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1-مقدمه
سیستم قدرت بزرگ ترین سیستم پیچیده ساخته بشر است. برخی از 
پدیده های ایجاد ش��ده در این سیستم پیچیده را نمی توان با ابزارهای 
موجود نظیر س��امانه های اس��کادا و EMS و همچنین سیس��تم های 
حفاظتی سنتی شناسایی و در زمان واقعی اقدامات اصاحی را تعیین 
و اج��را نم��ود. در این س��امانه ها امکان پایش بادرن��گ زاویه بین دو 
ناحیه که نقش تعیین کننده ای در پایداری سیستم قدرت دارد وجود 
ندارد. چراکه سامانه اسکادای کنونی نمی تواند به طور مستقیم زاویه را 

اندازه گیری  نماید]1[. 
  )WAMS( در س��ال های اخیر سیستم های  اندازه گیری ناحیه گسترده
در سراس��ر دنیا توسعه یافته و پیوس��ته به لحاظ کارایی در حال ارتقاء 
می باش��ند. همچنین با وقوع چند خاموش��ی سراس��ری تمایل زیادی 
نس��بت به پیاده سازی سیس��تم اندازه گیری ناحیه گسترده، کنترل و 
آنالیز حوادث ایجاد گردید. اجرای این سیستم از یک دهه قبل شروع 
ش��ده و با وقوع چند خاموشی سراسری در شبکه قدرت شتاب گرفته 

است و در سراسر دنیا در حال توسعه و اجرا می باشد.
بهره برداران سیس��تم قدرت تاش می کنند سیستمی طراحی نمایند 
ک��ه عاوه بر داش��تن قابلی��ت اطمینان باال، به خوب��ی بتواند از عهده 
حوادث احتمالی ش��بکه برآید. حتی در مورد سیس��تم هایی که خوب 
طراحی ش��ده اند، رخ داد های غیرقابل پیش بینی می تواند سیس��تم را 
تحت فش��ار قرار دهد و باعث شود تا سیستم از قیود و محدودیت های 

خود عبور نماید]2[. 
عموماً اغتشاشات، منطقه وسیعی از سیستم قدرت را در بر می گیرند. 
برای جلوگیری از اغتشاشات پر خطر، برنامه ریزی دقیق برای حفاظت 

و کنترل اضطراری در شبکه گسترده قدرت امری ضروری است.
 در ای��ن مقال��ه در بخش دوم، واحدهای اندازه گی��ری فازوری معرفی 
ش��ده است. سپس در بخش سوم اجزای سیستم WAMPAC توصیف 
می گ��ردد و ب��ه کاربردهای آن در بهبود امنیت ش��بکه انتقال اش��اره 
می ش��ود. و در بخش چه��ارم  به طور اجمالی روند تحقیق و توس��عه 
سیس��تم WAMPAC معرف��ی و در نهای��ت در بخ��ش پنجم مطالب 

جمع بندی و نتیجه گیری شده است. 

2-معرف�ی واحد اندازه گیری  فازور)PMU1( به عنوان بخش 
 WAMPAC2 اصلی و فعال کننده  سیستم

PMU ه��ا یا واحدهای اندازه  گیری فازروه��ای هم زمان ولتاژ و جریان، 
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تجهیزات با س��رعت نمونه برداری باال در سیس��تم قدرت می باشند که  
اطاعات مقادیر را به صورت هم زمان ش��ده و بادرنگ شامل فازورهای 
ولتاژ و جری��ان اندازه گیری می نمایند. از ای��ن اطاعات می توان برای 
محاس��به دامنه، فاز جریان و ولتاژ و همچنین پخش بار توان اکتیو و 
راکتیو اس��تفاده کرد. هم زمان سازی توسط نمونه  گیری هم زمان شکل 
PMU موج جریان و ولتاژ در نقاط مختلف شبکه صورت می گیرد. توسط

ها می توان یک تصویر3 از سیس��تم قدرت تهیه نمود. توسعه فن آوری 
PMU جهت کاهش خاموشی  ها و آنالیز رفتار بادرنگ سیستم قدرت 
بسیار مهم می  باشد. استاندارد IEEE C37.118 در خصوص واحدهای 
اندازه  گیری همزمان فازوری می  باشد و در زمینه چگونگی اندازه  گیری 
زاویه فاز با توجه به یک مرجع زمانی و همچنین چگونگی ارایه گزارش 
اطاعات فازوری تدوین ش��ده است. این اطاعات جهت توسعه شبکه 
 )WACS5( و سیس��تم کنترل منطقه وسیع )SRG4( انتقال هوشمند
و سیس��تم حفاظت منطقه وس��یع )WAPS6( و کاربردهای آنها بسیار 

مفید است]1[. 
PMU 2-1-تاريخچهاستفادهاز

 Arun Phadke ها برای اولین بار توسط آقایان PMU ،1988 در سال
و Thorp در دانشگاه پلی تکنیک ورجینیا معرفی شد که امکان ارایه و 
نمایش فازورهای هم زمان شده جریان و ولتاژ را می  دادند. این فازورها 
 )GPS( با توجه به س��یگنال مرجع که توسط سیستم مکان یابی جهانی

تعریف می  شود، در نقاط مختلف جغرافیایی هم زمان می شوند. 
در 14 آگوس��ت سال 2003، خاموشی گس��ترده  ای در منطقه شمال 
ش��رق امریکا منجر به خاموش��ی برق 50 میلیون نف��ر و تعداد زیادی 
نیروگاه و تاسیسات شد. در فوریه سال 2004 گزارش آن انتشار یافت. 
در ای��ن گ��زارش PMU ابزار مهمی جهت رویت پذی��ری7 بادرنگ در 
یک منطقه وسیع سیستم قدرت معرفی شده بود. بعد از آن دپارتمان 
انرژی آمریکا بر روی چندین پروژه، جهت توسعه PMU سرمایه گذاری 
نمود و به همین دلیل تعداد PMU های نصب شده در آمریکا از 166 

عدد در سال 2010 به 1126 عدد در سال 2013 رسید]1[.
تاثی��رات اقتصادی و اجتماعی این حادثه به ح��دی بود که تحقیقات 
بس��یار گس��ترده  ای در این خصوص به لحاظ بررسی علت و چگونگی 
جلوگیری از ایجاد چنین رخ دادهایی انجام ش��د]3[. یکی از علت  هایي 
که برای این حادثه ذکر شد، استفاده اپراتورهای شبکه برق از اطاعات 

غیر بادرنگ8 برای بهره برداری های بادرنگ9 بود]3[.
در بررسی و بازسازی مجدد سیستم در خاموشی، محققان و پژوهشگران 
این حادثه به تغییرات پارامتر زاویه فاز ولتاژ در سیستم قدرت به عنوان 
بخش��ی از اطاعاتی که می  تواند به اپراتور سیس��تم جهت تش��خیص 
نقاط ضعیف کمک نماید، توجه ای ویژه ای داشتند. در تحلیل های بعد 
از حادثه مش��خص شد که سیس��تم اندازه  گیری هم زمان فازور، روش 

مناسبی برای جمع آوری اطاعات می  باشد]3[.
PMU 2-2-ساختمانونحوهکارکرد

با توجه به ش��کل )1( س��یگنال   های آنالوگ ش��امل جریان و ولتاژ که 
توس��ط ترانس  ه��ای جریان و ولتاژ ایجاد می  ش��وند مراحل زیر را طی 

می  نمایند تا تبدیل به فازور گردند]1[.
 anti-aliasing 2-2-1-فیلتر

بر اس��اس تئوری نمونه برداری ش��انون – نایکویس��ت، برای بازسازی 
س��یگنال بعد از نمونه برداری، فرکانس نمونه برداری باید بزرگ تر از دو 
برابر ماکزیمم  فرکانس سیگنال مورد نظر باشد. اگر نرخ نمونه برداری 
کمت��ر از این مقدار ش��ود، اطاعات بدس��ت آمده از س��یگنال مرجع 
نمی تواند به طور کامل قابل بازیابی باشد و منجر به پدیده alias می گردد. 

برای جلوگیری از این پدیده از فیلتر anti-aliasing استفاده می  شود. 

PMU شکل1: بخش  های مختلف

2-2-2-مبدلآنالوگبهديجیتال
خروجی فیلتر anti-aliasing به ورودی مبدل آنالوگ به دیجیتال داده 
می شود. نرخ نمونه گیری در این مبدل توسط نوسان  ساز قفل فاز تامین 
می  گ��ردد. نمونه  های دیجیتال ش��ده از مبدل آنال��وگ به دیجیتال به 
 A/D میکروپروسسور فازور داده می  شود. به طور کلی، شش عدد مبدل

مورد نیاز می  باشد. سه عدد برای ولتاژ و سه عدد برای جریان است.
)GPS10(2-2-3-سیستمموقعیتيابجهانی

GPS سیس��تمی است که بر اس��اس اطاعاتی که ماهواره  های فضایی 
در اختی��ار آن قرار می  دهند، اطاعات مکانی و زمانی اش��یاء را در هر 
نقط��ه از کره زمین و در هر ش��رایط آب و هوایی ارایه می  دهد. وزارت 
دفاع امریکا این پروژه را در س��ال 1973 آغاز نمود که توس��ط آن 24 
ماهواره در 6 مدار جغرافیایی اس��تفاده ش��د. این  ماهواره ها اطاعات 
مکان��ی و زمانی را ارس��ال می نمایند. گیرنده GPS با اس��تفاده از این 
اطاعات، توانایی تولید سیگنال  هایی مانند یک پالس در ثانیه با دقت 
1 میکروثانیه را دارا می باش��د. این س��یگنال به تعداد زیادی سیگنال 
پالس در ثانیه جه��ت مجبور کردن مبدل A/D به نمونه گیری تبدیل 

می  شود.
2-2-4-اسیالتورقفلفاز

در بس��یاری از PMUها نرخ نمونه گیری به صورت مس��تقیم از طریق 
 )PLL11(  مدارات قفل فاز انجام می  ش��ود. اس��یاتور یا حلقه قفل فاز
 GPS را با س��یگنالی که از Anti-aliasing س��یگنال ورودی از فیلت��ر
ارس��ال می  ش��ود قفل می  نماید. نرخ نمونه  گیری عموماً 10 کیلوهرتز 
برای مقاصد بس��یار دقیق می  باش��د و این عدد به واس��طه فیلترهای 

موجود کاهش می  یابد.
2-2-5-ريزپردازشفازور

وظیفه این بخش دریافت نمونه  ها از مبدل A/D ، محاسبه مولفه مثبت 
جریان و ولتاژ با اس��تفاده از الگوریتم  های بازگشتی مانند سری فوریه 
و زدن برچس��ب زمانی توس��ط GPS اس��ت. در این بخش از دو روش 
بازگش��تی و غیربازگشتی جهت محاس��به مقادیر دامنه و فاز استفاده 

می شود.
2-2-6-ارتباطات

برای انتقال و دریافت داده و انواع دیگر پیام  های تولید ش��ده توس��ط 
PMU به مراکز جمع کننده فازورها )PDC12(، از ش��بکه  های ارتباطی 
که بیش��تر فیبر نوری می باشد استفاده می شود. پروتکل  های ارتباطی، 
فرمت پیام  ها را برای اطمینان از نحوه کار PMUها با مدل  های مختلف 

و با PDC های مختلف را تعریف می  نماید. 

3-کاربرد WAMPAC در بهبود امنیت شبکه انتقال 
فن آوری اطاعات هم زمان ش��ده )SMT13(، به عنوان یک المان مهم 
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سیستم WAMPAC و فعال کننده این سیستم می باشد ]4[. 
با توجه به پیش��رفت های گس��ترده ای که به تازگي در فن آوری صورت 
پذیرفت��ه و روش های جدیدی که در سیس��تم های کنترل و حفاظت 
ایجاد شده است، مدل جدیدی از تجمیع  سازی سیستم های حفاظت و 
کنترل ارایه شده است. با در نظر گرفتن فن آوری GPS، SMT یکی از 
این فن آوری ها می باش��د. ساختمان و ساختار SMT شامل موارد ذیل 

می باشد]4[:
PMU.1

DC : Data Concentartor.2
AS: Application Software.3

CNs: Communication Networks.4
در ش��کل)2(، یک نمونه از معماری سیس��تم WAMPAC ارایه شده 
اس��ت]PMU .]4 ها بیش��تر در باس  ها و یا نودهای مختلف حساس و 
بحرانی در سیستم  های قدرت نصب می  شوند. نتیجه نصب آنها منجر به 
ایجاد استخری عظیم از داده های هم زمان شده از نقاط مختلف شبکه 
به همراه برچسب زمانی می باشد. این اطاعات توسط تجهیزاتی به نام 

PDC جمع آوری می  شوند. 
در نهایت این داده  های جمع  آوری ش��ده توس��ط PDCه��ا در اختیار 
نرم افزارهای بادرنگ جهت آنالیز سیستم قدرت قرار می گیرند تا بتوان 
انواع مختلفی از س��ناریوهای حفاظت��ی و کنترلی و یا هر کاربرد مورد 

نیاز دیگر را اجرا نمود]1[.
 PMU گروه  های کاری مختلف در سراسر دنیا در حال توسعه فن آوری
جهت کاربردهای مختلف می  باش��ند. از PMU در مرحله اولیه می  توان 
به عنوان ثبات اغتشاش��ات سیستم استفاده نمود]1[. نمایش اطاعات 
ف��ازوری ب��رای اپراتور یک��ی از راحت ترین و س��ریع ترین راه  ها جهت 

استفاده از PMU به عنوان روشی برای بهبود سیستم  های هشداری در 
سیستم قدرت می باشد]3[. 

3-1-ثبترخدادهایدينامیکسیستموآنالیزحوادث
تجربه نش��ان داده اس��ت، ثبت رخ دادهای دینامیکی سیستم در آنالیز 
عملکرد سیستم و فهم رفتار آن و همچنین تعیین نوع اقدامات کنترلی 
در حین اغتشاشات بزرگ در یک منطقه وسیع بسیار موثر و ارزشمند 

است.
SMT ابزاری برای ثبت رخ دادها در یک منطقه وس��یع ارایه می نماید. 
همچنین نرخ داده باال و دقتی که این فن آوری ارایه می نماید، می تواند 

امکان ثبت تغییرات سریع دینامیکی سیستم را فراهم نماید ]4[ . 
در مرجع ]5[، با انجام یک آزمون آزمایشگاهی، تأثیر سیستم کنترلی 
ناشی از WAMPAC بر روی یک خطای نمونه انجام پذیرفت. خروجی 

این آزمون در شکل) 3( نشان داده شده است. 
همچنی��ن در مرجع ]6[، از دانش تئوری اطاعات و موضوعات آمار و 
 PMU احتمال، در آنالیز حوادث و وضعیت شبکه با استفاده از اطاعات

و سیستم WAMPAC استفاده شده است.
3-2-حفاظتسیستمقدرت

PMU ها با اس��تفاده از فرآیند هم زمان سازی مقادیر اندازه  گیری کمک 
ش��ایانی به روش های حفاظتی ش��بکه می  نمایند. توسط آنها می  توان 
شرایط غیرنرمال شبکه را تشخیص داد و با انجام عکس العمل مناسب 
در ش��بکه مانند ایزوله کردن خطا از خاموشی  های گسترده جلوگیری 
نم��ود. با توجه به اینکه مکانی��زم PMU یک مکانیزم مرتبط با پارامتر 
زمان می  باشد )فهرستی از متغیرهای حالت به همراه برچسب زمانی( 
از ای��ن رو امکان پیش  بینی ناپایداری  ه��ا و حالت  های گذرا و همچنین 
اغتشاشات سیستم وجود دارد. بنابراین امکان ایجاد تصمیم  گیری  های 

شکل 2: نمايش اطالعات PMUها در يک منطقه وسیع در امريکا ]4[
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حفاظتی مناسب برای اپراتورهای سیستم فراهم می گردد.
با اس��تفاده از این مکانیزم می  توان رله  گذاری تطبیق  پذیر به نوعی که 
تنظیمات و توابع حفاظتی متناس��ب با شرایط سیستم تغییر نماید را 

انجام داد]1[.

]5[ WAMPAC شکل 3 –  منحنی تغییرات زاويه فاز با و بدون حضور سیستم

3-3-تخمینحالتسیستمقدرت
اغلب بخشی از اطاعات سیستم قدرت در برخی از زمان ها در سیستم 
اس��کادا صحیح نبوده و یا دس��تگاه های اندازه گیری خراب ش��ده اند و 
اطاعات به سیستم EMS ارسال نمی گردد. در این شرایط برای تحلیل 

سیستم قدرت از تخمین حالت استفاده می شود. 
تخمین حالت سیستم، از سال 1960 معرفی و توسعه داده شد. استفاده 
از اندازه گیری فازور در EMS، سطح باالیی از دقت را در تخمین حالت 
ایج��اد می نمای��د و در مواقعی که پایانه راه دور قطع می باش��د امکان 
اندازه گی��ری از طریق PMUها مهیا می ش��ود]1[. مراکز کنترل مدرن 
از تخمین حالت برای مانیتورینگ سیس��تم قدرت استفاده می نمایند. 
در آنها از مقادیر مختلف اندازه  گیری که از پس��ت  های برق جمع  آوری 
می ش��وند با اس��تفاده از روش  های تکراری غیرخط��ی تخمینی، برای 
محاس��به حالت سیستم قدرت اس��تفاده می  نمایند. در روش تخمین 
حالت س��نتی، وضعیت سیس��تم با اس��تفاده از مقادی��ر اندازه گیری 
غیر سنکرون شده محاسبه می  گردید. ولی با توجه به پیشرفت هایی که 
در زمینه PMU انجام ش��ده اس��ت به جای تخمین حالت، از اصطاح 

اندازه  گیری حالت استفاده می  شود]1[. 
برای دس��تیابی به رویت پذیری کامل ش��بکه عموماً نیاز به آن اس��ت 
که در حدود یک س��وم کل باس های ش��بکه PMU نصب شود. مکان 
نصب PMU عموماً بر اس��اس یک فرآیند بهینه سازی تعیین می شود. 
اگر تعداد کامل از PMUها نصب ش��ود، ی��ک زیر مجموعه کمتری از 
آنه��ا می تواند برای رویت پذی��ری بخش های جزیره ای ب��ه کار رود. با 
نصب PMU در مکان های بهینه مناس��ب می توان نواحی رویت پذیری 

یکنواختی را طراحی نمود]4[. 
بس��یار مناسب و مطلوب اس��ت که اطاعات اسکادا و PMU به صورت 
ترکیب��ی برای تخمین حال��ت به کار روند. برای ای��ن منظور می توان 
تمام��ی مقادیر اندازه گیری را در یک بردار ترکیب نمود و از تخمین گر 
غیرخطی حداقل مربعات خطا برای حل مساله استفاده نمود. در شکل 
)4( خاص��ه ای از انواع ترکیبی تخمین حالت با اس��تفاده از اطاعات 

اسکادا و اطاعات همزمان شده نمایش داده شده است ]4[.
با اس��تفاده از مفهومی که در تخمین گر های پارامتر )13PE( امروزی و 
مرسوم وجود دارد، پارامترهای خطوط سیستم انتقال می توانند توسط 

مقادی��ر اندازه گیری موجود تخمین زده ش��وند. جهت دقیق تر ش��دن 
نتایج نیازمند س��طح  باالیی از اطاعات مقادیر اندازه گیری و به همراه 
دقت مناسبی از آنها می باشد. با استفاده از اطاعات PMU می توان این 
نیاز را برآورده س��اخت و پارامترهای ناشناخته شبکه را تخمین زد. به 
عبارت دیگر می توان گفت با استفاده از اطاعات PMU می توان پروسه 
تخمین حالت کلی شبکه را بهبود بخشید و سپس می توان پارامترهای 

مدل شبکه را محاسبه و بروز نمود ]4[.

 :b تهمین حالت غیر خطی دو مرحله ای :a – شکل 4:طرح تخمین حالت ترکیبی
تخمین حالت غیر خطی ترکیبی]4[.

3-4-مديريتتراکمبالدرنگ
مدیریت تراکم یکی از مواردی اس��ت که توس��ط برنامه ریزان ش��بکه 
ق��درت در بازار برق و نیز بهره برداران ش��بکه به صورت بادرنگ انجام 
می پذیرد. هدف از مدیریت تراکم، نگهداش��تن و برقراری پخش توان 
بادرنگ خطوط انتقال در حد ظرفیت مطمئن آنها و با هدف پخش بار 
بهینه )کم کردن هزینه ها( می باش��د. اطاعات PMU می تواند این کار 
را دقیق تر انجام دهد و آزادی عمل بیشتری در محاسبه مدیریت تراکم 

ایجاد نماید ]4[.
PAM14 3-5-مانیتورينگزاويهفازيا

با اس��تفاده از مکانیزم مانیتورینگ زاویه فاز امکان محاس��به اختاف 
زاویه بین هر دو باس وجود خواهد داش��ت. همچنین امکان شناسایی 
سریع مش��کات بالقوه محلی و منطقه ای شبکه مهیا خواهد شد. این 
مکانیزم می تواند به کمک بهره برداران شبکه که هماهنگ کننده نواحی 
می باش��ند در تعیین نوع شرایط بهره برداری شبکه کمک نماید. عاوه 
ب��ر آن می توان ب��ا PAM میزان اختاف زاویه بی��ن هر دو باس و نرخ 
تغییر اختاف زاویه بین دو باس را به دس��ت آورد و میزان اغتشاشات 

دینامیکی و حالت گذرا را شناسایی کرد ]4[.
3-6-تخمینپارامترهایمربوطبهمدلبار

به کارگی��ری مدل  مطمئن و قابل اعتماد و همچنین اطاعات دقیق از 
پارامترهای شبکه برای استفاده در نرم افزارهای شبیه ساز، برنامه ریزی 
و انج��ام اقدامات کنترلی پایدار و مق��اوم، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باش��د. اما به دلیل تعداد باالی اجزاء و المان های شبکه و همچنین 
مش��خصه متغیر با زمان آنها، به دست آوردن مدل دقیق از پارامترهای 
شبکه کاری بسیار دشوار و سخت می باشد. یکی از موضوعاتی که امروزه 
دنبال می شود، اعتبار س��نجی و یا معیار سنجی15 و تنظیم خوب مدل 
سیستم به منظور شناسایی و تشخیص خطاهای مدل سازی و محاسبه 
مقادیر صحیح آن مدل است. استفاده از اطاعات همزمان شده جریان 
و ولتاژ ش��بکه کمک بزرگی به شناسایی خطاهای مدل سازی سیستم 
قدرت و پارامترهای دیگر شبکه می نماید که این نیز تاثیر قابل توجهی 

در رفتار شبکه در شرایط گذرا و دایم دارد ]4[. 
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3-7-اعتبارسنجیمدلژنراتور
ش��ناخت پارامترهای عملکردی ژنراتور جهت مطالعات پایداری شبکه 
و آنالیز پس از وقوع رخ دادها بسیار مهم و موثر است. از طرفی داشتن 
مدل دینامیکی المان های سیس��تم قدرت شامل ماشین های سنکرون 
و دیگر کنترل کننده های نیروگاه برای برنامه ریزی و گرفتن تصمیمات 

مهم و موثر در بهره برداری بسیار مهم می باشد.
پارامترهای ژنراتور ممکن است با توجه به گذر زمان، اشباع مغناطیسی 
و تغییرات دمای کاری آن تغییر نماید. در حقیقت بس��یاری از صنایع 
از همان پارامترهای مدل  ماش��ینی اس��تفاده می نماین��د که در زمان 
راه اندازی آن محاس��به ش��ده اند. از این رو این امر موجب می شود که 
اختاف زیادی بین رفتار حالت شبیه س��ازی و واقعیت وجود داش��ته 
باش��د. هدف از اعتبار س��نجی م��دل نیروگاه ها، تخمی��ن پارامترهای 
کنترلره��ا جهت شناس��ایی خطای تنظیم��ات، عملکرد نادرس��ت و 
عدم عملکرد پایدارسازهای سیس��تم قدرت و کنترلرهای گاورنر است.  
PMU چنانچه در نزدیک واحد نیروگاهی نصب شود، می تواند اطاعات 
مطمئن و قابل اعتمادی را جهت اعتبار س��نجی نیروگاه ها فراهم آورد. 
تحقیقات و مقاالت بس��یار زی��ادی در خصوص تخمی��ن پارامترهای 

ژنراتور با استفاده از اطاعات PMU در حال انجام می باشد]4[. 
3-8-استفادهازPMUجهتطرحهایحذفبار

یکی از کاربردهای PMU، استفاده از آن جهت اجرای طرح های حذف 
بار می  باش��د. به عبارت دیگر از PMU جهت برقراری پایداری سیستم 
استفاده مي شود. حذف بار، در حقیقت طرح کنترلی اضطراری می  باشد 

که منجر به ادامه کار سیستم در شرایط نرمال می  گردد. 
روش  ه��ای جدید حذف بار بر اس��اس فرکانس بوده که با اس��تفاده از 

تغییرات فرکانسی منجر به حذف بار سیستم مي شود]1[.
3-9-تخمینساختارشبكه

در ش��رایط اضطراری تش��خیص دقیق وضعیت سیس��تم، کار سختی 
می باشد. اتصاالت داخلی سیستم قدرت ممکن است در اثر باد، طوفان، 
بایای طبیعی مختلف و حتی عوامل انسانی دچار حادثه و قطع شوند. 
دانس��تن اینکه کدام بخش از سیس��تم جدا شده اس��ت، این امکان را 
برای اپراتور سیس��تم فراهم می  آورد تا در ش��رایط اضطراری مدیریت 
بهتری بر روی شبکه داشته باش��د. فازورهای همزمان شده اطاعاتی 
را ارایه می  نمایند که سیس��تم های اس��کادای موجود قادر به ارایه آنها 
نمی  باش��ند و به اپراتور و بهره  بردار شبکه اعتماد به نفس کافی جهت 

انجام فعالیت های کنترلی برای پایداری سیستم را می  نماید ]3[.

WAMPAC 4-روند توسعه سیستم
در مرجع شماره ]7[، مقاالت مربوط به فن آوری اندازه گیری سنکرون 
ش��ده فازوری و واحدهای اندازه گیری فازوری  و سیس��تم اندازه گیری 
منطقه وس��یع به همراه کاربردهای آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. در 
مجموع، 490 مقاله از ژورنال های IEEE و IET از س��ال های 1983 تا 
2014 مورد بررسی قرار گرفته  اند. تحقیقات و پژوهش های انجام شده 

در مقاالت، در 9 حوزه ذیل دسته بندی شده اند که عبارتند از:
 WAMS و PMU و مسایل ساختاری SMT 1-الگوریتم های

 WAMS و SMT ، PMU 2-معرفی عمومی
 PMU 3-روش  های مکان یابی

 PMU 4-تخمین حالت بر مبنای اطاعات
5-اعتبار سنجی مدل سیس��تم قدرت، کالیبراسیون و استخراج مدل 

 PMU توسط داده های
 PMU 6-تشخیص و مکان یابی خطا با استفاده از داده های

7-پایش پایداری ها و دینامیک سیس��تم قدرت و پیش بینی سیس��تم 

قدرت بر اساس اطاعات اندازه گیری منطقه وسیع
WAMS 8-استراتژی های کنترلی بر اساس اطاعات

 WAMS 9-طرح های حفاظتی بر اساس اطاعات
 PMU دس��ته بندی ش��ماره پنج تا نه مربوط به کاربرده��ای اطاعات
می باشد. ش��کل )5( توزیع مقاالت را در دسته بندی های فوق نمایش 

می دهد. 

شکل5: توزيع مقاالت با توجه به دسته بندی 9 گانه]7[

همان طور که در شکل) 5 ( مشاهده می شود در دسته بندی های شماره 
یک و هفت بیشترین مقاالت مشاهده می شود.

در شکل )6 ( توزیع مقاالت متناسب با سال انتشار آنها نشان داده شده 
است و بیانگر افزایش نرخ  مقاالت در سال های اخیر می باشد . 

شکل 6: توزيع مقاالت با توجه به سال انتشار آنها ]7[

5-نتیجه گیری 
 WAMPAC در حال حاضر هزینه های س��رمایه گذاری در سامانه های
روند کاهش��ی را طی می کند. عاوه بر آن، سیس��تم ارتباطی سرعت 
باال جهت انتقال داده از PMU به مراکز PDC بیش از گذش��ته توسعه 
یافته اند. همچنین در بیش��تر کشورهای پیش��رفته، راهبرد بکارگیری 
WAMPAC به عنوان یکی از اجزاء ش��بکه انتقال هوش��مند در دستور 

کار قرار گرفته است. 
انتظار می رود استفاده از سیستم اندازه گیری گسترده )WAM( منجر به 
اقدامات اصاحی کاربردی و مطمئن بیشتری در سیستم قدرت جهت 
شناسائی اغتشاشات شود. اس��تفاده از کاربردهای حفاظتی و کنترلی 
 WAMPAC جدید سیس��تم ق��درت نیازمند طراحی دقیق معم��اری
می باشد. طراحی بهینه و درست معماری سیستم WAMPAC به عنوان 
گام اولیه، وابس��ته به اجرای موفق سیستم SMT است. درک صحیح 
نیازهای سیس��تم منطقه وس��یع جهت حفاظت و کنترل، در طراحی 
این سیستم بس��یار تاثیرگذار است و نیازمند داشتن توابع هدف سود 

و هزینه می باشد.
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در این مقاله به کاربردهای WAM در تخمین حالت، تخمین پارامترهای 
مدل بار، اعتبار سنجی مدل ژنراتور و برخی دیگر از کاربردهای مهم آن 
 SMT پرداخته شد و تحقیقات و پژوهش های سال های اخیر در حوزه

و WAMS مورد بررسی قرار گرفت.

پينوشتها

1-Phasor Measurement Unit
2-Wide Area Measurement, Protection and Control
3- Snapshot
4 - Smart Transmission Grid
5 Wide Area Control System
6- Wide Area Protection System
7- Visibility
8- Non Realtime
9- Realtime
10-Global Positioning System
11-Phase Lock Loop
12-Phasor Data Collector
13- Parameter Estimator
14- Phase angle monitoring
15-Benchmarking
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