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شرکت بـرق منطقه ای خـراسان؛ هم طراز با کشورهای تـوسعه يافته

تخمين کانال و همسان سازی داده ها در سيستم هایMIMO-OFDM مبتنی بر…

ارايه روش تست ترکيبی جديد جهت بررسی صحت عملکرد تنظيمات حفاظتی ژنراتور

مدل تاب آور برنامه ريزی ورود و خروج واحدهای نيروگاهی با هدف …

به کارگيری قابليت های سيستم اندازه گيری، حفاظت و کنترل گسترده …

تحليل برخی کانال های مخابراتی در حضور اطالعات جانبی و… )چکيده رساله دکتری(

طراحی و مدل سازی ترانزيستورهای تونلی فرکانس باال )چکيده رساله دکتری(

حل دسته ای از مسايل رگوالتور غيرخطی در قالب … )چکيده رساله دکتری( 

هماهنگی مقاوم و بهينه رله های ديستانس و اضافه جريان با در نظر … )چکيده رساله دکتری(

سومين همايش فناوري هاي نوين انرژي برگزار شد

چکيده ي برخي از  مقاالت ارايه شده در سومين همايش ملی …

مولدهای مقياس کوچک: طراحی، سرمايه گذاری، اجرا و بهره برداری

پارامترها و کميت های مهم در تجهيزات برق فشارقوی و چگونگی…

مديريت تامين انرژی در ايستگاه های شارژ سريع خودروی برقی دارای …
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امروزه سرعت توسعه علوم مختلف در دنیا چنان زیاد شده است 
ک��ه غفلت از آن زیان های غیرقاب��ل جبران را به جامعه تحمیل 
می کند. از جمله مباحثی که با س��رعت در حال رش��د و توسعه 
اس��ت می توان ب��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر، اتوماسیون س��ازی، 

هوشمندسازی، مخابرات، فیبرنوری و … اشاره نمود. 
یک��ی از نگرانی های جامعه امروز بحران انرژی اس��ت که آینده 
بشریت وابسته به آن اس��ت. تاکنون متخصصان و اندیشمندان 
زیادی به توسعه روش های جدید تولید انرژی الکتریکی از جمله 
استفاده از انرژی خورشید، انرژی باد، پیل سوختی، زمین گرمایی 
و … پرداخته ان��د تا ع��اوه بر کاهش آلودگی محیط زیس��ت، 

کمبود انرژی های فسیلی را جبران کنند.
 در کش��ور ما نیز توجه به اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
افزایش قابل توجهی یافته اس��ت. اما به دالیل مختلف از جمله 
مباح��ث اقتصادی و ع��دم ثبات قوانین دولتی، اس��تفاده از این 
انرژی ها کمتر توس��عه یافته اند. الزم به ذکر اس��ت کش��ور ایران 
دارای تونل ه��ای باد با پتانس��یل باال اس��ت و از طرفی موقعیت 
جغرافیایی ایران استفاده حداکثری از انرژی های خورشید را در 
اکثر نقاط کش��ور فراهم می کند و الزم است که به این مباحث 
توجه بیشتری شود. از طرفی با توسعه هوش مصنوعی، استفاده 
از اتوماس��یون عاوه ب��ر افزایش کارایی سیس��تم های مختلف، 
هزینه ه��ای بهره برداری را به ش��دت کاهش می دهد که این امر 

توجه به توسعه اتوماسیون را بیش از پیش نشان می دهد.
در این راستا و در جهت توسعه و ترویج آخرین دست آوردهای 
علمی در زمینه انرژی، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 
– شاخه خراس��ان مبادرت به برگزاری همایش ملی فنآوریهای 
نوین انرژی در ش��هر مقدس مشهد می نماید که در این همایش 
مباح��ث نوین مرتبط با ان��رژی در قالب کارگاه های آموزش��ی، 

نشست های تخصصی، سخنرانی های علمی و نمایشگاه ارایه می 
شود. 

شایان ذکر است که تاکنون سه همایش با حضور سیاست گذاران، 
اندیش��مندان، اساتید، دانش��جویان و کارشناسان صنایع برگزار 

شده است.
از مهم ترین دس��تاوردهای این همایش ها می توان به توس��عه و 
بکارگی��ری فن آوری های نوین تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، 
معرف��ی تونل های باد کش��ور، احداث نیروگاه های خورش��یدی 
کیلوواتی، بومی س��ازی نرم افزار اس��کادا، بومی س��ازی نرم افزار 
DCS، اتوماسیون سازی پست ها، ارایه انواع روش های حمایت از 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مباحث اقتصادی مرتبط با انرژی، 

توسعه تولید پراکنده و ..... اشاره نمود.
همچنین با توجه به س��ابقه علمي ش��مارگان چاپ شده نشریه 
حاضر و بهره مندي از حضور اساتید برجسته در هیئت تحریریه 
آن و اعط��اي اعتبار علمي از س��وي وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوري، فصلنامه »عصربرق« از بهار سال 1396با اعتبار علمي-

ترویجي به چاپ خواهد رسید. 
امید این که تاش هاي صورت گرفته بتواند در پیش��برد اهداف 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که همانا اطاع رساني و 
ارتقاء سطح دانش جامعه مهندسان است موثر باشد و با حمایت 
هرچه بیشتر دانشگاه ها، پژوهش��کده ها و سازمان های دولتی و 
غیردولتی، ع��اوه بر افزایش بکارگی��ری فن آوری های نوین در 
بخش انرژی، فرهنگ توجه به محیط زیس��ت و کاهش آلودگی 

در کشور رواج یابد.

جوادساده
سردبیر

***

یادداشت سردبیر
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شرکت بـرق منطقه ای خـراسان؛ هم طراز با کشورهای تـوسعه يافته

نموده راکسب توجهی قابل موفقیتهای درسال1395 منطقهایخراسان برق شرکت
است.بهگفتهمهندسمتوليزاده،مديرعاملشرکتبرقمنطقهايخراسان،اينشرکت
باعنايتويژهامامهشتموبههمتوتالشمضاعفکارکنانوکارشناسانخوددرسال
95چندينلوحافتخارکسبنمودهاستودربسیاريازموفقیتهايوزارتنیرونقش

اساسيداشتهاست.
بهاستانخراسانرضوي ايشان درسال1395ودرسفرهایريیسجمهورومعاونان
پروژههايشرکتبرقمنطقهايخراسانازسوياستانداريخراسانرضويبرايافتتاح
وهماهنگي نتیجهتالش،همكاري زاده متولي اظهاراتمهندس به بنا که پیشنهادشد
تمامينیروهاياينشرکتاست.آنچهدرادامهآمدهاستخالصهايازعملكردبخشهاي

مختلفاينشرکتميباشد.

معاونت برنامه ريزی و تحقیقات:
ق�رارداد 200 م�گاوات اتص�ال ب�ه ش�بکه ب�رق متقاضی�ان 

فوق توزيع و انتقال
برای فراهم کردن ش��رایط اتصال به ش��بکه  و تامین برق مش��ترکان 
صنعتی با مطالعات دقیق و برنامه ریزی مناسب، اقدامات شایسته ای از 
س��وی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان 
در س��ال 1395 صورت گرفته اس��ت. انعق��اد و پیگیری قرارداد 200 
مگاوات اتصال به شبکه برق متقاضیان فوق توزیع و انتقال که رضایت 

تمامی متقاضیان و مش��ترکان این شرکت از ارایه خدمات را به دنبال 
داشته است از این جمله است. 

ب��ه گفته مدیرعامل برق منطقه اي خراس��ان، تمرک��ز بر فعالیت هاي 
پژوهش��ي و تحقیقات کاربردي و هدفمند در راس��تاي تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي منجر به تهیه نرم افزارDCS و بومی س��ازی س��اخت 
س��ویچگیر پست های GIS و پیگیری فاینانس طرح جامع شهر مشهد 

شده است. 
یکي از طرح هاي موفق ملي استفاده از توان شرکت ها و صنایع بزرگ 
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مصرف کننده ي عمده برق براي کمک به پیک ش��بکه است. این طرح 
که عنوان طرح ذخیره عملیاتي را به خود گرفت و بر اس��اس گزارش 
ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران در س��ال گذش��ته 200 میلیارد 
تومان صرفه جویي براي صنعت برق کش��ور را در پي داش��ته است از 
دس��تاوردهاي این ش��رکت است که در سراسر کش��ور و با حمایت و 

همکاري صنایع بزرگ کشور با موفقیت اجرا شده است.
 

معاونت طرح و توسعه: 
اجرای 32 پروژه در دولت  تدبیر و امید

اگر چه تنگناهای مالی صنعت برق کش��ور در سا ل های گذشته بعضی 
از فعالیت های این صنعت را کند کرده اس��ت ام��ا با تاش مدیران و 
کارشناسان دراین شرکت پروژه های مهمی اجرا شده است و در سال 
گذشته که شرکت برق منطقه ای خراسان شرایط سخت مالی را پشت 
س��ر گذاش��ت، معاونت طرح و توسعه این ش��رکت توانست طرح ها و 
پروژه هاي خود را تکمیل کند. در دولت یازدهم 32 پروژه برنامه ریزي 
ش��د که 28 پروژه آن به اتمام رس��یده اس��ت و بقیه پروژه ها نیز به 

بهره برداري خواهد رسید.
افزای��ش بهره وري، نوآوري و بهینه س��ازي از موضوعاتي اس��ت که در 
دستور کار این شرکت قرار دارد. چند کارگروه بهینه سازی  در وزارت 
نیرو تش��کیل ش��ده است که بهینه س��ازي پس��ت هاي برق کشور به 
معاونت طرح و توس��عه شرکت برق منطقه اي خراسان واگذار شده که 

اقدامات ارزشمندي نیز در این زمینه صورت گرفته است.
توجه به توسعه تولید پراکنده نیز در راستاي سیاست هاي وزارت نیرو 
به موضوع تامین انرژي مطمئن و پایدار از دیگر اقدام هاي شایان توجه 

شرکت برق منطقه اي خراسان به شمار مي رود.

معاونت بهره برداري: 
کسب عنوان بهره برداری برتر در سطح کشور

کس��ب عنوان بهره برداری برتر در بین ش��رکت های ب��رق منطقه ای 
کش��ور، یکی دیگ��ر از افتخارات قابل توجه ش��رکت ب��رق منطقه اي 

خراسان است. معاونت بهره برداری این شرکت توانسته است رتبه برتر 
عملکرد مهندس��ی را در سطح کشور کسب نماید. تکمیل و راه اندازی 
دیس��پاچینگ پش��تیبان AOC و RDC خراس��ان ش��مالی، توس��عه 
اتوماسیون پس��ت ها، انجام به موقع PM  و پایش کیفیت توان شبکه 

هم از دیگر اقدامات معاونت بهره برداری این شرکت است.

معاونت منابع انسانی: 
ساماندهی ساختار سازمانی

س��ال گذشته س��الی پرتاش برای معاونت منابع انسانی شرکت برق 
منطقه اي خراس��ان بود. س��اماندهی ساختار س��ازمانی، فراهم کردن 
شرایط بازنشستگی برای همکاران، پیگیری برای جذب نیروی انسانی 
مورد نیاز، عملکرد مناسب تغییر کارگزار بیمه درمان کارکنان، پیگیری 
مس��ایل رفاهی و توس��عه امکانات ورزش��ی، اعزام کارکنان شرکت به 
اردوهای فرهنگی، زیارتی و راهیان نور به کمک پایگاه مقاومت بسیج 

از جمله اقدامات این معاونت در سال گذشته بوده است.

معاونت مالی و پشتیبانی:
20میلی�ارد توم�ان صرفه جوي�ی در ش�رکت ب�رق منطق�ه ای 

خراسان
از جمل��ه فعالیت های خوب معاونت مالی و پش��تیبانی ش��رکت برق 
منطقه ای خراس��ان می توان به پاس��خگویی مناس��ب به دستگاه های 
نظارت��ی، دق��ت و س��امت در برگزاری ب��ه موقع مناقص��ات و عقد 
قراردادها، تنظیم صورت های مالی با کمترین مشکل اشاره نمود. این 
معاونت در سال گذش��ته موفق شده است بدهی ارزی بانک صادرات 

را تسویه کند.
یکي از سیاس��ت هاي وزارت نیرو در راس��تاي اقتصاد مقاومتي تهاتر 
کاال با پیمانکاران به منظور کاهش یا تس��ویه بدهي به آنها اس��ت. در 
این طرح با استفاده از شیوه تهاتر مطالبات وزارت نیرو از شرکت هاي 
بدهکار به صورت کاال وصول مي ش��ود و به عنوان تمامي یا بخش��ي از 
بده��ي وزارت نیرو به پیمانکاران در اختی��ار آنان قرار مي گیرد. تهاتر 
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میلیاردها توم��ان کاال به منظور تامین منابع برای پیمانکاران از جمله 
اقدامات مهم ش��رکت برق منطقه ای خراسان در سال گذشته بود که 
اقدامات صورت گرفته موجب شد تا شرکت برق منطقه ای خراسان در 
پایان س��ال گذشته به پیمانکاران بدهکار نباشد. به این ترتیب قیمت 

تمام شده پروژه ها کاهش یافته است.
تمام نیروگاه های برق در اس��تان خراس��ان رضوی به بخش خصوصی 
واگذار شده است و با تاش مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان در 
سال  گذشته80 میلیارد تومان منابع بابت فروش نیروگاه شریعتی در 
اختیار این شرکت قرار گرفته که این مبلغ نیز برای اجرای پروژه های 

این شرکت هزینه شده است.

روابط عمومی:
 موفق در عملکرد

برگزاری جلسات با کیفیت مطلوب وسطح باال با هماهنگی خوب امور 
نظارت بر خدمات عمومی وفنی از جمله جلسه شورای معاونین وزارت 
نیرو با حضور وزیر نیرو، اطاع رس��انی، هماهنگی بین بخشی و خود 
کفای��ی در امور اجرایی برنامه ها از جمله اقدام��ات موفق دفتر روابط 

عمومی این شرکت در سال گذشته بوده است. 
دفتر حراس��ت و امورمحرمانه درسال گذش��ته وظیفه نظارتی خود را 
به خوبی انجام داده و دفتر حقوقی این ش��رکت نیز عملکرد مناسبی 
داش��ته و اقدامات موثری انجام داده است. در حوزه مدیریت بحران و 
پدافندغیرعامل اقدامات موثری انجام شده است و در سال گذشته 24 
تغییر مدیریتی در ش��رکت برق منطقه ای خراسان صورت گرفت و 2 
بخش جدید ش��امل مجری فروش کاالها و دارایی های مازاد و مجری 

تامین منابع مالی به ساختار این شرکت افزوده شده است.

نقشه راه سال 1396
مهندس متولی زاده مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای خراسان تولید 
داخل را در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری 
به عن��وان اس��تراتژی این ش��رکت در س��ال 96  اعام نم��ود: »مدیر 

انقاب��ی و تولید داخل دو کلید واژه در س��خنان رهب��ر انقاب بوده 
اس��ت که خوش��بختانه وجود مدیران انقابی و توج��ه ویژه به تولید 
داخلی تجهیزات در این شرکت را شاهد هستیم. طراحی نرم افزارهای 
بومی، انجام پروژه های تحقیقاتی و توس��عه پست های GIS  از جمله 

این موارد بوده است«.
مهن��دس متولی زاده ضمن اش��اره به س��خنان معاون ب��رق و انرژي 
وزارت نیرو که عملکرد ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان را هم طراز با 
کش��ورهای توسعه یافته و موفق دانس��ته است، اظهار داشت: »تحقق 
این گونه عملکرد تنها با عش��ق ورزیدن به کار محقق می شود که در 
این ش��رکت مشهود است اما این سطح از عملکرد نباید ما را از توجه 
به نقاط ضعف و چالش های پیش رو غافل نماید و در سال جاری همه 

باید کمک کنیم تا صنعت برق در استان با مشکلی مواجه نشود«.
به گفته مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان توانمندس��ازی 
کارکنان و چابک س��ازی ش��رکت، ارزیابی های دقی��ق در بخش های 
مختلف ش��رکت، برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و صدور پروانه 
صاحیت حرفه ای برای پیمانکاران و کارکنان از دیگر برنامه هاي این 

شرکت در سال 1396 خواهد بود.
هدفمن��د کردن تعمی��رات و تغیی��ر آن از PM ب��ه RCM در بخش 
بهره ب��رداری و کاه��ش خط��ای نیروی انس��انی، تکمی��ل پروژه های 
نیمه تمام و ش��روع عملیات اجرایی طرح جامع ش��هر مشهد به صورت 
فاینانس، طراحی جدید شبکه های برق، راه اندازی  RDCهای خراسان 
جنوبی و س��بزوار و بهره برداري آنها از دیگر اقدامات مهم شرکت برق 

منطقه ای خراسان در سال96 خواهد بود.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خراسان در پایان خاطر نشان کرد، 
فاینانس خطوط انتقال و فوق  توزیع کش��ور به شرکت برق منطقه ای 
خراسان محول شده اس��ت که این موضوع یک اقدام بزرگ محسوب 
مي ش��ود و ب��راي انجام خوب آن باید تمام بخش های ش��رکت کمک 

کنند.
***
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رايلینشانمیدهد.

 MIMO-OFDMسيستم های در  داده ها  همسان سازی  و  کانال  تخمين 
مبتنی بر تبديل موجک توسط الگوريتم آناليز مولفه های مستقل 

نیکزاد فیروزآبادی/کارشناس ارشد مهندسی برق- سیستم/ دانشگاه صنعتی سجاد   
nikzad.firouzabadi@yahoo.com

 غزاله سربیشه ای/ دکتری مخابرات/ استادیار/ دانشگاه صنعتی سجاد
arbisheie@sadjad.ac.ir                                                                                           

کلم�ات کلیدی:  آنالیز مولفه های مس��تقل، تبدیل موجک گسسته، 
.MIMO-OFDM تخمین کور کانال،  سیستم

1-مقدمه
سیس��تم های مخابراتی که از چند آنتن در سمت فرستنده و گیرنده 
استفاده می کنند به عنوان سیستم های MIMO1 شناخته می شوند، از 
این سیس��تم ها برای افزایش نرخ ارس��ال و افزایش ظرفیت در کانال 
مخابراتی اس��تفاده می شود. بیشتر این سیس��تم ها در کانال های باند 
باریک اس��تفاده می ش��وند، در صورت اس��تفاده از کانال های بی سیم 
 MIMO در سیس��تم های OFDM2 پهن باند، می توان از مدوالس��یون
استفاده کرد. از این مدوالسیون برای ارسال داده هایی با نرخ بیت باال 
در سیستم های مخابراتی استفاده می شود، یعنی اطاعات با نرخ بیت 
ب��اال بر روی چند زیرحامل با نرخ بیت ه��ای پایین تر به  صورت موازی 
ارس��ال می گردند. همچنین ای��ن مدوالس��یون دارای قابلیت باالیی 
جهت حذف تداخل بین س��مبل ها در کانال های چند مس��یره اس��ت 
و برای ارس��ال هر پیام، از چند زیرحامل استفاده می شود. فاصله این 
حامل ها طوری س��ت که با یکدیگر تداخل نداشته باشند در نتیجه بر 
ه��م عمود خواهند بود. اگر تعامد زیرحامل ه��ا به دلیلی از بین برود،  
تداخل بین حاملی رخ می دهد که باعث افت ش��دید عملکرد سیستم 
می ش��ود. OFDM و کانال های MIMO می توانند در کنار هم عملکرد 
   MIMO-OFDM سیس��تم های مخابراتی را بهبود بخش��ند. تکنی��ک
به عنوان یک روش کارامد برای باالبردن راندمان طیفی سیس��تم های 
MI- 1[. یکی از چالش های مهم در سیس��تم ]ههن باند به کار می رود
MO-OFDM، تخمین کانال و همسان سازی داده ها با دقت و سرعت 
باال به منظور جداس��ازی و آشکار سازی صحیح سیگنال های دریافتی 
در گیرنده اس��ت. با توجه به اینکه در آشکار س��ازی س��یگنال ارسالی 
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در این سیس��تم ها، فرض بر این است که ماتریس ضرایب کانال برای 
گیرنده مش��خص باش��د، بنابراین برای آشکارس��ازی صحیح سیگنال 
ارس��الی تخمین ماتریس کان��ال در تمام زیرحامل ه��ا امری ضروری 
ا س��ت. بررس��ی روش های تخمین کانال، دقیق، سریع و با پیچیدگی 
محاسباتی کم در این سیستم ها امری ضروری ا ست. هدف ما تخمین 
کانال در سیس��تم هایی مبتنی بر تبدیل موجک اس��ت. در این پروژه 
قصد داریم از سیس��تم OFDM مبتنی بر تبدیل موجک گسس��ته در 
مخابرات چند آنتنی استفاده کنیم. OFDM مبتني بر تبدیل موجک 
نیازي به پیش��وند چرخش��ي ندارد از این رو می توانیم از پهنای  باند 
اس��تفاده ی بهینه کنیم. موجک ها هم در ح��وزه زمان و هم در حوزه 
فرکان��س داراي طول محدود و تعامد هس��تند به این دلیل مي توانیم 
از آنه��ا به منظور تولید ش��کل موج مناس��ب براي انتق��ال روي کانال 
MIMO- اس��تفاده کنیم. در این مقاله پس از شبیه س��ازی سیس��تم
OFDM مبتن��ی بر تبدی��ل موجک، هدف ما تخمی��ن ضرایب کانال 
برای بازسازی داده های ارس��الی توسط منابع اصلی است. در گذشته 
تخمین کانال و همسان س��ازی داده ها توسط سمبل های راهنما انجام 
می ش��د که روش ه��ای LS3 و MMSE4 از روش ه��ای کارامد در این 
زمینه بودند. تخمین کانال به کمک پایلوت روش��ی ا س��ت که در آن 
سیگنال های ش��ناخته شده به نام پایلوت، با الگوی مشخص در میان 
داده ب��رای تخمین اطاعات کانال ارس��ال می ش��وند. این روش ها به 
دلیل انتقال سمبل های آموزشی اضافه شده به سمبل های داده، سبب 
اس��تفاده بیش از حد از پهنای باند و صرف انرژی می ش��وند و عملکرد 
سیستم را پایین می آورند. برای غلبه بر این مشکل روش های تخمین 
ک��ور و نیمه کور پیش��نهاد ش��د که این روش ها باع��ث حفظ کارایی 
پهنای باند می ش��وند و کانال را بر اس��اس اطاعات آماری س��یگنال 
دریافت��ی تخمی��ن می زنند. یکی از روش های تخمی��ن کور کانال در 
سیس��تم های MIMO-OFDM، روش جداسازی کور منابع5 است. در 
این مقاله س��عی کرده ایم تا با اس��تفاده از الگوریت��م  آنالیز مولفه های 
مس��تقل6، ضرایب کانال و داده های مناب��ع اصلی را تخمین بزنیم. در 
ادامه و در بخش دوم به بررسی سیستم های MIMO-OFDM مبتنی 
بر تبدیل فوریه و تبدیل موجک گسسته می پردازیم و این دو سیستم 
را با هم مقایس��ه می کنیم، سپس در بخش سوم به مفهوم جداسازی 
ک��ور منابع و الگوریت��م آنالیز مولفه های مس��تقل می پردازیم. بخش 
چهارم به تخمین کانال و همسان س��ازی داده ها با اس��تفاده از آنالیز 
مولفه های مس��تقل می پردازیم. در نهایت، بخش آخر به نتیجه گیری 

کلی اختصاص می یابد]1[ ]2[.

MIMO-OFDM 2- سیستم های
سیس��تم هایی با چند آنتن در سمت فرستنده و گیرنده  و مدوالسیون 
OFDM، دو تکنولوژی ترکیب شده هستند که بستر مناسبی را برای 
انتقال داده ها با نرخ باال در سیس��تم های مخابراتی نسل چهار  فراهم 
می کنند و عملکرد این سیس��تم ها را بهبود می بخشند. برای اینکه از 
MIMO- مبتنی بر تبدیل موجک در سیس��تم های OFDM سیس��تم
OFDM بهره بگیریم، باید در این سیس��تم ها، بلوک های تبدیل فوریه 
و عک��س تبدیل فوریه را با بلوک ه��ای تبدیل موجک و عکس تبدیل 
موجک جایگزین کنیم و با این کار باعث بهبود هرچه بیشتر عملکرد 

سیستم و استفاده ی بهینه تر از پهنای باند می شویم]3[ ]4[. 
2-1-کدينگالموتی7 

کد STBC8 الموتی یک روش ساده برای دستیابی به تنوع فضایی در 
سیستم های MIMO است و  باعث می شود تا بدون از دست دادن نرخ 
داده به بیش��ترین بهره چندگانگی دست یابیم. در کدینگ الموتی دو 

س��مبل  و در یک زمان و در دو فاصله زمانی متوالی ارسال می شوند. 
همان طورکه در ش��کل)1( مشاهده می کنید، در فاصله زمانی اول  از 
اولین آنتن و از دومین آنتن ارس��ال می شود. در فاصله زمانی دوم  از 

آنتن اول و از آنتن دوم ارسال می شود.

شکل1: آنتن MIMO با کدينگ الموتی
از آنجا که دو سمبل در دو فاصله زمانی ارسال می شوند، مجموع نرخ 

ارسال، برابر با ارسال یک سمبل در استفاده از کانال است.

دو بخ��ش عمده در سیس��تم MIMO-OFDM وج��ود دارد که یکی 
فرس��تنده و دیگری گیرنده این سیستم ها است. شکل )2( مدل کلی 
این سیس��تم را نش��ان می دهد. که فرستنده، سیگنال های منبع را به 
ط��ور هم زمان از MT آنتن فرس��تنده انتقال می ده��د. در حالی که، 
گیرنده به MR آنتن برای دریافت س��یگنال ها مجهز است. در مراحل 
باالت��ر تعداد آنتن ها افزای��ش پیدا می کند و اج��زای ماتریس انتقال 

تخمین زده می شود]4[.

MIMO-OFDM شکل 2: مدل کلی سیستم

MIMO-OFDM2-2-شبیهسازیسیستم
در این قسمت یک سیستم MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک 
و تبدیل فوریه توس��ط نرم افزار متلب شبیه س��ازی ش��د و موثر بودن 
تبدیل موجک نس��بت به تبدیل فوریه در این سیس��تم ها نشان داده 
 MIMO ش��ده اس��ت. تعداد آنتن های ورودی و خروجی در سیس��تم
دو در نظر گرفته ش��ده اس��ت و مدوالس��یون  استفاده ش��ده در این 
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سیس��تم ها، QAM-16 اس��ت. در این سیس��تم، در ابتدا، داده ها بعد 
از مدوالس��یون توس��ط کدینگ الموتی، کدگذاری ش��ده اند و توسط 
مدوالسیون OFDM مدوله شده و از طریق ماتریس کانال MIMO با 
یکدیگر ترکیب می شوند. سپس از کانال رایلی مختلط عبور داده شده 
و در سمت گیرنده، عکس عملیات فرستنده انجام می شود و در نهایت 
نتایج نرخ خطای بیت9 نس��بت به سیگنال به نویز10 سنجیده می شود 

که در شکل)3( نشان داده شده است. 

  MIMO-OFDMبرای سیستم های  SNRبه  BER شکل3: مقايسه  نسبت
مبتنی بر تبديل فوريه و تبديل موجک

3- جداسازی کور منابع وآنالیز مولفه های مستقل
آنالی��ز مولفه ه��ای مس��تقل)ICA(، یکی از س��اده ترین روش ها برای 
حل مس��اله تفکیک کور منابع و یک روش آماری است. از جداسازی 
کور منابع برای تخمین مش��خصات کانال اس��تفاده می کنیم و هدف، 
پردازش سیگنال های مشاهده شده در سمت گیرنده است به طریقی 
که س��یگنال های منابع اصلی از سیگنال های مشاهده شده استخراج 
ش��وند. با این فرض که س��یگنال های منابع، مس��تقل از هم و دارای 
توزیع غیرگوسی باشند. مش��کل جداسازی و تخمین شکل موج های 
منابع اصلی در گیرنده بدون داشتن اطاعات مشخصات کانال انتقال 
و منابع، به مشکل جداس��ازی کور گفته مي شود. کلمه ی کور به این 
دلی��ل به کار برده می ش��ود که ما هیچ اطاعات��ی از چگونگی تولید و 
ترکیب س��یگنال ها نداریم. فرض می کنیم که N س��یگنال مس��تقل 
آم��اری داری��م، Xi(t) , i=1,…,N و این س��یگنال ها را با اس��تفاده از 
N آنتن مش��اهده می کنیم. پس N مجموعه از سیگنال های مشاهده 
شده Yi(t), i=1,…,N داریم که مخلوطی از سیگنال های منابع اصلی 
هستند. یکی از جنبه های اساسی در مرحله ی ترکیب سیگنال ها این 
اس��ت که آنتن ها در فضا جدا از هم باش��ند یا فاصله داش��ته باشند. 
پ��س هر آنتن، ترکیب متفاوتی از منابع را به دس��ت می آورد. با فرض 
جدای��ی فضایی آنتن ها، مراحل ترکی��ب با ضرب ماتریس را به صورت 

زیر نمایش می دهیم:
Y(t)=A.x(t)                                (2)                      

که  ماتریس ترکیب اس��ت و ناش��ناخته است.  و نیز به ترتیب، معرف 
بردار س��یگنال های مشاهده شده و سیگنال های منابع هستند. هدف 
بازیابی س��یگنال های اصلی از س��یگنال های مش��اهده شده است که  
منابع بازیابی ش��ده را با تخمین ماتریس جداساز W توسط الگوریتم 
JADE11 ک��ه یکی از الگوریتم های آنالیز مولفه های مس��تقل اس��ت، 

به دست می آوریم.

اگ��ر تخمین ماتریس جداس��از صحیح باش��د ما به تقری��ب خوبی از 
س��یگنال منابع می رس��یم. برای حل مس��اله توس��ط تکنیک آنالیز 
مولفه های مس��تقل، پیش پردازش هایی الزم اس��ت. مرکزی س��ازی 
و سفیدس��ازی و تکرار پردازش س��ه مرحله از مراحل پیش پردازش 

هستند]5[ ]6[. 

به منظور حل مس��اله جداس��ازی کور مناب��ع، الگوریتم هاي متنوعي 
پیشنهاد شده است که اختاف میان این روش ها بر اساس اندازه گیري 
میزان اس��تقال میان مولفه هاي خروجي، کاهش اطاعات متقابل و 
افزایش تشابه بین آن  ها مي باشد]6[]7[. در ادامه یک نمونه از تخمین 
ماتری��س کانال در ی��ک سیس��تم MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل 

موجک نشان داده شده است.
این شبیه س��ازی توس��ط مدوالس��یون QAM-16 و در کان��ال رایلی 
همراه با نویز گوس��ی شبیه سازی شده است. در شکل)4( و شکل)6( 
یک رش��ته داده که ش��امل صفر و یک اس��ت به دو زیر رشته تقسیم 
می شود. سپس هر یک از زیر رشته ها از مدوالتور عبور می کنند و وارد 
مدوالتور OFDM مبتنی بر تبدیل موجک می ش��وند و سپس توسط 
آنتن های یک و دو در س��مت فرس��تنده ارسال می ش��وند، داده های 
مدوله ش��ده در شکل)5( و شکل)7( نش��ان داده شده اند. این داده ها 
در کانال توسط ضرایب کانال MIMO با یکدیگر ترکیب می شوند که 
در ش��کل)8( و شکل)9( مش��اهده می کنید و داده های ترکیب شده 
فرستاده می شوند و توسط آنتن های گیرنده دریافت می شوند و عکس 
عملیات گفته ش��ده ب��ر روی داده های دریافتی ص��ورت می گیرد. در 
نهایت هدف ما جداسازی داده های ترکیبی دریافت شده، با استفاده از 
تخمین ماتریس کانال است تا به داده های اصلی فرستاده شده توسط 
آنتن های فرس��تنده دست یابیم. در شکل)10( و شکل)11( داد ه های 
جداس��ازی شده را مش��اهده می کنید این جداسازی توسط الگوریتم 
JADE انجام ش��ده است. در شکل )12( و شکل)13( هم به داده های 

اصلی دست یافتیم.

شکل4: داده های تولید شده توسط منبع اول به صورت تصادفی    
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         16-QAMشکل 5: داده های مدوله شده توسط

              
          MIMO شکل 8: داده های ترکیب شده توسط ماتريس کانال

 شکل 9: داده های ترکیب شده توسط ماتريس کانال MIMO شکل6:  داده های تولید شده توسط منبع دوم به صورت تصادفی               

                        16-QAM شکل7: داده های مدوله شده توسط            JADE شکل 10: جداسازی داده ها توسط الگوريتم
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JADE شکل 11: جداسازی داده ها توسط الگوريتم

      شکل 12: داده های دمدوله شده و بازسازی شده       

 
شکل 13: داده های دمدوله شده و بازسازی شده             

4- همسان سازی داده ها در  سیستم  MIMO-OFDM مبتنی 
JADE بر تبديل موجک با استفاده از الگوريتم

در ای��ن قس��مت به همسان س��ازی داده ها در یک سیس��تم 
MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک و تبدیل فوریه، توسط 
الگوریتم JADE پرداختیم. این سیس��تم توس��ط مدوالس��یون 
QAM-4 و کانال تخت با نویز گوس��ی شبیه سازی شده است در 
این قسمت، پس از تخمین ضرایب کانال و همسان سازی داده ها 
توس��ط الگوریتم JADE، داده های فرس��تاده ش��ده با داده های 
همسان س��ازی شده مقایسه شده اند و نمودار نسبت نرخ خطای 
بیت با س��یگنال به نویز هم رس��م شده است. نتایج شبیه سازی 

نش��ان می دهد که همسان سازی داده ها در یک سیستم مبتنی 
بر تبدیل موجک بهتر انجام می گیرد.

  MIMO-OFDM در دو سیستم SNR نسبت به BER شکل14: مقايسه
تخمین زده شده، مبتنی بر تبديل فوريه و موجک

5- نتیجه گیری
در این مقاله، به بررس��ی سیس��تم های MIMO-OFDM پرداختیم و 
با اس��تفاده از نرم افزار متلب، این سیستم ها را شبیه سازی کردیم و به 
این نتیجه رس��یدیم که سیس��تم مبتنی بر تبدیل موجک از عملکرد 
بسیار بهتری در مقایسه با سایر سیستم ها برخوردار است. هدف ما در 
MIMO- این مقاله، تخمین کانال و همسان سازی داده ها در سیستم
OFDM مبتنی بر تبدیل موجک گسسته با استفاده از الگوریتم آنالیز 
مولفه های مس��تقل است که نس��بت به س��ایر روش های تخمین، از 
عملکرد بهتری برخوردار اس��ت. ما سعی کردیم با شبیه سازی توسط 
نرم افزار متلب داده های این سیستم ها را به طور کامل توسط الگوریتم  
JADE تخمین بزنیم. نتایج به دس��ت آمده از شبیه س��ازی ها، تخمین 

تقریبی و صحیحی از داده های ورودی سیستم، برای ما فراهم کرد.

پينوشتها
1. سیستم چند ورودی – چند خروجی

2.مدوالسیون تقسیم فرکانس عمود بر هم 
3.حداقل مربعات

4. کم کردن خطای میانگین مربعات
5.Blind Source Seperation
6.Independent Component Analysis (ICA)
7. Alamouti Coding

8.کدینگ فضا-زمان
9.Bit Error Rate
10.Signal to Noise Ratio
11. Joint Approximate Diagonalization of Eigen Matrices
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چکیده
قدرت سیستم يک بخش ارزشترين با و مهمترين ژنراتور
است،لذانقصداخلیآنعالوهبرزيانیکهبهخودژنراتوروارد
میکند،باعثقطعقسمتبزرگیازانرژینیروگاهنیزمیگردد.
بههمینمنظورحفاظتازواحدهاینیروگاهیازاهمیتبسزايی

برخوردارند.
مطالعه به جديدی ترکیبی روش از استفاده با مقاله، اين در
موردیبررویواحد100MWبخارنیروگاهشريعتیجهتتست
)51Vحفاظتی)تابع رله تنظیمی مقادير درستي و رله عملكرد
نرمافزار از استفاده با و منظور بههمین است. شده پرداخته
شبیهسازی خروجی پايانه در خطا حالت در ژنراتور ،PSCAD
شدهاستونتايجحاصلازاينخطابهعنوانورودیدردستگاه
پارامترهای اين ادامه در است. استفادهشده اومیكرون تست
شبیهسازیشدهتوسطدستگاهتستدرشرايطخطایواقعی
بهرلهحفاظتمجتمعژنراتور)ABB REG*316(تزريقشدهو
نتايجحاصلازپاسخخروجیرلهوتنظیماتآنموردمقايسهو

بررسیقرارگرفتهاست.

تنظيمات  عملکرد  بررسی صحت  جديد جهت  ترکيبی  تست  روش  ارايه 
حفاظتی ژنراتور

بهروز شوقی مطلق/ کارشناس ارشد حفاظت و رلیاژ  نیروگاه شرکت آذرخش انتقال 

bshoghi1859@gmail.com /)نیروي پاژ )گروه مهام شرق

کلمات کلیدی: حفاظت ژنراتور، رله حفاظت مجتمع، دستگاه تست 
.COMTRADE،اومیکرون، فانکشن حفاظتی

1- مقدمه
ژنراتورها مهم ترین و با ارزش ترین دستگاه های کارخانه ها و نیروگاه ها 
مي باشند. نقص داخلي ژنراتور عاوه بر زیاني که به خود ژنراتور وارد 
مي کند، باعث قطع شدن قسمت بزرگي از انرژي نیروگاه نیز می شود 

و در صورت نداشتن تجهیزات حفاظتی مناسب و  قطع به موقع آن، 
زیان های وارد شده به ژنراتور افزایش پیدا کرده و گسترش می یابد، 
ترمیم و تعمیر محل آسیب دیده ممکن است مدت ها به طول انجامد 

و بهره برداری از ژنراتور براي مدت زیادي متوقف شود]1[. 
امروزه تمامی رله های حفاظتی دارای تست های دوره ای می باشند که 
هدف از این تست های ادواری، بیشینه کردن میزان در دسترس بودن 
در  تجهیزات   این  نامناسب  عملکرد  احتمال  نمودن  کمینه  و  آن ها 

هنگام خطا است]2-3[. 
حالت گذرا در سیستم قدرت، یکی از المان های مورد توجه است که 
با بررسی پدیده گذرا در ژنراتور و ترانس های قدرت و دیگر تجهیزات 
را  مربوطه  عایقی  تجهیزات  و  آن ها  از  حفاظت  چگونگی  می توان 
انواع خطاها  طراحی کرد. قطع و وصل کلیدهای قدرت و همچنین 
و اتصال کوتاه هایی که در سیستم قدرت به وقوع می پیوندد بر روی 
به  خسارت هایي  آمدن  وارد  موجب  و  دارند  تاثیر  سنکرون  ژنراتور 
عایق ها و تجهیزات ژنراتور مي شود. برای جلوگیری از این خسارت ها 
در ژنراتورهای سنکرون، تجهیزات حفاظتی و نیز تنظیمات موجود بر 

روی آن ها نقش بسزایی ایفا می کنند]5-8[. 
در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی جدیدی به مطالعه موردی 
نیروگاه شریعتی  بخار  واحد   ABB REG*316 مجتمع  رله حفاظت 
در  رله  صحیح  عملکرد  و  تنظیمی  مقادیر  درستي  بررسی  جهت 
دارای   رله ها  این  که  آنجایی  از  است.  شده  پرداخته  واقعی  شرایط 
تابع حفاظتی زیادی می باشند در این مطالعه فقط به بررسی توابع 
با ولتاژ )51V(]9[ پرداخته شده  حفاظتی جریان زیاد کنترل شده 
 ،PSCAD است. به همین منظور و با استفاده از نرم افزار سیستم قدرت
و  است  شبیه سازی  شده  خروجی  پایانه  در  خطا  حالت  در  ژنراتور 
تست  دستگاه  در  ورودی  به عنوان  خطا  این  از  حاصل  گذرا  شرایط 
اومیکرون استفاده شده است]10[. توسط این دستگاه تست، مقادیر  
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ژنراتور  حفاظتی  رله  به  و  ساخته شده  شبیه سازی  از  حاصل  نتایج 
تزریق مي شود. نتایج حاصل از عملکرد رله جهت اطمینان از درستي 
تنظیمات و عملکرد صحیح در شرایط واقعي مورد بررسی قرار گرفته 

است.
 

)51V( 2- حفاظت جريان زياد کنترل شده با ولتاژ
عملکرد ژنراتور تحت شرایط خطا از هر قسمت دیگر سیستم قدرت 
پیچیده تر است. در ابتدا جریان خطا حدود 8 برابر جریان بار کامل 
است و به سرعت به 5 برابر جریان نامی کاهش یافته، سپس جریان به 
مقداری کمتری از جریان نامی ژنراتور کاهش می یابد. این سه مرحله 
در  می شوند.  نامیده  سنکرون  و  گذرا  زیرگذرا،  نام های  به  به ترتیب 

شکل)1(جریان خطا در یک ژنراتور نشان داده شده است.
یا  و  اصلی  ترانسفورماتور  خروجی  در  اتصال کوتاه  بروز  صورت  در 
توسط  آن  عدم رفع  و  داخلی  شبکه  تغذیه کننده  ترانسفورماتورهای 
به  زمانی شروع  از مدت  بعد  کوتاه  اتصال  رله های حفاظتی، جریان 
افت می کند و میزان جریان خروجی ژنراتور بسته به محل وقوع خطا 
صورت  این  در  که  برسد  ژنراتور  دایمی  جریان  از  کمتر  تا  می تواند 
رله های اضافه جریان نیز قادر به تشخیص خطا نخواهند بود. بنابراین 
نیاز به رله ای می باشد که بتواند جریان خطای ماندگار و حالت کار 
طبیعی ژنراتور با بار کم، تفاوت قایل شود. در رله جریان زیاد کنترل 
شده با ولتاژ، از یک رله جریان زیاد حساس با جریان راه اندازی کم که 
توسط ولتاژ گشتاور آن کنترل می شود استفاده می گردد. در شرایط 
کار طبیعی قسمت ولتاژی رله مانع از عملکرد کل رله می شود و در 
صورت بروز اتصال کوتاه، ولتاژ ترمینال ژنراتور افت کرده لذا قسمت 

ولتاژی رله اجازه عملکرد به رله جریان زیاد را می دهد]11-12[. 

شکل1: جريان خطا در يک ژنراتور سنکرون

شکل2: نحوه حفاظت پشتیبان برای آرايش اتصال  ژنراتور به شبکه

حفاظت های  اصلی ترین  جزو  ولتاژ  با  شده  کنترل  زیاد  جریان  رله 
مربوط به ژنراتور می باشد و تنظیم آن نیاز به دقت خاصی دارد. این 
رله به عنوان پشتیبان رله های اضافه جریان  می باشند و عملکرد آن با 

تاخیر قابل ماحظه ای همراه است]11[.
 شکل )2( نحوه ی اتصال یک رله جریان زیاد کنترل شده با ولتاژ را 

نمایش می دهد]13[.

3- شبیه سازی
شبیه سازی های کامپیوتري مي توانند تا حدود زیادي نتایج طرح هاي 
صورت  دقیق تر  شبیه سازي  چقدر  هر  نمایند.  پیش بیني  را  عملي 
پذیرد، نتایج حاصل از آن نیز دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد 
برنامه هاي  و  بوده  وابسته  تحقیق  حساسیت  به  موضوع  این  بود. 
کامپیوتری مي توانند با مدل نمودن شرایط واقعي در محیط نرم افزار، 
نتایج عملکرد یک رله حفاظتی و تنظیمات موجود بر روی آن را در 

شرایط خطا نشان دهد.
شبکه  از  جدا  به صورت  بخار  واحد  در  خطا  شرایط  بررسی  این  در 
ژنراتور  کوتاه  اتصال   شبیه سازی  برای  است  شده  قرارگرفته  مدنظر 
دارد  نرم افزارهای گوناگوني وجود  به شبکه در شرایط گذرا،  متصل 
ترسیم شکل  بر  عاوه  مقاله  این  در  برد.  بهره  آن ها  از  می توان  که 
پارامترهای  دیگر  و  ولتاژ  و  جریان  دامنه  ولتاژ،  جریان،  موج های 
به  ورودی  به عنوان  پارامترها  این  از  حالت خطا  در  ژنراتور  خروجی 
دستگاه تست استفاده  شده است، از این رو با توجه به پشتیبانی این 
دستگاه تست پیشرفته از فرمت COMTRADE 1 نرم افزار شبیه ساز 
باید دارای فرمت خروجی پارامترهای ثبت شده در فایل خروجی خود، 
جهت ارتباط با دستگاه تست اومیکرون باشد. با توجه به بررسی های 
به عمل آمده نرم افزار PSCAD جهت این شبیه سازی مناسب بوده و 

مورد استفاده  قرارگرفته است.
به  توجه  با  شریعتی  نیروگاه  بخار  واحد  شبیه سازی  شکل)3(  در 
  PSCAD الکتریکی و دینامیکی  موجود توسط نرم افزار پارامترهای 

ارایه شده، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته شده است.

 PSCADشکل3: شبیه سازی ژنراتور در حالت  خطا در محیط نرم افزار

3-1- نتايج
3-1-1-جريانخروجیسهفازپايانهژنراتور

بخار  واحد   100MWپایانه از  حاصل  خروجی  جریان  شکل)4(  در 
است.  داده شده  نشان  ژنراتور  پایانه  در  فاز  سه  خطای  شرایط  در  
همان گونه که مشاهده مي شود جریان قبل از خطا KA 5/82 بوده 
و  گذرا  گذرا،  فوق  حالت های  در  خطا  از  بعد  مقدار  این  که  است 
به  توجه  با  کیلوآمپر   22/17 ،51/7، مقادیر55/45  به  به ترتیب  مانا 
راکتانس های دینامیکی ژنراتور می باشد که در جدول)1( این مقادیر 
نشان داده شده است و شامل جریان ژنراتور قبل از خطا و بعد از خطا 

در حالت مانا است.



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

13سال چهارم/شماره6/ بهار 1396

شکل4: جريان خروجی سه فاز پايانه ژنراتور در حالت خطای سه فاز 

 جدول1: مقادير جريان خروجی ژنراتور واحد بخار شريعتی 
در شرايط بروز  خطا

Ph.CPh.BPh.Aphase

5/825/825/82Peri Fault Current(KA)

7/567/567/56Duration Fault (KA)

1/80001/80001/8000CT Ratio

0/7270/7270/727Sec. Value peri fault(A)

0/9450/9450/945Sec. Value D. fault(A)

3-1-2-ولتاژپايانهخروجیژنراتور
در  ژنراتور  پایانه  از  حاصل  خروجی  ولتاژ   )6( و   )5( شکل های  در 
شرایط خطای اتصال کوتاه سه فاز در دو حالت سینوسی و مؤثر نشان 
داده شده است. همان گونه که مشاهده مي شود به محض وقوع اتصال 

کوتاه در پایانه ژنراتور، ولتاژ به مقدار کمینه خود می رسد. 

شکل5: ولتاژ مؤثر پايانه خروجی ژنراتور

 شکل6: ولتاژ سینوسی پايانه خروجی ژنراتور

در جدول)2( مقادیر ولتاژ قبل از وقوع خطا و بعد از آن را برای هر فاز 

با توجه به نسبت تبدیل ترانس ولتاژ نشان داده است.

جدول2: مقادير ولتاژ خروجی ژنراتور واحد بخار شريعتی در شرايط بروز خطا
  

Ph.CPh.BPh.Aphase

10/510/510/5Peri Fault Voltage 
(KV)

 10/5/√3
0/11/√3

10/5/√3 
0/11/√3

10/5/√3 
0/11/√3

PT Ratio(KV)

110110110Secondary Value (V)

0/0920/0920/092V. Duration fault(V)

به صورت  جریان  افزایش  و  ژنراتور  فاز  سه  ولتاژ  افت  شکل)7(  در 
هم زمان در لحظه، خطا نشان داده شده است. همان گونه که در شکل 
نیز مشاهده مي شود در لحظه وقوع خطا ولتاژ سه فاز پایانه ژنراتور 
تقریباً صفر شده و جریان خروجی سه فاز در همان چند سیکل اول 
به حدود 7 برابر جریان نامی ژنراتور افزایش می یابد و در نهایت در 

شرایط مانا به میزان 1/1 مقدار نامی کاهش می یابد.

شکل7: کاهش ولتاژ و افزايش جريان ژنراتور در لحظه خطای سه فاز

3-2-اعمالنتايجشبیهسازیبهدستگاهتست
 در این بخش با استفاده از منحنی های جریان و ولتاژ به دست آمده 
را  شبیه سازی شده   PSCADنرم افزار توسط  که  خطا  شبیه سازی  از 
به عنوان ورودی به دستگاه تست اومیکرون داده شده است و سپس 
 )51V( به تحلیل عملگرهای حفاظتی جریان زیاد کنترل شده با ولتاژ

پرداخته شده است. 
 در جدول)3( مقادیر موجود بر روی فانکشن حفاظتی بر روی رله را 
که جهت مشخص شدن محدوده جریان مورد نیاز تست و اطمینان 

از درستي مقادیر نشان شده است.
51V جدول3: تنظیمات حفاظتی

NameDescription

3sec.Delay

1/5*InCurrent

0/7*UnHold Voltage

3 phNumber of Phase

1/8000 ACT Ratio

10/5/√3/0/11/√3 (KV)PT Ratio

6/873 KAIn Generator

0/86Ibase
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به منظور  اومیکرون  تست  دستگاه  توسط  شبیه سازی شده  مقادیر   
تزریق به رله مطابق شکل های)8( و )9( است.

همان گونه که مشاهده مي شود در تمامی آن ها ابتدا به رله جریان و 
ولتاژ قبل از خطا جهت اطمینان از عملکرد رله در شرایط نرمال و 

سپس جریان و ولتاژ خطا تزریق می گردد.
 

  

شکل8: مقدار سینوسی تزريقی جريان به رله

    شکل9: مقدار سینوسی تزريقی ولتاژ به رله

همان گونه که در شکل)10( مشاهده مي شود منحنی عملکرد رله از 
دو قسمت جریانی و ولتاژی تشکیل شده است که در قسمت جریانی 
فاقد عملکرد است ولی در قسمت  تزریق شده در حالت خطا  مقدار 
ولتاژی دارای عملکرد مناسب می باشد ولی در کل، رله فاقد عملکرد 

نهایی است.

 51Vشکل10: منحنی عملکرد در زمان تست، فانکشن حفاظتی 
ABB REG*316  در رله

3-3-تحلیلنتايجتستازروششبیهسازیودستگاهتست
همان گونه که در شکل)10( مشاهده شد با توجه به جریان و ولتاژ 
تزریقی توسط دستگاه تست در زمان تست رله دارای عملکرد مناسب 
و قابل قبول نبوده، از این رو درستي مقادیر تنظیمات موجود رله در 
شرایط اتصال کوتاه واقعی و گذرای سیستم به دلیل نرسیدن جریان 
خطا به مقدار تنظیمی رله فاقد عملکرد می باشد. این مقادیر جریان 

خطا در جدول )4( نشان داده شده است.
51V جدول4: نتايج تست عملکرد فانکشن حفاظتی

Ph.CPh.BPh.Aphase
5/825/825/82Peri Fault Current (KA)

7/567/567/56Duration Fault (KA)

1/80001/80001/8000CT Ratio (A)

0/9450/9450/945Secondary Value fault (A)

10/3210/3210/32Setting Current Value (A)

1/291/291/29Secondary Value setting (A)

3-4- تنظیمات پیشنهادی 
با توجه به جریان به دست آمده در حالت شبیه سازی تنظیمات قسمت 
جریانی فانکشن51V طبق فرمول)1( به دست می آید و بعد از محاسبه 
تنظیمات جدید طبق جدول )5 ( این مقادیر را به رله اعمال مي شود.
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بنابراین:

                                                                                       
51V جدول 5: تنظیمات جديد برای فانکشن

NameDescription

3sec.Delay

1/1*InCurrent

Un*0/ 7Hold Voltage

3 phNumber of Phase

8000/1 ACT Ratio

10/5/√3/0/11/√3 )KV(PT Ratio

0/873 KA In Generator

3-5-تستفانكشن51Vبعدازاعمالتنظیماتجديد
آزمایش  و  تست  مورد  رله  مجدد  پیشنهادی  تنظیمات  به  توجه  با 
قرارگرفته و همان گونه که در شکل)11( نشان داده شده رله دارای 
عملکرد قابل قبولی است که می توان از تنظیمات جدید به عنوان نمونه 

اصلی برروی رله ژنراتور استفاده کرد.

 
شکل11: منحنی عملکرد فانکشن 51V بعد از اعمال تنظیمات جديد

4- نتیجه گیري 
امروزه حفاظت و نگهداری از واحدهای نیروگاهی با توجه به پیشرفت 
رله های  سمت  از  حفاظتی  تجهیزات  مکانیسم  تغییر  و  فناوری 
مجتمع  حفاظت  رله های  سمت  به  استاتیکی  و  الکترومغناطیسی 
میکروپروسسوری نیازمند نگرش صحیح در روش تست این تجهیزات 
دوره ای  تست های  انجام  و  تنظیمات  بررسی  دلیل  همین  به  است. 
دارای اهمیت زیادی می باشند. با گسترش شبکه های قدرت همواره 
نیاز به بررسی های دقیق تری از عملکرد تجهیزات در زمان خطا در 
شبکه به وجود می آید و به منظور بررسی رفتار ژنراتور در شرایط خطا 

در شبکه نیاز به شبیه سازی های مناسبی است. 

بررسی  به  ترکیبی جدیدی  تست  روش  از  استفاده  با  مقاله  این  در 
از  استفاده  با  پرداخته شد.  نیروگاهی  رله حفاظتی  درستي عملکرد 
بر  آن  اثرات  و  شبکه  دینامیکی  رفتار  تحلیل  به  می توان  روش  این 
بر  حفاظتی  واحدهای  تنظیمات  و  عملکرد  و  پرداخت  ژنراتور  روی 
به وسیله  ابتدا  روش،  این  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  ژنراتور  روی 
پارامترهای  به  توجه  با  ژنراتور  و  قدرت  سیستم   ،PSCAD نرم افزار 
به بررسی خطا در سیستم  آنها شبیه سازی شد و سپس  دینامیکی 
پرداخته و در نهایت خروجی این نرم افزار به عنوان ورودی به دستگاه 
تست اعمال شد و دوباره این مقادیر توسط دستگاه تولید گردید. در 
ادامه به بررسی درستي عملکرد رله در شرایط خطا پرداخته شد. با 
توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که در شرایط بروز خطا در 
پایانه ترمینال ژنراتور واحد بخار، تابع حفاظتی 51V  از رله حفاظت 
در  و  نبوده  مناسبی  تنظیمات  دارای   ABB REG*316 مجتمع  
صورت بروز خطا در شبکه ممکن است دارای عملکرد مناسبی نباشد 

به همین دلیل تنظیمات مناسب دوباره برای آن محاسبه شد. 
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و  ورود  برنامه ریزی  قدرت،  سیستم های  تاب آوری  کلیدی:  کلمات 
خروج واحدهای نیروگاهی، کلیدزنی بهینه واحدهای مجهز به چرخ 

طیار، واحدهای تولید پراکنده

1-مقدمه
در چند س��ال گذش��ته مفهوم ت��ازه ای در صنعت ب��رق تحت عنوان 
ت��اب آوری1 مورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته اس��ت ک��ه مرز بین 
اس��تحکام2 و قابلیت اطمینان3 شبکه محسوب می شود. لزوم توجه به 
بحث افزایش تاب آوری ش��بکه  و تداوم تامین ب��رق با توجه به تبعات 
مختلف ناش��ی از خاموشی  در س��طوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
بیش از پیش احس��اس می ش��ود. به اختصار در ادبیات موضوع مفهوم 
تاب آوری این چنین تعریف ش��ده است: ظرفیت بازگشتن از دشواری 
پای��دار و ادام��ه دار و توانای��ی ترمیم خ��ود ]1،2[. ح��وادث از جنس 
ت��اب آوری س��همگین و پیش بین��ی زمان وقوع این ح��وادث در مدت 
زمان طوالنی تری قبل از وقوع آن معموال مشکل است به همین دلیل 
مهم ترین نکته پس از برطرف ش��دن عامل ایجاد اس��ترس این اس��ت 
که ش��بکه با سرعت به حالتی طبیعی و پایدار خود بازگردد. از این رو 
مفهوم تاب آوری به توانایی ش��بکه قدرت و سیس��تم های موجود برای 
پیش بین��ی، انطباق با یک حادثه و بازیابی س��ریع از آن رویداد معرفی 
می ش��ود ]3[. رویکردهای مفهومی تاب آوری سیس��تم های قدرت در 
حوزه حوادث طبیعی و س��وانح مخرب را می توان به س��ه دسته اصلی 
که وجه اش��تراک همه آن ها ایس��تادگی، مقاومت و واکنش مثبت به 

تغییرات و فشار است به شکل زیر دسته بندی نمود.
1- تاب آوری و پایداری
2- تاب آوری و بازیابی

3-تاب آوری و دگرگونی در برابر تغییرات
رویک��رد تاب آوری و پایداری سیس��تم، به توانایی و میزان اس��ترس و 
فش��اری که سیس��تم قبل از ناپایداری می تواند تحم��ل یا جذب کند 
تعریف می ش��ود ]4[. برخی از محققان شدتی از آسیب را که سیستم 

R e s i l i e n c e
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ق��ادر به بازگش��ت به حالت ع��ادی عملکردی خود نیس��ت را در نظر 
می گیرند چرا که یک سیستم تاب آور از آستانه تحمل باالیی در جذب 
اس��ترس پیش از عبور از آستانه پایداری اش برخوردار است ]5[. تحت 
تاثی��ر این رویکرد مدل های مختلفی برای معرفی، س��نجش و ارزیابی 
مفهوم تاب آوری ارایه ش��ده اس��ت. یکی از این مدل ه��ا، مدل ارزیابی 
4( است که فلوچارت آن در شکل )1( نشان داده شده  PAR ریسک )

است. 

) PAR شکل 1: فلو چارت مدل ارزيابی ريسک )

PAR اس��تفاده از مدل ارزیابی رس��یک برای سنجش  از معایب مدل
میزان تاب آوری ش��بکه بر مبن��ای احتمال، آمار و داده های پیش��ین 
اس��ت در صورتی که حوادث از جنس تاب آوری نادر، ش��دید و معموال 
غیرقابل پیش بینی هس��تند ]6، 7[. این مدل به دلیل نگاه تک بعدی 
و اتکا به داده های پیشین ثبت شده از حوادث گذشته، دچار نارسایی 
در پوش��ش دادن همه حوادث س��همگین غیرقابل پیش بینی است که 

تاکنون رخ نداده است اما احتمال وقوع آن دور از ذهن نیست.
رویک��رد بازیابی در مفه��وم تاب آوری به توانایی سیس��تم قدرت برای 
بازگش��ت به حالت گذش��ته و اولیه خود از تغییرات و عوامل استرس 
و فش��ار روی شبکه اس��ت. تاب آوری در اینجا یک شاخص و معیاری 
مناس��ب به عنوان زمانی اس��ت که یک سیستم قدرت صرف می کند تا 
به طور کامل بازیابی به حالت پیشین خود شود]8[. سیستم تاب آور از 
س��رعت مناسبی برای بازگش��ت به وضعیت قبلی خود برخوردار است 
در صورتی ک��ه سیس��تمی که ت��اب آوری کمتری دارد ی��ا به طور کلی 
فاقدتاب آوری اس��ت، زمان بیش��تری را صرف بازیابی خود می کند و یا 

اصا قادر به بازیابی نیست ]9[.
در کنار رویکردهای مفهومی ارایه شده که بیشتر به حفظ حالت پایدار 
و بازیابی به حالت پایدار گذشته تاکید دارد، رویکرد دگرگونی در برابر 
تغییرات بیش��تر به ظرفیت سیستم برای واکنش به تغییرات و منطبق 
س��اختن ساختار خود با این تغییرات تعریف می شود. این دگرگونی به 
جای بازگش��ت س��اده به حالت پایدار قبلی با ایجاد تغییراتی در خود 
به س��مت حالتی جدید ک��ه در محیط موجود پایدارتر باش��د حرکت 
می کند و سیستم در نقطه کار پایدار جدیدی قرار می گیرد]10[. تحت 
تاثیر رویکرد بازیابی و رویکرد دگرگونی در برابر تغییرات، مدل ارزیابی 
 ) PAR تاب آوری معرفی می ش��ود که بر خاف مدل ارزیابی ریس��ک )
تعریف کامل تری از مفهوم تاب آوری ارایه می نماید. فلوچارت این مدل 

را در شکل )2( ماحظه می کنید. 
این مدل در مقایسه با مدل ارزیابی ریسک، خطر را نه از حیث احتمال 
وق��وع آن بلکه از منظر ماندگاری حادثه ایجاد ش��ده به همراه ش��دت 
وقوع آن مورد بررس��ی و ارزیابی قرار داده و با جایگزین کردن مفهوم 
خودترمیمی با ظرفیت و دوام به ازای آسیب پذیری، مفهوم جدیدی از 

ارزیابی تاب آوری سیستم معرفی می نماید.
 5 UC مس��اله در مدار ق��رار گرفتن واحدهای نیروگاه��ی یا به اختصار
یک��ی از مباحث بنیادی و مهم در بهره برداری از سیس��تم های قدرت 

اس��ت، که در تعریفی س��اده به برنامه ریزی ورود و خ��روج واحدها با 
در نظر گرفتن قیودی گفته  می ش��ود که به موج��ب آن، بهره برداری 
از سیس��تم با حداقل هزینه ممکن می ش��ود   و واحدهای غیرضروری 
موجود در ش��بکه خاموش  می گردد ]11[. به منظور افزایش تاب آوری 
شبکه در برابر حوادث و تداوم برق رسانی در شرایط بحرانی حل مساله
UC با در نظر گرفتن مفهوم تاب آوری امری ضروری اس��ت. به همین 

دلیل با ارایه راهکار و اعمال حوادثی س��همگین مانند سیل، زلزله و یا 
طوفان های شدید بر شبکه مورد مطالعه، می توان به مدل سازی گروهی 
از حوادث مخرب که تاب آوری شبکه را به چالش می کشند پرداخت و 
میزان تاب آوری ش��بکه را با ارایه شاخصی مناسب سنجید. ]13-12[ 
در ادبیات موضوع ش��اخص ها و استانداردهای مختلفی برای تاب آوری 
سیستم معرفی شده است که پیشرفت  بدست  آمده در بهبود تاب آوری 
سیس��تم قدرت را به منظور مقایس��ه و ارزیابی سیس��تم، اندازه گیری 
می کند. مطالعات اخیر پیرامون اندازه گیری تاب آوری،  ش��اخص های 
ای��ن مفه��وم را در برابر حوادث مخ��رب در یکی از چهار دس��ته زیر 

طبقه بندی می نماید:
1- ش��اخص هایی که ورودی ه��ا و فعالیت های خ��اص را اندازه گیری 
می کنن��د؛ مانند اثر س��رمایه گذاری در افزایش تاب آوری سیس��تم 

قدرت در برابر حوادث و سوانح شدید.
2-شاخص هایی که فعالیت های ورودی را اندازه گیری می کنند؛ مانند 

بخش هایی از سیستم قدرت که در معرض حوادث قرار دارند.
3-پیامده��ای رویدادها، مانند عواقب سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و 

صدمات وارده به زیرساخت های اصلی سیستم
4-تاثیر بر اهداف نهایی توسعه و رفع نقاط ضعف سیستم

شکل 2: فلوچارت مدل ارزيابی تاب آوری

با اس��تفاده از این ش��اخص ها، معیار مناس��بی برای محاس��به میزان 
تاب آوری سیستم  و مقایسه آن ها فراهم شده و قسمت هایی از سیستم 
که نیاز به تقویت تاب آوری دارند مش��خص می ش��وند. با این حال به 
دلیل تنوع سیس��تم های قدرت موجود در کشورهای مختلف، تفاوت 
در مناطق جغرافیایی و عوامل و حوادث اثرگذار بر تاب آوری سیس��تم 
قدرت، تعیین یک شاخص واحد برای اندازه گیری و برنامه ریزی ورود و 

خروج واحدهای نیروگاهی بسیار مشکل است ]14، 15[.
یکی از روش های کنترل فرکانس شبکه استفاده از چرخ لنگر یا چرخ 
طیار است که از اینرسی باالیی برخودار هستند و قادر به ذخیره انرژی 
دورانی و مقاومت در برابر تغییرات ش��دید سرعت هستند. این قابلیت 
چ��رخ لنگ��ر در مواقعی که فرکانس به دلیل بروز حادثه ای ش��دید در 
حال افت س��ریع می باشد بس��یار کاربردی است. استفاده از چرخ لنگر 
در ح��ال طی کردن ف��از مطالعاتی خود اس��ت و در ادبیات موضوع با 
رویکردهای مختلفی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. استفاده از این 
تجهیز به همراه ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه که در واحدهای بادی 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند یکی از روش های موث��ر حفظ پایداری 
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ت��وان و فرکانس خروجی اس��ت ]16[. کاربرد پیل س��وختی به همراه 
چرخ طیار در ریزشبکه های مبتنی بر واحدهای بادی و دیزل ژنراتورها 
به عنوان تنظیم کننده فرکانس ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته است 
]17[. کلیدزنی ژنراتور سنکرون مجهز به چرخ لنگر برای معتدل کردن 
عملکرد شبکه در هنگام تغییرات شدید بار در زمان بسیار کوتاه بین 5 

تا 30 ثانیه پیشنهاد شده است ]18[. 
مس��اله کلیدزنی بهینه به عنوان رویکردی کاربردی در حل مش��کات 
بحرانی شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. این راهکار با ایجاد تغییرات 
در توپولوژی شبکه انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم مهیا می کند. 
یکی از این رویکردها حل مش��کل تراکم خطوط انتقال در مس��اله در 
مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی اس��ت که ب��ا ایجاد تغییرات در 
نحوه اتصال خطوط به یکدیگر این مشکل مرتفع شده است ]19، 20[ 
ای��ن روش در عین کارآمدی همراه با مخاطراتی اس��ت که در صورت 
عدم توجه به آن ها  پایداری ش��بکه در اث��ر افزایش تنش های فیزیکی 
UC بح��ث کلیدزنی بهینه  و اس��ترس از بین خواهد رفت. در مس��اله
واحدهای تولید پراکنده به صورت مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است 
6 به طور معمول یا به عنوان بار منفی  DG و در ادبیات موضوع واحدهای

و یا نیروگاه مجازی در نظر گرفته شده است]21، 22[.
توجه به مدیریت تقاضا یکی از راهکارهای مناس��ب افزایش تاب آوری 
UC اس��ت. اهمیت این موضوع هنگام بروز حوادث  ش��بکه در مس��اله
در س��اعات بحرانی پیک مصرف و عدم توانایی واحدها در پاسخگویی 
تقاضا، نمود بیش��تری پی��دا می کند از این رو مدلی ب��رای برنامه های 
 UC پاس��خگویی بار اضطراری و قراردادهای بارهای وقفه پذیر در حل
پیش��نهاد شده اس��ت ]23[. مرجع ]24[، به مطالعه چگونگی تخمین 
تقاضا در هر س��اعت که بایس��تی قطع و یا بین دو ساعت جابجا شوند 
می پردازد تا بهره بردار سیس��تم قدرت بتواند بیش��ترین کاهش بار در 
س��اعاتی که هزینه تولید واحدها گران  تر اس��ت داشته باشد تا هزینه 
کل بهره برداری شبکه کمینه شود. مطالعه برنامه ریزی هم زمان انرژی 
و ذخی��ره کنترل فرکانس اولیه با در نظر گرفتن اثر خودتنظیمی بارها 
در یک بازار خدمات جانبی کنترل فرکانس مورد ارزیابی و بررسی قرار 

گرفته است ]25[.
UC مبتنی ب��ر الگوریتم ژنتیک با  ای��ن مقاله ب��ه معرفی مدل تاب آور
اس��تفاده از کلیدزنی بهینه واحدهای مجهز به چرخ طیار و واحدهای 
تولید پراکنده می پردازد تا از افت سریع فرکانس شبکه در هنگام بروز 
یک حادثه شدید و سهمگین جلوگیری نماید و نرخ افت کاهش یافته 
UC با تابع هزینه  و فرکانس شبکه حفظ شود و در نهایت به حل مساله

سوخت درجه دوم به روش برنامه ریزی دینامیکی پرداخته می شود.
 نکته قابل توجه در این پژوهش این است که  واحدهای تولید پراکنده 
برای شروع بارگیری و شرکت در برنامه های کنترل فرکانس حداقل در 
حدود 15 دقیقه به زمان نیاز دارند. از طرفی بهره بردار سیستم قدرت 
برای تکمیل پاس��خ فرکانس��ی ش��بکه کمتر از 20 ثانیه فرصت دارد. 
DG و جبرانساز مجهز به چرخ لنگر به  بنابراین اس��تفاده از واحدهای
تنهایی از سرعت پاسخ فرکانسی مناسب برخودار نیست بنابراین فرض 
می شود که شبکه تا آماده شدن واحدهای تولید پراکنده دارای ظرفیت 
مناسبی از ذخیره سازها می باشد که قادر است تقاضای شبکه را تا قبل 

از دشارژ کامل در مدت 15 دقیقه پاسخگو باشد.
در ادام��ه این مقال��ه، بخش دوم به معرفی روابط، مدل س��ازی ریاضی 
مس��اله و محدودیت های ش��بکه مورد مطالعه اختص��اص می یابد. در 
بخش س��وم توضیحات و فلوچارت روش پیشنهادی ارایه می شود و در 
نهایت در بخش چهارم و پنجم به ترتیب نتایج حاصل از شبیه س��ازی، 

نتیجه گیری و برآیند پژوهش را ماحظه می کنید.

2- مدل سازی رياضی مساله
در ای��ن پژوهش برنامه ریزی ورود و خروج تاب آور واحدهای نیروگاهی 
در قالب یک مس��أله بهینه سازی تعریف می گردد که تابع هدف و قیود 

آن در ادامه بیان می شود.
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U C

i i i t i t
i t

i i t i t

Cost FC SUC U U

SDC U U

−
= =

−

= + −

+ −

∑∑

که درآن:
ام i iFC : تابع هزینه سوخت واحد حرارتی

ام i iSUC :  تابع راه اندازی واحد

ام  i iSDC : تابع هزینه خاموش شدن واحد در حال تولید

ام t ام در ساعت i i, : حالت واحد در حال تولید tU

ng : تعداد واحدهای در حال تولید

th : تعداد کل ساعت ها

تابع درجه دوم هزینه سوخت در روش برنامه ریزی درجه دوم

)3(
, ,

2
i t i i ti i g g iFC P Pα β γ= + +

که درآن:
ام i , : ضرایب هزینه سوخت واحد حرارتی ,i i iα β γ

t ام ام در ساعت i i, : توان خروجی واحد در حال تولید tgP

)4( 
i

i

i

i

if t
i off downi coldi

if t
i off downi coldi

HSC
SUC

CSC

HSC T T T

CSC T T T

 
=  
 

→ ≤ +

→ ≥ +

که درآن:
ام i : هزینه راه اندازی گرم واحد HSC
ام i CSC: هزینه راه اندازی سرد واحد

ام i  : دوره خاموشی مداوم واحد
i

t
offT

ام i downiT : حداقل زمان خاموش بودن واحد
ام i coldiT : زمان استارت سرد واحد

)5(. .DG O S Loss Operation EnvironmentCost C C C= + +

که درآن:
LossC : هزینه تلفات خطوط انتقال انرژی

OperationC : هزینه بهره برداری واحدهای تولید پراکنده
EnvironmentC : هزینه آلودگی سوخت واحدهای تولید پراکنده
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)6(
1

.
l

nl
Loss

Loss
l

C L P
=

=∑
که درآن:

ام l  : تلفات توان حقیقی در خط
lLossP

ام l L : ضریب هزینه تلفات خط 
nl : تعداد خطوط شبکه

)7(2

1
. .

k k

nDG
Operation

k DG k DG k
K

C C P B P A
=

= + +∑
که درآن:

ام k , : ضرایب هزینه سوخت واحد تولید پراکنده ,k k kC B A
ام k  : توان خروجی واحد تولید پراکنده

kDGP

)8(
1

( )
k k

nDG
Environment

DG DG
k

C E P
=

= ∑
که درآن:

) : آلودگی ناشی از تولید انرژی )
k kDG DGE P

در ای��ن پژوهش، منحنی آلودگی واحده��ای تولید پراکنده به صورت 
تابع چند جمله ای درجه دوم طبق رابطه 8 مدلسازی می شود.

)9(
2( )

k k k kDG DG k DG k DG kE P c P b P a= + +

که درآن:
ام k : ضرایب هزینه آلودگی سوخت واحد تولید پراکنده , ,k k kc b a

محدودیت های مسأله
قیود اصلی مس��اله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی را می توان 

بطور کلی، به دو دسته قیود تساوی و نامساوی تقسیم بندی نمود.

2-2-1-قیدتساوی
قید تعادل توان

)10(, , _ _
1

i t t t t

ng

g i t D Load Curtail Load Shedding
i

P P P PU
=

= − −∑ ∑ ∑ ∑

که درآن:
ام t  : میزان تقاضای بار در ساعت

iDP
ام t : میزان بار قطع شده در برنامه قطع بار ساعت

_ tLoad CurtailP
ام t _ : میزان بار حذف شده در ساعت tLoad SheddingP

2-2-2-قیودنامساوی
محدوده تولید واحدها

)11(,

min max
i i t ig g gP P P≤ ≤

که درآن:
ام i min : حداقل میزان توان تولیدی واحد

igP
ام i max : حداکثر میزان توان تولیدی واحد

igP

قید رزرو چرخان

)12(, ,
1

i t t

ng

g i t D t
i

P U P SR
=

≥ +∑

که درآن:

ام t tSR : بیشترین میزان رزرو در ساعت
قید حداقل زمان روشن ماندن

)13(i iON UPT T≥

که درآن:
ام i  : زمان در مدار بودن واحد در حال تولید

iONT
ام i  : حداقل زمان روشن بودن واحد

iUPT

قید حداقل زمان خاموش بودن

)14(i iON UPT T≥

که درآن:
ام i  : زمان خاموش بودن واحد در حال تولید

iOFFT
ام i  : حداقل زمان خاموش بودن واحد

iDOWNT

قید نرخ تولید

)15(
, , 1

, , 1

i t i t

i t i t

g g i

g g i

P P UR

P P DR
−

−

− ≤

− ≥

که درآن:
ام i  : نرخ افزایش تولید واحد

iUR
ام i iDR : نرخ کاهش تولید واحد

2-3-شاخصتابآوری
در این پژوهش شاخص جدیدی برای سنجش میزان تاب آوری شبکه 
معرفی می ش��ود. این شاخص از مجموعه اینرسی حاصل از چرخ لنگر 
و نرخ تغییرات فرکانس ROCOF7 ]26[ محاس��به می ش��ود، که با 
هدف کنترل فرکانس ش��بکه در محدوده مجاز خود مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
در رابطه ) 16( و )17( به ترتیب نحوه محاسبه میزان تغییرات فرکانس، 

محاسبه میزان اینرسی چرخ لنگر با لختی باال ارایه شده است:

)16(
0

2
a

sys

T fdf
dt H

=

که درآن:
: نرخ تغییرات فرکانس /df dt

: گشتاور شتاب شبکه
aT

: فرکانس نامی شبکه
0fثابت اینرسی کل شبکه :

sysH

)17(
2

2
WRJ

g
=

که درآن:
 2lb.in.- Sec : اینرسی چرخ طیار برحسب J

W: وزن بر حسب پوند
: شعاع بر حسب اینچ  R

) 2386 in. / sec : ثابت گرانش زمین ) g

3-الگوريتم روش پیشنهادی
UC3-1-معرفیمدلتابآور

UC با در نظر گرفتن چرخ لنگر  در ش��کل )3 ( فلوچارت مدل تاب آور
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ارایه ش��ده اس��ت که مدلی ترکیبی اس��ت مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 
ک��ه با هدف افزایش تاب آوری، کاهش هزینه های بهره برداری، تلفات و 

آلودگی محیط زیست پیشنهاد می شود. 
UC برای نقطه کار عادی ش��بکه اطاع��ات تولید و  در ابت��دا برنام��ه
برنامه ریزی واحدها را به دس��ت می آورد. س��پس اطاعات سناریو های 
مورد مطالعه، ش��امل زم��ان وقوع حوادث و ش��ماره واحدهایی که به 
خاطر پیامدهای ناشی از حوادث از مدار خارج شده اند برای شبیه سازی 
یک حادثه ش��دید به عنوان ورودی دریافت می ش��ود. در شبکه منابع 
DG آم��اده به کار  ذخیره س��از ان��رژی در مدت زمانی ک��ه واحدهای
می ش��وند مورد نیاز اس��ت تا به تامین تقاضا بپردازند و مانع رس��یدن 

فرکانس شبکه به نقطه فروپاشی شود. 
DG مجهز به چ��رخ لنگر برای  DG معمول��ی و واحدهای واحده��ای
ش��رکت در برنامه کنترل فرکانس شبکه، با استفاده از کلیدزنی بهینه 
مبتنی بر الگوریتم ژنتیک انتخاب می شوند تا سهمی از ممان اینرسی 
سیس��تم را جبران نمایند در نهایت پس از انجام تمام این راهکارها در 
صورتی که فرکانس سیس��تم باز هم  از محدوده مجاز خود خارج شود 
فرمان جزیره ای ش��دن اجباری شبکه برای جلوگیری از وسعت بیشتر 

خسارات حادثه صادر می شود.

مبتنی بر الگوريتم ژنتیک با  UC شکل 3: الگوريتم کنترل فرکانس مدل تاب آور 
در نظر گرفتن چرخ لنگر

3-2-الگوريتمژنتیکوساختارمسالهکلیدزنیبهینه
  اس��تفاده  از الگوریتم ه��ای تکامل��ی مانن��د الگوریتم ژنتی��ک یکی از 

روش های حل مسایل بهینه سازی است. این تکنیک با الهام از ساختار 
کروموزوم های بدن انسان و استفاده از مفاهیم زیست شناسی از جمله 
وراثت8 و جهش9 برای مس��ایل بهینه سازی و جستجو پاسخی با دقت 

مناسب ارایه می کند ]27[. 
DG  دارای  ، هر واحد دارای چرخ لنگر و هر واحد UC در مدل تاب آور
یک کلید قدرت است که به واسطه آن به شبکه متصل می شوند. ساختار 
مسأله کلیدزنی بهینه در این پژوهش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است 
به همین دلیل این قسمت به معرفی سازوکار استفاده از این الگوریتم 

در کلیدزنی بهینه مدل تاب آور پیشنهادی می پردازد. 
در ش��کل )4( نمونه ای از س��اختار کروموزوم مساله کلیدزنی بهینه را 
مش��اهده می کنید که از ژن های مختلفی تش��کیل شده است. هر ژن 
نماین��ده یک کلید قدرت اس��ت ک��ه وضعیت باز و بس��ته بودن آن ها 

به صورت باینری به ترتیب با اعداد یک و صفر نشان می دهد.

شکل 4: نمونه ای از ساختار کروموزوم مساله کلیدزنی بهینه
در این ساختار تعداد متغیرهای مستقل برابر با تعداد کلیدهای قدرت 
DG و 8 واحد دارای چرخ لنگر هستند. ژن شماره  است که 10 واحد
DG و ژن شماره 10 الی 18 به واحدهای مجهز  1 تا 10 به واحدهای

به چرخ طیار اختصاص یافته است. 
جمعیت مورد مطالعه 100 در نظر گرفته ش��ده اس��ت. درصد س��هم 
کروموزوم های وراثت 70% و س��هم کروموزوم های جهش30% در نظر 
گرفته می ش��ود. تابع هدف م��ورد ارزیابی در مس��اله کلیدزنی بهینه 
یک تابع چند هدفه اس��ت که در آن با اس��تفاده از شاخص تاب آوری 
اینرس��ی واحده��ای مجهز ب��ه چرخ لنگ��ر و نرخ تغیی��رات فرکانس، 
بهترین حالت وضعیت کلیدها توس��ط الگوریتم ژنتیک انتخاب شده و 
هزینه بهره برداری، آلودگی ناش��ی از مصرف سوخت فسیلی واحدهای 
جبران ساز و تلفات خطوط انتقال حداقل می شود. رابطه )17(  و) 18(
به ترتیب تابع هدف و قید جبران سازی ممان  اینرسی سیستم در مساله 

DG می باشد. کلیدزنی بهینه واحدهای

)18(. .DG O S Loss Operation EnvironmentMin Cost C C C= + +

)19( DGTrip
H H ε− ≤∑ ∑

که در آن:
: ممان اینرسی از دست رفته کل شبکه

TripH
: ممان اینرسی جبران شده توسط واحدهای جبرانساز

DGH

4-نتايج شبیه سازی
، که در  IEEE UC بر روی ش��بکه 57 باس��ه اس��تاندارد  مدل تاب آور
ش��کل )5 ( نشان داده شده است، مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گرفته 
اس��ت. این ش��بکه دارای 7 واح��د نیروگاه حرارت��ی و 80 خط انتقال 
است. مشخصات این واحدهای حرارتی در جدول )1( ارایه شده است. 
در ش��بکه مورد مطالعه، 10 واحد DG اضط��راری و 8 واحد مجهز به 
چرخ لنگر تعبیه ش��ده اس��ت و برای هر واحد یک کلید قدرت در نظر 
گرفته می ش��ود.  این کلیدها به طور پیش فرض در حالت باز شده قرار 
دارند. جدول) 2 (شامل اطاعات مربوط به مشخصات واحدهای تولید 
پراکن��ده و م��کان کلیدهای قدرت مربوط به آن ها اس��ت و در جدول 
)3( نیز اطاعات واحدهای مجهز به چرخ لنگر ارایه ش��ده است. منابع 
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ذخیره ساز انرژی شبکه نیز در وضعیت کاما شارژ شده قرار گرفته اند.

IEEE شکل 5: سیستم 57 باسه استاندارد

در هر س��اعت نش��ان داده  MW در جدول) 4 (میزان تقاضا برحس��ب
UC اولیه پیش از وقوع حادثه  شده است. در جدول) 5 (پاسخ مساله 
با فرض سالم بودن هر 7 واحد حرارتی، در نقطه کار عادی شبکه ارایه 

شده است. 
طبق اطاعات بار در س��اعت 12، ش��بکه شاهد بیشترین میزان تقاضا 
، ساعت  UC اس��ت. بنابراین به منظور ارزیابی بهتر وکامل مدل تاب آور
پی��ک تقاضا به عن��وان بدترین زم��ان وقوع حادثه انتخاب می ش��ود و 
مطالعات موردی در این س��اعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. 
دسته بندی مطالعات موردی با توجه به آثار و شدت پیامدهای حوادث 
تاثیرگذار در خروج واحدها، انجام ش��ده اس��ت. مطالعات موردی این 

پژوهش در جدول )6 ( دسته بندی شده است.

جدول 1: مشخصات واحدهای حرارتی شبکه

جدول 2: مشخصات واحدهای تولید پراکنده و مکان کلیدهای قدرت

جدول 3: اطالعات واحدهای مجهز به چرخ لنگر

جدول 4: اطالعات تقاضا بر حسبMV  در هر ساعت
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4-1-خروجيکواحدمهمشبكه
UC در اثر خروج یکی از واحدهای مهم  نتای��ج حاصل از مدل تاب آور 
ش��بکه، واقع در باس های شماره 8 و 12 را به ترتیب در جدول) 7 ( و 
ج��دول) 8(  ماحظه می کنید. این دو واحد به واس��طه ظرفیت باالی 

خود نقش مهمی در حفظ فرکانس شبکه ایفا می کنند.

جدول 5: نتايج مساله پیش از وقوع حادثه

جدول 6: مطالعات موردی

4-2-خروجهمزماندووسهواحدنیروگاهی
در قس��مت اول این بخش مطالعاتی، دو واحد به صورت همزمان در اثر 
وقوع حادثه ای سهمگین در ساعت پیک بار خارج می شوند. این اتفاق 
منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از ظرفیت کل سیستم می شود. 
UC  در هنگام خروج  همزمان دو واحد  نتای��ج حاصل از مدل ت��اب آور 

مهم شبکه، در جدول) 9 ( ارایه شده است.
در قس��مت دوم این بخ��ش به جای خروج دو واح��د، خروج همزمان 
س��ه واحد نیروگاهی شامل یک واحد با ظرفیت باال 400 مگاوات و دو 
واحد با ظرفیت کمتر مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل 
7G در جدول  4G 2G پیشنهادی در صورت خروج سه واحد حرارتی

10 ارایه شده است.

G5  با خروج واحد UC جدول 7:  نتايج مدل تاب آور

G7  با خروج واحد UC جدول 8:  نتايج مدل تاب آور

4-3-خروجهمزمانچهارواحدنیروگاهی
در این بخش خروج همزمان چهار واحد نیروگاهی به عنوان بخش  آخر 
مطالعات مدل پیش��نهادی مورد بررس��ی قرار می گیرد. در این حالت 
ش��بکه به خاطر خروج همزمان چهار واحد حرارتی خود، تحت فش��ار 
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بیشتری برای حفظ فرکانس شبکه قرار دارد. در ترکیب این چهار واحد 
 یکی از واحدهایی اس��ت با ظرفیت باالی 400 

7G حرارت��ی،  نیروگاه
مگاوات که در حفظ فرکانس کل شبکه بسیار اثرگذار است. 

G2G5 با خروج واحد UC جدول 9:  نتايج مدل تاب آور

G2G4G7 با خروج واحد UC جدول 10:  نتايج مدل تاب آور

6G به عنوان  4G 2G از ای��ن رو خروج این واحد به همراه س��ه واحد

یکی از بحرانی ترین حالت های خروج واحدهای نیروگاهی مورد ارزیابی 
UC در این مورد مطالعاتی،  قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل تاب آور 
در جدول)11( ارایه ش��ده اس��ت. به عنوان جمع بندی،  برآیند هزینه  
نهایی هر سناریو شامل هزینه در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی، 
کلیدزن��ی بهینه واحدهای  DG جبرانس��از و واحدهای مجهز به چرخ 
طیار در جدول )12(به نمایش گذاش��ته شده است. وضعیت واحدهای 
مجهز به چرخ لنگر به تفکیک هر س��ناریو در جدول)13( ارایه ش��ده 

است.
G7G6G4G2 با خروج واحد UC جدول 11:  نتايج مدل تاب آور

جدول 12: هزينه نهايی هر سناريو

5-نتیجه گیری
ای��ن مقال��ه، به معرفی یک مدل ت��اب آور مبتنی ب��ر الگوریتم ژنتیک 
برای حل مس��اله در م��دار قرار گرفتن واحده��ای نیروگاهی پرداخته 
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و تاثیر حوادث مخرب و ش��دید را بر روی ش��بکه م��ورد مطالعه قرار 
 DG  می دهد. این مدل در ترکیب با مس��اله کلیدزنی بهینه واحدهای
و واحدهای مجهز به چرخ لنگر به ارایه روش��ی ابتکاری در حل مسأله
UC می پردازد. این مدل با معرفی مجموع اینرسی حاصل از واحدهای 
دارای چرخ طیار و نرخ تغییرات فرکانس شبکه، به عنوان یک  شاخص 
جدی��د تاب آوری ب��ه دنبال کنترل و حفظ فرکان��س در هنگام خروج 

واحدهای مهم شبکه است.

جدول 13: وضعیت واحدهای مجهز به چرخ لنگر به تفکیک هر سناريو

در ش��کل )6 ( مقایس��ه ای بین هزینه نهایی سناریو اول و دوم صورت 
7G در اثر بروز  و  5G گرفته اس��ت. در این دو س��ناریو به ترتیب واحد
حادثه ای از مدار خارج می ش��وند. این دو واحد واحدهای مهم با ممان 
اینرس��ی باال شبکه هس��تند و س��هم و ظرفیت زیادی در تولید توان 
حقیقی سیس��تم دارند. طبق ش��کل) 6 (هزینه برنامه ریزی شبکه در 
5G به دلیل باال بودن ممان اینرسی و ظرفیت باالی  حالت خروج واحد
7G بیش��تر است. در ترکیب های  این واحد از س��ناریوی خروج واحد
 به دلیل باال 

7G و
5G مختلف از خروج واحدها یکی از واحدهای مهم 

ب��ودن ظرفیت تولید توان آن ها و به منظور ایجاد یک ش��رایط بحرانی 
استفاده شده است.

شکل 6: هزينه نهايی سناريو 1 و 2

 به طور 
5G در سناریو شماره یک و سه که در هر دو سناریو خروج واحد

مشترک اتفاق می افتد اما در سناریو شماره سه واحد دیگری نیست به 
 به علت وقوع حادثه از مدار خارج می شود هزینه نهایی 

5G همراه واحد
در س��ناریو سه نسبت به سناریو ش��ماره یک به اندازه %0/74  کاهش 
یافته است. این کاهش هزینه به دلیل کاهش تعداد انتخاب های ورود و 
خروج واحدها در مساله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی است 
که نقطه بهینه سیستم را تغییر داده است. با توجه به هزینه کلیدزنی 
بهینه ماحظه می ش��ود که در سناریو سوم هزینه کلیدزنی واحدهای 

جبرانساز مجهز به چرخ لنگر و واحدهای تولید پراکنده به اندازه %14 
افزایش یافته است.

در س��ناریوی چهار و پنج حاالت مختلف خروج هم زمان س��ه و چهار 
واحد به عنوان بحرانی ترین پیامدهای حوادث ارزیابی گردید. از مقایسه 
این دو س��ناریو با سناریو ش��ماره دو این نتیجه به دست می آید که با 
افزایش تعداد واحدهای خارج ش��ده به علت کاهش وسعت انتخاب در 
روشن و خاموش کردن واحدها هزینه نهایی برنامه ریزی ورود و خروج 
واحدها کاهش می یابد ولی ش��بکه در نقط��ه ای غیر از نقطه کار عادی 
خود به منظور پاسخگویی حداکثری تقاضا کار خواهد و در هر سناریو 
بخشی از تقاضا توسط کلیدزنی بهینه واحدهای جبران ساز دارای چرخ 
طیار و تولیدات پراکنده پاسخ داده می شود که در سناریو شماره چهار 
و پنج نسبت به سناریو شماره دو به ترتیب با 7/2% و 25/18% افزایش 
در هزینه کلیدزنی روبرو هس��تیم. هزینه نهایی این مدل پیش��نهادی 
برای برنامه ریزی واحدهای حرارتی وابس��ته به تعداد واحدهای خارج 
ش��ده، ظرفیت از دست رفته و ممان اینرسی آن ها می باشد و با هزینه 
نهایی برنامه ریزی ش��بکه در حالت عادی متفاوت اس��ت و این مساله 
به خاطر اس��تفاده از واحدهای جبرانس��از تولی��د پراکنده و واحدهای 
دارای چرخ طیار می باش��د که نسبت به حالت عادی شبکه، تاب آوری 
و انعطاف بیش��تری در بهره برداری از سیس��تم قدرت ب��ه همراه دارد. 
ای��ن مدل ب��ه عنوان یک طرح موق��ت برای حفظ فرکانس ش��بکه تا 
زم��ان به مدار آمدن واحدهای حرارتی جدید و یا آماده به کار ش��دن 
واحدهای خارج شده بس��یار کاربردی است. بنابراین در برخی حاالت 
هزینه نهایی مدل پیش��نهادی به خاطر افزایش تاب آوری سیس��تم و 
اس��تفاده از واحدهای جبرانس��از  DG و واحدهای مجهز به چرخ لنگر 
UC با مساله سنتی  با افزایش روبرو بوده اس��ت. از مقایسه مدل تاب آور
UC به این نتیجه می توان دست یافت که مدل پیشنهادی با استفاده از 

شاخص جدید تاب آوری که مجموع اینرسی واحدهای دارای چرخ لنگر 
و نرخ تغییرات فرکانس اس��ت با دقت بس��یار زیادی تغییرات فرکانس 
ش��بکه را محاس��به و به میزان نی��از از واحده��ای دارای چرخ طیار و 
واحدهای جبرانس��از استفاده می کند تا در صورت خروج بخش بزرگی 
از واحدهای نیروگاهی، ش��بکه همچنان به حیات خود ادامه دهد و در 
نهایت ش��بکه از تاب آوری بیشتری در مقابل حوادث مخرب برخوردار 
باشد. نکته قابل توجه در این روش پیشنهادی، عدم ایجاد تغییرات در 
نقطه کار سیس��تم پیش از وقوع سوانح اس��ت بنابراین تا زمان اصاح 
مجدد سیستم، تنها در زمان وقوع حادثه و ساعات پس از آن، نقطه کار 
سیس��تم به نقطه ای جدید تغییر می یابد. نتایج حاصل از شبیه سازی، 

کارآمدی مدل تاب آور پیشنهادی را نشان می دهد.

پينوشتها
1 Resilience
2 Robustness
3 Reliability
4 Pressure and Release
5 Unit Commitment
6 Distributed Generation
7 Rate of Change of Frequency
8 Crossover
9 Mutation
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گسترده، تخمین حالت

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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)زيرآستانه(اس�ت.افزايشجريانوتواننشتیبهدلیلمحدوديت
ذاتیش�یبزيرآستانهدرترانزيستورهایماسفتاست.ازآنجايی
کهسازوکارتولیدجرياندرترانزيستورهایماسفتبراساسنفوذو
رانشحاملهااس�ت،شیبزيرآستانهدراينترانزيستورهابهصورت
فیزيكیبه60میلیولتدريکدههمحدودمیش�ود.درحالیکهدر
ترانزيستورهایتونلیسازوکارتولیدجريانبهکلیمتفاوتوبراساس
تونلزن�یموجالكت�رونازنوارظرفیتبهنوارهدايتاس�توامكان
رس�یدنبهشیبزيرآس�تانهوجرياننشتیپايینترفراهماست.از
يكسو،بیشترمطالعاتیکهبررویترانزيستورهایتونلیانجامشده
اس�تمربوطبهشبیهس�ازیعددیوانطباقخروج�یآنهابانتايج
تجربیاس�ت.ازسویديگر،بامشخصشدنمزايایترانزيستورهای
تونل�یبرایاس�تفادهدرکاربردهایفرکانسباالوت�وانپايین،نیاز
بهيکمدلتحلیلیبرایتوصیفمش�خصههایفرکانسباالیآنها
همانندپارامترهایس�یگنالکوچک،فرکانسقطع،بیشینهفرکانس
نوس�انوضريبپايدارینیزبیش�تراحس�اسمیش�ود.وجوديک
م�دلتحلیلیعالوهب�رايجادديدفیزيكیالزمب�رایدرکعملكرد
ترانزيستوردرفرکانسباال،برایاستفادهدرمدلهایمدارینیزبسیار
ضروریاس�ت.اينرسالهبهتوسعهدومدلسیگنالکوچکفرکانس
باالیتحلیلیبرایترانزيستورهایتونلیمیپردازدکهبادقتبااليی
نتايجشبیهسازیراپیشبینیمیکند.ايندومدلتحلیلیفرکانس
ب�االوپايداریبهترتی�بتزويجبیندرين-س�ورس،وهردوپارامتر
خازنبقایباروزمینرادرنظرمیگیرند.پارامترهایسیگنالکوچک
بهدس�تآمدهازمعادالِتتحلیل�یپارامتره�ایادمیتانسمدلهای
س�یگنالکوچکفرکانسباالیغیرش�بهاس�تاتیکبرایبررس�ی
مش�خصاتفرکانسباالوپايداریافزارههایمتفاوتبهکارمیروند.
همچنینيكیازمشكالتمهمترانزيس�تورهایتونلیايناستکه
دارایجريانحالتروش�نکمترینسبتبهترانزيستورهایماسفت
هس�تند.دراينرس�اله،بامروریبرروشهایمتداولبرایغلبهبر
اينمشكلساختارهایجديدیازترانزيستورهایتونلیسیلیكونی
پیشنهادشدهاس�ت.ساختارسورسچهارگوش�هیگسترشيافته
ناحیهیاتصالتونلزنیراافزاي�شمیدهددرحالیکهبهبودجريان
س�اختارترانزيس�تورتونلیSOI p-n-p-n HGناش�یازباريکشدن

عرضسدپتانسیلتونلزنیدرسطحواسطسورس-کانالاست.

کلماتکلیدی:
مدلتحلیل�یفرکانسب�اال،پارامترهایس�یگنالکوچک،ضريب
پاي�داری،تونلزن�یباندبهباند،ترانزيس�تورهایتونلی،س�ورس
چهارگوشهگسترشيافته،ساختارp-n-p-nباعايقگیتناهمگون.

***
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رساله دکتری مهندسی برق- قدرت

هماهنگـی مقاوم و بهينه رله های ديسـتانس و 
اضافه جريان با در نظر گرفتن عدم قطعيت های 

ساختاری در شبکه قدرت
 یاسر دامچی  

اساتید راهنما: دکتر جواد ساده- دکتر حبیب رجبی مشهدی
دانشگاه فردوسي مشهد

رلههایديستانسواضافهجريان،نقشکلیدیدرحفاظتخطوط
درسیستمهایانتقالوفوقتوزيعدارند.بهمنظورداشتنعملكرد
س�ريعوانتخابگ�رسیس�تمحفاظتی،اي�نرلههابايدب�ايكديگر
هماهنگش�وند.ماتريسامپدانسش�بكهباتغییرساختارشبكه
تغییرکردهکهدرپیآن،توزيعودامنهجرياناتصالکوتاهعبوری
ازرلهه�اودرنتیجهضراي�بقیودهماهنگینی�زتغییرمیکنند.
بنابراينباتغییرس�اختارش�بكه،ام�كانعدمهماهنگیرلههای
مذکوربرایرفعخطادرصورتیکهآنهاباتوجهبهس�اختاراصلی
ش�بكههماهنگشوند،وجوددارد.درنتیجهبرایداشتنعملكرد
انتخابگرسیس�تمحفاظتی،بايدتنظیم�اترلههابادرنظرگرفتن

عدمقطعیتهایساختاریدرمسالههماهنگیتعیینشوند.
ب�اتوجهب�هتوضیح�اتب�اال،هماهنگیمق�اوموبهین�هرلههای
ديس�تانسواضاف�هجري�انب�الح�اظنم�ودنعدمقطعیتهای
ساختاریموجوددرشبكهقدرت،محوراصلیاينرسالهمیباشد.
منظورازهماهنگیمقاوم،دسترس�یبهتنظیماتیاستکهبهازای
اينتنظیمات،رلههادارایعملكردمناسبیبرایپاکسازیخطابا
وجودتغییرساختارشبكهباشند.تعدادقیودهماهنگیرلههابادر
نظرگرفتنعدمقطعیتها،بهطورقابلمالحظهایافزايشمیيابد.
بنابراي�نپیچیدگیوزمانحلاينمس�الهبهینهس�ازیغیرخطی
افزاي�شمیيابدبهطوریکهممكناس�تنتواندرزمانیمعقولبه
پاس�خیقابلقبولبرایمسالهدرش�بكههایبزرگدستيافت.
همچنینباانجامهماهنگیمقاومزمانعملكردسیس�تمحفاظتی

افزايشمیيابد.
دراينرس�اله،برایکاهشپیچیدگیمسالههماهنگی،دوديدگاه
مختلفمطرحش�دهاست.درديدگاهنخس�ت،ازرياضیاتبازهای
برایمدلس�ازیعدمقطعیتهادرمس�الهاستفادهمیشود.تحت
اينمدلس�ازی،تع�دادقیودهماهنگ�یبرابرتعداداي�نقیوددر
س�اختاراصلیش�بكهاس�ت.دردي�دگاهدوم،قضیههاي�یبرای
شناسايیقیوداضافیقبلازحلمسالهوبدوننیازبهمعلومبودن
مش�خصهعملكردرلههایاضافهجريان،پیش�نهادمیشود.نتايج
حاکیازآناس�تکهبهکمکاينقضیهها،تعدادقیودمسالهقبل

ازحلآنبهطورقابلمالحظهایکاهشمیيابد.
همچنی�نبهمنظ�ورکاهشزم�انعملكردسیس�تمحفاظتی،در
اينرس�الهراهكارهایمختلفیش�املپیشنهادمشخصهجديدی
برایزمانعملكردرلههایديس�تانس،لحاظنمودنتاثیرحفاظت
پايلوتدرمسالههماهنگی،حذفانتخابیبرخیازقیودهماهنگی
ودرنظرگرفتنمش�خصهترکیبی)آن�ی-معكوس(برایبرخیاز
رلههایاضافهجريان،ارايهش�دهاست.نتايجنشانمیدهدکهدر
صورتانجامهماهنگیمقاوم،زمانعملكردسیس�تمحفاظتیبه

کمکاينراهكارهاکاهشمیيابد.

کلماتکلیدی:
هماهنگیمقاوموبهینه،رلههایديس�تانسواضافهجريان،عدم
قطعیتهایس�اختاری،کاهشپیچیدگیمسئلههماهنگی،کاهش

زمانعملكردسیستمحفاظتی.
***

رساله دکتری مهندسی برق- کنترل

حل دسـته ای از مسايل رگوالتور غيرخطی 
در قالب کنترل مدل پيشبين

سمانه سادات سجادی
اساتید راهنما: دکتر ناصر پریز، دکتر علي کریم پور

دانشگاه فردوسي مشهد

حلمس�الهرگوالت�ورغیرخط�یدرس�الهایاخیرم�وردتوجه
محققانزيادیقرارگرفتهاست.دررگوالتورغیرخطیيکمساله
کنترلبهینهافقنامحدودبرایسیس�تمغیرخطیبهگونهایحل
میش�ودکهسیس�تمحلقهبس�تهدرنهايتپايدارگ�ردد.يكیاز
رويكردهایحلاينمسالهکهامروزهبهطورگستردهایدرصنعت
کاربردداردبهکارگیریکنترلمدلپیش�بین)MPC(است،کهدر
آنمس�الهکنترلبهینهافقنامحدودتوس�طيکتوالیازمسايل
افقمحدوددرهرلحظ�هنمونهگیریوبهصورتبرخطتقريبزده
شدهوس�یگنالورودیبهینهحلقهبازبهسیستماعمالمیشود.
تابهام�روزرويكردهایبس�یاریجهتطراحیMPCپايدارس�از
برایسیس�تمهایخطیوغیرخط�یبهصورتبرخطويابرونخط
ارايهش�دهاست.دربس�یاریازاينرويكردهاازروشهایعددی
MPCومحاس�باتبرخطاستفادهشدهکهدرآنهاحجممحاسبات
بهشكلچشمگیریافزايشمیيابد.دربرخیديگرازاينروشها
هرچندازروشهایتحلیلیوروشهایتقريبیحلمسالهکنترل
بهینهاس�تفادهش�دهولیهمچنانمش�كلحجممحاس�باتباال
وجوددارد.برایکالسخاصومحدودیازسیس�تمهایغیرخطی
محاس�باتMPCبهصورتبرونخطانجامش�دهول�یقابلتعمیم
بهس�ايرسیس�تمهایغیرخطینیستند.اينرس�الهدردوبخش
اصلیانجامش�دهاس�ت.دربخشنخس�ت،رويكردیجديدبرای
کنت�رلمدلپیشبیِنغیرخطِی)NMPC(برونخِطسیس�تمهای
غیرخط�یپیوس�تهدرزمانباورودیافاينارايهمیش�ود.دراين
،NMPCرويكرد،مسالهمقدارمرزیدونقطهایغیرخطیدرهرگام
حاصلازاصلحداکثريابیپونترياگین،توس�طروشس�ریموداِل
توس�عهيافتهحلميش�ود.دررويكردپیش�نهادی،هیچنیازیبه
تكرارمحاسباتبهینهس�ازیبرخطدرهرلحظهنمونهگیریوجود
نداردونهتنهابارمحاسباتیحاصلازبهینهسازیبرخطبهشكل
چش�مگیریکاهشمیياب�د،بلكههمچنینقابلیتپیادهس�ازیبا
يکافقپیش�بینکوچکبرایسیستمهایدارایدينامیکسريع
رانی�زدارد.يکالگوريتمنیزبرایتخمینمرتبهس�ریمودالدر
قانونکنترلزيربهینهتقريبزدهش�دهبهگونهایارايهمیش�ود
کهش�دنیبودنمسالهبهینهسازیتضمینشود.بااستفادهازيک
ناحی�هنهايیکهب�اروشNMPCباافقش�به-نامتناهیبهصورت
برون-خ�طمحاس�بهمیش�ود،پاي�داریمجانبیسیس�تمحلقه
بس�تهدرروشپیشنهادیتضمینميشود.دربخشدومبهکمک
نتايجبخشاول،يکالگوريتمNMPCبرونخطس�ويیچش�ونده
پايدارسازبرایسیس�تمهایغیرخطیپیوستهدرزمانباچندين
تابعیهدفارايهمیشود.بااستفادهازچندينمثالقابلیتاجراو

اثربخشیروشمطرحشدهنشاندادهخواهدشد.

کلماتکلیدی:
اص�ل غیرخطی،اف�قش�به-نامتناهی، پیش�بین م�دل کنت�رل
حداکثرياب�یپونترياگین،روشس�ریمودالتعمیميافته،مس�اله

مقدارمرزیدونقطهای

***
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سومین همایش دوساالنه فناوری های نوین انرژی در دانشگاه صنعتي سجاد مشهد برگزار شد. این همایش به همت انجمن مهندسین 
برق و الکترونیک ایران و با همکاری شرکت برق منطقه ای خراسان و دانشگاه صنعتي سجاد روزهای 15 و 16 دي ماه 95 با حضور 

مهندسان، دانشجویان، استادان، پژوهشگران و جمعي از مسووالن نهادهاي مختلف مرتبط با انرژي برگزار گردید.
این همایش دو روزه با برگزاري 8 سخنراني تخصصي در زمینه محورهاي همایش، 7 کارگاه آموزشي و نیز ارایه 30 پوستر از دستاوردهاي 

پژوهشي برق منطقه اي خراسان، شرکت مخابرات و نیز پروژه هاي برتر دانشجویان دانشگاه سجاد،  همراه بود. 
دکتر ایمان احدي اخاقي دبیر سومین همایش فناوري هاي نوین انرژي، شناسایي فناوري هاي نوین انرژي چالش ها و راهکارهاي مربوط 
به آن را از اهداف برگزاري این همایش ساالنه عنوان کرد و گفت: در سومین همایش فناوري هاي نوین انرژي با محوریت محیط زیست 
و صنعت برق برگزار مي شود، شش محور مختلف براي سخنراني ها و کارگاه هاي آموزشي در کمیته علمي همایش برنامه ریزي شده است. 
دبیر سومین همایش فناوري هاي نوین انرژي با بیان این که با افزایش جمعیت و آلودگي هاي محیط زیستي که سوخت هاي فسیلي و 
هیدروکربني ایجاد مي کنند، انرژي هاي نو و تجدیدپذیر بیشتر اهمیت پیدا مي کنند محور نخست این همایش را محیط زیست و تولید 
انرژي از منابع تجدیدپذیر اعام نمود و افزود بهره گیري از فناوري هاي نوین و در صدر آن بهره برداري از منابع انرژي تجدیدپذیر در 

حفظ تعادل محیط زیست و بقاي نسل بشر اهمیت زیادي پیدا کرده است.
دکتر احدي اخاقي اقتصاد و فناوری های نوین برق و چالش های پیش روي آن، فناوري هاي نوین روشنایی و هوشمندسازی ساختمان را 
به عنوان دو محور دیگر سومین همایش فناوري هاي نوین انرژي برشمرد و گفت با توجه به ضرورت هوشمند سازي شبکه ها و سامانه هاي 
انرژي و اهمیت امنیت سایبري در این شبکه ها محور چهارم همایش به اتوماسیون در صنعت برق و امنیت سایبری اختصاص یافته است.
وي کاهش تلفات،  مدیریت مصرف و افزایش بهر  ه وری و کارآفرینی و مهندسی حرفه ای را از دیگر محورهاي این همایش برشمرد و گفت: 
اگرچه برگزاري همایش ها و نشست ها به تنهایي کافي نیست ولي با بیشتر مطرح کردن موضوع انرژي و شناخته شدن فناوري هاي نوین 

انرژي در بین دانشگاهیان و مراکز علمي، رفته رفته صنعت هم به این سو حرکت خواهد کرد.

سومين همايش فنـاوري هاي نوين انرژي برگزار شد
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نوین  فناوری های  دوساالنه  همایش  سومین  رییس  حائریان  دکتر 
انرژی در آیین شروع به کار این همایش خواستار توجه جدي به مقوله 
انرژي و مصرف انرژي در کشور شد. وي گفت: در سال 2016 میادی 
ایران 600 میلیون تن گاز دی اکسیدکربن منتشر کرده که رتبه نهم 
در دنیاست،  اگر تولید گاز دی اکسیدکربن حاصل فعالیت های صنعتی 
باشد که در قبالش تولید صورت گرفته و شکوفایی صنعت رخ داده 
اتفاق  این  دیگری  دالیل  به  اگر  ولي  باشد  توجیه  قابل  شاید  باشد، 
تولید  نظر  از  ما  کشور  آنجایي که  از  دارد.  تامل  جای  باشد،  افتاده 
ام   68 رتبه  در  صنعتی  توسعه  نظر  از  و   79 رتبه  در  ملی  ناخالص 
قرار دارد،  مشخص مي شود که رتبه نهم در تولید آلودگي مابه ازاي 

اقتصادي نداشته است. 
رییس سومین همایش دوساالنه فناوری های نوین انرژی در ادامه با 
مقایسه  به  را در کشور هدر می دهیم،  انرژی  منابع  ما  این که  بیان 
تجدیدپذیر  انرژي  منابع  از  استفاده  در  کشورها  از  برخي  وضعیت 
پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور آلمان با مساحت حدود یک 
پنجم مساحت ایران، 41% انرژی برق تولیدي آن از منابع تجدیدپذیر 
است که در ایران 0.8%  است، یعنی آلمان 50 برابر بیشتر از ایران از 
انرژي تجدیدپذیر استفاده می کند. درحالی که ایران نسبت به آلمان 
در وضعیت بسیار ممتازتری از نظر تابش انرژی خورشیدی قرار دارد.
رییس دانشگاه صنعتي سجاد هم چنین با معرفي توانمندي هاي این 
در  را  رتبه نخست  دانشگاه صنعتي سجاد  این که  بیان  با  و  دانشگاه 
سطح بندي وزارت علوم در بین 275 موسسه غیرانتفاعي کشور قرار 
کارشناسي، 14  در سطح  رشته  داراي 21  دانشگاه  این  گفت:  دارد 

است.  دکترا  سطح  در  رشته   2 و  کارشناسي ارشد  سطح  در  رشته 
ارایه  این دانشگاه  بار رشته مهندسي صنایع در مشهد در  نخستین 
شد و تنها دانشگاهي در استان است که رشته مهندسي انرژي در آن 

تدریس مي شود.
دانشگاه  تحقیقاتي  مرکز  ساله   27 قدمت  به  سپس  حائریان  دکتر 
سجاد اشاره کرد و گفت: یکي از عواملي که باعث شد این دانشگاه 
و  برق  مهندسین  انجمن  و  منطقه اي خراسان  برق  با کمک شرکت 
الکترونیک ایران شاخه خراسان،  به برگزاري این همایش اقدام کند، 
توجه مسووالن دانشگاه به مقوله انرژي است، به طوري که یک واحد 
پایلوت خورشیدي با تولید 5 مگاوات در این دانشگاه مشغول به کار 

است.

دکتر حائريان ريیس دانشگاه صنعتي سجاد: 
رتبه نهم ايران در تولید آلودگي مابه ازاي اقتصادي نداشته است.

الکترونیک  دکتر حسن غفوري فرد رییس انجمن مهندسین برق و 
نوین  فناوری های  آیین گشایش سومین همایش دوساالنه  ایران در 
انرژی به اهمیت استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر پرداخت و گفت: 
در سال 2015 تقریبا 10%  انرژی جهان از منابع تجدیدپذیر تامین 
شده که این موضوع باعث کاهش CO2 به میزان یک و نیم گیگاتن 
شده است. وي در ادامه افزود: در دسامبر 2015 کنفرانس تغییرات 
آب  و هوایی سازمان ملل در پاریس برگزار شد و طی آن 195 کشور 
جهان که ایران هم جزو آنها است برای به صفر رساندن آالینده ها تا 

نیمه دوم قرن جاری  به توافق رسیدند.
رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در ادامه به ظرفیت 
بسیار باالي انرژي هاي تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت اگر چه انرژي 
آب و باد هم از پتانسیل خوبي در کشور برخوردار هستند اما ظرفیت 

انرژي خورشیدي براي ما از همه مهم تر است.
دکتر غفوري فرد در پایان به اهمیت نقش همایش ها و کنفرانس ها، 
در حل مشکات انرژي هاي تجدیدپذیراشاره کرد و گفت: دانشگاه ها 
نو  انرژي هاي  زمینه  در  اگر  و  بپردازند  موضوع  این  به  بیشتر  باید 

آینده  سال   15-10 در  نگیرد،  صورت  مناسبي  اقدام  تجدیدپذیر  و 
با مشکات جدي روبه رو خواهیم بود. وي تاکید کرد نقش به ظاهر 

کم رنگ ولي در واقعیت پررنگ، محقق در جامعه تاثیرگذار است.

دکتر غفوري فرد ريیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران
محققان نقش پررنگي در تاثیرگذاري بر جامعه دارند
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دکتر قاضی زاده رییس پژوهشگاه نیرو در آیین پایاني سومین همایش 
دوساالنه فناوری های نوین انرژی، به مبحث کارآفریني در این حوزه 
نیز  و  انرژي  خدمات  شرکت هاي  به  توجه  ضرورت  بر  و  پرداخت 
ورود سرمایه گذار به این بخش تاکید کرد و گفت: ساخت تجهیزات 
باید  و  دارد  اهمیت  بسیار  کشور  داخل  در  تجدیدپذیر  نیروگاه های 

شرکت های مختلف در این زمینه فعال شوند.
دکتر قاضي زاده سپس به رشد و توسعه واحدهاي تحقیق و توسعه ي 
دانشگاه ها و شرکت هاي صنعتي اشاره کرد و خواستار فعالیت بیشتر 
دانشگاه ها در خصوص توسعه انرژی های تجدید پذیر شد و در ادامه 
افزود: فعالیت بخش دانشگاهی در این زمینه می تواند در تولید ثروت 

و کار آفرینی بسیار موثر باشد.
زمینه  در  مهم  مراکز  از  را  خراسان  استان  نیرو،   پژوهشگاه  رییس 
هوا  پژوهشکده  گفت:  و  کرد  عنوان  پذیر  تجدید  انرژی های  توسعه 
به کمک شرکت برق منطقه ای خراسان در دانشگاه  و خورشید که 

فردوسی فعال شده، اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
پرداختن به مسایل CHP,CCHP، نصب مولدهاي تولید همزمان برق 
و حرارت در مجتمع هاي مسکوني،  از دیگر سخنان دکتر قاضي زاده 

در آیین پایاني این همایش بود. 

رییس پژوهشگاه نیرو در پایان با بیان این که فن آوری های نوین تولید 
انرژی برق مانند؛ مولدهای تولید همزمان برق و حرارت و نیروگاه های 
زمین گرمایی از مواردی است که می تواند در زمینه کار آفرینی در 
این حوزه موثر باشد، شکل دهي کسب و کار در حوزه بهینه سازي را 
به عنوان یکي از محورهاي چهارمین همایش فناوري هاي نوین انرژي 

پیشنهاد داد. 

آیین  در  ایران  نو  انرژی های  سازمان  عامل  مدیر  صادق زاده  دکتر 
بیان  به  انرژی  نوین  فناوری های  دوساالنه  گشایش سومین همایش 
کشور  در  پذیر  تجدید  انرژی های  توسعه  روی  پیش  چالش های 
پرداخت و اظهار داشت: توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید به یک باور 
و یک فرهنگ تبدیل شود و موقعی به این هدف می رسیم که اثبات 

کرده باشیم، انرژی های تجدیدپذیر برای ایران هم جایگاهی دارد.
بکارگیری  به  اشاره  با  ایران  نو  های  انرژی  سازمان  عامل  مدیر 
فسیلی  از سوخت های  استفاده  با  مقایسه  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
منابع  از  ما  امروز حتی در کشور  پذیر  انرژی های تجدید  بیان کرد: 
انرژی فسیلی غیر یارانه ای، از برق غیر یارانه ی به طور قطع اقتصادی تر 
است و این امر می تواند در رعایت مسایل مربوط به پدافند غیر عامل 
با اشاره به این که تا سال 2050 هفت کشور  بسیار موثر باشد. وی 
از منابع تجدید پذیر تامین خواهند  انرژی خود را  دنیا صد در صد 
کرد، بیان داشت: امروز ما از ابتدایی ترین دانش توانمندی های انرژی 
تجدیدپذیر به خصوص انرژی مهم خورشیدی تا پیشرفته ترین دانش 
نتایج فعالیت، در سال های آینده  آن برخوردار هستیم و امید است 

باعث رونق استفاده از انرژی های تجدیدپذیر گردد.
از  برق  خرید  نرخ  خصوص  در  سخنانش  پایان  در  صادق زاده  دکتر 
نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار داشت: خرید تضمینی برق تولیدی از 

این نیروگاه ها یک تکلیف 20 ساله برای دولت است.

دکتر صادق زاده مدير عامل سازمان انرژی های نو ايران:
توسعه انرژی های تجديدپذير بايد به يک باور و فرهنگ تبديل شود

دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو
فعالیت بخش دانشگاهی در زمینه انرژي هاي تجديدپذير در تولید ثروت ملي و کار آفرينی بسیار موثر است
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اشیا  اینترنت  ارتباطات،  حوزه  صاحب نظران  از  بسیاری  عقیده  به 
نزدیک  آینده  در  می باشد.  موبایل  حوزه  در  بعدی  انقاب   (IoT)
سلولی  شبکه های  رشد  جهت  در  کلیدی  انگیزه   ،IoT سرویس های 
خواهد بود. تخمین زده می شود که در سال 2025 میادی، نزدیک 
به 30 میلیارد شی مختلف به شبکه اینترنت متصل باشند که در این 
میان سهم تکنولوژی های IoT مبتنی بر شبکه های سلولی نزدیک به 

7 میلیارد شی خواهد بود.
بر  مبتنی   IoT تکنولوژی  های  که  می رود  انتظار  راستا،  همین  در 
شبکه های سلولی )یا به اختصار Cellular IoT(، سرویس های متنوعی 
اندازه گیری  دستگاهای  مانند:  مختلف  اشیا  ارتباط  برقراری  جهت 
حوزه  وسایل  ونقل،  حمل  حوزه  سیستم های  خودروها،  )کنتورها(، 

سامت و بهداشت و غیره را فراهم نمایند.
این گونه  رقابتی  ارایه  جهت   ،Cellular IoT اصلی  نیازمندی های 

سرویس ها به شرح زیر می باشد:
- طول عمر باالی باتری

- هزینه پایین تجهیز
- هزینه پایین راه اندازی

- پوشش وسیع
-پشتیبانی از تعداد عظیمی از اشیا 

قیمت  ارزان  و  ساده  تجهیزات  با  باید  رادیویی  شبکه  منظور،  بدین 
هماهنگی داشته باشد. در ضمن شبکه انتقال و پروتکل های الیه باالتر 
باید امکان مصرف پایین  انرژی را برای اشیا قابل اتصال فراهم کنند 
به نحوی که طول عمر 10 سال برای باتری، امکان پذیر باشد. و در 
نهایت پوشش وسیع با ضریب نفوذ پذیری باال در مکان های سرپوشیده 

و مناطق غیر شهری فراهم گردد.
دارا  را   ،IoT از  پشتیبانی  توانایی   LTE تکنولوژی  حاضر  حال  در 
 10 عمر  طول  می تواند   ،LTE Advanced حال  همین  در  می باشد، 
سال برای باتری ها را در حالت Power Saving mode، فراهم آورد. 
تکنولوژی LTE Advanced Pro، پوشش بهینه تر، عمر باتری بهتر و 
هزینه پایین تر را در کنار ظرفیت مناسب جهت اتصال تعداد عظیمی 

از اشیا را با معرفی دو تکنولوژی زیر فراهم می آورد:
- enhanced Machine Type Communication) eMTC( که اغلب به 

نام LTE-M شناخته می شود
دو  - NB-IoT (NarrowBand Internet of Things)پیاده سازی 
با  مشترک   Spectrum یک  در  می تواند  هم  فوق الذکر،  سیستم 
با پهنای باندی به  سیستم LTE فعلی باشد و یا بصورت مستقل 

عرض 180kHz، برای NB-IoT انجام پذیرد.

***

  نقـش 3G و 4G در اينترنـت 
اشيا در خانه های هوشمند
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با توجه به اصول علمی و قوانین مرتبط، آنچه در بحث تبدیل، تامین 
و استفاده از انرژی مهم است، حفظ )منابع انرژی( و پاکداشت )محیط 
زیس��ت( به عنوان دو ودیعه ارزشمند الهی برای زندگی بشر با رعایت 
توجیه فنی و اقتصادی اس��ت. در این راس��تا، س��عی بر آن اس��ت تا 
به کارگی��ری بهترین فرآیندهای تبدیل ان��رژی و تجهیزات با راندمان 
ب��اال، گام ه��ای موثری در حف��ظ و نگهداری این دو هدیه ارزش��مند 

برداشته شود.

معرفیساختارکلیپمپحرارتی
در ای��ن بخ��ش به اختص��ار به معرفی پم��پ حرارتی، انواع، ش��رایط 

به کارگیری، مزایا و معایب و نکات الزم پرداخته خواهد شد.

نكاتقابلتوجه
گرمای��ش  و  1-بررسی راندمان تغذیه الکتریکی در تامین سرمایش 

در شرایط موجود 
2-در صورت اس��تفاده از گاز، تلفات مربوط به تولید و انتقال و توزیع 

برق از بین می رود.
3-اس��تفاده از حرارت موتور احتراقی، اختاف دمای پمپ حرارتی را 

کاهش می دهد.
4-ارائه راندمان ساالنه و مقایسه دو سیستم از نظر مصرف انرژی اولیه 

CO2 و تولید
5-عملکرد پمپ حرارتی ش��دیدا تحت تاثیر سطح دمای مدار حرارتی 
اس��ت، لذا مقایس��ه برای دو حال��ت، )40 و 60( به عنوان اختاف 
دمای بین آب و هوا مطرح می ش��ود. )در س��اختمان های مدرن با 
س��طوح حرارتی بزرگ 40 و برای ساختمان های قدیمی با اختاف 

دمای 60(
6-مقایس��ه پمپ حرارتی گازسوز با س��ایر روش های گرمایش فضای 

ساختمان 
7-محاس��بات نش��ان می دهد ک��ه راندم��ان و تولید CO2 سیس��تم 
گازس��وز، تقریبا برابر سیس��تمی الکتریکی است که برق خود را از 
اکثر نیروگاه های مدرن گازس��وز تامین می کنند. ولی در مقایسه با 
نیروگاه های با بویلرهای متداول، راندمان سیس��تم گازس��وز تقریبا 

دو برابر است.
 8-پارامتره��ای موث��ر بر راندمان س��االنه نظیر، )می��زان گرمایش و 
اخت��اف دمایی که در طول س��ال مورد نیاز اس��ت(، )تاثیر دمای 
محیط بر عملکرد سیس��تم(، )راندمان در ب��ار جزیی( و )تلفات در 

زمان توقف( در نظر گرفته شده است.
9-برای محاس��به ی راندمان س��االنه ی پمپ حرارتی گازس��وز روشی 

مبتنی بر داده های واقعی مطرح شده است.

***

   تبييـن نقش موثـر GHP در 
حوزه هـای مديريـت مصـرف، حفظ 
منابع انرژی و محيط زيست

دکتر مجید هاشمیان/عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود
چکیده

سرفصل های ارایه شده در این کارگاه عبارتند از؛

1-حرفهایگرايی
فرآیندهای کنترل کیفیت حرفه مهندسی: در این مبحث فرآیندهایی 
که برای کنترل کیفیت کار مهندسی در نظام مهندسی کانادا استفاده 

می شود تشریح می گردد. این فرآیندها عبارتند از:
- فرآیند اجبار

- فرآیند انضباط
- فرآیند استانداردسازی

- فرآیند مرور عملکرد
- فرآیند حفظ شایستگی های فنی

- فرآیند آموزش
- بررسی علل فجایع بزرگ مهندسی دنیا و تغییر قوانین و استاندارادها 

پس از این فجایع
- اهمیت حرفه مهندسی و مراحل پیشرفت مهندسان
- روش های کاهش خطرات در طراحی های مهندسی

2-اخالقحرفهای
- نمونه های مسایل اخاقی مهندسان

- کدهای اخاقی
- دسته بندی مسایل اخاقی مهندسان

- روش های حل مسایل مربوط به اخاق حرفه ای
در این بخش ابتدا مخاطبان با مثال هایی از مسایل اخاقی حرفه ای 
آشنا می شوند )برای مثال طراحی بدون رعایت استاندارد و یا ساخت 
و ساز مضر به محیط زیست(. سپس وظایف اخاقی مهندسان بیان 
به  نسبت  وظایف  و  اجتماع  به  نسبت  وظایف  مثال  )برای  می شود. 
مشتری و صاحب کار( پس از آن مسایل اخاقی دسته بندی می شوند 
سپس   کنند.  شناسایی  را  اخاقی  مسایل  بتوانند  بهتر  مخاطبان  تا 
روش های حل مسایل اخاقی بیان می شود و به برخی مسایل اخاقی 
این  شوند.  آشنا  روش ها  این  کاربرد  با  مخاطبان  تا  می شود  اعمال 
مطالب ویژه مهندسان کشور خاصی نیست و قابل استفاده برای کلیه 

مهندسان در سراسر دنیاست.

3-قوانینعملیبرایمهندسان
- محیط زیست

- دارایی های فکری
- اشاره به قوانینی که فراگیری آن ها ضروری است نظیر قراردادها، 
با  همکاری  مدل های  شرکت ها،  انواع  مناقصه ها،  قرارداد،  نقص 
شرکت های خصوصی و دولتی، قوانین استخدام و قوانین کارگری، 

اینترنت و ایمنی
منابع

[1] Gordon C Andrews, Canadian Professional Engineering and 
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چكیده

مفهوم فن آوری نانو نخستین بار توسط فیزیکدان معروف ریچارد فینمن در 
1959 مطرح شد. عبارت نانو تکنولوژی نخستین بار توسط نوریو تانیگوچی 
در 1974 مورد استفاده قرار گرفت اگرچه شناخته شده نبود. اریک درکسلر 
با الهام از مفهوم مطرح شده توسط فینمن در 1986 کلمه نانو تکنولوژی 
به  انستیتو فورسایت  تاسیس  با  و  قرار داد  استفاده  را در کتاب خود مورد 
افزایش دانش و آگاهی عموم در رابطه با فن آوری نانو کمک نمود. از این رو 
در نتیجه تاش های بعمل آمده، این فن آوری به عنوان یک زمینه جدید در 

دهه 1980 مطرح گردید.
با در دست گرفتن کنترل  نانو به تکنیک هایی گفته می گردد که  فن آوری 
ساختار ماده در مقیاس اتمی و مولکولی ساختارهای فوق العاده ریز )10-7 
سیستم  اندازه  کاهش  با  پدیده ها  از  برخی  می نماید.  ایجاد  متر(   10-9 تا 
اثرات مکانیک کوانتومی می باشد.  این پدیده ها  از جمله  تشدید می گردند. 
تغییر  آن ها  اندازه  کاهش  با  جامدات  الکترونیکی  خواص  مثال  به عنوان 
می کند. این اثرات در اندازه های ماکرو تا میکرو مشاهده نمی شود. همچنین 
برخی از خواص مکانیکی، الکتریکی، نوری و غیره در مقایسه با سیستم های 
ماده  حجم  به  سطح  نسبت  مثال  به عنوان  می نماید.  تغییر  ماکروسکوپیک 
تغییر  را  مواد  کاتالیتیک  و  حرارتی  مکانیکی،  و خواص  کرده  پیدا  افزایش 
می دهد. فلذا مواد در مقیاس نانو خواص دیگری از خود بروز می دهند مثا 
مواد کدر می توانند شفاف بشوند. مواد غیرقابل حل می توانند قابل حل گردند 
و مواد خنثی می توانند به عنوان کاتالیست عمل نمایند. با استفاده از مواد نانو 
تجهیزاتی تولید می گردد که از جنبه های مختلف از قبیل دوام، طول عمر، 

هزینه  تمام شده، کارآیی و ... نسبت به انواع مرسوم ارجحیت دارد. 
در  دگرگونی  موجب   21 قرن  تکنولوژیک  انقاب  به عنوان  نانو  فن آوری 
 ... و  الکترونیک  زیست،  محیط  انرژی،  مواد،  جمله  از  مختلف  حوزه های 
می گردد. با استفاده از این فن آوری امکان ساخت و تولید نیازهای صنعت 
می تواند  نظر  مورد  خواص  دارد.  وجود  کمتر  هزینه  و  بهتر  خواص  با  برق 
به  توجه  با  باشد  غیره  و  شیمایی  متالوژیکی،  مکانیکی،  فیزیکی،  خواص 
بکارگیری  انرژی،  تامین  برای  جهانی  نیاز  افزایش  و  نفتی  ذخایر  کاهش 
است.  گرفته  قرار  فراوان  توجه  مورد  انرژی  و  برق  حوزه  در  نانو  فن آوری 
پیش بینی می شود که با بهره گیری از فن آوری نانو تولید برق به میزان 20 تا 

25 درصد تا سال 2020 افزایش یابد.

بهبخشهای انرژیرامیتوان نانودرحوزهبرقو کاربردفنآوری
زيرتقسیمکرد:

1-ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با کارآیی و خواص بهتر 
و هزینه کمتر 

2-ساخت و تولید تجهیزاتی که با فن آوری های مرسوم امکان پذیر نمی باشد.
نوسازی  و  بهسازی  نگهداری،  تعمیرات،  بهره برداری،  روش های  3-توسعه 

تاسیسات و تجهیزات صنعت برق
4-کاهش تلفات برق در شبکه های انتقال و توزیع

5-افزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق 
6-افزایش توان و تولید

نظر به اینکه کشور ما از نقطه نظر تولید علم در زمینه فن آوری نانو در منطقه 
اول و در جهان در رتبه هشتم و از نظر توان نیروگا ه های نصب شده در منطقه 
با  که  دارد  وجود  امکان  این  دارد  قرار  چهاردهم  رتبه  در  جهان  در  و  اول 
به کارگیری فن آوری نانو در تمامی شاخه های صنعت برق موجبات ارتقا هر چه 
بیشتر این صنعت و صعود به رتبه های باالتر فراهم گردد. در ادامه کاربردهای 
فن آوری نانو  در شاخه های تولید، انتقال، توزیع، مصرف، ذخیره سازی و انرژی 

تجدیدپذیر با نمایش اسایدهای مربوطه تشریح می گردد.

 کاربرد نانو در صنعت برق

دکتر نسترن رياحی/ پژوهشگاه نیرو

برخیازکاربردهایفنآورینانودرمحورتولیدبرق:
1-کاتالیزورهای مخصوص سوخت

2-مواد افزودنی سوخت
3-پوشش های پر ه ها و اجزا داغ توربین های گازی

4-پوشش های لوله های بویلر
5-پوشش های پره های کمپرسور

6-سیاالت انتقال حرارت 
7-فیلترهای مربوط به توربین های گازی، تصفیه آب و پساب و ...

8-روانکاری های مورد استفاده در توربین  های گازی
9-کاتالیست  های گوگردزدایی از سوخت های فسیلی

10-کیت های مغناطیسی بمنظور صرفه جویی در مصرف سوخت 
از  مایع  سوخت های  آوردن  دست  به  در  استفاده  مورد  11-کاتالیست های 

ذغال سنگ 
12-غشاهای بر پایه نانوذرات

برخیازکاربردهایفنآورینانودرمحورانتقالوتوزيعبرق:
1-هادی  ها و کابل های مورد استفاده در شبکه های انتقال و توزیع 

2-ورق  های هسته ترانسفورماتورها
3-مغناطیس های نرم مورد استفاده در تجهیزات الکترونیک قدرت )به عنوان 

مثال بریکرها، فیلترها، آمپلی فایرها و ...(
4-عایق های الکتریکی خطوط فشار قوی 

5-قرص برقگیر
6-پوشش مقره های پرسانی  

7-ساز ه های بتنی
8-سیاالت خنک کننده مورد استفاده در ترانسفورماتورها

9-سنسورهای مورد استفاده در شبکه
10-باطری ها

11-ابررساناهای دمای باال
12-کاتالیست های معدوم سازی ترکیبات هالوژنه  روغن های ترانسفورماتورها

13-سبک سازی سازه های مورد استفاده در شبکه
شبکه  نیاز  مورد  سنسورهای  و  قدرت  الکترونیک  ادوات  و  14-تجهیزات 

هوشمند
15-تجهیزات نیمه هادی

برخیازکاربردهایفنآورینانودرحوزهمصرفبرق:
1-روشنایی 

2-هسته های موتورهای الکتریکی
)OLED( 3-المپ های کم مصرف
4-عایق های حرارتی و الکتریکی

5-شیشه ها 
6-نانسولیت ها

7-سبک سازی سازه ها
8-روانسازهای ترمیم کننده سطوح

برخیازکاربردهایفنآورینان�ودرحوزهانرژیهایتجديدپذيرو
ذخیرهسازیانرژی:

1-سلول های خورشیدی
2-پیل های سوختی

3-کاتالیست های پیل های سوختی
4-توربین های بادی

5-باطری ها
6-ذخیره سازی هیدروژن

7-ابرخازن ها
8-مولدهای ترموالکتریک

***
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ساختمان   هوشمندسازي  و  روشنایي  نوین  فناوري هاي  کارگاه  در 
موضوعات ارایه شده در 6 بخش شامل : 1- تاریخچه BMS و مزایاي 
 -4  BACS BACS  3- عملکرد سیستم  معرفي سیستم  آن  2- 
 Device -5  با سایر سیستم ها و تاسیسات BACS ارتباط سیستم
و قطعات مورد استفاده در سیستم )سخت افزاري( 6- نتیجه گیري 

می باشد .
مورد سیستم مدیریت  الذکر در  فوق  اختصار در بخش های  به  که 
تعاریف  و   ،)Building Management System(ساختمان هوشمند 
متعارف  سیستم که به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایي اطاق 
مي شود که به منظور مانیتورینگ وکنترل یکپارچه قسمت هاي مهم 
و حیاتي درساختمان نصب مي شوند گفته می شود و تعریف انستیتو 
ساختمان هاي هوشمند که با استفاده بهینه از چند عنصرپایه :سازه 
مناسب  محیطي  آنها،  دروني  روابط  و  مدیریت  و  خدمات  .سیستم 
وداراي صرفه اقتصادي می توان در سیستم های هوشمند ایجاد نمود 
مداوم  پایش  که  هوشمند  سیستم  وظایف  همچنین  شد.  پرداخته 
بخش هاي مختلف ساختمان و اعمال فرامین به آنها به نحوي است 
که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط 
انرژي  منابع  تخصیص  و  ناخواسته  مصارف  کاهش  با هدف  و  بهینه 
فقط به فضاهاي در حین بهره برداري می باشد بررسی گردید و این 

مزایا مورد بحث در بخش های ذیل قرار گرفت:
- حذف مصارف ناخواسته

- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
- پایش دائمی کلیه اجزای ساختمان

- حذف خطاهای اپراتوری
- اعام وضعیت اجزا برای جلوگیری از خرابی و وقفه در کار اجزای 

ساختمان
در واقع بیان گردید که اصول یک ساختمان هوشمند مي گوید که 
هزینه هاي واقعي یک ساختمان فقط هزینه هاي ساخت نیست بلکه 
باید به آنها هزینه هاي راهبري و تعمیرات را نیز اضافه کرد. ساختمان 
هوشمند تمامي این هزینه ها را بوسیله کنترل اتوماتیک و یکپارچه، 
مخابرات و سیستم مدیریت کم مي کند. اگر به هزینه هاي مربوط به 
یک ساختمان در طول عمر )حدود 40 سال( توجه نماییم مشخص 
است که نگهداري بیشترین سهم را در هزینه هاي جاري آن ساختمان 
ساختمان  یک  نگهداري  هزینه هاي  راستا  این  در  مي باشد.  دارا 
هوشمند تا 50% کاهش مي یابد که خود عاوه بر برگشت هزینه ها 

امکانات رفاهي بسیاري را ایجاد مي نماید. شامل موارد زیر می باشد:
- محیط کابل کشي استاندارد

- مدیریت متمرکز کل سیستم
- صرفه جویي در مصرف تاسیسات حرارت مرکزي

- صرفه جویي در مصرف برق
- صرفه جویي در هزینه کابل کشي هاي آتي و پراکنده

- باالرفتن کیفیت سرویس ساختمان )ارزش ساختمان(
- درآمد براي سرمایه گذاران اصلي ساختمان به صورت کاهش شارژ 

خدماتي
- باال رفتن ضریب تجمل )لوکس( ساختمان

- صرفه جویي در مصرف انرژي
- کاهش نیروي انساني

- افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابي آنها
- کاهش هزینه هاي نگهداري و راهبري

preventive main- برنامه ریزي شده    نگهداري و راهبري علمي و 
tenance

- برقراري اتوماسیون قابل انعطاف براي تمامي عملکردهاي ساختمان
محیط  شدن  فراهم  لحاظ  به  انساني  نیروي  کاري  بازده  افزایش   -
کاري مناسب از رهگذر کنترل دقیق پارامترهاي مختلف نظیر دما، 

(comfort) و روشنایي در ساختمان CO2 ،رطوبت
- بهینه سازي عملکرد سیستم هاي ساختمان به طور مداوم

تاسیسات  نگهداري  و  راهبري  مهندسان  علمي  سطح  بردن  باال   -
ساختمان

- تامین ایمني ساختمان
جامع  یک سیستم  قالب  در  مختلف  یکپارچه سازي سیستم هاي   -

مدیریت هوشمند ساختمان
- صرفه جویي در مصرف برق

در این دوره با توجه به اینکه بر پایه کارگاه و به صورت عملی برپا شده 
افزاری هوشمند و دسته  نمایش محصوالت سخت  و  به معرفی  بود 

بندی آنها پرداخته شد که به صورت مختصر در زیر بیان شده است:
این  ارسال  و  محیطي  پارامترهاي  سنجش   :(Sensors) حسگرها   -
میتواند  اطاعات  این  هستند.  دار  عهده  را  سیستم  به  اطاعات 
یاخنک  و  کننده  گرم  سیال  دماي  درون،  و  بیرون  محیط  دماي 
کننده، میزان روشنائي محیط، میزان رطوبت، مقدار گازها در هوا، 
براي  افراد در محل و دیگر اطاعاتي که  یا عدم حضور  حضور و 

راهبري بهینه سیستم حیاتیست باشد.
اطاعات  که  هستند  سیستم  از  اجزائي   :(Controllers) کنترلرها   -
دریافتي از حسگرها را دریافت و بر اساس نرم افزار دروني خود و 
یا نرم افزار شبکه پردازش و بر حسب نیاز فرامیني را به عملگرها 

ارسال مي کنند.
- عملگرها )Actuators(: اجزایي از سیستم هستند که فرامین ارسالي 
از کنترلرها را دریافت و بر اساس آن واکنش نشان مي دهند. این 
عملگرها مي توانند شیرهاي برقي سیاالت، دریچه هاي قابل تنظیم 

عبور هوا، رله هاي قطع و وصل جریان الکتریکي و … باشند.
و همچنین این محصوالت از لحاظ معرفی پروتکل ها به صورت مختصر 
گردیدند.  معرفی  و  دسته بندی  کابل کشی  بسترهای  انواع  بررسی  و 
اجرا  پروژه  نمونه  یک  از  عددی  مثال  یک  بررسی  به  نهایت  در  و 
شده جهت مقایسه ممیزی انرژی در یک ساختمان هوشمند با یک 
ساختمان سنتی پرداخته شد تا بتوان میزان صرفه جویی در مصرف 
برق و کاهش هزینه به صورت واقعی را در یک ساختمان نشان داده 

شده باشد.
***

 گزارش کارگاه فناوری های نوين روشنايی و هوشمندسازی ساختمان 

دکتر سیادتان/ عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي
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جهان  کشورهای  غنی ترین  از  یکی  ایران  اسامی  جمهوری  کشور 
در صورت  و  است  بوده  تجدیدپذیر  و  فسیلی  های  انرژی  بخش  در 
استفاده صحیح از این نعمت های خدادادی می تواند یکی از موفق ترین 
کشورهای جهان در این بخش بوده و عاوه بر کسب سودهای مادی و 
معنوی، رفاه اجتماعی قابل قبولی را ایجاد نماید که به دالیل مختلف 
و کم و بیش معلوم این مهم محقق نشده است. تحقق این اهداف یک 
عزم ملی را می طلبد که امیدواریم این همایش مقدمه ای برای ایجاد 
این اراده ملی باشد. لذا توجه اندیشمندان، متفکران و سیاستمداران 

را به برخی از مهم ترین پیام های این همایش جلب می کنیم .

آن کشور  نیازهای  و  با ذخایر  متناسب  انرژی در هر کشور  1-سبد 
تعیین می شود، لذا پیشنهاد می گردد سبد انرژی متناسب با شرایط 
غیر  پدافند  آالیندگی،  کاهش  جمله  از  کشور  محدودیت های  و 

عامل، کار آفرینی، تامین انرژی و .... تدوین گردد.
به  تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  پتانسیل موجود  به  توجه  2- با 
خصوص باد و خورشید، و از طرفی فقدان پیشرفت در این زمینه 
نسبت به سایر کشورهای همسایه، توجه به این بخش  از اهمیت 
بخش  این  به  خاصی  توجه  است  الزم  و  است  برخوردار  ویژه ای 
گردد به خصوص تثبیت قوانین و مقررات حمایتی، اعتمادسازی  
برای جلب نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی و  و فرهنگ سازی 

سرمایه گذاران خارجی اجتناب ناپذیر است.
به کمک  و  بوده  اطاعات  دنیای  فعلی  دنیای  اینکه  به  توجه  3- با 
این اطاعات می توان شبکه های قدرت و ریز شبکه ها را به بهترین 
بحث  به  می گردد  پیشنهاد  نمود،  کنترل  و  مدیریت  ممکن  نحو 

شبکه های هوشمند و اتوماسیون سازی توجه ویژه گردد.
تدوین  با  برخی کشورها  نشان می دهد که  انجام شده  4- مطالعات 
تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  نامناسب  سیاست های  اباغ  و 
موفقیت چندانی کسب ننموده اند و برخی کشورها با تدوین و اباغ 
سیاست های مناسب موفقیت های چشم گیری  کسب نموده اند که 
این موضوع اهمیت سیاست گذاری را آشکار می کند که باید به آن 

توجه گردد.
انرژی های  توسعه  ارکان  از  مقاومتی یکی  اقتصاد  5- اجرای صحیح 

تجدیدپذیر خواهد بود. لذا توجه به تدوین و اجرای سیاست های 
صحیح اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

6- فرهنگ بهینه سازی مصرف، به خصوص مصرف برق در کشور به 
خوبی تدوین و اجرا نشده است و در صورتی که به همین منوال 
پیش رود، آینده روشنی در این زمنیه متصور نیست و بازنگری در 

این زمینه اجتناب ناپذیر است.
7- مشکل کارآفرینی برای دانش آموختگان کلیه رشته ها و به خصوص 
انرژی های  توسعه  و  است  موجود  بحران های  از  یکی  برق  رشته 

تجدیدپذیر می تواند در این زمینه تا حد زیادی راهگشا باشد.
موضوع  تجدیدپذیر،  انرژی های  توسعه  مهم  چالش های  از  8- یکی 
ذخیره سازی انرژی است و توجه ویژه به تحقیقات در این موضوع 

حائز اهمیت بسیار است.
9- علی رغم توصیه های مدیران ارشد کشور، تحقیقات و پژوهش های 
مرتبط با صنعت برق مورد توجه جدی نبوده و برای دستیابی به 
موارد مطرح شده، توجه به سرمایه گذاری در بخش تحقیقات  از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
10- با توجه به ظرفیت بسیار خوب استان خراسان رضوی در وجود 
نشتیفان  و  بینالود  دیزباد  باد  تونل  به خصوص  مناسب  باد  کانال 
خواف، توصیه می شود همه مسووالن و دستگاه های اجرایی استان 
حداکثر حمایت را از توسعه سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های 
بادی به خصوص در اختصاص زمین و صدور مجوزهای مورد نیاز 
در این مناطق بعمل آورند. همچنین سیستم بانکی استان بیشترین 

حمایت را از سرمایه گذاران این بخش به عمل آورند.
شهرهای  و  شهرها  کان  در سطح  آالیندگی  کاهش  11- به منظور 
بزرگ، استفاده از خودروهای برقی به عنوان یکی از موثرترین کارها 
مدنظر است و الزم است در زمینه توسعه فناوری های مورد نیاز نظیر 
دستگاه های  توسط  اندازه گیری  نحوه  و  خودروها  شارژ  ایستگاه های 

ذی ربط به خصوص شهرداری ها، حمایت الزم صورت پذیرد.
که  است  هوشمند  شبکه های  الزامات  از  یکی  بار  12- پاسخگویی 
به صورت فراگیر  به موارد طرح شده در همایش الزم است  با توجه 

توسعه یابد.
***

بيانيه همايش ملی فناوری های نوين انرژی
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چکیده
دنیا در انرژی سیاستگذاران امروزه که راهکارهايی از يكی
بهره انرژی مديريت در کارآمد و مؤثر ابزاری بهعنوان آن از
میبرند،استفادهازتعدادزيادیمولدمقیاسکوچکدرمحل
مصرفيانزديكیآنباکمترينمیزاناستفادهازشبكهانتقال
توانیر سازمان و نیرو وزرات نیز ما کشور در است. توزيع و
بهعنوانمتولیاناصلیصنعتبرقسیاستهایحمايتیويژهای
برایسرمايهگذاراندر بهمنظورتوسعهمولدينتولیدپراکنده
اينبخشدرنظرگرفتهاند.دراينمقاله،هدفارايهيکطرح
وچالشهای کلیاتنصب اخذمجوزها، ازمراحلمختلف کلی
اين بر عالوه است. پراکنده تولید نیروگاههای بهرهبرداری
مورد نیز طرح درآمدهای و هزينهها شامل اقتصادی مسايل

بررسیقرارگرفتهاند.

1-مقدمه
عرضه و تقاضای انرژی در جهان به صورت یکی از مس��ایل روز درآمده 
اس��ت و در دنیای امروز برای اطمینان از رش��د اقتصادی و اجتماعی 
یک کش��ور ضروری اس��ت که تمام منابع انرژی موجود در ش��یوه ای 
کارآم��د و مقرون به صرف��ه برای تولید برق به کار گرفته ش��وند و یکی 
از ش��اخص های ارزیابی و پیشرفت کش��ورها، شاخص افزایش ظرفیت 
تولید و توزیع انرژی الکتریکی اس��ت. آمارها، رش��د متوس��ط مصرف 
انرژی الکتریکی س��االنه 8 تا 10 درصد را در کشور نشان  می دهند. از 

طرفی الگوی سنتی تولید برق بر پایه ی بهره برداری از تعداد محدودی 
نی��روگاه مرکزی در مقیاس بزرگ و س��پس انتق��ال و توزیع انرژی به 
مصرف کنندگانی اس��ت که ممکن اس��ت تا ه��زاران کیلومتر دورتر از 
محل تولید باش��ند. این روش ضمن بازده پایین در بخش تولید، باعث 
ات��اف بخش قابل توجهی از انرژی نیز، درگذر از ش��بکه های انتقال و 
توزیع خواهد ش��د.  در چنین ش��رایطی لزوم مطالع��ات همه جانبه با 
ه��دف کاهش میزان مصرف انرژی از ش��بکه و نیز کاهش هزینه های 
تولی��د انرژی،  بدون ایجاد لطمه به روند توس��عه ی کش��ورها را ایجاد 
می کند. این مطالعات باعث به وجود آمدن برنامه ها و اس��تراتژی هایی 
موس��وم به »مدیریت انرژی« گردیده است. مدیریت انرژی را می توان 
اس��تفاده صحیح و مؤثر از انرژی برای دس��تیابی به بیش��ترین سود با 
کمترین هزینه جهت افزایش موقعیت رقابتی در بازار دانس��ت که این 
امر نیازمند اس��تفاده از سیستم ها و دس��تورالعمل ها در جهت کاهش 
می��زان مصرف انرژی ب��ر واحد محصول و کاهش یا ثابت نگه داش��تن 

هزینه های کل تولید است. 
یک��ی از راه کارهایی که امروزه سیاس��ت گذاران ان��رژی در دنیا از آن 
به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در مدیریت انرژی بهره می برند، استفاده 
از تع��داد زیادی مولد مقیاس کوچ��ک در محل مصرف یا نزدیکی آن 
با کمترین میزان اس��تفاده از ش��بکه انتقال و توزیع است. در کشور ما 
نیز وزرات نیرو و س��ازمان توانیر به عن��وان متولیان اصلی صنعت برق 
سیاست های حمایتی ویژهای به منظور توسعه مولدین تولید پراکنده 

برای سرمایه گذاران در این بخش در نظر گرفته اند ]1[.

2-مولد مقیاس کوچک
مجموعه ای از دس��تگاه ها و تأسیسات تولید انرژی الکتریکی که اتصال 
آن به شبکه توزیع یا فوق توزیع از نظر فنی امکان پذیر بوده و ظرفیت 
عملی تولید آن در محل نقطه اتصال، حداکثر 25 مگاوات باشد. برخی 
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از مزایای این روش درشکل )1( بیان شده است.

شکل 1:مزايای استفاده از مولدهای مقیاس کوچک

ام��روزه در مولدهای مقی��اس کوچک از فناوری های زیادی اس��تفاده 
می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود ]2[:

- موتورهای گازسوز
- موتورهای دیزلی

- توربین های گازی / بخاری کوچک
- میکرو توربین

- توربین های بادی
- مولدهای آبی کوچک

- سیستم های خورشیدی
- پیل سوختی

از میان موارد ذکرشده، تنها 4 مورد اول، قابلیت تولید همزمان برق و 
حرارت را خواهند داش��ت. در مورد مولدهای با قابلیت تولید همزمان 
برق و حرارت، بازده الکتریکی مؤثر، با در نظرگرفتن میزان بهره گیری 
از حرارت بازیافتی برابر بین 60 تا 80 درصد می باشد. شکل )2(، آنالیز 
راندم��ان بین مولدهای دارای بازیافت حرارتی و بدون بازیافت حرارتی 

را نشان می دهد.

شکل 2:مقايسه راندمان مولدهای بدون بازيافت حرارتی و دارای بازيافت حرارتی

1-2-مولدتولیدهمزمانبرقوحرارت1
مولدی که حرارت خروجی آن برای تولید آب گرم، بخار و یا اس��تفاده 
در فرآینده��ای صنعتی که نیاز به حرارت دارند، بازیافت می ش��ود. در 

شکل زیر ساختار یک مولد CHP قابل ماحظه است.
2-2-مولدتولیدهمزمانبرق،حرارتوبرودت2

درصورتی که عاوه بر مصرف توان حرارتی، نیاز به یک سیس��تم تولید 
برودت وجود داشته باشد، یک چیلر جذبی مورداستفاده قرار می گیرد. 

در شکل )4( ساختار این نوع مولد مشاهده می شود.

3- مراحل طراحی و احداث واحد تولید پراکنده
طراح��ی و احداث یک واح��د تولید پراکن��ده، دارای 7 مرحله مطابق 
جدول )1( اس��ت. کلیه این مراح��ل را می توان به دو بخش الکتریکی 
و مکانیکی تقس��یم بندی نمود که در ادامه به تشریح هر یک خواهیم 

پرداخت.

CHP شکل 3:ساختار مولد

CCHP شکل 4:ساختار مولد

جدول 1: مراحل احداث نیروگاه

3-1-بخشالكتريكی
اقدام��ات الزم در بخش الکتریکی برای اح��داث مولد مقیاس کوچک 

شامل موارد زیر است:
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- طراح��ی نهایی نحوه اتصال ژنراتورها و ترانس��فورماتورها با توجه به 
مباحث فنی و اقتصادی

- تهیه طرح جانمایی ژنراتورها و ترانسفورماتورها و تابلوها 
- طراحی کابلکشی فشار متوسط 
- طراحی تابلوهای فشار متوسط 

- طراحی سیستم باسبار و سوییچ گیر
- طراحی پست پاساژ و تابلوهای حفاظتی و اندازه گیری

- ارای��ه مدل مفهومی و تعیین س��طح مانیتورین��گ داخلی و کنترل 
نیروگاه

- ارایه مدل مفهومی اسکادا با ماحظه الزامات توانیر
CHP ارایه طرح سیستم کنترل و ابزار دقیق بخش -

- تهیه لیست و مشخصات کلیه اقام مورد نیاز
- تعیین الویت خرید جهت زمان بندی بهینه اجرای پروژه 

- شروع فرآیند احداث بر اساس تجهیزات مورد نظر
- تست و تحویل موتور ژنراتور و سایر تجهیزات

- تست های پس از نصب موتور ژنراتور توسط فروشندگان 
- راه اندازی آزمایشی و آموزش پرسنل 

- بهره برداری تجاری از پروژه 
- سیستم مانیتورینگ و کنترل نیروگاه

طراحی های این بخش می توانند توس��ط مش��اور طرح صورت پذیرند 
و ب��ه تأیی��د مراجع ذی ربط رس��انده ش��وند. برخی دیگ��ر از اقدامات 
الزم در ای��ن بخش، ازجمله وظایف مدیر پروژه هس��تند و اما فرآیند 
راه اندازی و انجام تس��ت های مرتبط، از جمله تعهدات شرکت سازنده 
مولد می باش��ند که توس��ط نیروه��ای متخصص انجام خواهند ش��د.

2-3-بخشمكانیكی]3[
در ی��ک واح��د CHP و ی��ا CCHP، ی��ک موتور گازی که ب��ه ژنراتور 
س��نکرون کوپل ش��ده اس��ت، وظیفه تأمین توان مکانیکی مورد نیاز 
ژنرات��ور را ب��ر عه��ده دارد. در موتوره��ای گازی احت��راق در محفظه 
س��یلندرهای موتور گازس��وز صورت می گیرد. بخشی از انرژی احتراق 
صرف به حرکت درآوردن میل لنگ می ش��ود و انرژی منتقل ش��ده به 
میل لن��گ، در کاربردهای نیروگاهی صرف چرخان��دن ژنراتور و نهایتاً 
تولی��د برق می ش��ود. اما بخش بزرگتری از ان��رژی احتراق صرف گرم 
شدن اجزا موتور می شود و یا توسط گازهای حاصل از احتراق از موتور 

خارج می شود که این بخش از انرژی از نظر تئوری هدر رفته است.

شکل 5:ساختمان داخلی يک موتور گازی

در مدرن ترین و بهینه ترین موتورهای احتراق داخلی گازس��وز 40% تا 
45% از انرژی آزاد ش��ده احتراق باع��ث چرخش میل لنگ و ژنراتور و 
تولیدی برق می ش��ود، و 55% تا 60% از انرژی احتراق توسط حرارت 

آزاد شده در رادیاتور و حرارت خارج شده از اگزوز به هدر می رود]4[.
بنابراین فلس��فه اس��تفاده از سیس��تم های تولید همزمان برق، گرما و 
س��رما، جلوگیری از هدر رفتن گرمای آب پوسته و گاز داغ خروجی از 
اگزوز است. شکل )6(، یک مبدل صفحه ای برای استخراج حرارت آب 
پوسته و شکل )7( یک مبدل اگزاست برای دریافت حرارت از گازهای 

داغ اگزاست را نشان می دهد.

4-آنالیز نمونه عملی
در ای��ن بخ��ش به آنالیز فنی و اقتصادی ی��ک مولد مقیاس کوچک با 
ظرفیت 2 مگاوات از نوع تولید همزمان برق و حرارت پرداخته خواهد 
شد. بخشی از توان الکتریکی تولید شده توسط این مولد، برای تأمین 
مصرف بار محلی و مابقی به شبکه سراسری برق تحویل داده می شود.
در م��ورد مولدهایی که به منظور تغذیه بار محلی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د، در صورت وجود محدودیت های معماری می توان از فضای 
پش��ت بام اس��تفاده نمود. نتایجی که در ادامه ارای��ه می گردد، حاصل 
تجربه عملی این نوع مولد مقیاس کوچک اس��ت. ش��کل )8(، استقرار 

مولد در سایت را نشان می دهد.
1-4-آنالیزفنی

در یک مولد CHP با ظرفیت 2 مگاوات عاوه بر تولید توان الکتریکی 
به می��زان 2000 کیل��ووات، ان��رژی حرارتی دریافتی از آب پوس��ته 
1،000،000کیلوکالری بر ساعت و انرژی دریافتی از گازهای اگزاست 
نیز 1،000،000 کیلوکالری بر س��اعت می باشد. با دریافت این میزان 
انرژی حرارتی از آب پوس��ته و اگزاس��ت، به میزان 300 مترمکعب بر 
س��اعت در مص��رف گاز صرفه جویی میگردد. جدول )2(، مش��خصات 

مکانیکی مولد را نشان می دهد.

شکل 6:مبدل صفحه ای برای استخراج حرارت آب پوسته

شکل 7:مبدل اگزاست
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شکل 8:استقرار مولد در سايت

جدول 2: مشخصات مکانیکی مولد

20V 4000 L32 مدل موتور

ton 22وزن دستگاه با آب و روغن

rpm 1500دور موتور

𝟐𝟓𝑯𝒛 ~ 𝟏𝟔𝑲𝑯𝒛حوزه فرکانس ارتعاش بدنه
50kgبار دینامیک نامتعادل در هر تکیه گاه

2-4-آنالیزاقتصادی
مطابق دس��تورالعمل ارایه شده از سوی وزارت نیرو به شرکت توانیر و 
در راس��تای اجرای ماده 133 قانون برنامه پنجم توس��عه و حمایت از 
سرمایه گذاری در تولید برق از مولدهای مقیاس کوچک، نرخ خرید برق 
از مولدهای مزبور برای اتصال در شبکه فشار متوسط معادل 996 ریال 
بعاوه نرخ 0.2 مترمکعب گاز طبیعی و در ش��بکه فشار ضعیف معادل 
1086 ری��ال بعاوه نرخ معادل 0.2 مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود. 
در ادامه این دستورالعمل ذکرشده که در مورد مولدهای تولید همزمان 
ب��رق و حرارت، قرارداد خرید تضمینی برق بر اس��اس بازده الکتریکی 
مؤثر مولد منعقد می گردد. بنابراین پرداخت های صورت گرفته از طرف 

شرکت توانیر به سرمایه گذار در راستای موارد زیر است:
ش��بکه ب��ه  ف��روش  جه��ت  ان��رژی  تولی��د  باب��ت  پرداخ��ت   -

- پرداخت بابت سوخت مصرفی
- پرداخت بابت آمادگی سرمایه گذار برای تزریق توان به شبکه 

- پرداخت بابت آمادگی، در ش��رایطی صورت می گیرد که سرمایه گذار 
ام��کان تولید توان و تزریق آن به ش��بکه را فراه��م نموده اما بنا به 

دالیل متفاوتی این امکان از او سلب می گردد. 
در جدول )3( برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی ارائه ش��ده است. در این 

حالت تمامی توان تولیدی مولد، به شبکه تزریق میگردد.
اگ��ر مولد از ن��وع خود تأمین باش��د یا به عبارت دیگر بخش��ی از توان 
تولیدی مولد صرف تغذیه بار محلی ش��ود، اح��داث نیروگاه از توجیه 

اقتصادی باالتری برخوردار خواهد شد.
در جدول )5( یک نمونه از صورت حس��اب فروش انرژی به شبکه برای 
یک مولد تولید پراکنده نش��ان داده ش��ده است. نحوه محاسبه درآمد 
حاصل از فروش انرژی به ش��بکه از رابطه )1( خواهد بود. پارامترهای 
این رابطه در جدول )5( نشان داده شدهاند. این رابطه دارای دو بخش 

اصلی است: 
1- درآمد از حاصل از فروش انرژی

2- درآم��د حاصل از آمادگی در صورت عدم تولید به دلیل نقص فنی 
در شبکه توزیع

I=[(a1*m+1a2*m+2a3*m1) *(1)
(b-c+d*e)]+[(g1*m+1g2*m+2g3*m3)*(b-c-f)]+h

جدول 3: خالصه برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی

جدول 4: خالصه برآورد مالی نیروگاه 2 مگاواتی خود تأمین

5-نتیجه
احداث مولدهای مقیاس کوچک عاوه بر کاهش تلفات شبکه، در باال 
بردن قابلیت اطمینان ش��بکه نیز نقش بسزایی ایفا می کنند. راندمان 
الکتریک��ی مؤثردر مولده��ای CHP و یا CCHP به دلیل اس��تفاده از 
حرارت اگزاس��ت و آب پوس��ته در حدود %80-60 اس��ت که تفاوت 
قابل توجه��ی ب��ا راندمان مولده��ای معمولی دارد. با توج��ه به برآورد 
اقتصادی ص��ورت گرفته چنانچه توان تولیدی در مولد  CHPتماماً به 
ش��بکه تزریق شود، دوره بازگشت س��رمایه 3.6 سال است و اگر مولد 
از نوع خود تأمین باش��د، دوره بازگشت س��رمایه به 2.2 سال کاهش 

ادامهدرصفحه52
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پارامترهـا و کميت هـای مهـم در تجهيـزات بـرق فشـارقوی و چگونگی 
اندازه گيـری آن ها به کمک سنسـورهای هوشـمند در جهـت تحقق اهداف 

تعميرات پيش بينانه 

برق  شرکت  شبکه،  اتوماسیون  و  ارتباطات  برنامه ریزی  دفتر  یدالهی/  حمید 
 h.yadollahi@krec.ir /منطقه ای خراسان

چکیده
فشارقوی برق پستهای در هوشمند ازسنسورهای استفاده 
زمانواقعی، مانیتورينگ بهرهبرداری، بهبود در را مهمی نقش
آن طبع به و تجهیزات در اساسی خرابیهای از جلوگیری
انجام تحقیقات میکند. ايفا قدرت شبكه پايداری افزايش
کمیتهای و پارامترها اندازهگیری با که میدهد نشان شده
امكان هوشمند، سنسورهای توسط قدرت تجهیزات در ويژه
اين در میسرمیشود. تجهیزات در ممكن پیشبینیخطاهای
پژوهشپارامترهایکلیدیدرترانسفورماتورقدرت،تپچنجر،
هوشمند سنسورهای و شده بررسی تجهیزات ساير و بريكر
با ادامه در همچنین میگردد. معرفی نیز آنها با متناظر
اتوماسیوندرپستهایبرق بهوجودبسترهایمناسب توجه
فشارقویخراسان،چگونگیتحققرسیدنبهاهدافتعمیرات

پیشبینانه)PDM(بررسیمیگردد.

کلمات کلیدی: سنس��ورهای هوش��مند، تعمی��رات پیش بینانه، 
اتوماسیون، گازهای محلول، دما، ارتعاش، سطح روغن 

1-مقدمه
برق  پست های  در  تعمیرات  نوین  روش های  اخیر  سال های  در 
سیستم های  ورود  با  است.  داشته  چشم گیری  رشد  فشارقوی 

اتوماسیون در پست های برق فشار قوی، بستر مانیتورینگ و کنترل 
پیشرفته ای فراهم شده است. همچنین ساخت سنسورهای هوشمند با 
قابلیت های ارتباطی و اتصال به شبکه، نقطه شروعی برای بهره مندی 
اتوماسیون همگون یک پارچه است. یکی  از کاربردهای یک سیستم 
تعمیرات  اجرای  است.  تعمیرات  حوزه  در  استفاده  کاربردها  این  از 
برق  پست های  در   (Predictive Maintenance)PDM یا  پیش بینانه 
سنسورهای  طریق  از  کلیدی  اطاعات  دریافت  اساس  بر  فشارقوی 
می گیرد.  صورت  آن ها  زمان واقعی  پردازش  همچنین  و  هوشمند 
مرتفع  پست ها  در  منظم  دوره ای  تعمیرات  و  سرکشی  نیاز  بنابراین 
در  شده  اجراء  پروژه  می دهد.  کاهش  را  مربوطه  هزینه های  و  شده 
 San Diego Gas) SDG&E ساندیگو، جنوب کالیفرنیا توسط کمپانی
دو  در  بی سیم  سنسور   89 نصب  با  که  می دهد  نشان   (& Electric
پست برق فشارقوی و مانیتورینگ آن در یک نقطه، از وقوع خطاهای 
اساسی در پست جلوگیری می شود]1]. همچنین نقش سنسورهای 
اطمینان تجهیزات  قابلیت  افزایش  و  بهره برداری  بهبود  هوشمند در 
فشارقوی در ایالت متحده امریکا نیز بررسی شده است]2[. در ]3[ 
نیز روش پیشرفته میرات پیش بینانه توسط مانیتورینگ زمان واقعی 
دما، جریان و ارتعاشات برای ترانسفورماتور MVA166 بررسی و اجرا 

شده است.
تاثیرگذار در  و  پارامترهای مهم  و  ابتدا کلیه کمیت ها  این مقاله  در 
تعیین سامت و کیفیت کارکرد تجهیزات قدرت شامل ترانسفورماتور، 
مقادیر  تعیین  ضمن  همچنین  می شوند.  معرفی  بریکر  و  تپ چنجر 
مورد  نیز  تجهیز  در  شده  پیش بینی  عیب  نوع  پارامتر،  هر  مطلوب 
بررسی قرار می گیرد. برای اندازه گیری این کمیت ها نیز سنسورهای 
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تحقق  چگونگی  به  آن  ادامه  در  و  شده  معرفی  متناظر  هوشمند 
اهداف تعمیرات پیش بینانه و مزایای آن در پست های برق فشارقوی 

می پردازیم.
2- کمیت های مورد اندازه گیری در پست های برق فشارقوی

شناخت کمیت های مهم و تاثیر گذار در بهبود وضعیت بهره برداری و 
همچنین تعمیرات پیش بینانه تجهیزات کلیدی قدرت در پست های 
پژوهش های  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  فشارقوی،  برق 
خوبی در مراکز تحقیقاتی برای تعیین این پارامترها و ارتباط آن ها با 
نوع عیب ایجاد شده در تجهیزات صورت گرفته است. در این بخش 
با مطالعه موردی که بر روی تجهیزات کلیدی یک پست برق، شامل 
است،  شده  انجام  فشارقوی  بریکرهای  و  تپ چنجر  ترانسفورماتور، 
کمیت های کلیدی مربوطه بیان شده و ارتباط هر یک نیز با خطا یا 

عیب ایجاد شده بررسی می شود.
1-2-پارامترهایمهمدرترانسفورماتورهایقدرت

برق،  پست  یک  در  استفاده  مورد  تجهیز  گران بهاترین  و  اصلی ترین 
قابلیت  ترانسفورماتور  صحیح  عملکرد  است.  قدرت  ترانسفورماتور 
اختصاص  علی رغم  فعلی  وضعیت  در  می برد.  باال  را  سیسیتم 
پارامترهای  همچنان  ترانسفورماتورها،  برای  گوناگون  حفاظت های 
از  می توان  آن   تشخیص  با  که  دارد  وجود  تجهیز  این  در  مهمی 
در  نیازها  از  یکی  نمود.  جلوگیری  ترانس  در  اساسی  بروز خطاهای 
ترانسفورماتورهای قدرت، مدیریت طول عمر و ارزیابی شرایط عایقی 
دما،  مانند  آن  از  خواصی  اندازه گیری  با  روغن  عمر  طول  است.  آن 
مقدار  اسیدیته،  شکست،  قدرت  استحکام،  رفتن  بین  گذردهی،   از 
آب، نقطه اشتعال و کشش سطحی تعیین می گردد. تجزیه  و تحلیل 
گازهای حل شده در روغن نیز به عنوان یک ابزار تشخیص قدرتمند 
برای تعیین شرایط کاری ترانسفورماتور است. در ادامه به تشریح و 

بررسی این پارامترها می پردازیم.
)Oil dissolved gas(2-2-گازهایمحلولدرروغنترانس

در  شایانی  ترانس، کمک  روغن  در  محلول  گازهای  روی  بر  مطالعه 
روغن  می نماید.  ترانس   (Healthy( میزان سامت  و  وضعیت  تعیین 
دمای  در  که  می شود  تهیه  معدنی  روغن  تصفیه  از  ترانسفورماتورها 
روغن  است. این  آمده  جوش  به  سانتیگراد  درجه   300 تا   105
شامل  تنها  و  بوده  خالص  لحاظ  شیمیایی  کامًا  از  تصفیه  از  پس 
شرایط  در  ترانس  روغن  می باشد]4[. تجزیه   مایع  هیدروکربن های 
تخلیه جزیی، اضافه جریان، شکست عایقی و همچنین حرارت زیاد 
سیم پیچ ها رخ می دهد که منجر به تولید گازهایی می شود. این گازها 
شاملCO،CO2 ،  H2  و همچنین مشتقاتی از هیدروکربن ها شده که 
در محفظه تانک ترانس انباشته می شوند. با تجزیه و تحلیل و مطالعه 
بر روی این گازها مطابق با جدول )1(، مشکل یا خطای ایجاد شده 

در داخل ترانسفورماتور مشخص می گردد]5[.

جدول 1 : معرفی گازهای تولید شده د ر محفظه ی تانک ترانس

گازتولیدشدهنوعخطا

H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H81گرمایش موضعی
CO, CO2, H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H82گرمایش موضعی در عایق جامد

H2, CH4, C2H2, C2H4, C3H63تخلیه ی جزیی در روغن
CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C3H4تخلیه ی جزیی در عایق جامد

همچنین در حالت پیش فرض نیز گازهایی در روغن ترانس به صورت 
نکند،  تجاوز  مجاز  حد  از  آن ها  میزان  اگر  که  دارند  وجود  محلول 

گاز های  مجاز  حدود   )2( جدول  می باشد.  عادی  وضعیت  بیان گر 
محلول در روغن ترانس را نشان می دهد]5[.

گازها ی  با  در  رابطه  می شود،  مشاهده   )2( در جدول  که  همان طور 
 C2H4 700 رسیده و میزان ppm چنانچه میزان این گازها به TCG
  70ppm/month در حدود TCG  100 و نرخ افزایش ماهانهppm نیز به

باشد، این وضعیت می بایست که هر چه سریع تر پیگیری شود.

ج�دول 2 : معرف�ی می�زان معم�ول و  مج�از گازه�ای ح�ل ش�ده در روغ�ن ترانس 

گازهاسطحمعمولسطحقابلپیگیری
5ppm0.5ppm＜C2H2

-400ppm＜H2

 100ppm <C2H4
 با درنظرگرفتن شرایط:

700ppm <TCG
100ppm＜C2H2

          300ppm <CO
          با درنظرگرفتن شرایط:   

CO2 / CO >3               نرمال  
CO2/CO<3             غیرنرمال   

300ppm＜CO

با درنظرگرفتن شرایط: 
Increasing rage 70ppm/

month of TCG
C2H4:100ppm
TCG:700ppm

700ppm＜*TCG

Total Combustible Gas*

دسته بندی سنسورهای  در  محلول  گازهای  اندازه گیری  سنسورهای 
می توانند  که  گازهایی  تعداد  اساس  بر  که  گرفته اند  قرار  شیمیایی 
تشخیص دهند، به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم می شوند. سنسورهای 
قابلیت  تنها  Hydrocall 1003, Hydran وCalisto  که  مانند  ساده  
تشخیص چند گاز محدود از قبیل CO  و H2 را دارند. در حالی که 
 Serveron و  Hydrocal1008  ،Trans fix مانند  سنسورهای پیچیده 
DGA sensor(dissolved gas analysis) شناخته  نام  با  TM8 که 
 ،C2H4  ،C2H2  ،H2 قبیل  از  بیش تری  گازهای  میزان  می شوند، 
اندازه گیری  می توانند  را  اکسیژن حل شده  و  نیتروژن   CH4  ،C2H6

نمایند.]4[.
در شکل )1( نمایی از سنسور هیدران مشاهده می شود.

شکل 1: سنسور هیدران جهت اندازه گیری گازهای محلول در روغن ترانس
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3-2-تخلیهجزئیدرداخلترانس
تخلیه جزیی (PD) در واقع اصلی ترین منبع خرابی عایق در ترانس های 
قدرت می باشد. وجود تخلیه جزیی با  گذشت زمان باعث تخریب عایق 
بین س��یم پیچ های ترانس��فورماتور و در نهایت شکست کامل عایقی و 
انه��دام ترانس خواهد ش��د. تخلی��ه جزیی ی��ا partial discharge در 
واق��ع به جرقه های کوچک درون ی��ک ماده عایقی که در یک میدان  
الکتریکی قوی، واقع شده گویند. عامل اصلی ایجاد این جرقه ها میدان 

الکتریکی غیر یکنواخت می باشد.

شکل 2: روش های انتشار طول موج ساطع شده در PD داخل ترانس

از طریق  ترانس  در  تخلیه جزیی  از  ناشی  امواج صدا   )2( در شکل 
سنسور  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  ترانس  جداره  و  روغن 
از  استفاده  با  شود.  می  منتقل  ترانس  جداره  روی  بر  شده  نصب 
سنسورهای آکوستیکی می توان این فرکانس ها را اندازه گیری و آنالیز 
نشان  آن  نحوه نصب  و  این سنسور  از  نمونه ای   )3( نمود. در شکل 

داده شده است.

PDشکل 3: سنسورهای آکوستیکی برای اندازه گیری طول موج 

 PD همچنین با توجه به ش��کل )4( زیر برای تش��خیص دقیق محل
بایستی از چندین سنسور به طور توامان استفاده نمود.

شکل 4: طريقه نصب سنسورهای PD روی جداره خارجی ترانس

با توجه به زمان رسیدن سیگنال PD به هر سنسور می توان محل آن 
را شناسایی نمود. شکل )5( نشان دهنده تاخیر زمانی این سیگنال ها 

می باشد.

شکل 5: تاخیر زمانی سیگنال PD دريافت شده توسط سنسورهای آکوستیکی 
PD بسته به فاصله قرارگیری آن از محل

همچنین برای اندازه گیری PD در محیط سویچگیر و حتی فیدرهای 
20KV نیز می توان از سنسورهای اندازه گیری PD به صورت پرتابل 
استفاده نمود. نمونه ای از این سنسورها در شکل)6( نشان داده شده 

است.

PD شکل 6: نمونه ای از سنسورهای پرتابل برای اندازه گیری سیگنال های

مطابق ش��کل)7( با در دست داشتن این سنس��ور در محیط پست و 
حت��ی در زیر خطوط انتقال و توزیع نی��ز می توان از وجود PD مطلع 

شد.

شکل 7: نمونه ديگری از سنسورهای پرتابل PD برای استفاده در محیط سويچ گیر

4-2-نقطهداغترانس
نقطه داغ ترانس به دو روش اندازه گیری آناین و اندازه گیری به صورت 
شبیه سازی نقطه داغ صورت می گیرد. در روش شبیه سازی مطابق با 
ترانس،  بار  پارامترهای جریان  اندازه گیری  با   IEC 60354 استاندارد 
سن  گرفتن  نظر  در  همچنین  و  ترانس  روغن  باالی  قسمت  دمای 
با  نوری  سنسورهای  از  آناین  روش  در  می باشد.  امکان پذیر  ترانس 
تکنولوژی مبتنی بر نیمه هادی گالیوم ارسنید با طول موج عملکرد 
700-900 نانومتر دمای سیم پیچ با طول موج مدل می شود. در شکل 
)8(نمونه از این سنسور و نصب آن در میان سیم پیچ ها مشاهده می شود.



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

سال چهارم/شماره6/ بهار 1396 48

شکل 8: ساختمان داخلی سنسور نوری بر پايه نیمه هادی گالیوم ارسنید
به منظور اندازه گیری دما

نحوه نصب این سنسورها نیز در شکل 9 مشاهده می شود.

شکل 9: طريقه نصب سنسورهای دمای نوری بر روی سیم پیچ های ترانس
5-2-سطحروغنترانس

درجه  تغییرات  اثر  در  روغن  حجم  روغنی،  ترانسفورماتورهای  در 
حرارت، تغییر قابل ماحظه ای دارد. اما عوامل دیگری نیز نظیر اضافه 
تغییر سطح  باعث  روغن  نشتی  و همچنین  روغن  در  گاز  تولید  بار، 
روغن در ترانس می شود. بنابراین پارامتر سطح روغن جزء فاکتورهای 

مهم اندازه گیری می باشد.

3-پارامترهای مهم در تپ چنجر
حرکت  و  باال  جریان های  و  ولتاژ  مکانیکی،  اجزای  پیچیده  ترکیب 
کنتاکت های الکتریکی باعث دشواری بررسی LTCهای تحت سرویس 
مشکل سازترین  و  مهم ترین  از  یکی  به  را  آنها  عوامل  این  می  شود. 
اجزا ی سیستم قدرت تبدیل می  کند. با توجه به ]6[، تپ چنجر معموال 
خرابی بیشتری نسبت به ترانسفورماتور دارد. بنابراین بررسی وضعیت 
این بخش از ترانسفورماتور و پیش بینی تمهیدات الزم برای جلوگیری 
از خطای تپ چنجر از اهمیت باالیی برخوردار است. پارامترهایی که 
شامل  است  ضروری  و  الزم  هدف  این  به  نیل  برای  تجهیز  این  در 
این  بررسی  به  بخش  این  در  می شود.  تپ چنجر  روغن  و  ارتعاشات 

کمیت ها می پردازیم. 
1-3-ارتعاشدرتپچنجر

 Diverter حرکت  تپ چنجر  در  پله  تغییر  فرآیند  انجام  هنگام  به 
switch بر روی مقاومت های موقتی ارتعاشاتی غیرقابل چشم پوشی، 
یا  و  کنتاکت ها  خوردگی  صورت  در  می کند.  ایجاد  تپ  محفظه  در 
با  که  یافته  شدت  ارتعاشات  میزان  روغن،  عایقی  قدرت  تضعیف 
اندازه گیری و بررسی این ارتعاشات می توان از بروز عیب های اساسی 

جلوگیری نمود. نحوه عملکرد حرکت Diverter switch و اتصال آن 
به زبانه های TB ،TA ،MA و MB  به منظور تغییر نرم تپ ترانس در 

شکل10 نشان داده شده است.

شکل10: تصويری از بررسی ارتعاش تپ چنجر در آزمايشگاه
 حرکت این کلید بدین ترتیب است که با هر بار تغییر تپ، 5 مرحله 
طی می شود. در حالت اول MA و TA درحال بسته شدن هستند و 
در حالت دوم با حرکت کلید MA باز شده و TA بسته می شود. سپس 
با ادامه حرکت  در حالت سوم TA و TB به یکدیگر متصل شده و 
کلید در مرحله چهارم TA جدا شده و تنها TB وصل می باشد. نهایتاً 
در مرحله پنجم TB و MB به یکدیگر متصل شده و تغییر تپ ترانس 

به صورت کامل اجرا می شود.
با توجه به مطالعات انجام شده در ]7[ با بررسی 5 حالت مذکور در 
یک پله خاص از تپ و مقایسه میزان ارتعاش ایجادشده، با توجه به 
شکل )11(  و )12( ماحظه می شود که در حالت های 3 و 5 جایی 
ارتعاش  میزان  می شوند،  بسته   Diverter switch کنتاکت های  که 
بیشتر می باشد. بنابراین به علت تاثیر بیشتر این دو حالت در ایجاد 
ارتعاش نسبت به حالت های دیگر، مشخصه زمانی tx را به حالت 3 و 

ty را به حالت 5 اختصاص می دهیم.
و  فرد  پله های  و  زوج  پله های  در  تپ  ارتعاشات  بررسی  تکرار  با 
اندازه گیری مشخصه های زمانی tx و ty در 19 تپ مختلف، نتایجی 
حاصل شد که در نمودارهای شکل)13( و )14( گنجانده شده است.

 شکل 11: بررسی ارتعاش در شرايط عادی و موقعیت فرد در تپ چنجر
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شکل 12: بررسی ارتعاش در شرايط عادی و موقعیت زوج در تپ چنجر

شکل 13 : اندازه گیری مشخصه زمانی tx و ty در موقعیت فرد تپچنجر

 شکل 14: اندازه گیری مشخصه زمانی  tx و ty در موقعیت زوج تپ چنجر

از آنجا که بررسی  های انجام شده در شرایط نرمال تپ بوده است، با 
توجه به ثابت بودن تفاوت محدوده زمانی tx و ty در تپ های زوج 
 σt معیار  تعیین  با   ،K اندازه گیری  دفعات  تعداد  همچنین  و  فرد  و 
می توان  به شرایط کاری هر لحظه از کنتاکت های تپ چنجر  پی برد. 
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جدول3: تعیین رنج واقعی ارتعاشات و مقدار مجاز آن

tyσtxσytxtty رنجtx رنج

تپ فرد2.12.5492745-5324-33

تپ زوج5.24.2512341-5716-30

با دردست داشتن معیارهای نامبرده در جدول )3( و مقایسه  مقادیر 
لحظه ای با این معیارها، می توان به چگونگی عملکرد صحیح کنتاکت ها 
tσ محاسبه  tσ از مقادیر پی برد. بدین صورت که اگر در یک بررسی،
 yt و  xt از  ty و   tx مقدار  واقع  در  باشد،  بیش تر  در جدول)3(  شده 
بیان گر عدم کارکرد صحیح  به ترتیب  متناظر خود بیش تر بوده که 
کنتاکت های درگیر در مرحله 3 و Diverter switch  5 می باشد]7[.

2-3-روغنتپچنجر
arc- فرآیند به علت  آن،  پله   تعویض  و  تپ چنجر  عملکرد  بار  هر   رر 
ing در روغن تپ چنجر، گازها ی H2 و C2H2 تولید می شود. بنابراین 
استیلن به عنوان یک گاز کلیدی برای تشخیص این فرآیند به حساب 
کلیدی  گازها ی  از  مجموعه ای  اتیلن  و  متان  اتان،  گازهای  می آید. 
هستند که بیانگر به جوش آمدن روغن و ایجاد تغییر شیمیایی در 
آن هستند. جدول )4( معیاری از میزان گازهای مجاز، در روغن انواع 

تپ چنجر را  ارایه می دهد]6[.
 جدول4: معیاری برای گازهای مختلف در انواع تپچنجر

)C2H4( اتیلن)C2H2( استیلن)H2( نوع تپ چنجرهیدروژن
>1000 ppm>1000 ppm>1500 ppmfree breather

>1200 ppm>9000 ppm>5000 ppmsealed

>100 ppm>5 ppm>10 ppmvaccum

میزان  از  کمتر  مقادیر  می شود،  مشاهده  جدول  در  که  همان گونه 
مذکور، قابل قبول می باشد. در صورت افزایش مقدار گازها از حدود 

ارایه شده، بازبینی روغن تپ چنجر ضروری است.

4-پارامترهای مهم بريکر
بریکرها یکی از حیاتی ترین تجهیزات پست های فشارقوی هستند، که 
نقش مهمی در جداسازی شبکه های برق دارند. اصلی ترین مشخصه  
این تجهیز، سرعت و کیفیت عملکرد آن، به هنگام باز و بسته شدن 
تیغه ها می باشد. با توجه به مکانیزم قطع بریکر، بررسی پارامترهایی 
نظیر میزان گازها ی حل شده در روغن بریکرها ی روغنی، فشار گاز  
SF6 و مشخصاتی از این گاز نظیر خاموش کنندگی، استحکام عایقی 
و ضریب انتقال حرارت در بریکرها یی با گاز SF6، از اهمیت باالیی 
اما  است،  یافته  گسترش  CB ها  تکنولوژی  هر چند  است.  برخوردار 
CB  های روغني هنوز هم در تعداد زیادی از شبکه های قدرت امروزه 

استفاده می شوند]8[.
در شکل )15( دوربین محصول شرکت Flir با مدل GF306 است که 

نشت گاز SF6 را تشخیص داده و نشان می دهد.
1-4-سرعتعملكردبريكر

بریکرها باید قادر باشند مدار الکتریکي را در ضمن عبور جریان باز 
کنند. این وظیفه مهم، می  بایست در کوتاه ترین زمان ممکن صورت 
گیرد. بنابراین سرعت عملکرد بریکر یکی از خصوصیات اصلی حفاظت 

مناسب آن است.
2-4-گازهایحلشدهدربريكرروغنی

طبق]8[، در زمانی که بریکر باز می شود، به دلیل قطع شدن سریع، 
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آرک شدیدی در محفظه کنتاکت ها رخ می دهد. در این زمان روغن 
نقش خفه کنندگی خود را ایفا می کند. تحت گرمای شدید ناشی از 
آرک ایجاد شده، مقداری از روغن بریکر معموال به گازهای هیدروژن و 
استیلن، و نیز ذراتی از کربن تجزیه می شود. البته تولید گاز هیدروژن 
به سرد کردن کنتاکت ها و در نتیجه سریع خاموش شدن آرک، کمک 

می کند.
بریکرهای  در  خرابی  انواع   ،]9[ در  شده  انجام  تحقیقات  با  مطابق 
روغن  نشتی  توسط  داخلی  بوشینگ  فرسودگی  شامل  به  روغنی 
بر داشتن  ترک  و  خوردگی  اصلی،  تانک  به  رطوبت  نفوذ  رطوبت،  و 

کنتاکت ها و کربونیزه شدن روغن می شود.

شکل 15 : اندازه گیری مشخصه زمانی tx و ty در موقعیت زوج تپچنجر

3-4-تغییراتگازSF6دربرابردما
یکی از سنگین ترین گازهای عایقی شناخته شده که تراکم مولکولی 
باالیی دارد، گاز SF6 است. تراکم مولکولی این گاز در شرایطی مشابه 
با هوا، 5 برابر بیش تر است. دالیل مذکور باعث ایجاد مقاومت بیشتر 
نسبت به تغییرات دما در این گاز شده است. ضریب انتقال حرارت گاز   
SF6از هوا بیش تر بوده و میزان سردکنندگی آن توسط روش هم رفت، 

حدودا 1.6 برابر هوا می باشد]10[.
SF64-4-استقامتعايقیگاز

تا  می کند،  پیدا  افزایش   SF6 گاز  عایقی  استقامت  فشار،  افزایش  با 
روغن  با  آن  عایقی  استحکام  میزان  اتمسفر،   3 فشار  در  که  جایی 
در  گاز  این  عایقی  استقامت  تغییرات  میزان  می کند.  برابری  ترانس 
مقابل تغییر فاصله الکترودها، بسیار کمتر عایق هوا است. همچنین 
به منظور جلوگیری از مایع شدن گاز SF6 در بریکرها، هیترهایی با 

عنوان SF6 Heater در آن ها تعبیه می شود.

 AE WIRELESS SENSOR : 16 شکل
5-4-سنسورتشخیصارتعاشدربريكر

 Acoustic برق  پست های  در  ارتعاش  تشخیص  سنسورهای  از  یکی 

sensor می باشد. عملکرد این سنسور بدین صورت است که پس از 
تشخیص سیگنال صوتی منتشر شده توسط لرزش، از طریق کریستال 
به  پردازش  و  اندازه گیری  برای  و  تبدیل شده  ولتاژ  به  پیزوالکتریک 
TCP/ پروتکل  از طریق  این سنسور  ارسال می گردد.  مدارات واسط 

را  خود  داده های  و  شده  متصل  ادوات  سایر  به  اترنت  شبکه  و   IP
برای اتخاذ تصمیم الزم به اشتراک می گذارد. با پشتیبانی توپولوژی 
Mesh در این سنسورها، می توان دیتای آن ها را به صورت بی سیم و 
از فواصل بسیار دور مانیتورینگ نمود. تغذیه این سنسورها از طرق 
مختلفی قابل تامین است که یکی از این روش ها صفحات خورشیدی 

می باشد]12-7[.
در شکل)16( نمونه از نصب سنسورهای آکوستیکی AE نشان داده 

شده است.
6-4-سنسورهایتشخیصفشار

تنظیم بودن میزان فشار روغن در ترانس و بریکرهای روغنی و نیز  
باالیی  اهمیت  از  قوی  فشار  پست های  در  بریکرها   SF6 گاز  فشار 

برخوردار است.
یکی از سنسورهایی که برای اندازه گیری فشار داخلی روغن ترانس 
کاربرد فراوانی دارد، Shock Sensor می باشد )شکل 17(. این سنسور 
فشار  تغییرات  به  نسبت  ترانس،  داخلی  فشار  اندازه گیری  بر  عاوه 
سیم پیچ  حلقه های  بین  در  شدید  جرقه  وقوع  با  است.  حساس  نیز 
و تجزیه روغن به گازهای ذکر شده، تغییر ناگهانی در فشار داخلی 
ترانس ایجاد می شود. تحلیل فرکانسی سیگنال خروجی این سنسور 
و ثبت آن در سیستم مانیتورینگ، اطاعات ارزشمندی در اختیار ما 

می گذارد.

shouck sensor : 17 شکل
سنسور Leak SF6، با تعیین محل نشتی گاز SF6 به تشخیص میزان 
در  سنسور  می کند]13[.این  کمک  بریکر  محفظه  در  گاز  این  فشار 

شکل )18( مشاهده می شود.

Leak SF6 :18 شکل

5-پارامترهای مهم در بوشینگ
 %15 از  بیش  بروز  باعث  که  ترانس  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
خطاهای ترانس می شود بوشینگ است. همچنین ترکیدگی این تجهیز 
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با سرریز شدن روغن ترانس همراه است که باعث آتش سوزی ترانس 
و تجهیزات اطراف آن می شود. مهم ترین پارامترهای اندازه گیری که 
تحلیل آنها سبب جلوگیری از این قبیل حوادث می شود به شرح ذیل 

است:
-تغییرات ظرفیت خازنی بوشینگ

- تغییرات تانژانت دلتا)ضریب تلفات عایقي(
- جریان نشتی خازنی

- مقایسه نرخ رشد پارامترها در بوشینگ
بوشینگ را میتوان به صورت چندین الیه خازن سری مطابق با شکل 

)19( و )20( مدل کرد.

 شکل 19 : مدل الکتريکی بوشینگ

شکل 20: اليه های خانی متعدد در بوشینگ های فشارقوی

شرکت های مختلفی با اندازه گیری پارامترهای مذکور اقدام به ساخت 
تجهیزاتی جهت مانیتورینگ آناین بوشینگ نموده که از بروز حادثه 
در این تجهیز و به تبع آن ترانس جلوگیری می نماید. در شکل)21( 
 TMU100 مدل   ،ABB محصول شرکت  که  تجهیز  این  از  نمونه ای 

است؛ نشان داده شده است.

شکل 21: نماي روبروي TMU100 براي مانیتورين آنالين بوشینگ هاي فشارقوي

در این تجهیز با استفاده از نمونه های آناینی که از Test tap بوشینگ 
صورت  بوشینگ ها  حفاظت  عمل  شود  می  گرفته  زیر  مطابق شکل 
می گیرد. در شکل)22( نحوه اتصال کابل به Test tap بوشینگ برای 

اندازه گیری و مانیتورینگ توسط TMU100 نشان داده شده است.

شکل22 : اتصال کابل به Test tap بوشین هت اندازه گیری پارامترهای
کلیدی بوشین

6-تحقق اهداف پیش بینانه
پیشگیرانه  به صورت  خراسان  منطقه ای  برق  پست های  در  تعمیرات 
)Preventive maintenance) انجام می شود. بنابراین تعمیرات در این 
برنامه های  با  روش بدون در نظر گرفتن وضعیت هر تجهیز، مطابق 
از پیش تعریف شده انجام می شود. این امر عاوه بر افزایش احتمال 
از  خرابی تجهیزات، باعث صرف هزینه  زیادی در بخش بهره برداری 

پست ها می شود.
به کارگیری  و  پیش بینانه  تعمیرات  روش  از  استفاده  با  امروزه 
سنسورهای هوشمند، می توان اطاعات دقیقی از پارامترهای کلیدی 
و نحوه عملکرد تجهیزات به دست آورد که با استفاده از آن زمان انجام 
تعمیرات بهینه شود، که در این صورت از تعمیراتی مبتنی بر زمان 
)PM) به سمت تعمیراتی مبتنی برشرایط (PDM) حرکت می کنیم. با 
استفاده از این روش عاوه بر کاهش نرخ هزینه های تعمیر ونگهداری، 

طول عمر مفید تجهیزات نیز افزایش می یابد. 
در جهت  گام  مهم ترین   ،3 بخش  در  بیان شده  مطالب  به  توجه  با 
تحقق اهداف PDM، به کارگیری سنسورهای هوشمند و مانیتورینگ 
زمان واقعی آن ها می باشد. نکته حائز اهمیت برای نیل به این هدف، 
وجود بسترهای اتوماسیون در پست ها است. بنابراین با توجه به وجود 
از  بهره مندی  استفاده و  امکان  اغلب پست های جدید،  این بستر در 
موارد ذیل  به  این روش می توان  مزایای   از  دارد.  آن وجود  مزایای 

اشاره نمود]14[. 
- کاهش 50 درصدی هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری

- کاهش میزان خرابی های اضطراری به میزان %55
overhaul کاهش  30 درصدی زمان تعمیر و -

- افزایش شاخص MTBF(Mean time between failure ( تا 30 %
زمان بندی  برنامه های  دقیق  اجرای  با  مرتبط  نگرانی های  کاهش   -

PM تعمیرات در
به علت تشخیص زود هنگام  بروز خطای جدی در تجهیزات  - عدم 

آن ها
- فرصت و فراغت بیشتر برای تعمیرکاران
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7-نتیجه گیری
با نوجه به بررسی های انجام شده در این مقاله، استفاده از سنسورهای 
برق  تجهیزات  در  کلیدی  پارامترهای  اندازه گیری  برای  هوشمند 
فشارقوی، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به مهیا بودن بسترهای 
ارتباطی و اتوماسیون در اغلب پست های برق خراسان، استفاده از این 
کاهش  سبب  نگهداری،  و  تعمیرات  روش  بهبود  بر  عاوه  سنسورها 
متخصص  انسانی  نیروی  هزینه  می شود.  مدت  طوالنی  در  هزینه ها 
طرفی  از  تجهیزات  در  اساسی  تعمیرات  هزینه های  و  طرف،  یک  از 
دیگر باعث افزایش هزینه در تعمیرات فعلی PM می شود. در حالی که 
زمان  مدت  پیش بینانه،  تعمیرات  روش  از  بهره مندی  و  استفاده  با 
همچنین  است.  متغیر  تجهیز  سامت  وضعیت  اساس  بر  تعمیرات 
پیش بینی و تشخیص زود هنگام خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با 
استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن آن، عاوه بر افزایش طول 
عمر ترانس، به بهبود بهره برداری در طول دوره عمر مفید آن منجر 
می شود. عاوه بر این با استفاده از قابلیت هایی که در این مقاله ذکر 
شده است، احداث پست هایی تنها با یک ترانس قدرت، دور از ذهن 

نمی باشد.   
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می یابد. در س��الیان اخیر، سیاس��ت های حمایتی و بسته های تشویقی 
وی��ژه به منظور ایجاد انگیزه برای س��رمایه گذاران در توس��عه مولدین 

تولید پراکنده در نظر گرفته شده است. 

جدول 5: صورتحساب فروش انرژی

پينوشتها

1-Combined Heat & Power (CHP)
2-Combined Cold & Heat & Power (CCHP)
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چکیده
دراينمقالهمديريتتامینانرژیبرقبرایايستگاههایشارژ
سريعخودرویبرقیدارایسیستمفتوولتايیکوبانکباتری
انجامشدهاست.درواقعبادرنظرگرفتنامكانتولیدانرژی
از انرژی خريد قیمت تعرفهبندی و ايستگاه در خورشیدی
ارايه باتری بانک دشارژ و شارژ مديريت جهت روشی شبكه
شدهاست.دراينروشباارائهيکمسالهبهینهسازیدريک
قیمت که باری کم ساعات در باتری بانک ساعته، 24 دوره
ساعات در و میگردد شارژ است کمتر شبكه از انرژی خريد
دشارژ است بیشتر شبكه از انرژی خريد قیمت که بار پیک
ممكن حتی میکند تزريق ايستگاه به را خود انرژی و شده
استدرصورتزيادبودنانرژیدشارژشدهبانکباترینسبت
نتايج شود. فروخته شبكه به آن مازاد ايستگاه، مصرف به
تاثیر باتریمیتواند بانک میدهدکهحضور نشان شبیهسازی
که باشد داشته ايستگاه برق انرژی تامین هزينه در بسزايی
برایظرفیتهایمختلفبانکباترینتايجگزارششدهاست.

1-مقدمه 
در س��ال های اخی��ر کاهش منابع س��وخت های فس��یلی، نگرانی های 
زیست محیطی و مسایل مربوط به امنیت تامین انرژی سبب گردیده اند 
که در بسیاری از کشورها اهداف معینی به منظور جایگزینی خودروهای 
سوخت فسیلی با خودروهای الکتریکی ایجاد شود و از این رو پیش بینی 
می ش��ود که در آینده ای نزدیک اس��تفاده از این خودروها به س��رعت 
گس��ترش یابد. بنابراین برای ش��ارژ این خودروها عاوه بر شارژرهای 
خانگی، نیازمند ایستگاه هایی جهت شارژ سریع آنها می باشیم تا عاوه 
بر تسریع سرعت شارژ، در هزینه های برق مصرفی توسط مالک خودرو 
صرفه جویی ش��ود و همچنین آثار مخرب شارژرهای خانگی بر کیفیت 
توان برق شبکه کمتر شود. همچنین باید توجه داشت که تنها به صرف 
جایگزین کردن خودروهای الکتریکی با خودروهای احتراقی نمی توان 
در کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی موثر باش��یم و با این کار فقط 
محل تولید آلودگی را از داخل ش��هر به محل نیروگاه منتقل کرده ایم 
ولی راهکار آن اینس��ت که هم زمان با گسترش استفاده از خودروهای 
الکتریکی اس��تفاده از منابع تجدیدپذیر همانند انرژی خورش��یدی یا 

انرژی باد برای تامین این انرژی نیز افزایش یابد.
بر اس��اس نتای��ج پژوهش های انجام ش��ده در (Zou et al, 2015) یک 
ایس��تگاه ش��ارژ دارای سیس��تم فتوولتاییک برای س��ودآوری بیشتر 
می تواند با شبکه تعامل و تبادل توان داشته باشد که در این مقاله پس 
از مدل س��ازی مصرف ایستگاه ناش��ی از خودروها و تولید توان توسط 
پنل های خورش��یدی و بدست آوردن رابطه مناسب بین تولید و تقاضا 
در ایس��تگاه، زمان مناسب خرید و فروش انرژی با شبکه بدست آمده  کلمات کلیدی:   خودروی برقی، ایس��تگاه شارژ سریع، مدیریت 

تامین انرژی، انرژی خورشیدی، بانک باتری.
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و نتایج آن در دو حالت مس��تقل از شبکه و مشارکت با شبکه مقایسه 
شده است.

در (Li et al, 2013)  یک ایستگاه شارژ کاما مستقل از شبکه، پنل های 
خورشیدی، بانک ذخیره باتری و توربین بادی در نظر گرفته شده است 
و روشی جهت کمینه کردن هزینه های احداث و بدست آوردن مقادیر 
بر  باتری  بانک  و  بادی  توربین  و  پنل های خورشیدی  بهینه ظرفیت 
اساس تقاضای مصرف ایستگاه ارایه شده است که بر اساس تابع هزینه 
 Negarestani et) هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده می باشد. در مرجع
al, 2016) روشی جهت انتخاب مناسب ظرفیت بانک باتری ایستگاه 
به منظور کاهش هزینه های ایستگاه و کاهش اثرات مخرب ایستگاه 
 Lu et) بر کیفیت توان شبکه در ساعات پیک بار ارایه شده است. در
باتری  بانک  و  خورشیدی  پنل های  از  استفاده  ترکیب  با   )al, 2014
در ایستگاه و مشارکت با شبکه روشی برای کاهش هزینه های تامین 
 Shariful Islam et al.( انرژی مورد نیاز ایستگاه ارایه شده است. در
2015( با نگرش تامین خدمات جانبی با مشارکت خودروهای حاضر 
در ایستگاه نگاه شده است و به روشی برای دستیابی به مقادیر بهینه 
ظرفیت پنل های خورشیدی و بانک باتری و توان دریافتی از شبکه 

اشاره شده است.
در این مقاله نیز با تعریف یک فرمت جدید از مساله بهینه سازی با در 
نظر گرفتن امکان خرید و فروش انرژی با ش��بکه، سیستم فتوولتاییک 
و بانک ذخیره باتری، هزینه تامین انرژی ایس��تگاه ش��ارژ کمینه شده 
اس��ت. در روش پیشنهادی قیمت خرید انرژی از شبکه به صورت سه 
تعرفهای در نظر گرفته ش��ده است. می خواهیم به جهت حداقل کردن 
هزینه خرید انرژی از شبکه حالت بهینه ای را بدست آوریم که در کنار 
اس��تفاده از انرژی ش��بکه و پنل خورشیدی بتوانیم بهترین حالت را از 
لحاظ زمانی و مقدار ظرفیت برای ش��ارژ و دش��ارژ بانک باتری تعیین 
نموده که مسلما در ساعاتی از شبانه روز که تعرفه قیمت خرید انرژی 
از ش��بکه ارزان است بانک باتری را ش��ارژ نموده و در ساعات با تعرفه 
گرانت��ر آن را دش��ارژ نموده و حتی در صورت م��ازاد بودنش آن را به 
ش��بکه تزریق نماییم. همچنین تاثیر ظرفیت بات��ری بر هزینه تامین 

انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.
برای رس��یدن به اهداف باال ادامه مقاله بدین شکل تدوین شده است 
که در بخش دوم س��اختار الکتریکی ایستگاه شارژ سریع مورد بررسی 
قرار می گیرد، در بخش س��وم مدیریت تامین انرژی ایس��تگاه از لحاظ 
حالت ه��ای مختلف بوج��ود آمده در تامین انرژی ایس��تگاه بررس��ی 
می شود. در بخش چهارم، مساله بهینه سازی به شکل ریاضی تعریف و 
مدل س��ازی می شود و تابع هدف و قیود مشخص می گردند، در بخش 
پنجم مقاله نتایج شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و در 

نهایت در بخش ششم نتیجه گیری مقاله بیان شده است.

2-ساختار الکتريکی ايستگاه شارژ سريع
یک ایس��تگاه ش��ارژ س��ریع خودرو برقی دارای پنل های فتوولتاییک 
و بان��ک ذخی��ره باتری در کنار اس��تفاده از انرژی دریافتی از ش��بکه، 
همان گونه که در ش��کل شماره )1( مشاهده می شود از چندین بخش 
مختلف تشکیل شده است که بشتر آنها عبارتست از: سیستم پنل های 
خورش��یدی، بانک ذخیره باتری، مرکز کنترل، مبدل های DC/DC و 

AC/DC و بالعکس.
سیس��تم پنل های خورشیدی تشکیل ش��ده از سلول های خورشیدی 
که بصورت س��ری یا موازی به هم متصل ش��ده اند و در اثر تابش نور 

خورشید انرژی الکتریسیته تولید می کند که از نوع DC است.
بانک ذخیره باتری تش��کیل ش��ده از تعدادی باتری است که بصورت 
سری یا موازی به هم متصل شده اند و انواع مختلفی دارند اما نوع رایج 
آن لیتیوم یون اس��ت که دارای مشخصات مناسب از لحاظ طول عمر، 

تعداد دفعات شارژ و دشارژ و بیشترین عمق شارژ و دشارژ می باشد.

 شکل 1: ساختار اصلی يک ايستگاه شارژ سريع مبتنی بر
 انرژی های تجديدپذير

یکی دیگر از مهم ترین قس��مت های یک ایس��تگاه شارژ، قسمت مرکز 
کنترل آن اس��ت که در آن اطاع��ات بخش های مختلف جایگاه نظیر 
توان موجود در بانک ذخیره باتری، میزان توان تولیدی توسط پنل های 
خورش��یدی، میزان توان مصرفی توس��ط خودروها در ایس��تگاه و . . . 

بررسی و پردازش شده و تصمیم گیری صحیح انجام می گیرد.
مبدل های DC/DC و AC/DC وظیفه تبدیل نوع انرژی در قسمت های 
مختلف ایستگاه را دارند مانند تبدیل برق AC به DC جهت شارژرها و 

تبدیل DC بانک ذخیره باتری به AC جهت تزریق به شبکه.

3-مديريت تامین انرژی ايستگاه
برنامه ری��زی و مدیریت بهینه انرژی در ایس��تگاه مورد مطالعه در یک 
دوره 24 س��اعته بررسی و تعریف شده است و به گونه ای می باشد که 
با توجه به س��ه تعرفه ای بودن قیمت برق خریداری شده از شبکه، در 
ساعات کم باری که تعرفه قیمت خرید انرژی از شبکه ارزان است بانک 
باتری در حالت ش��ارژ قرار گیرد و در س��اعات پیک که تعرفه قیمت 
خرید انرژی از شبکه گران است، در حد ممکن از توان ذخیره شده در 
بانک باتری جهت تغذیه ایستگاه استفاده شود و حتی در صورت مازاد 
بودن انرژی ذخیره شده نسبت به انرژی تحویلی به خودروها بتوان آن 

را به شبکه تزریق نمود.
در الگوریتم پیشنهادی، ش��بکه توزیع به عنوان یک منبع برای تامین 
انرژی ایستگاه فرض می شود بنابراین عامت مثبت برای توان در نقطه 
اتصال به شبکه به معنی دریافت توان از شبکه و عامت منفی به معنی 
تزریق توان به ش��بکه اس��ت. همچنین بانک بات��ری در حالت کلی به 
شکل تولید کننده در نظر گرفته شده است از این رو عامت مثبت در 
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توان باتری بیانگر دشارژ شدن و تزریق توان به ایستگاه است و عامت 
منفی بیانگر دریافت انرژی توس��ط باتری برای ش��ارژ اس��ت. بنابراین 
باتری یک المان تاثیرگذار در سیس��تم اس��ت و همان طورکه در شکل 
)2( نشان داده شده است، در حالت دشارژ به عنوان تولید کننده و در 
حالت ش��ارژ به عنوان مصرف کننده در سیستم الکتریکی ایستگاه در 

نظر گرفته شده است.
بنابراین تعیین وضعیت شارژ یا دشارژ باتری پارامتر اصلی تصمیم گیری 
است. در روش پیشنهادی متغیرهای مساله بهینه سازی توان باتری در 

ساعت های مختلف برای یک دوره 24 ساعته است.

شکل 2: شمای کلی توانهای ورودی و خروجی به ايستگاه

4-تعريف رياضی مساله بهینه سازی
با توجه به مطالب ذکر شده برای مدیریت بهینه انرژی باید تابع هدف 
و قیود مس��اله تعریف و سپس نسبت به بهینه سازی آن اقدام نمود، از 
این رو مساله باال که با رویکرد اقتصادی در زمینه کاهش هزینه خرید 
انرژی از ش��بکه نگاه شده است، تابع هدف کمینه کردن هزینه خرید 
انرژی از ش��بکه برای یک دوره 24 س��اعته در نظر گرفته می شود که 

بصورت رابطه )1( تعریف مي شود.

)1(

که در این رابطه:
: توان مبادله شده با شبکه در ساعت h می باشد که در حالت   
دریافت از ش��بکه با عام��ت مثبت و در حالت تزریق به ش��بکه با 

عامت منفی است.
: تعرفه قیمت برق شبکه در ساعت h می باشد.

همان طورکه در بخش قبلی مقاله بیان گردید متغیر اصلی مساله توان 
باتری در هر ساعت است بنابراین با استفاده از رابطه )2( توان شبکه بر 

حسب متغیرهای روش یعنی توان باتری بیان می گردد.

)2(

که در این رابطه:
 h می��زان توانی که خودروهای حاضر در ایس��تگاه در س��اعت :

مصرف می کنند.
: میزان توانی که باتری در ساعت h شارژ یا دشارژ می شود.  

: می��زان توان��ی که پنل ه��ای فتوولتاییک در س��اعت h تولید   
می کنند.

ه��ر نوع باتری بر اس��اس س��اختار فیزیکی و فناوري س��اخت دارای 
محدودیت هایی می باش��د که یکی از آنها محدودیت ظرفیت ش��ارژ و 
دشارژ در هر ساعت است که به صورت رابطه )3( نشان داده می شود.

)3(

 SOC:State( یکی دیگر از متغیرهای مربوط به باتری، حالت شارژ باتری
of charge( اس��ت که در حالت ش��ارژ کامل مقدار آن یک است و در 
حالت دشارژ کامل باتری مقدار آن صفر است. این متغیر در هر ساعت 
از روی حالت س��اعت قبل و توان باتری در آن س��اعت براساس رابطه 

)4( بدست می آید.

)4(

که در این رابطه:
 :حالت شارژ باتری در ساعت h می باشد.

  :توان نامی باتری است.

میزان توانی که در هر ساعت برای باتری بدست می آید باید به گونه ای 
باش��د که در حالت ش��ارژ باتری، SOC از یک بیشتر نشود و در حالت 
دشارژ باتری به صورت کامل تخلیه نگردد، یعنیSOC صفر نشود که با 

تعریف رابطه )5( این قید را در هر ساعت بیان می کنیم.

)5(

که در این رابطه پارامتر D بیانگر بیشترین عمق دشارژ باتری است به 
عنوان مثال اگر پارامتر D=0.8 فرض ش��ود،  نباید از 0.2 کمتر ش��ود، 

یعنی در زمان دشارژ باتری باید حداقل %20 شارژ آن باقی بماند.
با توجه به اینکه متغیرهای مس��اله بهینه س��ازی  در 24 ساعت 
هس��تند، بایس��تی قیود رابطه 5 را برحس��ب  از روی رابطه )4( 

بدست آوریم که نتیجه در روابط )6( و )7( آورده شده است.

)6(

)7(

بر اساس مساله فوق روند انجام کار بصورت خاصه در فلوچارت شکل 
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)3( نشان داده شده است که برای حل مساله از دستور fmincon نرم 
افزار متلب استفاده شده است.

5-نتايج شبیه سازی
5-1-اطالعاتاولیهمساله

تعداد خودروهایی که در س��اعت های مختلف وارد ایس��تگاه میشوند 
متفاوت است و در نتیجه توان مصرفی ایستگاه ناشی از شارژ خودروها 
یکسان نیست که با استفاده از اطاعات مرجع )Lu et al. 2014( توان 
مصرف��ی خودروها را در یک بازه 24 س��اعته به صورت نمودار ش��کل 

شماره )4( در نظر می گیریم.

شکل 3: فلوچارت روند انجام کار مساله بهینه سازی

شکل 4: نمودار توان مصرفی خودروها در يک دوره 24 ساعته

ظرفیت پنل خورشیدی در این مقاله 20 کیلووات در نظر گرفته شده 
اس��ت. میزان توان تولیدی در بازه طلوع تا غروب خورشید با توجه به 
وضعیت جوی و زاویه تابش نور خورش��ید متغیر می باشد که بر اساس 

مرجع (Lu et al, 2014) به صورت نمودار شکل )5( فرض می شود.
 همچنین تعرفه برق در طول ش��بانه روز یک متغیر تاثیرگذار در حل 
مس��اله می باش��د که در این مقاله به صورت  س��ه تعرفه ای بر اساس 
دستورالعمل تعرفه برق وزارت نیرو در سال 1395 طبق جدول شماره 

)1( در نظر میگیریم.

شکل 5: نمودار توان تولیدی پنل های خورشیدی در يک دوره 24 ساعته

جدول 1: تعرفه قیمت خريد برق در يک دوره 24 ساعته

نرخ تعرفه )ریال(ساعتحالت بار

221114 – 18پیک بار

18557 – 6عادی

6278.5 - 22کم باری

همچنین بقیه پارامترهای الزم جهت حل مس��اله بهینه سازی به شرح 
زیر در نظر گرفته شده است:

5-2-نتايجاجرایبرنامه
پس از اجرای برنامه بهینه س��ازی نتایج نش��ان داده ش��ده در نمودار 
ش��کل های ش��ماره )7( و )8( حاص��ل گردید. همان گون��ه که انتظار 
می رفت در س��اعات کم باری که دارای تعرفه ارزان است، بانک ذخیره 
باتری در حالت شارژ قرار گرفته و در ساعات پیک بار که دارای تعرفه 

گران است از توان ذخیره شده در بانک باتری استفاده می گردد.
به عبارتی دیگر در زمان هایی کهPnet  و Pev  منطبق بر یکدیگر هستند، 
انرژی مورد نیاز ایس��تگاه ناشی از شارژ خودروها فقط از طریق شبکه 
تامین می شود و در زمان هایی که  Pnet  بیشتر از Pev می باشد، عاوه بر 
تامین انرژی خودروهای حاضر در ایستگاه از طریق شبکه، بانک باتری 
در حالت ش��ارژ قرار گرفته است. همچنین در زمان هایی که Pne کمتر 
از  Pev می باش��د، قسمتی از انرژی مورد نیاز خودروها به وسیله دشارژ 

بانک باتری یا پنل های خورشیدی در حال تامین می باشد.
همچنین می توان برای بررسی دقیق تر نقش بانک ذخیره باتری مقدار 
ظرفیت بان��ک باتری را تغییر داد و  تاثیر آن را بر هزینه تامین انرژی 
ایستگاه بررسی کرد. برای انجام این کار ابتدا مقدار ظرفیت آن را برابر 
با صفر قرارداده و س��پس به صورت مرحله به مرحله به میزان ظرفیت 
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آن می افزاییم.

شکل 7: توان در بخش های مختلف در يک دوره 24 ساعته

شکل 8: توان باتری در يک دوره 24 ساعته

جدول 2:مقايسه نتايج حالتهای مختلف شبیه سازی

ظرفیت بانک باتری
)کیلووات(

هزینه توان مبادله 
شده با شبکه )ریال(

تف��اوت هزین��ه به ازاء 
بانک   KW1 افزای��ش 

باتری )ریال(

07135170

10706280723.7

20699040723.85

30691794724.1

40684553724.1

50677312724.1

90648348724.1

100641110724.07

همان گونه که در جدول ش��ماره )2( مشاهده می شود از مقایسه نتایج 
بدس��ت آمده برای یک دوره 24 س��اعته به این نتیجه می رسیم که با 
حذف بانک باتری، بیشترین هزینه بابت خرید انرژی از شبکه به بهره 
بردار اعمال می ش��ود ولی با افزایش ظرفیت بانک باتری از میزان این 
هزینه کاس��ته می شود تا در نهایت از ظرفیت 30 کیلووات به بعد این 

افزایش ظرفیت کاهش نامحسوس��ی در هزینه خرید انرژی از ش��بکه 
ایج��اد می نماید و از لحاظ هزینه های اولیه احداث ایس��تگاه مقرون به 

صرفه نمی باشد.

6-نتیجه گیری
در ای��ن مقاله روش ریاضی جهت بهینه س��ازی و کمینه کردن هزینه 
خرید انرژی از شبکه برای یک ایستگاه شارژ سریع خودرو برقی مبتنی 
بر انرژی خورش��یدی و اس��تفاده از بانک ذخیره باتری ارائه ش��د و با 
تحلیل و بررس��ی نتایج حالت های مختلف اعمال شده در شبیه سازی 
مس��اله به این نتیجه گیری می رسیم در حالتی که بانک ذخیره باتری 
وجود نداش��ته باشد، بیش��ترین هزینه خرید انرژی به ایستگاه اعمال 
میشود زیرا دقیقا برابر با مقدار مصرف خودروهای حاضر در ایستگاه در 
ساعت های مختلف شبانه روز بدون توجه به تعرفه قیمت برق در همان 

ساعت همان مقدار توان از شبکه خریداری می شود.
ام��ا با اضافه کردن یک بانک باتری در این هزینه ها تغییر محسوس��ی 
ایجاد می ش��ود زیرا بانک باتری در س��اعات کم باری که تعرفه قیمت 
خرید برق از ش��بکه ارزان است از ش��بکه توان دریافت کرده و ذخیره 
می نماید و از آن برای تغذیه ایس��تگاه در س��اعات پیک بار که تعرفه 

قیمت خرید برق گران است استفاده می کند.
همچنین مشاهده می کنیم با اضافه کردن ظرفیت بانک باتری، هزینه 
خرید انرژی از شبکه بیشتر کاهش می یابد ولی در نهایت از یک مقدار 
ب��ه بعد کاهش این هزینه ها بصورت نامحس��وس می ش��ود و از لحاظ 

هزینه های احداث جایگاه توجیح اقتصادی نخواهد داشت.
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با عنایت به اهمیت و نقش ممتاز انجمن های علمی در توسعه و بسط 
علوم تخصصی و تولیدات کشور و جایگاه و موقعیت آنها در همگرایی 
و هم افزایی علمی، در سال 1370 انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
ای��ران در ته��ران آغاز بکار کرد. هدف از تش��کیل این انجمن گردهم 
آوردن مهندس��ان برق و الکترونیک کش��ور به منظور رش��د، ارتقاء و 
شکوفایی صنایع، فن آوری، آموزش و پژوهش در زمینه های تخصصی 
اعضاء بود که بس��رعت نمایندگی هایی در سایر استان ها تحت عنوان 
ش��اخه انجمن ش��روع به فعالیت نمودند. این انجمن در ارزیابی های 
کمیس��یون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری نیز، 

بارها رتبه A را کسب نموده است.
انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک ایران - ش��اخه خراسان که یکی 
از بزرگ ترین ش��اخه های انجمن ایران اس��ت، در ح��ال حاضر بیش 
از 1300 عضو حقیقی و حقوقی ش��امل مهندس��ان رش��ته های برق 
و الکترونیک، کامپیوتر و مهندس��ی پزش��کی، اس��اتید و دانشجویان، 
موسسات علمی، شرکت های صنعتی، خدمات مهندسی و پیمانکاری 
مرتبط و س��ازمان های دولتی می باش��د و  از س��ال 76 تا کنون و در 
قالب دوره های دوس��اله هیات مدی��ره و زیر نظر انجم��ن ایران ارایه 
خدمت نموده اس��ت. انتخابات یازدهمین دوره هیئت مدیره ش��اخه 
خراسان با حضور موثر اعضاء این شاخه و هم زمان با سراسر کشور در 

پاییز امسال برگزار خواهد شد.
ش��اخه خراس��ان تا کنون در قال��ب کمیته های تخصص��ی آموزش، 
پژوهش و فناوری، توس��عه و پش��تیبانی، ارتباطات و رسانه و کمیته 
نش��ریه ضمن بهره گی��ری از حضور صاحبنظ��ران و عاقمندان به هر 
موضوع، ب��ا برگزاری بازدیدهای علمی بصورت مس��تمر و کارگاه ها و 
دوره ه��ای آموزش��ی و همایش های تخصصی و یاچ��اپ فصلنامه، در 
بروزرس��انی اطاع��ات فنی اعضای خود تاش نموده اس��ت. از جمله 
اقدامات مهم انجمن در س��ال های اخیر عاوه بر حمایت و مش��ارکت 
در برگ��زاری س��مینارها و همایش های ملی و بین الملل��ی، برگزاری 
دوس��االنه همایش ملی فناوری های نوین انرژی است که دومین دوره 
آن در خردادماه 93 هم زمان با نمایش��گاه صنعت آب و برق در محل 
نمایشگاه بین المللی مشهد، و سومین دوره این همایش در دی ماه 95 
در محل دانش��گاه صنعتی سجاد مشهد توس��ط انجمن و با همکاری 
س��ایر ارگان ها برگ��زار گردید. همچنین در این م��دت بازدیدهایی از 
مراکز مهم صنعتی همچون نیروگاه ش��ریعتی، نیروگاه سیکل ترکیبی 
خیام و چندین پست و مرکز مخابراتی مهم شهر مشهد و شرکت های 

مستقر در پارک علم و فناوری و ....  و چند کارگاه آموزشی به صورت 
رایگان برای اعضاء برگزار شد. به موازات آن نیز در اجرای قانون حذف 
تصدی گری دولت و تعامل و مش��ارکت بیش��تر تشکل های صنفی در 
فرآیند تش��خیص صاحیت پیمانکاران در هریک از رش��ته های برق، 
الکترونیک، مخابرات، فناوری اطاعات و دیگر رش��ته های مرتبط در 
س��امانه س��اجات، با تنظیم تفاهم نامه همکاری با سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان همکاری می نماید. همچنین در پی انتشار 5 شماره 
از فصلنامه علمی، آموزشی، پژوهشی »عصر برق« و اخذ امتیاز علمی- 
ترویج��ي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این نش��ریه از ش��ماره 
شش��م با عنوان فصلنامه علمی-ترویجی به چاپ خواهد رسید. که به 
منظور هرچه پربارتر کردن آن از تمامی اس��اتید محترم، پژوهشگران 
فرهیخته، مهندسان گرانقدر، دانشجویان گرامی و عاقمندان به علوم 

مهندسی برق جهت ارسال مقاله دعوت می شود.

انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران – شاخه خراسان

Khorasan .Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

 www.kiaeee.ir  : وب سایت انجمن  
info@kiaeee.ir : پست الکترونیکي 

 تلفن هاي تماس : 7 –  36103856 – 051      
 دورنگار : 36103858 - 051

  آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش بلوار امامت ، مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت برق منطقه ای خراسان
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تذکر: اشتراک بیش ار يک سال پذيرفته نمي شود.
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