽس .زر ؽىل سیز تغییزات عیگٌبل  Dثیي زٍ حبلت
هتصل ثِ ؽجىِ ٍ حبلت رشیزُای ثب اذتالف تَلیس ٍ هصزف
ثیؾتز ،ثز رٍی یه ؽىل زیسُ هیؽَز .زر ایٌزب اتصبل وَتبُ عِ
فبس ثِ ػٌَاى ؽسیستزیي ًَع ایي ذغب ،ثزرعی ذَاّس ؽس .ایي
اتصبل وَتبُ زر ذظ ٍاصل ثیي ریشؽجىِ ٍ ؽجىِ رخ هیزّس.
ؽىل ٍ 9لتبص عیغتن را زر احز ٍلَع اتصبل وَتبُ ًؾبى هیزّس.
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ؽىل  :9عیگٌبل سهبًی ٍلتبص عیغتن زر حبلت اتصبل وَتبُ عِ فبس

هغبثك ؽىل  9زر حبًیِ  0/5اتصبل وَتبُ رخ هیزّس ٍ ٍلتبص
عیغتن ثِ صفز هیرعس ٍ پظ اس هستی ثؼس اس رفغ ذغب ٍلتبص
زٍثبرُ ثِ همسار پیؾیي ذَز ثبس هیگززز .ایي ذغب اس ذغبّبی
ثغیبر ؽسیس اعت وِ تغییزات ًبؽی اس آى ثِ ذَثی زر عیگٌبل
سهبًی ٍلتبص ذَز را ًؾبى هیزّس .ػلت ایي اهز آى اعت وِ زر
احز ذغب ٍلتبص ثِ ؽست افت هیوٌس ٍ پظ اس یه حبلت گذرا وِ
زر ؽىل ً 9ؾبى زازُ ؽس ،ثِ همسار عبثك ثبس هیگززز .ؽست ایي
پسیسُ ثبػج هیؽَز وِ توبهی عیگٌبلّبی  Diتحت تأحیز لزار
گیزًس وِ ایي احز ثزای ثزذی اس ایي عیگٌبلّب ثِ ػلت هحتَی
ّبرهًَیىی عیگٌبل ٍلتبص ثیؾتز اعت .زر ایي حبلت زاهٌِ
ؽبذص هذوَر ثزای حبلت وبر وزز ػبزی حسٍز  1اعت ٍ ایي
همسار ثزای حبلت اتصبل وَتبُ ثِ ثیؼ اس  350زر سهبى رخ زاز
اتصبل وَتبُ ٍ  650زر سهبى حذف اتصبل وَتبُ هیرعس .یىی
زیگز اس هغبئلی وِ زر ؽجىِ رخ هیزّس ٍ زر تؾریص حبلت
رشیزُای اذتالل ایزبز هیًوبیس ثزآهسگی ٍلتبص اعت .زر ایي
حبلت ٍلتبص ثِ صَرت آًی افشایؼ هییبثس ٍ ثؼس اس گذؽت هستی
عیغتنّبی وٌتزلی ٍارز ػول هیؽًَس ٍ ٍلتبص را ثِ همسار هزبس
ثبس هیگززاًٌس  .زر ؽجیِ عبسی ایي حبلت زاهٌِ تغییزات ٍلتبص اس
همسار  1/1تب  1/8پزیًَیت اعت .ثِ ّویي زلیل زر تؾریص
حبلت رشیزُای هؾىل ایزبز هیًوبیس .زر صَرتی وِ ٍلتبص اس حس
هؼوَل ثیؾتز ؽَز رلِ ٍلتبص ػول هیًوبیس ٍ ٍاحس تَلیس پزاوٌسُ
را اس عیغتن رسا هیوٌس .اهب زر ػول حبلت رشیزُای رخ ًسازُ
اعت ٍ تٌْب ثزآهسگی ٍلتبص اعت وِ هٌزز ثِ اؽتجبُ زر تؾریص
ٍ ػولىزز رلِ ؽسُ اعت .زر ؽىل ٍ 10لتبص ؽجىِ ًؾبى زازُ
ؽسُ اعت .زر ایي ؽجیِ عبسی یه ثبًه ذبسًی ثشري زر
= Tاس هسار ذبرد
=ٍ Tارز هسار هیؽَز ٍ زر Sec
Sec
هیؽَز وِ هٌزز ثِ ایزبز ثزآهسگی ٍلتبص ؽسُ اعت.

ؽىل ٍ :10لتبص فبس ؽجىِ زر حبلت ثزٍس ثزآهسگی ٍلتبص

ّوبىگًَِ وِ زیسُ هیؽَز همسار ٍلتبص ثِ زلیل ٍرٍز ثبًه
ذبسًی افشایؼ چؾن گیزی زاؽتِ اعت وِ ایي افشایؼ ثیؼ اس
 %15اعت .سهبًی وِ ثبًه ذبسًی ٍارز هسار هیؽَز ٍلتبص ثِ
اًساسُ ٍ 330لت افشایؼ هییبثس وِ چیشی ثیؼ اس  %15اعت.
ٍ ثؼس اس گذؽت  100هیلی حبًیِ زٍثبرُ ثِ همسار ذَز ثز
هیگززز .زر ؽىل سیز تجسیل هَره ٍلتبص ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.
ثز اعبط اػوبل تجسیل هَره ثِ عیگٌبل ٍلتبص ؽجىِ ٍ ثِ زلیل
ثشري ثَزى اغتؾبػ توبهی ّ Diب تغییزات ؽسیس زارًس .زاهٌِ
 Dزر ایي حبلت ثِ همساری زر حسٍز  400رعیسُ اعت وِ
افشایؼ ثغیبر سیبزی زاؽتِ اعت .ثب تَرِ ثِ همسار افشایؼ زاهٌِ
 Dزر حبلت ثزآهسگی ٍلتبص ٍ حبلت رشیزُای تفىیه ایي زٍ
پسیسُ اس یىسیگز وبری آعبى ثِ ًظز هیرعس .ثِ ػالٍُ ثب تَرِ ثِ
تغییز زاهٌِ ّوِ ّDiب ،اهىبى تؾریص ایي پسیسُ ثغیبر عبزُ ثِ
ًظز هیرعس .زر رسٍل ً 4ؾبى زازُ ؽسُ اعت وِ ّ Diب ثؼس اس
ّز اغتؾبػ ًغجت ثِ حبلت عبلن تب چِ حس تغییز هی وٌٌس.
جذيل  :4تأثیر پذیذٌَای مختلف بر ضاخصَای Di
ضاخص
D

ضاخص
D

ضاخص
D

ضاخص
D

ضاخص
D

ضاخص
D

1

1

1

1

1

1

19

65

480

650

60

30

1

1.7

1

1

5

40

80

130

22

1

1

16

67

1
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0.58

0.56

0.54

0.52

0.5
)time(s

0.48

0.46

0.44

0.42

-200
0.4

1

510

5
400

1

800

1

حالت کار
سیستم
حالت کار
عادی
اتصال
کًتاٌ
تغییرات
بار

2.5
1
37

فريرفتگی
يلتاش
حالت
جسیرٌای
برآمذگی
يلتاش

Archive of SID
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز 21،ﺗﺎ  23اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1395

 -1-4ارائٍ الگًریتم تطخیص

 -5وتیجٍ گیری
زر ایي همبلِ ،ثِ ثحج زر هَرز تؾریص حبلت رشیزُای زر
ؽجىِّبی لسرت پززاذتِ ؽس .ثِ هٌظَر ارائِ یه ؽبذص
هٌبعت هجتٌی ثز تجسیل هَره ثِ هٌظَر تؾریص حبلت رشیزُ
ای ،زر وٌبر ثزرعی احز رفتبر پسیسُ ّبی هرتلف ثز رٍی
عیگٌبلّبی سهبًی ؽجىِ ،احزات آىّب ثز رٍی تجسیل هَره
عیگٌبل ٍلتبص ؽجىِ ًیش تحلیل ؽس .ثز هجٌبی تحلیلّبی فَق،
یه ؽبذص تؾریص ذغبی وبر آهس رْت تؾریص اًَاع
پسیسُ ّبی هسل عبسی ؽسُ اس ّوسیگز ارائِ ؽس .ایي ؽبذص
عیگٌبل یىغَ ؽسُ ٍ ًزهبلیشُ ؽسُ عیگٌبلّبی  diحبصل اس
تجسیل هَد اعت .پظ اس ارائِ ؽبذص ٍ ثزرعی ٍ تحلیل احز
پسیسُ ّبی هرتلف ثز آى ،الگَریتوی ارائِ ؽس وِ ًِ تٌْب لبثلیت
تؾریص حبلت رشیزُای را زارز ،ثلىِ لبثلیت تفىیه عبیز
پسیسُ ّب اس رولِ تغییزات ثبر ٍ غیزُ را اس حبلت رشیزُ ای را
زاراعت .یىی اس هشیت ّبی اعتفبزُ اس ایي رٍػ لبثلیت تفىیه
حبلت رشیزُ ای اس زیگز هَارز اعتّ .وبًگًَِ وِ زیسُ ؽس ثب
اعتفبزُ اس زٍ  ،Diتَاًغتین اوخز پسیسُ ّبی هحتول زر ؽجىِ
لسرت را تؾریص زازُ ٍ اس حبلت رشیزُ ای تویش زّین زر
صَرتی وِ زر وبرّبی گذؽتِ ایي لبثلیت ٍرَز ًساؽتِ ٍ زر
ثزذی اس هَارز رٍػ ّبی هجتٌی ثز تجسیل هَره زچبر
تؾریص اؽتجبُ هی ؽسًس.

ّوبىگًَِ وِ تَضیح زازُ ؽس تغییزات زاهٌِ  Dزر صَرت
ثزٍس ّز گًَِ اغتؾبػ هؾبّسُ هیؽَزٍ .لی زر ثزذی هَارز ایي
تغییزات ثِ گًَِ ای ذَاّس ثَز وِ عیغتن تؾریص زچبر هؾىل
ؽَز .ثزای ایي هٌظَر اعتفبزُ اس  Dثزای تفىیه هغوئيتز
پیؾٌْبز ؽس .زر ؽىل  11الگَریتن تؾریص حبلتّبی هرتلف
ًؾبى زازُ ؽسُ اعت.
ومًوٍ برداری
يلتاش

محاسبٍ  D5ي D6
در َر سیکل

خیر

5.5>max( D5 )>1.7
&
Max(D6)<1.2
بلٍ

حالت جسیرٌ ای

پایان

ؽىل  :11الگَریتن تؾریص حبلت رشیزُای

ًىتِ ای وِ ثبیس اؽبرُ ًوَز ایي اعت وِ ثزای حسٍز زاهٌِّب
(همسار  )D ٍDزر ایي الگَریتن همساری ثبالتز زر ًظز گزفتِ
ؽسُ اعت .هخالً  Dزر حبلت هتصل ثِ ؽجىِ زارای حساوخز
همسار  5اعت اهب زر الگَریتن همسار 5/5زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت.
ایي ثِ ایي زلیل اعت وِ هوىي اعت ثِ زلیل ثزذی حَازث
ًبذَاعتِ ثِ صَرت لحظِ همسار  Dتغییز رشئی زاؽتِ ثبؽس ٍ
ثزای رلَگیزی اس ایي حبلت همساری حسٍز آعتبًِ ثبالتز زر ًظز
گزفتِ ؽسُ اعت .ثٌب ثز الگَریتن اثتسا ثبیس ٍلتبص اًساسُگیزی ؽَز
ٍ ضزایت  D ٍ Dهحبعجِ ؽَز .حبلت هتصل ثِ ؽجىِ همسار
ًْبیی  1 ،Dاعت .زر صَرتی وِ همسار  Dاس  1/7ثبالتز ثبؽس
یىی اس هَارز(رشیزُای ،تغییزات ثبر ٍ یب اتصبل وَتبُ) رخ زازُ
اعت .ثب تَرِ ثِ ثزرعیّبی صَرت گزفتِ ،تٌْب زر حبلیىِ ثبسُ
تغییزات ،D ٍ Dزر ثبسُی هؾرص ؽسُ زر الگَریتن فَق
ثبؽس ،حبلت رشیزُای رخ زازُ اعت ٍ زر غیز ایي صَرت
اغتؾبػ ثشرگتزی رخ زازُ اعت ٍلی ّوچٌبى ٍاحس تَلیس
پزاوٌسُ ثِ ؽجىِ لسرت هتصل اعت ٍ ًجبیس فزهبى لغغ ثِ آى
صبزر ؽَز.
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