8

عصر برق سال چهارم شماره 8

ISSN: 3828-2588

8

ASR-E-BARQ

فصلنامـه علــمی ـ ترويجـي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ،شاخه خراسان
سال چهارم شماره  8زمستان 1396
قیمت  5000تومان

فصلنامـه علـمی-ترویجـی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

بازنگری رشتهها و برنامههای درسی در دانشگاهها  /به بهانه نكوداشت پنجاه سال حضور پروفسـور مدير شانهچي
در مهندسي برق /انتقال توان بهصورت بیسیم برای یک کاشتینه ضربانساز مصنوعی قلب و پیادهسازی یک نمونه
عملی /تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بیبرقی پستهای غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوقتوزیع خراسان
رضوی /تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ باالی فتوولتايیك /بهکارگیری پنلهای
فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران /مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطافپذیر قدرت در بهبود
پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت /طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکههای قدرت
مورد مطالعه برق منطقهای خراسان /استراتژيهاي تعمير و نگهداري ژنراتورهاي نيروگاهي و تدوين برنامه تست/
پیادهسازی برونخط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیهسازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی

8

به نام دوست
فهرست مطالب

فصلنامه علمي ترويجي
انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران
شاخه خراسان

سال چهارم شماره 8زمستان1396

صاحب امتياز :انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران
مدير مسوول :دکتر حبيب رجبي مشهدي
سردبير :دکتر جواد ساده
2

يادداشت سردبير
به بهانه نكوداشت پنجاه سال حضور پروفسـور مدير شانهچي در مهندسي برق
س مهنـدسي بـرق ايران
رويـكرد صنعتي در كنفران 
انتقـال تـوان بهصورت بـیسیم برای یک کاشتینه ضربانساز مصنوعی قلب و…
تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بیبرقی پستهای غدیر و رضوی در حادثه…
تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ باالی فتوولتايیک
آنالیز تئوری اطالعاتی – مخابراتی تاثیر رله و فیدبک در کانال …(چکیده رساله دکتری)
تحلیل ،طراحی و شبیهسازی پس از جانمایی اولیه تقویتکننده کم…(چکیده رساله دکتری)
کنترل زیر بهینه همکارانه توزیع شده سیستمهای چند عاملی … (چکیده رساله دکتری)
مطالعه تاثیر متقابل بازار مالی اختیار فروش و بازار روز بعد … (چکیده رساله دکتری)

بهکارگیری پنلهای فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطافپذیر قدرت در بهبود پایداری …
طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت مورد …
استراتژيهاي تعمير و نگهداري ژنراتورهاي نيروگاهي و تدوين برنامه تست
پیادهسازی برونخط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیهسازی حوزه زمان در …
نگاهي به آينده انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران – شاخه خراسان

نشاني:
مشهد ،پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده مهندسي دفتر
گروه مهندسي برق

تلفن دبيرخانه نشريه051-36103856-7 :
نمابر051-36103858 :
وب سايت انجمنwww.kiaeee.ir :
پست الکترونيکasrebarq@gmail.com :

3
5
7
15
22
26
26
27
27
28
32
37
45
51
57

شوراي سياستگذاري:
دکتر ایمان احدی اخالقی ،مهندس حسن اروجي،
مهندس محمدعلی چمنیان ،دکتر حبيب رجبي مشهدي،
دکتر مصطفي رجبي مشهدي ،دکتر جواد ساده،
دکتر مهرداد شکوه صارمی ،دکتر مهدي علومی بایگی،
مهندس محمد فاضل نسب ،مهندس سيد محمدرضا فخر
نبوي ،دکتر محمد مولوي کاخکی ،مهندس مجيد مهديزاده،
مهندس غالمرضا يزداني شواکند
شوراي نويسندگان:
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچي ،دکتر سید هاشم اورعی
میرزمانی ،دکتر حمید تولیت ،دکتر سید حسین حسینی،
دکتر حبيب رجبي مشهدي ،دکتر مصطفي رجبي مشهدي،
دکتر جواد ساده ،دکتر مهرداد شکوه صارمی،
دکتر اميررضا عطاري ،دکتر حسن غفوریفرد ،دکتر گئورگ
قرهپتیان ،دکتر رضا لطفی،
دکتر خليل مافينژاد ،دکتر محمد مولوي کاخکی
مدير اجرايي:
مهندس غالمرضا يزداني شواکند
روابط عمومي:
مهندس فريده سعادت ،مهندس سميراء شمس
مدير برنامهريزي:
دکتر مصطفي رجبي مشهدي
صفحه آرايي و امورگرافيک:
امواج برتر()051-38940120
ليتوگرافي :روزنامه قدس ()051-37685011
چاپ  :روزنامه قدس ()051-37685011
صحافي  :روزنامه قدس ()051-37685011

از مطالب و نوشتههاي شما استقبال ميکنيم:
 «عصر برق» در استفاده ،ويرايش و کوتاه کردن مطالب ارسالي آزاد بوده و مطالب ارسالي شمانزد ما به يادگار ميماند.
 نظرات و عقايد نويسندگان مطالب لزوما ديدگاه «عصر برق» نيست. استفاده از مطالب «عصر برق» با ذکر منبع آزاد است. ترتيب آثار چاپ شده بر حسب مالحظات فني و رعايت تناسب بوده و به معناي درجهبندي نيست. مقاله هاي ارسالي از طريق پست الکترونيک و يا سايت نشريه حتما ب ه دو صورت  PDFو  Wordباشد.ترجمهها همراه با نسخه اصلي ارسال شود.-مسووليت حقوقي آثار ارسالي بر عهده نويسندگان مقالهها ميباشد.

فصلنامه
علمي -ترويجي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال چهارم/شماره /8زمستان 1 1396

بازنگری رشتهها و برنامههای درسی در دانشگاهها
یادداشت سردبیر

یکی از دغدغههای مهم جامعه دانشگاهی تربیت و
توانمندسازی نسل جوان با آموزشهای موثر برای
حل مشکالت و معضالت جامعه میباشد .در این راستا
الزم است تعیین مباحث مهم درسی ،تعریف دروس
جدید و بازنگری و اصالح سرفصل دروس براساس
ماموریتی که برای دانشگاهها تعریف شده است،
صورت پذیرد .این موضوع میتواند نقش بهسزایی در
کارآمدی دانشآموختگان دانشگاهی داشته باشد.
گذر از نسل نخست دانشگاهها که آموزش محور
بوده و براساس تربیت کارشناسان متخصص جهت
تامین بدنه کارشناسی مورد نیاز جامعه هدفگذاری
و برنامهریزی گردیده بود ،به نسل دوم که بر پژوهش
و آموزش نتایج حاصل از آن استوار است ،صورت
پذیرفته است .در نسل نخست تعلیم علوم موجود
مدنظر بوده درصورتیکه در نسل دوم عالوه بر
آموزش علوم ،به تولید علم به کمک پژوهش نیز توجه
ویژهای شده است .در این خصوص برای انتقال از
نسل نخست به دوم دانشگاهی ،تدوین آیین نامهها و
تهیه شیوهنامههای اجرائی که اهمیت ویژهای را برای
پژوهش قائل باشند ،ضروری بوده که این مهم انجام
و در عمل در بيشتر دانشگاههای معتبر کشور این
انتقال صورت پذیرفته است .در نسل سوم دانشگاهها،
هدف ،تربیت و آموزش افرادی است که توانايیها
و قابلیتهای بیشتری داشته باشند که مهمترین
شاخص مورد توجه ،کارآفرینی و توجه به مسائل
مبتال به جامعه بهصورت نظاممند و اصولی میباشد.
بههرحال دانشگاه در هرکدام از این دورهها قرار
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داشته باشد ،برنامه درسی متفاوتی را میطلبد و الزم
است مطابق ماموریتی که به آن واگذار شده است،
برنامهریزی دروس خود را جهتدهی کند.
تغییر برنامهریزی درسی و تعریف دروس جدید و
جایگزینی برخی از این دروس با دروس قبلی کاری
است که باید تخصصی و به دقت صورت پذیرد .در
این زمینه وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری طی آیین
نامهای ،اختیارات برنامهریزی درسی را به دانشگاههای
واجد شرایط ویژه واگذار نموده است.
دانشگاهها برای تغییر برنامهریزی درسی خود مطالعات
وسیعی را با نام «مطالعات پشتیبان» شروع کردهاند.
در این راستا استفاده از تجربه و تخصص اساتید
دانشگاه و متخصصان با تجربه صنعت بسیار مهم
و کلیدی است .این تجربیات به شکلهای مختلفی
میتواند در برنامهریزی درسی دخیل باشد .تشکیل
کمیتهای متشکل از دستاندرکاران و متخصصان
صنعت و اساتید باتجربه دانشگاه میتواند جهتدهی
به تغییرات مورد نیاز برنامهریزی درسی را به سمت
صحیحی هدایت کند.
امید است همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه
بتواند در راستای تربیت جوانانی متخصص و کارآمد
موثر واقع شود.
جواد ساده
سردبير  

***

به بهانه نكوداشت پنجاه سال حضور

پروفسـور محمدحسـن مديـر شـانهچي
در مهندسي برق

«من اين رشته را دوست دارم و هميشه چه تدريس يا ساير فعاليتهايي كه در اين
زمينه انجام دادهام به عنوان كار نبوده است بلكه به عنوان سرگرمي و عالقه بوده
است .نميدانم آيا اگر در رشته اي غير از مهندسي برق هم بودم آيا اين وضعيت اتفاق
ميافتاد يا نه؟ خيلي اعتقاد دارم كه انسان هر چيزي را كه ميآموزد به آن عالقمند
ميشود و من به رشته برق عالقمند شدم».
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به بهانه نكوداشت پنجاه سال حضور
پروفسـور محمدحسـن مديـر شـانهچي
در مهندسي برق

مهندسي برق و صنعت برق فراز و نشيبهاي بسياري بهخود ديده
است .آنچه امروز بهعنوان جامعهي مهندسي برق با آن روبهرو
هستيم ،حاصل تالش فرهيختگان و پيشكسوتاني است كه در برههاي
از زمان با زحمات و تالشهاي فراوان به اعتال و توسعه مهندسي برق
همت گماردند.
پروفسور شانهچي كه ميتوان او را پايهگذار رشته مهندسي برق در
دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد دانست ،متولد سال 1327
مشهد است .او از ابتدا عالقمندي خود را به رياضيات و هندسه نشان
داد در دبيرستانهای علوي و ابن يمين (حكمت) دوره دبيرستان را
به پايان برد .محمدحسن مدير شانهچي سال  1346به عنوان نفر
نخست كنكور خراسان در مهندسي برق دانشكده فني دانشگاه تهران
پذيرفته شد و تا مقطع فوق ليسانس تا سال 1351در همين دانشگاه
به تحصيل ادامه داد .در سال  1353براي ادامه تحصيل به امريكا رفت
و در دانشگاه ايالتي ميشيگان دكتراي سيستم گرفت و در سال 1357
در همان جا استخدام شد و به تدريس پرداخت .در خردادماه سال
 1358به ايران آمد و دانشگاه فردوسي مشهد را براي فعاليتهاي
خود انتخاب نمود و تا سال  1379به تدريس در ايران ادامه داد و
در اين سال به امريكا رفت .استاد  4سال در يكي از دانشگاههاي
آنجا به تدريس پرداخت سپس به ايران برگشت و دو سال در دانشگاه
فردوسي مشهد و يك سال نيز در دانشگاه صنعتي شريف تدريس كرد
و باالخره در سال  1386دوباره به امريكا رفت و در حال حاضر نيز
با وجود عالقهاي كه به حضور در ايران به خصوص دانشگاه فردوسي
مشهد دارد ،در دانشگاه IITامريكا به تدريس و تحقیق اشتغال دارد اما
در هر فرصتي كه به ايران ميآيد در دانشكده برق دانشگاه فردوسي
مشهد حاضر ميشود تا خاطراتش را هميشه زنده نگهدارد.
عالقمندي اصلي استاد سيستمهاي غير خطي و هوشمند است كه
سيستمهاي قدرت يكي از آنها است بنابراين در زمينه ديناميك و
پايداري سيستمهاي قدرت به تحقيق مي پردازد و تحقيقات زيادي
در زمينه برنامه ريزي و نگهداري سيستمهاي قدرت انجام داده است.
با اين وجود او در ابتداي كار در دانشگاه فردوسي مشهد همهي
دروس مهندسي برق را تدريس نموده است.
حضور محسوس پروفسور شانهچي در بحث آموزش مهندسي برق در
سالهاي گذشته تنها به دانشگاه فردوسي مشهد خالصه نميشود و
استاد دروس اصلي كارشناسي ارشد قدرت را در دانشگاههاي تهران،
تربيت مدرس و فردوسي مشهد تدريس نموده است و در تهيه فهرست
عناوين دروس اصلي كارشناسي ارشد نقش مهمي داشته است كه از
آن جمله مي توان به درس ديناميك سيستمهاي قدرت اشاره نمود.
اين درس وقتي براي نخستين بار در ايران بهوسيله پروفسور شانهچي
ارايه شد همه دانشجويان كارشناسي ارشد قدرت در آن شركت كردند
و عالوه بر آن تعدادي اشخاص از صنعت نيز به اين كالس آمدند تا
مفاهيم كنترل سيستم قدرت را ب ه درستي درك كنند.
شايد ارايه درسها با ديدگاه صنعتي بهترين راهكار براي نزديكي
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ارتباط صنعت و دانشگاه باشد و دكتر شانهچي به درستي اين مفاهيم
را انتقال داده است.
يكي از مشكالت فعلي صنعت برق ايران بحث اقتصاد برق است .جايي
كه هزينهها و درآمدها با هم همخواني ندارد و صنعت برق كشور
از نبود نقدينگي و اعتبار الزم رنج ميبرد .دكتر شانهچي نخستين
استادي بود كه اقتصاد برق و انرژي را در ايران تدريس كرد و نقش
مهمي در باالبردن فهم توليد اقتصادي برق در ايران ايفا نمود .در
كنار طرح اين مباحث اقتصادي ارتباط نزديك با صنعت را در شمار
كارهاي اصلي خود قرار داده بود و همكاري با شركت برق منطقهاي
خراسان و توانير حضور بهعنوان معاون و مشاور وزير و همكاري
بهعنوان مشاور برق منطقهاي قشم از جمله كارهاي استاد در صنعت
به حساب ميآيد.
استاد شانهچي يكي از چالشهاي انتخاب رشتههاي مهندسي را از
طرف دانشجويان شرايط اجتماعي و نگرش خانوادهها به رشتههاي
مهندسي و پزشكي ميداند و اعتقاد دارد يكي از مشكالت مملكت
ما است كه ما به فرزندانمان ياد نميدهيم فكر بكنند و بر اساس
عالقه و استعدادي كه دارند انتخاب رشته كنند .بلكه خانوادهها فشار
ميآورندكه بچهها به مهندسي يا پزشكي بروند .دكتر شانهچي تاكيد
دارد در دانشگاهها بهجاي تكيه بر يكسري مسايل حفظ كردني بايد
بيشتر بر توانمندي دانشآموختگان در آموزش مهندسي تكيه شود،
دانشجو يك كلياتي را بياموزد و به عنوان مثال يك مهندس برق كه
فارغ التحصيل ميشود بايد بتواند راه حل مساله اي كه با آن مواجه
ميشود را پيدا كند  .يا به عبارت ديگر بايد هدف اين باشد كه دانش
آموخته توانمند شود كه اگر با مسالهاي روبرو شد آن را به چه شكلي
حل كند و اگر بتوانيم اين توانمندي را در او بوجود بياوريم بزرگترين
خدمت را انجام دادهايم .موضوعي كه به اعتقاد دانشجويان وي در
رويههاي تدريس دكتر شانه چي مشهود است.
بسیاری از دانشجویان دکتر شانهچی او را سخنرانی خوب و معلمی
توانا میدانند .استادی که با تسلط بر مطالب تدریس ،دانشجو را به
فهم عميق مطالب رهنمون مينمايد و با بيان شيوا ،انگيزه دانشجويان
را در يادگيري مسايل جديد دوچندان ميكند .ايجاد اعتماد به نفس
و رسيدن به خودباوري از ديگر خصوصياتي است كه دانشجويان دكتر
شانهچي خود را مرهون نوع نگرش استاد در بيان مسايل ميدانند.
در کالسهای درس او از حضور و غیاب خبری نیست و صحبتی در
مورد نمره نمیشود .با این حال دانشجویان سعی دارند کالس درس
او را از دست ندهند .پروفسور با هنرمندی تمام هر سوال پیش پا
افتادهای را با نحوهی پاسخ دادن به موضوع مهمی تبدیل میکند تا
انگیزه طرح سواالت بعدی در ذهن دانشجو شکل بگیرد .به حق او
یکی از اساتید برتر و تاثیرگذار و قابل احترام مهندسی برق است.
***

س مهنـدسي بـرق ايران
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كنفرانس مهندسي برق ايران در حالي وارد بيست و ششمين دوره
برگزاري خود شده است كه در دوره جديد با دو رويكرد متفاوت روبهرو
شده است .نخست اين كه در تمام  25دوره گذشته برگزاركنندگان
آن دانشگاههاي بزرگ دولتي عضو كميته دايمي كنفرانس بودهاند اما
در اين دوره دانشگاه صنعتي سجاد بهعنوان نخستين برگزاركننده
از دانشگاههاي غيرانتفاعي برگزاري آن را بر عهده دارد و دومين
رويكرد متفاوت ،محور مقالههاي صنعتي كنفرانس است كه البته
رويكرد صنعتي در دو كنفرانس ديگري كه دانشگاه فردوسي مشهد
در سالهاي  ۱۳۸۳و ۱۳۹۲برگزاركننده آن بوده ،مورد توجه قرار
داشته است .موضوعي كه اينبار از طرف صنعت نيز مورد توجه خاص
قرار گرفته است و صنايع مختلف سعي كردهاند حضور پررنگتري در
اين كنفرانس داشته باشند.
نگاهي به محورهاي مطرح شده در كنفرانسهاي چند سال اخير
كه در كشورهاي ديگر برگزار شده است نشان ميدهد كه بسياري
از كنفرانسها به سمت صنعت گرايش چشمگيري پيدا كردهاند و
فراخوان بخش مقاالت صنعتي آنها فعالتر از گذشته خود را نشان
داده است .اين گرايش در كنفرانسهاي مهندسي كامپيوتر و مهندس
مكانيك نسبت به ساير رشتهها بيشتر بروز و نمود پیدا كرده است.
پذيرش مقالههاي صنعتي در اين كنفرانسها بهدو صورت فراخوان
ارسال مقاله و انتخاب مقاالت برتر صنعتی میباشد .در فرآيند نخست
بخش صنعت مانند مقاالت بخش آکادمیک تمايل به حضور و ارايه
مقاله در كنفرانسها داشته است و در فرآيند دوم ،برگزاركننده از
شرکتهایی كه در صنعت نوآوریهای خاص و جدیدی داشتهاند
براي شركت در كنفرانس دعوت نموده است.
همچنين بررسي كنفرانسهاي مهندسی برق در سطح دنيا نشان
ميدهد دستكم  20كنفرانس در حوزه مهندسي برق در سال 2018
ميالدي بخش مقاالت صنعتی را به فراخوان مقالههاي خود افزودهاند
كه خود نشان دهنده رويكردي نوين در برگزاري كنفرانسها ميباشد
كه بر اساس ضرورتها و نيازهاي جامعه مهندسي شكل گرفته است.
آنچه مسلم است ،اين است كه ماهيت كار صنعت از دانشگاه متفاوت
است .دانشگاه بهدنبال نوآوري و توليد علم در مرزهاي دانش است
و صنعت بهدنبال حل مساله است و توجه به نوآوري در اولويتهاي
نخست آن قرار ندارد .به همين دليل حل مسايل و چالشهاي صنعتي
براي دانشگاه از جذابيت كمتري برخوردار است .حل مساله براي
صنعت ارزش افزوده بااليي دارد بنابراين اگر راهكاري براي حل مساله
ارايه شود كه مربوط به پنجاه سال پيش هم باشد از آن استقبال
ميكند و البته اگر راه حل مبتني بر نوآوري باشد هم از آن استقبال
ميكند .تب آموختن مطالب جديد و نوآوري در دانشگاه باال است ولي
صنعت به دنبال حل مشكالت پيش آمده در كمترين زمان ممكن با
كمترين هزينه است.
در چنين فضايي بيست و ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران

در دانشگاه صنعتی سجاد يك محور صنعت نيز به محورهاي
كنفرانس افزود و بخش صنعت عالوه بر بخش مخصوص به مقاالت
صنعتی،كارگاههاي آموزشي (که بهصورت سنتی در کنفرانسها وجود
داشته) ،ميزگردهاي تخصصي با رويكرد بیان چالشها و مشکالت
امروز و آینده صنعت در برنامههاي برگزاري قرار گرفت .وجه تمايز دو
بخش جدید میزگردهای تخصصی صنعت و مقاالت صنعتي با مقاالت
آکادمیک ،ميزان نفوذ و تاثيرگذاري آنها در بخشهاي صنعتي و
کاربردي بودن آنها ميباشد .ايجاد زمينه برقراري ارتباط بين
صاحبان صنايع و محققان دانشگاهي ،ارايه دستاوردهاي جديد بخش
صنعت ،استفاده از نظرات محققان دانشگاهی ،اساتید ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و صاحبان صنايع در رفع چالشهاي موجود
در ارتباط صنعت و دانشگاه ،از اهداف اصلي برگزاري نشستها و
ميزگردهاي صنعتي در دانشگاه صنعتی سجاد است.
بهصورت خاص و پس از بررسیهای متعدد در کمیته علمی این
کنفرانس محورهاي اصلي فراخوان مقاالت صنعتي به شرح زير مطرح
شد:
 -1چالشهاي موجود در بخش صنعت
مقاالتي که به شرح يک مشکل مهم و حل نشده در صنعت ميپردازند
که ميتوانند دست مايه تعريف پروژههاي دانشگاهي باشند در اين
گروه قرار ميگيرند .بيان روشن چالش مورد بحث مقاله ،اهميت
آن و داليل فني و اقتصادي عدم موفقيت روشهاي به کار گرفته
شده پيشين در رفع چالش ،از شاخصهاي مهم اين مقاالت است.
 -2انتقال دستاوردهاي جديد صنعتي
در اين مقاالت دستاوردها و تجربيات موفق که حاصل طرحهاي
علمي-کاربردي صنعتي است ،ارايه ميشوند .نوآوري ،بيان
چالشها ،روشهاي حل مساله ،کاربرد و ارزيابي فني و اقتصادي
طرح ،در اين گروه مطرح ميشوند.
 -3همچنین بخش سومی نیز به صورت مقالههای دعوت شده
( )invited papersبه محورهای صنعتی اضافه شد تا بنا به دعوت
کميته علمي کنفرانس از صاحبنظران مجرب بخش صنعت و در
خصوص موضوعات ويژه ارايهشوند.
در بخش داوري نیز رویکرد متفاوتی برای داوری مقالههاي صنعتي
در مقایسه با داوري مقاالت دانشگاهی اتخاذ شد .مقالههاي صنعتي
توسط داورانی هم از صاحبنظران صنعت و دانشگاه مورد ارزيابي قرار
گرفت .در بخش چالشهاي صنعت اولويت پذيرش مقاله با موضوعاتي
بود كه مشکالت عام صنايع بوده باشد و نه يك مورد استثنایی در یک
صنعت خاص است و در قریب به اتفاق صنايع از جذابيت برخوردار
است.
در مقالههاي ارسال شده به دبيرخانه كنفرانس بيست و ششم ،آمار
مقالههاي صنعتي در بخش مهندسي قدرت از سايرگرایشها بيشتر
بود كه ميتوان گستردگي و پر تعداد بودن واحدهاي صنعتي مربوط
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به مهندسي قدرت و اشتغال اشخاص بيشتري در صنعت برق را از
جمله داليل آن دانست.
مقالههاي ارسال شده در حوزه اقتصاد برق به نسبت دارای تعداد و
وزن بیشتری بود كه نشان ميدهد محققان نيز به درستي مشكالت
و چالشها را شناختهاند و سعي دارند از روشهاي علمي و پژوهشي
آنها را حل كنند .بحث مدیریت بار ،تعرفههاي اوج مصرف و
راهكارهاي پيكسايي نيز از موضوعات پر تعداد در مقالههاي دريافتي
دبيرخانه قرار داشت .همينطور در بحث انرژيهاي تجديدپذير و
تجربههايي كه صنايع در اين بخش داشتند مقالههاي بیشتری نسبت
به دیگر موضوعات به دبيرخانه ارسال شده بود.
وجه تمایز مقاالت بخش صنعت در کنفرانس بیست و ششم با
كنفرانسهاي مشابه در خارج از كشور تعداد صفحات مقاله ارسالی
بود .در کنفرانسهای خارج از کشور بهطور معمول بخش صنعت
مقالههاي خود را در دو صفحه ارسال میکنند ولي بنا به نظر کمیته
علمی كنفرانس بيست و ششم تفاوتی بین مقاالت دانشگاهی و
صنعتی در تعداد صفحات ارسالی دیده نشد و همان  6صفحه تعيين
شد .بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه صنعتگران در همهجاي دنيا
خيلي اهل نوشتن نيستند و وقتي قرار است به شرح پروژهاي بپردازند
بيشتر تمايل دارند بهصورت شفاهي به بيان موضوع بپردازند و بهجاي
استداللهاي رياضي و استفاده از روابط پيچيده موضوع را بهصورت
ساده و با داليل فني تشريح نمايند .اين موضوع در داوري مقالهها نيز
بايد مورد توجه قرار گيرد و دقت شود كه بسياري از تجربههاي فني و
صنعتي را نميتوان به فرمول و رابطه رياضي تبديل نمود و در صورت
اتخاذ چنين رويكردي از جذابيت موضوع كاسته خواهد شد.
آنچه تاكنون گفته شد ضرورتهايي بود كه از جانب كنفرانس بيست
و ششم در دانشگاه صنعتی سجاد براي تعيين يك محور مستقل و
جدید بهنام صنعت و اقتصاد برق طرح شد اما اين اقدام ارزشمند
یک موضوع و مطلب يكسويه نيست .آن طرف قضيه صنعت قرار
دارد و صنعت بايد براي شركت در كنفرانس تمايل داشته باشد .به
عبارت روشنتر بايد پرسش را اينگونه مطرح كنيم :چرا صنايع بايد
به كنفرانس بيايند؟
صنعت بايد از حضور در كنفرانس سود ببرد و اگر هزينهاي براي
شركت در كنفرانس پرداخت ميكند مابهازاي آن آوردهاي از
كنفرانس باید نصيبش شود كه با این مشارکت بتواند به بقاي خود
ادامه دهد .كار صنعتي بدون ديدگاه اقتصادي دوام نميآورد و يك
بنگاه اقتصادي بايد در تمامي فعاليتهاي خود بر اساس اصل هزينه و
فايده حركت كند اما دستكم دو دليل ميتواند باعث تشويق صنعت
براي حضور در كنفرانسها و پذيرش هزينههاي مرتبط با آن شود:
 -1صنايع بايد براي توسعهي بلندمدت خود يك طرح اقتصادي و نقشه
راه داشته باشند كه بيشك هزينه تبليغات و حضور در نمايشگاهها و
كنفرانسها براي معرفي توانمنديها و محصوالت شركت در آن ديده
شده باشد .بر اساس قواعد بازاريابي و توسعه بازار اين بخش هزينههاي
كالني را بهخود اختصاص ميدهد .حضور در نمايشگاهها بسيار
پرهزينه است و صنايع نوپا اغلب توان رقابت با شركتهاي بزرگ را
ندارند و حضور ضعيف در اين نمايشگاهها به اعتبار آنها لطمه ميزند
و عدم حضور باعث حذف آنها از گردونه رقابت ميشود اما حضور در
كنفرانسها از اين قاعده مستثني است و شركتها با صرف هزينهاي
بسيار كمتر از نمايشگاهها ميتوانند به معرفي خدمات و توانمنديها
خود بپردازند ،مشكالت خود را مطرح كنند و پاسخهايي را دريافت
نمايند .اگر چه ممكن است اين حضور در بسياري از موارد به فروش
محصول و خدمات منتهي نشود اما باعث معرفي آنها به اشخاصي
فصلنامه
علمي -ترويجي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال چهارم/شماره /8زمستان 1396
6

ميشود كه در بلندمدت خواهند توانست بسياري از منافع آنها را
تامين نمايد .به بیان دیگر نوعي از بازاريابي بر مبناي توليد محتواي
علمي صورت ميپذيرد و اگر صنعت بتواند در اين كنفرانسها در
مورد محصول خود مطالب علمي ارايه كند و خود را در فضاي علمي
معرفي كند در دراز مدت به موفقيت دست خواهد يافت .در اين
زمينه الگوهاي متفاوتي وجود دارد كه در سطح جهاني با استفاده
از توليد محتواي علمي بر رقباي قدرتمند خود پيروز شدهاند نمونه
آن شركت  )SEL) Schweitzer Engineering Laboratoriesاست
که در زمینه فروش رلههای حفاظتی و سیستمهای مونیتورینگ و
اتوماسیون در امریکا فعالیت دارد .این شرکت یک شرکت دانشبنیان
است و شروع آن از تز دکتری موسس آن دکتر ادموند شوایتزر در
سال  ۱۹۸۴بود .این شرکت سالیان متمادی عنوان یکی از بهترین
سازندگان رلههای حفاظتی در امریکای شمالی را یدک میکشد و بر
رقبای اینترنشنالی همچون  GE, Siemensو  ABBغلبه نموده است.
یکی از موفقترین استراتژیهای بازاریابی این شرکت حضور در قریب
به اتفاق کنفرانسهای مطرح و ارایه مقالههای کاربردی است .این
استراتژی موفق مشتریان فراوانی را به محصوالت این شرکت جذب
نموده و در فروش محصول بر رقبا پیشی گرفته است.
-2كنفرانسها محل حضور پژوهشگران جوان ،توانمند و خبره است و
صنعت نيازمند نيروي متخصص ميباشد .يكي از بهترين موقعيتها
براي شناخت نيروي كار و محيط كار مناسب ميتواند همين
كنفرانسها باشد .جايي كه شركتها با فضاي تحقيقاتي كشور و
محققان آشنا ميشوند و توانمندي اشخاص را ميبينند و پژوهشگران
و دانشجويان جوان هم با فضاي جامعه صنعتي و توانمندي شركتها
ميتوانند آشنا شوند .بايد در نظر داشت كه مديران و تصميمگيرندگان
فردا هم از بين جوانان و دانشجوياني انتخاب خواهند شد كه امروز در
قالب ارايهدهنده يا شركتكننده در كنفرانس حضور يافتهاند.
در هر صورت حركتي مفيد و قابل تامل در بيست وششمين كنفرانس
مهندسي برق ايران در دانشگاه صنعتی سجاد در ارتباط دانشگاه
با صنعت شكل گرفت .حركتي كه رويكردهاي جهاني برگزاري
كنفرانسها را نيز به همراه دارد .اين چرخه بايد ادامه يابد و كنفرانس
مهندسي برق ايران را كه اكنون به يك كنفرانس معتبر ،گسترده و
بزرگ علمي تبديل شده است به جايگاه صنعتي مناسبي برساند.
كنفرانسها موتور محرك و مولد پژوهش در جامعه هستند ،دوري از
مشكالت جامعهي صنعتي و بدون حل باقيماندن چالشهاي فراروي
صنعت در حالي كه كنفرانسهاي متعددي در كشور برگزار ميشود
مخاطبان كنفرانسها را با اين پرسش روبهرو خواهد ساخت كه فايده
برگزاري آنها چيست؟
ما با هزينههاي بسيار زياد علمي و فكري براي برگزاري كنفرانس
روبهرو هستيم و چه بهتر از نتايج آن صنعتگران بهرهمند شوند.
پايههاي اقتصاد مقاومتي بر دانش استوار است و توليد داخلي زماني
جايگاه خود را پيدا خواهد كرد كه بر پايهي علم و دانش استوار
گردد .چرا نبايد از دل كنفرانسهاي ما عالوه بر پيدا شدن راه حل
براي چالشهاي صنعتي ،چندين شركت دانشبنيان شكل بگيرد؟
به نظر ميرسد بايد در نوع نگرش به برگزاري كنفرانسها تغييراتي
ايجاد كنيم و تصور كنيم كه كنفرانس هم يك كار اقتصادي است
كه مانند هر فعاليت ديگر اقتصادي هزينههاي فايدهي آن از ضررش
كمتر باشد .كنفرانسي كه نتواند مسايل روز جامعه را حل كند دوام
نخواهد داشت.
***

انتقـال تـوان بهصورت بـیسیم
ب�رای ی�ک کاش�تینه ضربانس�از مصنوع�ی قل�ب و پیادهس�ازی ی�ک نمونه عملی
داود ادیبی /دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق -الکترونیک /دانشکده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آبادdave.adibi@yahoo.com /
محمدرضا یوسفی /استادیار /مرکز تحقیقات ریزشبکههای هوشمند /دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آبادmr_yousefi@ieee.org /

چکیده

امروزه کاشتینهها در درمان و مراقبتهای پزشکی نقش پررنگی ایفا میکنند .این سیستمها از مدارات الکترونیکی تشکیل شدهاند که
احتیاج به تغذیه پایدار و مطمئن خواهند داشت .از آنجا که کاشتینهها در داخل بدن کاشته خواهند شد ،ایدهآل خواهد بود اگر بتوانند
توان مورد نیاز شارژ باتری خود را از بیرون بدن به صورت بیسیم فراهم کنند تا نیاز به تعویض باتری ضص توسط عملهای جراحی
نباشد .یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تامین توان مورد نیاز باتری کاشتینهها ،انتقال توان بیسیم از طریق سیمپیچهای تزویج شده
فرستنده و گیرنده ،که یکی در داخل و دیگری بیرون از بدن و استفاده از روش تزویج رزونانسی میباشد .بهمنظور رعایت موارد ایمنی
بایستی محدودیتهای خاصی برروی فرکانس و توان سیگنال انتقالی اعمال شود تا به بافت زنده آسیب نرسد .در این مقاله پس از بررسی
روشهای گوناگون انتقال توان بیسیم ،محدودیتها و چالشهای روشهای مختلف بررسی و پس از آن با هدف بهینهسازی راندمان،
کمکردن تلفات کلیدزنی و ضریب تزویج یک ساختار بهینهسازی شده برای انتقال توان بیسیم به کمک نتایج تجربی پیشنهاد خواهد
شد .راستیآزمایی ساختار پیشنهادی با استفاده از شبیهسازی در نرمافزار  Cadenceانجام خواهد شد و پس از آن ،سیستم پیشنهادی
بهصورت نمونه آزمایشگاهی پیادهسازی شده و در فرکانس نمونه  300KHzنتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .نتایج
حاصل از پیادهسازی آزمایشگاهی ساختار انتقال توان بیسیم پیشنهادی بیانگر مؤثر بودن ساختار پیشنهادی از نظر ارسال بهینه توان،
حساس نبودن به دید مستقیم ،بازدهی باال و تلفات کم نسبت به ساختارهای معمول است .در نهایت نمونه پیادهسازی شده در آزمایشگاه
قادر است توان مورد نیاز یک کاشتینه ضربانساز قلب را با حداکثر ولتاژ  DCخروجی  4/5ولت ،حداکثر جریان خروجی  480میلی آمپر،
حداکثر توان خروجی  2/16وات و راندمانی نزدیک به   %72درصد از فاصله  4سانتیمتری را تأمین کند.

کلمات کلیدی :کاشتینه پزشکی ،تزویج الکترومغناطیسی ،انتقال توان بیسیم ،ضربانساز مصنوعی قلب ،تشدید .
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 -1مقدمه
روشهای متداول انتقال توان الکتریکی به ایمپلنت
یا کاشتینههای پزشکی شامل روشهای انتقال توسط سیم و
یا باتری دارای اطمینان کم ،عوارض پزشکی و ایجاد مخاطرات
جراحی برای بیمار هستند ،به همین دلیل در سالهای اخیر،
گرایش قوی برای استفاده از یک ایده قدیمی در انتقال توان
به کاشتینهها ،یعنی انتقال توان الکتریکی بهصورت بیسیم
( )WPTشکل گرفته است .انتقال توان بهصورت بیسیم روشی ایمن
و مطمئن برای تامین توان و افزایش طول عمر مفید کاشتینههای
پزشکی است[.]1
ایده انتقال توان الکتریکی بهصورت بیسیم كموبيش بهاندازه
خود تولید برق قدمت دارد .اختراع این روش به بیش از
صد سال پیش بازمیگردد .در آغاز قرن بیستم ،ن ِی ُکال ت ِسال
پیشنهاد استفاده از انتقال توان بهصورت بیسیم را داد .او حتی شروع
به ساخت یک برج بزرگ در شهر نیویورک کرد که میتوانست با
استفاده از آن ایده خود را برای انتقال توان بیسیم بیازماید .ولی
داستان جایی قطع شد که حامیان مالی تسال دریافتند که هیچ راه
عملی وجود ندارد تا بتوان مطمئن شد ،مردم پول برقی را که از آن
استفاده میکنند بپردازند ،در عوض شبکه برق سیمی را گسترش
دادهاند .اما امروزه ارزش انتقال توان بیسیم به دلیل رشد وسایل
الکترونیکی قابل حمل توسط مصرفکنندگان و خودروهای برقی
بیش از پیش مطرح شده است .جايگزين شدن سيستم انتقال توان
بهصورت بیسیم به منزله ايجاد انقالبي بزرگ در عرصه زندگي آینده
بشر خواهد بود[ .]2بر این اساس توجه متخصصان در زمینههای
پزشکی و مهندسی را جلب کرده است .شکل( )1پژوهشهاي
منتشرشده براي استفاده از این روش در کاشتینههاي پزشکی در
سالهاي گذشته و ضرورت استفاده از آن در آینده را نشان میدهد.

شکل :1تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت و کنفرانسهاي سالهاي اخیر
مرتبط با انتقال توان بیسیم براي کاشتینههاي پزشکی [.]1

WPTیک ایده بزرگ در پیشرفت ،ارتقای مشخصات و کاربردهای
کاشتینههاي پزشکی است .با این روش یک منبع تغذیه نامحدود از
راه دور در اختیار است که اجازه میدهد یک کاشتینه از فاصله دور
و از میان موادی مانند پالستیک ،پارچه و حتی بافتهای بدن انسان
بهصورت بیسیم شارژ و کنترل شود .با استفاده از این ظرفیت میتوان
نسل جدیدی از کاشتینههای نوین پزشکی با قابلیتهای باالتر و با
اندازههای خیلی کوچکتر حتی بهاندازه یک دانه برنج طراحی و تولید
کرد .به اين ترتيب در آيندهاي نه چندان دور ،شاهد استفاده از این
ایده در تامین توان برای کاشتینههاي تشخیص بیماری ،کاشتینههاي
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درمان بیماریهای مختلف و کاشتینههاي کمکی به بیمار استفاده
خواهد شد.
بهعنوان نمونه میتوان از انتقال توان بیسیم در درمان آسیبهاي
نخاعی ،ضربه مغزي ،اختالالت حسی و عصبی استفاده کرد .این
تحریک به کمک کاشتینههاي تحریککننده قابل انجام است.
تحریککنندههاي قدیمی از باتريها براي تغذیه استفاده میکردند
که عمر و انداز ه آنها را محدود میساخت .همچنین در کاشتینههاي
تحریککنندهاي که احتیاج به توان به نسبت باالیی دارند ،مثل
کاشتینه کنترل مثانه که توان مورد نیاز خود را از یک دستگاه
خارجی دریافت میدارد ،باعث خواهد شد تا از توان محدود باتري
متضرر نشوند .شکل ( )2ساختار یک تحریککننده اعصاب بدون
باتری را نشان میدهد .از این دستگاه میتوان برای تحریک عمقی
مغز به منظور جلوگیری از بروز حمالت و اختالالت عصبی بهویژه در
بیماران پارکینسیون استفاده نمود [.]3

شکل :2تحریککننده اعصاب بدون باتري [.]3

کاشتینههاي پزشکی ارتقاء یافته میتوانند به بیماران براي رهایی
از آسیبهاي روانی ،بازیابی قدرت بینایی ،شنوایی ،قلبی و کاهش
درد یاري رسانند .از جمله این کاشتینههای پیشرفته میتوان به
ضربانساز قلب اشاره کرد .با توجه به دالیلی از جمله استرس و
پیری ،جمعیت تعداد بیماران مبتال به بینظمی ضربان قلب ساالنه
رو به افزایش است .ضربانساز مصنوعی قلب بهعنوان یک درمان،
نقش حیاتی در تنظیم ضربان قلب داشته و بهطور گسترده در جهان
استفاده میشود.
ضربانساز قلب ،محرکی الکتریکی است که ضربانهای الکتریکی
متناوبی را تولید کرده و آنها را بهسوی الکترودهایی که در سطح
قلب ،درون عضله قلب و داخل جداره قلب جاسازی شدهاند ،هدایت
میکند .تحریکی که بهسوی قلب فرستاده میشود باعث منقبض
شدن آن میگردد .این عمل قادر است در هنگام بیماری که قلب
نمیتواند به خودی خود تحریکی را با میزان مناسب ایجاد کند
بهعنوان محرک مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد .بیماریهای مهمی
که در آنها از ضربانساز قلباستفاده میشود بهعنوان بیماران قلب
مسدود شناخته شدهاند[.]4
ضربانساز از قطعات الکترونیکی و یک باتری کوچک ولی با طول
عمر باال طراحی شده است .باتری ضربانساز بهطور معمول میتواند
 10تا  12سال عمر کند .کاهش توان باتری باعث خواهد شد تا پای
بیمار دوباره به اتاق عمل و جراحی کشیده شود .براي تامین توان از
دسترفته باتری ضربانساز ،راهکارهاي گوناگونی در سالهاي گذشته
مورد استفاده قرار گرفته است .نخستین راه ،بهره بردن از سیمهایی
بود که توان مورد نیاز را از بیرون بدن به ریزسیستمهاي داخل بدن
انتقال میدادند اما چنین روشی با خطر ایجاد عفونت همراه بود و
پایداری سیستم را محدود میساخت[.]5
روش متداول دیگر ،بهره بردن از باتريهایی با ظرفیت باال ،عمر

طوالنی و غیرقابلشارژ دوباره است .این روش اگر چه بهصورت
مطمئن ،توان مورد نیاز کاشتینه را تامین میسازد اما به دلیل عمر و
چگالی انرژي محدود باتريها مدت زیادي دوام نمیآورد .درحقیقت
محدودیت در فضایی که میتوان در بدن به کاشتینه و باتري اختصاص
داد موجب استفاده از باتريهایی با ظرفیت نه چندان زیاد (تا سقف
 )6 A.hrمیگردد که وابسته به عملکرد و مصرف توان کاشتینه
باید پس از مدتی (بيشتر  5تا 10سال) بسته به نوع و جنس باتری
تعویض گردد .این تعویض مستلزم انجام عملهای جراحی است که
هم هزینه فراوانی را بر بیماران و سیستم درمانی تحمیل میکند و
هم براي سالمتی بیمار بسیار خطرناك است .عالوه بر این در برخی
کاشتینهها ،براي مدت طوالني به توان باال نیاز است که باتريهاي
یاد شده قادر به تامین آن نمیباشند .بهعنوان نمونه ،باتري تغذیه
کپسول آندوسکوپی یا تحریک عمقی مغز احتیاج به توان به مراتب
قویتری نسبت به کاشتینهای مثل سمعک مصنوعی گوش دارد[.]6
در روش سوم و پیشنهادی این مقاله ،با استفاده از انتقال بیسیم
توان ،یک منبع تغذیه بدون وقفه برای تامین توان از دست رفته باتری
ضربانساز قلب فراهم میشود .همانطورکه در شکل ( )3مشاهده
میشود ،راهکار پیشنهادی برای تامین توان مورد نیاز کاشتینه
ضربانساز قلب ،انتقال توان توسط سیمپیچهای تزویج شده که در دو
طرف بدن قرار خواهند داشت و با استفاده از روش تزویج الکتریکی
خواهد بود .بدین ترتیب که سیمپیچ فرستنده در بیرون از بدن و
یا در جلیقهای جایگذاری میشود و سیمپیچ گیرنده در درون بدن
و در خود کاشتینه ضربانساز قلب قرار خواهد داشت .با توجه به
محدودیتهای بدن انسان باید فرکانس و توان سیگنال انتقالی به
کاشتینه در حدود مشخصی محدود شود تا به بافتهای زنده بدن
آسیب نرساند .از دیگر مزایای استفاده از این روش میتوان به تعداد
عملهای جراحی که باید بر روي بیمار در طول مدتی از زندگی که از
کاشتینه بهره میبرد ،اشاره کرد که بسیار کاهش مییابد و تنها کافی
است چند روز یا چند هفته یکبار براي چند ساعت باتري کاشتینه
خود را حتی در خانه و یا محل کار شارژ نماید .به لطف طراحیهاي
جالب صورت گرفته در این زمینه حتی در این مدت زمانی که باتری
کاشتینه در حال شارژ دوباره است ،بیمار میتواند به فعالیتهاي
روزمره خود ادامه دهد .البته ظرفیت این باتریها نیز بهمرور زمان
کاهش مییابد و پس از تعداد دوره مشخصی از شارژ دوباره باید آنها
را تعویض نمود اما در حالت کلی این روش میتواند عمر مفید باتري
و در نتیجه فاصله زمانی بین اعمال جراحی را تا سه برابر افزایش دهد.

شکل :3نحوه قرارگیری سیستم انتقال توان بیسیم در ضربانساز .

در این مقاله در نظر است روشی برای انتقال توان بیسیم به قلب
مصنوعی ،با رفع مشکالت قبلی پیشنهاد شود .این روش پیشنهادی

براساس انتقال بیسیم به روش تزویج الکتریکی یا تزویج رزونانسی،
متکی بر استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی تولید شده در
فرکانس تشدید فرستنده است .این روش پیشنهادی ،به بیماران قلبی
که از ضربانسازهای قلب استفاده میکنند ،کمک میکند تا از دردسر
حمل تجهیزات ،خطرات ناشي از جراحیهای پرهزینه و مداوم خالص
شوند.
 -2استانداردهاي ایمنی
یکی از تفاوتهاي اصلي میان انتقال توان بیسیم و سیمی ،نگرانی
درباره توانی است که بهصورت تابشی ،جذب بافتهای بیولوژیکی
بدن ميشود .طبق آنچه گزارش شده است ،در فرکانسهاي پایینتر
از  100 Hzمیزان این جذب بسیار پایین بوده و در نتیجه افزایش
دماي قابل اندازهگیري در بافتها دیده نمیشود .اما در فرکانسهاي
باالتر این افزایش دما ممکن است موجب آسیب دیدن بافت یا آزار
بیمار شود .اگر چه تاکنون هیچ استاندارد بینالمللی بهطور اختصاصی
براي انتقال توان بیسیم درکاربردهاي پزشکی ارائه نشده است ،اما دو
استاندارد بینالمللی الکترومغناطیسی براي ایمنی عمومی وجود دارد
که میتوان از آنها بهعنوان مرجع استفاده کرد.
نخست استاندارد موسسه مهندسان برق و کامپیوتر امریکا ()IEEE
براي حدود ایمن تابش الکترومغناطیسی به بدن انسان و
دیگري کمیسیون بینالمللی حفاظت از اشعه غیریونیزاسیون
( )ICNIPRبراي محدود کردن تابش میدانهاي متغیر با زمان
الکتریکی و الکترومغناطیسی است .هر دوي این استانداردها حداکثر
تابش مجاز را تعیین کردهاند .استاندارد  IEEEبازه فرکانسی 1Hzتا
 300 GHzو توصیههاي  ICNIPRبازه فرکانسی  3Hzتا 300 GHz
را شامل میشود .در نتیجه هر دوي آنها فرکانس معمول براي
انتقال توان را که از 300 KHzتا  100 GHzاست ،در بر میگیرد.
این بیشینه تحمل ،طبق معمول بر اساس دو معیار بيشترين شار
مغناطیسی و بيشترين قدرت میدان الکتریکی تعیین میشود[.]7
در سیستم انتقال توان باید به طراحی چند پارامتر مهم خیلی دقت
شود ،یکی از این پارامترها انتخاب فرکانس کاری مناسب است.
تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی تولیده شده در فرکانس پایین بر
بدن انسان خیلی کم است ،اما از نظر سیستم انتقال تلفات توان
باالیی خواهیم داشت که در نتیجه منجر به راندمان کم خواهد
شد .از سوی دیگر انتقال توان در فرکانسهای باال میتواند با تولید
میدانهای الکترومغناطیسی قوی به بافتهای داخل بدن آسیب
برساند ،همچنین با تولید جریانهای باال به خود مدارهاي داخل
کاشینههای پزشکی آسیب بزند .اما توان باالیی را میتوان با تلفات
توان کم منتقل کرد .پس انتخاب فرکانسکاری مناسب خیلی مهم
است ،که هم به بافتهای درون بدن آسیب نرساند و هم با آن بتوان
توان باالیی با كمترين تلفات توان منتقل کرد و جدا از اینها باید با
استاندارهای بینالمللی مطابقت داشته باشد .مث ً
ال فرکانسهایی در
محدوده مگاهرتز تا گیگاهرتز خیلی میتوانند برای سالمتی انسان
ضرر داشته باشند .با توجه به جنبههای بيان شده و چالشهای
پیشروی ما در این بخش به بیان محدودههای فرکانسی و تاثیر
فرکانس بر روی بافتهای بدن انسان بحث خواهد شد و با توجه به
جنبههای ایمنی سعی خواهد شد تا به یک محدوده فرکانسکاری
مناسب و سازگار با بدن و استانداردهای موجود برسیم .همچنین در
ادامه این بخش با مطالعه و بررسی محدوده فرکانسی و میدانهای
الکترومغناطیسی تولید شده توسط سیستم انتقال توان بیسیم بر
روی سالمتی حیوانات و گروه خاصی از افراد جامعه مثل زنان باردار
فصلنامه
علمي -ترويجي
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سعی خواهد شد تا تاثیرات سیستم انتقال توان بررسی شود.
 -3تجربیات کلینیکی
دو استاندارد نام برده شده بر مبناي انجام آزمایشهاي کلینیکی
و مطالعات بالینی روي حیوانات آزمایشگاهی و انسانهاي داوطلب
بهدست آمده است .همانطورکه گفته شد ،در برخی کاربردهاي
انتقال بیسیم توان ،الزم است تابش بیشتري در مقایسه با
استانداردهای بيان شده ،صورت گیرد .در نتیجه ،ضروري است که
اثرات بالینی تابش بیش از حد مجاز مورد تحقیق قرار گیرد .براي این
کار آزمایشهاي بسیاري صورت گرفته که در ادامه به چند نمونه از
آنها اشاره شده است[.]8
 -1-3مطالعات سرطان و باروري

در زمینه سرطان و باروري بهویژه براي زنانی که در محل کار در
معرض تابش زیاد امواج الکترومغناطیسی قرار دارند ،مطالعاتی انجام
شده که هیچ یک از آنها نشان نمیدهد که تابش بیش ازحد منجر به
افزایش شدید ابتال به سرطان یا ناباروري گردد .البته كمابيش تمامی
این آزمایشها بر روي تعداد نمونه به نسبت کمی صورت گرفته است
که امکان یک داوري کلی را فراهم نمیآورد.
 -2-3مطالعات روي افراد داوطلب و یا حیوانات

براساس مطالعات انجام شده وقتی فرکانس از  100 KHzتا 10 MHz
افزایش مییابد ،اثر غالب تابش میدانهاي شدید از تحریک عصب
و ماهیچه به تولید حرارت تغییر میکند .در  100 KHzتنها یک
حس گزگز ایجاد میشود .اما در10 MHzسطح پوست گرم میگردد.
بنابراین باید تا جایی که ممکن است ،از تحریک و گرم شدن
بافتهاي حساس جلوگیري شود .بهعنوان نمونه مطالعات بسیاري
روي تعدادي فرد داوطلب براي تعیین میزان گرم شدن بافتهاي
تحت میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی  MRIصورت گرفته است.
تمامی این پژوهشها نشان میدهند که اگر تمام بدن براي زمان
کمتر از  30دقیقه زیر تابشی با نرخ جذب ویژه (4W/kg ،)SAR
باشد ،افزایش دما در بافتها کمتر از یک درجه سانتیگراد خواهد
بود .عالوه بر این گزارشهاي بسیاري درباره آزمایش روي حیوانات
آزمایشگاهی موجود است .بیشتر آنها ابراز میدارند که تابش حدود
 4W/kgاگر چه موجب افزایش دماي سریع بافت به میزان حدود یک
درجه میگردد ،اما پس از آن دما پایدار میشود و ساز و کار جذب
انرژي موجب افزایش بیشتر دما نميشود .تابش امواج مایکروویو به
مدت دو تا سه ساعت با  SARبین  100W/kgتا  140W/kgموجب
آب مروارید آوردن چشم خرگوشها شده است و دماي عدسی را تا
 43سانتیگراد افزایش داده است .بهعنوان نتیجهگیري باید گفت که
نرخ جذب ویژه  4W/kgیک حد آستانه در تامین ایمنی تابش است
[ .]8اما پرسش اساسی اینجاست که آیا سیستمهاي انتقال توان
کنونی میتوانند این استانداردها را برآورده سازند یا خیر؟
در مقام پاسخ باید گفت در مواردي که توان مورد نیاز کم است ،بهطور
معمول استاندارد رعایت میشود ،یا تابش در حد مقدار مجاز است
اما در مواردي که به ارسال بیش از 10وات توان نیاز است ،ممکن
است چگالی شار مغناطیسی به حدود  10μTیا حتی بیشتر برسد
که حداکثر مجاز حدود  3μTدر فرکانس 10MHzرا نقض میکند.
همانطورکه در شکل ( )4مشاهده میشود ،این میزان تابش در
فرکانسهای پایین توسط سیستم انتقال توان بیسیم استفاده شده
در ضربانساز قلب ،موجب تغییر دماي زیادي نمیشود و حساسترین
بافتها نیز قادر به تحمل آن هستند.
فصلنامه
علمي -ترويجي
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(الف)

(ب)
شکل :4توزیع دما در بدن توسط سیستم شارژ بیسیم برای ضربانساز قلب
تولید میشود( .الف) درجه حرارت در کل بدن انسان و موقعیت قرارگیری
سیستم انتقال؛ (ب) درجه حرارت در سطح مقطع ضربانساز.

 -4چالشهای طراحی
با وجود اینکه انتقال توان بیسیم یک راه حتمی براي تغذیه
کاشتینههای پزشکی است ،اما کماکان با مشکالت گوناگوني روبرو
است .در این بخش ابتدا چالشهاي طراحی سیستمی مطرح ميشود،
سپس بهصورت خاص چالشهاي سمت فرستنده و گیرنده بررسی
میشود.
 -1-4چالشهای سیستمی

همانطور که در شکل ( )5نشان داده شده است ،بهطور کلی با پنج
چالش اصلی در طراحی سیستمی مواجه هستیم .نخست ،اندازه و
ابعاد فرستنده و گیرنده است .از آنجا که فرستنده بهطور معمول در
خارج از بدن و گیرنده در داخل آن قرار دارد ،اندازه گیرنده کوچکتر

از فرستنده است و محدودیتهاي بیشتري براي آن وجود دارد.
بهعنوان نمونه اندازه یک کاشتینه پزشکی کمککننده به شنوایی
تنها حدود چند میلیمتر و یک کاشتینه ضربانساز حدود چند
سانتیمتر است .یک گرایش عمومی براي کاهش اندازه کل کاشتینه
و اشغال فضاي کمتر در بدن وجود دارد .این گرایش بهدرستي براي
طراحان سیمپیچهاي انتقال توان ،چالش بزرگی ایجاد کرده است.
زیرا با کاهش اندازه سیمپیچ ضريب کیفیت آن کاهش مییابد ،ضریب
تزویج کم میشود و فرکانسکاري باید باالتر برده شود که منجر به
جذب بیشتری در بافتهاي بدن میشود.

شکل :5چالشهای سیستم انتقال توان بیسیم[.]2

چالش دوم ،فاصله ارسال توان است .نسبت فاصله سیمپیچها به
قطر آنها یک عامل تعیینکننده و کلیدي است .وقتی که اندازه
سیمپیچها کوچک و فاصله بین آنها زیاد باشد ،ضریب تزویج بهشدت
کاهش مییابد .بهعنوان نمونه اندازه یک کپسول آندوسکوپی حدود
یک تا ده سانتیمتر است .به همین دلیل بازده انتقال توان در این
سیستمها در بدترین حالت به 0/3درصد میرسد.
چالش سوم ،مادهاي است که انتقال توان در آن صورت میگیرد .این
ماده از جهت میزان جذب الکترومغناطیسی در فرکانسکاري مهم
است .در این سیستم بهطور معمول سه محیط انتقال وجود دارد.
ابتدا هوا است که کمترین جذب را دارد .سپس بافت بدن وجود دارد
که جذب قابل توجهی انجام میدهد که وابسته به فرکانسکاري و
سطح توان میتواند منجر به افزایش دماي بافت و حتی آزار دیدن
بیمار شود .از آنجا که مدارات کاشتینههای پزشکی معموالً داخل یک
پوسته فلزي محافظت میشوند ،جریانهاي گردابی در فلز میتواند
منجر به اتالف توان شود .همچنین اگر سیمپیچ داخل پوسته فلزي
باشد ،توان کمی به آن خواهد رسید .درصد توان عبوري به ضخامت
پوسته وابسته است.
چالش چهارم ،ناهمترازي زاویهاي و محوري است .در حین انتقال
توان ممکن است محور سیمپیچها بهطور كامل بر هم منطبق نباشد
و فاصله افقی بین آنها ایجاد شود ،یا دو سیمپیچ بهطور كامل با
هم موازي قرار نگیرند .در چنین ناهمترازيهایی در هر دو صورت
ضریب تزویج کاهش یافته و بازده انتقال توان به شدت افت میکند.
سیستم باید بتواند مقدار مشخصی از این ناهمترازي را تحمل کند
تا در بدترین شرایط عملکرد سیستم متوقف نشود .بهعنوان نمونه
کپسول آندوسکوپی در مدت زمان عبور از سیستم گوارشی بارها
چرخ میزند و زاویه آن با سیمپیچ فرستنده توان تغییر میکند .برای
همین در طراحیهاي جدید سیمپیچهاي ویژهاي با مقاومت باال در
برابر ناهمترازي مد نظر است .چالش پنجم ،سطح توان مورد نیاز
است .در کاربردهایی مانند کاشتینههاي ضبط سیگنالهاي عصبی،
کمک به ناشنوایان و تحریک اعصاب ،توان مورد نیاز پایین و معموالً
جریانکاري متوسط زیر  10mAاست .از آنجا که بيشتر با کاهش
توان ،بازده نیز کاهش مییابد در این موارد رسیدن به بهترین طراحی

براي بازده بهینه مهمترین چالش است .در مقابل در سیستمهایی
مانند کاشتینه قلب مصنوعی که توان مورد نیاز بیشتر است ،مهمترین
چالش مدیریت افزایش دما و جذب انرژي در بافتهاي بدن است[.]2
 -2-4چالشهاي فرستنده

براي یک طراحی موفق باید تمامی چالشهاي هر دو سوي فرستنده
و گیرنده درك شود .در این بخش پنچ چالش اساسی که فرستنده
با آنها روبروست ،مطرح میشود .این چالشها در شکل( )6نشان
داده شدهاند.
نخستین چالش ،بيشترين توان انتقالی است .اگر چه پیش از طراحی
و پیادهسازي سیمپیچها و مدارها نمیتوان بهطور دقیق بيشترين توان
انتقالی را تعیین کرد .داشتن یک تخمین از آن براي لحاظ کردن
مسایل حرارتی و ایمنی ضروري است .با توجه به تغییر وضعیت
سیمپیچها نسبت بههم در حین انتقال توان و در نتیجه تغییرات
بازده ،باید بدترین حالت که كمترين بازده است شناسایی شود و توان
مورد نیاز ارسالی براي آن حساب گردد .بهعنوان نمونه توان مورد نیاز
براي کپسولهاي آندوسکوپی چیزي حدود  10تا  30میلیوات است.
بدترین بازده میتواند  0/3درصد باشد .در این حالت به توانی بیش از
10وات در فرستنده نیاز است .چالش دوم ،گستره ارسال توان است.
در برخی از سیستمها بازده توان میتواند در گستره بزرگی تغییر
نماید .بنابراین فرستنده باید بتواند توان ارسالی را در یک گستره
وسیع تغییر داده و براي تلفات کمتر توان و كمينه کردن ضررهای
ناشی از تابش الکترومغناطیسی به بیمار تنظیم نماید .چالش سوم،
بازده انتقال توان است .این بازده بهطور عمده به مدارهاي انتقال
توان و بهخصوص تقویتکننده توان مربوط است .در حقیقت انتخاب
فرکانسکاري به عوامل گوناگوني وابسته است .از جمله این عوامل
میتوان به اندازه سیمپیچها ،بازده در سمت گیرنده و فرستنده و نرخ
جذب ویژه اشاره کرد .پس از انتخاب فرکانس باید بهینهسازيهاي
مداري براي بهبود بازده انتقال توان در فرستنده انجام گیرد.
چالش چهارم ،ابعاد و وزن فرستنده است .اگر چه محدودیت در
این زمینه به اندازه گیرنده نیست اما چون معموالً نیاز است بیمار
هنگام استفاده از دستگاه انتقال توان ،به کارهاي روزانه خود برسد
و دستكم بتواند آزادانه راه برود ،بهتر است وزن و اندازه فرستنده
تا حد ممکن کمتر و سبک باشد .چالش آخر ،ایمنی بیشتر است.
ایمنی فرستنده دو مساله را شامل میشود .مورد نخست افزایش
حرارت مدارهاي فرستنده و مورد دوم ایمنی تابش الکترومغناطیسی
به بافتها است .گرماي ایجاد شده بيشتر ناشی از ترانزیستور قدرت
تقویتکننده و رساناي سیمپیچ است .این گرما در مواردي که توان
ارسالی بسیار زیاد است ممکن است مشکلساز باشد که بيشك باید
از خنکسازي استفاده شود[.]2

شکل :6چالشهای فرستنده[.]2

 -3-4چالشهاي گیرنده

درگیرنده که درون بدن قرار دارد نیز پنج چالش وجود دارد که در
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شکل ( )7دیده میشود.

شکل :7چالشهای گیرنده [.]2

چالش نخست ،توان مورد نیاز است .این توان براي کاربردهاي گوناگون
متفاوت است .براي مثال توان مورد نیاز کپسولهاي آندوسکوپی و
محركهاي اعصابی در حد چند میلی تا چند ده میلیوات است،
حال آنکه این مقدار براي ضربانساز قلب تا 15وات نیز میرسد .در
طراحی مدارات گیرنده نخستین چالشی که باید مدنظر قرار گیرد
بيشترين توانی است که باید به بار تحویل داده شود .چالش دوم،
ولتاژهاي تغذیه است .بار سیستم انتقال توان بیسیم مداراتی هستند
که ولتاژ تغذیه ثابتی میطلبند .مث ً
ال اگر مدارات دیجیتالی مانند
ریزپردازندهها وجود دارد ،ولتاژ به نسبت ثابت  1/5الی  3/8ولت باید
تامین شود .ولتاژ خروجی مدار با تغییر فاصله سیمپیچها یا موقعیت
آنها نسبت به یکدیگر تغییر میکند .به همین جهت به روشهاي
مداري خاصی براي دستیابی به ولتاژ ثابت مورد نظر نیاز است.
همچنین ممکن است به چند سطح ولتاژ نیاز باشد .چالش سوم ،بازده
توان در مدارات گیرنده است .هرچه توان کاهش و فرکانس افزایش
یابد این بازده کمتر خواهد بود .از آنجا که بار ،تعیینکننده میزان
توان است ،تنها عاملی که طراحان میتوانند بهینه نمایند فرکانس
است .در فرکانسهاي پایین این بازده میتواند تا  90درصد نیز برسد.
چالش چهارم ،پایداری و قابل اطمینان بودن توان است .نسبت به
یک سیستم سیمی ،انتقال توان سیستم بیسیم ناپایدارتر است .دلیل
این ناپایداري ،تغییرات فاصله و جهتگیري سیمپیچها نسبت بههم و
همچنین تداخالت میدانهاي خارجی با میدان اصلی است .در نتیجه
پایایی توان بیسیم براي بار غیرقابل پیشبینی است .طراحان باید
تمامی عوامل ناپایدارکننده را در نظر بگیرند و در هر یک از حاالتی
که منجر به کاهش یا قطع توان دریافتی میگردد ،رفتار مناسب و
امنی براي مدارات پیشبینی نمایند.
با توجه به كوچک بودن قطر سيمپيچها ،فركانس باید افزایش یابد كه

در طراحی ما با استفاده از یک مبدل کلیدزنی ولتاژ  DCبه یک ولتاژ
 ACبا فركانس  300KHZتبدیل خواهد شد .در بخشهای بعدی
مقاله علت اهمیت انتخاب فرکانس و وسواس در انتخاب فرکانسکاری
مناسب توضیح داده خواهد شد .یک نوسانساز یا تولیدکننده سیگنال
وظیفه تولید این فرکانس را بر عهده خواهد داشت.
چالش پایانی ،ابعاد و وزن گیرنده است .این اندازه از دو بخش ابعاد
سیمپیچ و ابعاد مدارها تشکیل شده است .اندازه سیمپیچ با افزایش
فرکانسکاري قابل کاهش یافتن است اما همانطورکه اشاره شد،
این کار موجب افت بازده ميشود .اندازه مدار بيشتر بهوسیله عناصر
غیرفعالی تعیین میشود .مث ً
ال تنظیمکننده ولتاژ در ورودي و خروجی
به خازنهایی نیاز دارد که بهطور معمول بزرگتر از حدي هستند که
در تراشه مجتمعسازي شوند .بهطور خالصه هدف اصلی در طراحی
گیرنده ،ساختن سیستمی کوچک ،با دامنه بزرگ ولتاژ ورودي ،پایدار
و داراي بازده قابلقبول در توانهاي کم و فرکانسهاي باال است[.]2
 -5مدار پیشنهادی
هدف از این بخش ارائه یک مدل سیستمی از انتقال توان بیسیم
برای تامین توان یک کاشتینه ضربانساز مصنوعی قلب بهصورت
بدون سیم و توضیح هر بخش از سیستم است.
همانطورکه در شکل ( )8نشان داده شده است ،کل سیستم را
میتوان متشکل از سه بخش دانست .بخش نخست که وظیفه ارسال
توان در هوا را بر عهده دارد که در بیرون از بدن قرار میگیرد و
میتواند متغیر یا بهصورت ثابت در جایی استقرار یابد .توان مورد نیاز
براي تغذیه مدارهاي این بخش به طور معمول بهوسيله باتري تامین
ميشود .باتری در بخش فرستنده به برق شهر كه یک ولتاژ  ACبا
فركانس  50 HZاست وصل میشود كه در ابتدا برق شهر توسط یک
مبدل  ACبه  ،DCتبدیل به یک ولتاژ  DCمیشود.
در ادامه كار ،این توان تولید شده با يك فركانس مشخص ،به یک
تقویتکننده توان که توان  ACرا به سیمپیچ اولیه یا سیمپیچ فرستنده
منتقل ميكند ،ارسال میشود .براي آنکه تشدید این سیمپیچها در
فرکانس دلخواه باشد و بیشترین بازده ممکن به دست آید ،از شبکه
تطبیق خازنی استفاده میگردد که بهطور معمول باید قابلیت تنظیم
و تغییر داشته باشد .عالوه بر این ،باید یک بخش مدیریت توان نیز
وجود داشته باشد تا با کسب بازخورد از توان دریافتی در سمت
گیرنده ،فرکانس کاري و سطح توان را تغییر دهد و تنظیم نماید .با
این کار میتوان به بازده بهتر و عملکرد بهینه دستیافت.
بخش دوم مربوط به تزویج مغناطیسی است که بهعنوان یک عنصر
اختیاري در بعضی از سیستمها براي انتقال توان با بازده مناسب به

شکل :8بلوک دیاگرام سیستم انتقال توان بیسیم پیشنهادی برای استفاده در کاشتینه ضربانساز قلب
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فاصلههاي دورتر ،از یک تشدیدکننده میانی نیز استفاده میکنند که
به نوعی نقش یک تقویتکننده توان را دارد.
بخش سوم گیرنده توان است که از سیمپیچ ثانویه و مدار تطبیق
خازنی آن ،مبدل ولتاژ  ACبه  DCو عمل یکسوسازی ،تنظیمکننده
ولتاژ ،شارژر باتري و مدار ارسال بازخورد تشکیل یافته است.
تنظیمکننده ولتاژ ممکن است از هر دو نوع خطی یا کلیدزنی باشد تا
سطح ولتاژ را به مقداري که شارژر با آن کار میکند برساند .اطالعاتی
که باید بازخورد شود طبق معمول شامل سطح توان دریافت شده،
اتمام شارژ ،شرایط ویژه که باید ارتباط قطع شود یا سطح شارژ
باتري براي نشان دادن در نمایشگر بیرونی است .این اطالعات باید با
مدوالسیونی با کمترین توان مصرفی ممکن و بهوسيله همین تزویج
مغناطیسی موجود ارسال شود .شارژر باتري با توجه به نوع باتري
انتخابی باید داراي روشهاي کاري مختلفی مانند جریان ثابت ،ولتاژ
ثابت باشد و پالسی باشد که بتواند زیاد شدن دماي باتري در زمان
شارژ و دیگر حاالت ناامن را کنترل نماید.

شکل :10کلیدزنی ایدهآل (کلیدزنی نرم).

 -6نتایج

 -1-6نتایج شبیهسازی

بهمنظور اینکه یک سیستم انتقال توان با بازدهی باال و تلفات توان
کم و در نتیجه انتقال بيشترين توان به بخش گیرنده طراحی کنیم،
باید یک تقویتکننده توان پرقدرت و با كمترين تلفات توان داشته
باشیم .سویچینگ یا کلیدزنی از مهمترین مسائل مربوط به داشتن
یک تقویتکننده توان است .شکل ( )9تغییر شکل موج از شکل موج
ایدهآل را نشان میدهد .هرچه ما بتوانیم عمل کلیدزنی ترانزیستور
توان را نزدیک به شکل ایدهآل خود مانند شکل ( )10طراحی کنیم
در نتیجه تلفات کاهش یافته و عمل کلیدزنی به بهترین نحوه ممکن
انجام خواهد شد ،خروجی ایدهآل سیستم انتقال مانند شکل ()11
میشود.
برای کاهش تلفات کلیدزنی باید سه شرط اصلی زیر برقرار باشد:
 -1درصورت نیاز به خاموش کردن ترانزیستور قدرت ،ولتاژ کلید
تا زمانی که جریان آن صفر شود حدود صفر نگه داشته شود.
یعنی با صفر نگه داشتن ولتاژ در لحظه خاموش شدن کلید باعث
کاهش همپوشانی جریان و ولتاژ شویم که بهاصطالح مدار به حالت
کلیدزنی نرم یا ایدهآل مانند شکل ( )10خواهد رفت.
 -2در صورت نیاز به روشن کردن ترانزیستور قدرت ،ابتدا ولتاژ آن تا
حدود صفر کاهش یابد و سپس جریان کلید شروع به افزایش کند.
 -3در زمان روشن کردن کلید همچنین باید نرخ تغییرات ولتاژ کلید
در حد امکان کم باشد .این شرط تضمین میکند که در صورت
بهوجود آمدن تغییرات جزئی در بار یا غیرایدهآل بودن المانهای
جانبی ،باز هم شرط دو فراهم شود.

پس از انجام شبیهسازی یک مدل از مدار معرفی شده برای شارژ
و کنترل عملکرد یک کاشتینه ضربانساز مصنوعی قلب بهصورت
بیسيم در آزمایشگاه پیادهسازی شده که در شکل ( )12نمایش
داده شده است .سیستم پیشنهادی در فرکانس  300 KHzمورد
سنجش قرار گرفته است .برای تست خروجی مدار گیرنده سیستم
انتقال توان بیسیم به 10عدد  LEDمتصل و توان انتقالی سیستم
مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ثبت شده از سیستم انتقال توان
بیسیم پیشنهادی ،مؤثر بودن ساختار پیشنهادی از نظر ارسال بهینه
توان ،حساس نبودن به دید مستقیم ،بازدهی باال و تلفات کم نسبت
به ساختارهای معمول بهکار برده شده در سیستم انتقال توان تاکید
خواهد داشت که در نهایت نمونه پیادهسازی شده در آزمایشگاه
قادر خواهد بود توان مورد نیاز یک کاشتینه ضربانساز قلب را با
بيشترين ولتاژخروجی  ،4/5 VDCبيشترين جریان خروجی 480mA
و بيشترين توان خروجی 2/16 wتامین کند.

شکل :9تغییر شکل موج از شکل موج ایدهآل [.]2

شكل ( :12الف)

شکل :11خروجی سیمپیچ فرستنده و سیمپیچ گیرنده.

 -2-6نتایج پیادهسازی

فصلنامه
علمي -ترويجي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال چهارم/شماره /8زمستان 13 1396

آن قطع خواهد شد.

(ب)

شکل :14اثر مقدار فاصله بر راندمان تقویتکننده توان

(ج)
شکل :12مدار پیادهسازی شده سیستم انتقال توان بیسیم :الف) مدار فرستنده
توان؛ ب) مدارگیرنده توان؛ ج) تست خروجی سیستم انتقال توان.

مقادیر المانها در طرح پیشنهادی نهایی مطابق جدول ( )1طراحی
شده است.
جدول :1مقادیر المانهای استفاده شده در سیستم انتقال توان بیسیم

 -7نتيجهگيری
در این مقاله پس از بررسی روشهای گوناگون انتقال توان بیسیم،
محدودیتها و چالشهای روشهای مختلف بررسی و پس از آن با
هدف پیشنهاد این روش برای کاشتینههای پزشکی و بهخصوص
کاشتینه ضربانساز مصنوعی قلب بررسی شد .در این مقاله سیستمی
برای تامین توان مورد نیاز یک ضربانساز مصنوعی قلب با استفاده
از روش انتقال توان بیسیم بهوسيله سیمپیچهای تزویج فرستنده و
گیرنده که یکی در داخل و دیگری بیرون از بدن و استفاده از روش
تزویج رزونانسی میباشد ،پیشنهاد شد .به منظور رعایت موارد ایمنی
محدودیتهای خاصی بر روی فرکانس و توان سیگنال انتقالی اعمال
شد تا به بافت زنده آسیب نرسد که در نهايت سیستم پیشنهادی
در باند فركانسی  300 KHzبا تطبيق امپدانسی مناسب بررسی شد
و یک نمونه از این سيستم در آزمایشگاه پیادهسازی شد كه قادر
به انتقال توان بیسیم به یک ضربانساز قلب در فاصلهی حدود
4سانتیمتری خواهد بود.
 -8مراجع

مقدار خازن و سلفهای مدار رزونانس طبق رابطه ( )1برای فراهم
شدن شرایط رزونانس طراحی شده است[.]2
(                                                                )1
سیستم انتقال توان بیسیم پیشنهادی در فاصلههای مختلف تست
شده است .شکل ( )14نرخ تغيير بازده انتقال توان برحسب تغيير
فاصله را نشان میدهد .همانطورکه در شکل ( )14مشخص میباشد
با افزایش فاصله ،مقدار توان ارسالی كاهش مییابد .یعنی انتقال
توان از فاصله  0/5سانتیمتری شروع خواهد شد و انتقال توان در
این تحقیق تا فاصله  4/5سانتیمتری ادامه خواهد داشت و پس از
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چکیده

تحلیل حوادث سیستم قدرت درس آموختههای ارزشمندی را جهت
شناسایی نقاط ضعف شبکه و انجام اقدامات اصالحی فراهم میکند.
در این مقاله به بررسی خروج واحد «اشکودا یک» نیروگاه مشهد و
بیبرقی پستهای شعاعی غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوقتوزیع
خراسان رضوی در شهریورماه  1395پرداخته میشود .در حادثهي
باال واحد نامبرده با عملکرد حفاظتهای اتصال کوتاه و کاهش
ولتاژ باسبارهای مصرف داخلی از مدار خارج شده و پستهای
غدیر و رضوی نیز بیبرق شدند .به دلیل عدم وجود ثباتهای با
نرخ نمونهبرداری باال و همزمان با ثبات خطای پست مشهد ،بررسی
حادثه و توالی اتفاقات مشکل شده و ازاينرو منحنی پارامترهای
رلهي حفاظتی خط و ژنراتور بهطور جداگانه بررسی شدند .تحلیلها
نشان داد پس از عدم پاکسازی خطا و گسترش حادثه اولیه ،وجود
نقص در واحد نیروگاهی ،ساختار و معماری نادرست شبکه منجر به
گسترش خاموشی به دو پست فوق شده است .تحلیل دقیق حوادث
از طریق ایجاد کارگروههای فعال با حضور متخصصان بخش تولید و
انتقال ،برنامهریزی دقیق و تحلیل هزینه  -فایده جهت رفع نقاط
ضعف و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در انجام اقدامات اصالحی
بهخصوص با توجه به واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی ،الزمه
تامین «برق مطمئن و اقتصادی» است.

کلمات کلیدی :افت ولتاژ ،پایداری گذرا ،سیستم تحریک ،سیستم قدرت
 -1مقدمه
امروزه با گسترش روزافزون سیستمهای قدرت و لزوم بهرهبرداری از
آنها در نقاط نزدیک به حدود پایداریشان بهخاطر مسائل اقتصادی،
حفظ امنیت سیستمهای قدرت به مسالهای بسیار مهم تبدیل شده
است .پایداری سیستم قدرت طبق تعریف عبارت است از توانایی
سیستم قدرت در باقی ماندن در حالت سنکرون در شرایط عملکرد
عادی سیستم و بهدست آوردن نقطه کار تعادل جدید پس از حادث
شدن اغتشاش در آن[ 1و  .]2در مطالعات امنیت دینامیکی سیستم،
مطالعات پایداری سیستم بهخصوص پایداری گذرا از اهمیت خاصی
برخوردار است .بهطور کلی پایداری گذرا یعنی قابلیت سیستم قدرت
در حفظ حالت سنکرونیزم بین ژنراتورهای شبکه ،آنگاه که تحت تاثیر
یک اختالل گذرای شدید از قبیل بروز یک خطا بر روی تجهیزات
خط انتقال ،فقدان تولید و یا از دست دادن یک بار بزرگ قرار گیرد.
پاسخ سیستم به چنین اختالالتی ،تغییرات بزرگ زوایای روتور
ژنراتور ،پخش بار قدرت ،ولتاژهای شین و دیگر متغیرهای سیستم را
درگیر میکند .اگر نتیجه تفکیک زاویهای بین ماشینها در سیستم
در داخل ناحیه خاصی قرار گیرد ،سیستم سنکرونیزم خود را حفظ
میکند .در صورتیکه اگر از دست دادن سنکرونیزم بهدلیل ناپایداری
گذرا بهوجود آید بهطور معمول در عرض دو تا سه ثانیه اختالل اولیه
مشهود خواهد بود .در ناپایداری گذرا نوسانات الکترومکانیکی مشاهده
میشود .نوسانات الکترومکانیکی در بسیاری از سیستمهای قدرت در
تمام دنیا وجود دارند .این نوسانات ممکن است برای یک ژنراتور یا
فصلنامه
علمي -ترويجي

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال چهارم/شماره /8زمستان 15 1396

یک نیروگاه ،محلی باشند (نوسانات محلی )1یا ممکن است تعدادی
ژنراتور را که به لحاظ جغرافیایی بهطور گسترده از یکدیگر فاصله
دارند ،درگیر کند (نوسانات داخل ناحیهای 1[ )2و .]3
از جمله روشهای مورد استفاده جهت بهبود پایداری گذرا عبارتند از [:]2
 رفع سریع خطای شبکه با بهکارگیری سیستمهای حفاظتی ومدارشکنهای سریع؛
 بهکارگیری رلههای وصل دوباره؛ بهکارگیری کلیدها و دژنکتورهای تک قطبی که فقط فاز معیوبرا قطع کنند؛
 استفاده از ماشینها و ژنراتورهایی با اینرسی باال و راکتانس کم؛ سیستمهای تحریک با پاسخ سریع و ضریب بهره باال از نوعتریستوری؛
 استفاده از شيرهاي سریع ( )Fast Valvingدر نیروگاهها؛ بهکارگیری ترمزهای مقاومتی در نیروگاهها) و …شکل ( )1عکسالعمل زاویه روتور را برای یک حالت پایدار و دو
حالت ناپایدار نشان میدهد .در حالت پایدار (حالت  )1زاویه روتور
ابتدا افزایش یافته ،به بيشترين مقدار خود میرسد و سپس کاهش
یافته و با دامنه در حال کاهش بهصورت نوسانی در میآید تا اینکه
بهحالت ماندگار میرسد .در حالت  ،2زاویه روتور بهطور پیوسته و
یکنواخت افزایش مییابد تا اینکه حالت سنکرون از دست برود .در
حالت  ،3سیستم ابتدا در نخستين نوسان پایدار است اما با افزایش
دامنه نوسانها به تدريج ناپایدار میشود .این شکل ناپایداری بهطور
كلي زمانی اتفاق میافتد که شرایط حالت ماندگار سیستم بعد از
خطا ،خود از دیدگاه «سیگنال کوچک» ناپایدار است و لزوماً به علت
اغتشاش گذرا اتفاق نمیافتد [.]4

شکل  :1پاسخ زاویه روتور به یک اغتشاش گذرا

همانطور که بيان شد بهکارگیری یک سیستم تحریک مناسب با
قابلیت پاسخدهی سریع به تقویت پایداری گذرا شبکه کمک زیادی
میکند .وظيفه اصلي سيستم تحريک ،تامين جريان مستقيم برای
سیمپیچ میدان ژنراتور سنکرون ميباشد .اگر چه در حالت کار
ماندگار ( )Steady Stateژنراتور ،مقدار اين جريان تحريک ثابت است،
اما به دلیل ماهیت دینامیکی سیستم قدرت که در آن بارها بهطور
پيوسته تغيير ميکنند و سيستم و اجزاء آن پيوسته در حال پاسخ
به اين تغييرات هستند ،سيستم تحریک باید قادر باشد با کنترل
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ولتاژ – و ازاينرو جریان تحریک – و تنظیم آن منطبق با تواناییهای
لحظهای کوتاه مدت ژنراتور ،در مقابل اغتشاشهای گذرا عکسالعمل
نشان دهد .از ديدگاه سيستم قدرت ،بايد سيستم تحريک به کنترل
موثر ولتاژ و تقويت پايداري شبکه کمک نمايد .اين سيستم بايد قادر
باشد بهمنظور تقويت پايداري گذرا به سرعت به اغتشاش پاسخ دهد و
بهمنظور تقويت پايداري سيگنال کوچک ،به تحريک ژنراتور سيگنال
مناسب را اعمال نمايد.
در ادامه مقاله به بررسی تاثیر متقابل میان حادثهای که در شبکه
فوقتوزیع استان خراسان رضوی در تاریخ  1395/06/04رخ داد
و واحد «اشکودا یک» نیروگاه مشهد که در این اغتشاش از مدار
خارج شد پرداخته شده است .در این حادثه همچنین دو پست
غدیر و رضوی که بهصورت شعاعی توسط پست 132 kVمشهد
تغذیه میشدند بیبرق شدند .دو سناریو جهت توالی اتفاقات وجود
داشت :نخست اینکه خطوط متصل به پست 132 kVمشهد ،به
دلیل افت شدید ولتاژ ،با حفاظت از مدار خارج شدهاند و پس از آن
واحد«اشکودا» بهدلیل رد بار گسترده از مدار خارج شده است .دوم
اینکه ابتدا واحد «اشکودا» از مدار خارج شده و سپس با عدم تعادل
تولید و مصرف و افت ولتاژ باسبارها ،خطوط بيانشده باز شدهاند.
ابتدا شرح کوتاهی از حادثه بیان شده و سپس سعی ميشود با بررسی
شکل موجها و مطالعه منحنیهای پارامترهای واحد و پست ،مشخص
شود آیا مولد مزبور آن چنان که باید به اتصالی مزبور پاسخ داده و
به حفظ پایداری شبکه کمک نموده و یا دامنه اغتشاش به حدی
بوده که فراتر از توانایی سیستم تحریک و گاورنر واحد بوده و از
اين رو تریپ آن اجتنابناپذیر بوده است .شایان ذکر است به دلیل
قدمت واحد «اشکودا» ،ثباتهایی با نرخ نمونهبرداری باال در سیستم
مانیتورینگ وجود ندارند و ثباتهای نصب شده با نرخ نمونهبرداری
پایین و غیرهمزمان با ثبات خطای پست ،تشخیص توالی اتفاقات را
مشکل میسازند.
 -2شرح حادثه
در ساعت  14:06مورخ  95/06/04خط پست132 kVشریعتی –
فارمد با طول 18کیلومتر با عملکرد حفاظت دیستانس زون یک فاز
 C-Nاز طرفین قطع گردید .فاصله محل خطا از پست شریعتی 11/3
کیلومتر ثبت شده است .خط از طرفین توسط ریکلوزر وصل و دوباره
به دلیل باقی بودن خطا ،از سمت پست فارمد قطع شد .از اينرو خط
از سمت پست شریعتی برقدار باقی مانده و مطابق اطالعات ثبت شده
در دستگاههای کیفیت توان پست شریعتی و فالت ریکوردر رلههای
حفاظتی ،اتصالی به مدت  0/75ثانیه به صورت فاز  ،C-Nمدت 1/3
ثانیه بهصورت دو فاز  B-Cو به مدت  4/5ثانیه بهصورت سه فاز ادامه
داشته (در مجموع  6/55ثانیه) است .مطابق گزارش حادثه ،پیمانکار
شهرداری در محدوده خط شریعتی – فارمد در فاصله  11کیلومتری
پست شریعتی مشغول به کار بوده و با خاکریزی زیر خط ،فاصله فاز
به زمین را به میزان دو متر کاهش داده است و سپس یک کامیون
در حالتی که محفظه بار آن باال بوده است از زیر خط عبور نموده و
ابتدا در حریم خط قرار گرفته و پس از برخورد با فاز  Cمنجر به قطع
آن شده است .در ادامه ،برخورد فاز قطع شده با فازهای دیگر باعث
آسیبدیدگی سیم در فازهای  Aو  Bو سهفاز شدن اتصالی شده است.
شکل( )2دیاگرام تکخطی شبکه در ناحیه حادثه و شکل ()3
اطالعات جریان ثبت شده در دستگاه کیفیت توان خط ایران خودرو
در پست شریعتی را نشان میدهد[.]5
طبق اظهار نظر نیروگاه ،در این حادثه واحد« اشکودا یک» با حفاظت

شکل  :2دیاگرام تکخطی شبکه در ناحیة حادثه

شکل  :3اطالعات جریان ثبت شده در دستگاه کیفیت توان خط ایران خودرو در پست شریعتی

كاهش ولتاژ و اتصال كوتاه باسبارهای مصرف داخلی تریپ نموده
و حفاظت قطع تحریک نیز فعال شده است .ضمن اینکه به دلیل
عملکرد حفاظت كاهش ولتاژ باسبارهای مصرف داخلی و قطع آنها
(پمپها ،فنها و …) توربین و بویلر نیز تریپ کردهاند .از سوی

دیگر به دلیل عدم عملکرد حفاظتهای خط مشهد – شریعتی و
تداوم اتصالی و کاهش ولتاژ در پست 132 kVمشهد ،حفاظت Under
 Voltageخطوط مشهد – شریعتی ،مشهد – رضوی و مشهد – غدیر
عمل کرده و خطوط باال را باز نموده است .بدین ترتیب پستهای
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شعاعی رضوی و غدیر نیز بیبرق شده و مشترکان مربوطه دچار
خاموشی گشتهاند.
انتظار بر این است که واحد «اشکودا یک» به این اغتشاش پاسخ داده
و با پاسخدهی سریع سیستم تحریک ،ولتاژ شبکه را تا حد امکان در
محدوده قابل قبول حفظ مینمود و همزمان با تغذیه اتصالی از طریق
خط مشهد – شریعتی ،زمینه عمل نمودن حفاظتهای خط باال را
فراهم آورده و با باز شدن کلید ،خطا ایزوله میشد .بدین ترتیب،
امکان تداوم تغذیه پستهای غدیر و رضوی نیز فراهم گشته و دامنه
خاموشی کاهش مییافت .البته باید توجه داشت تمام این موارد در
صورتی است که ضربه مگاواری وارد شده به واحد از توانایی آن فراتر
نبوده به گونهای که واحد بتواند با پاسخ مناسب سیستم تحریک،
پایداری بخشی از شبکه را تامین نماید .با توجه به اینکه در پست
شریعتی که نزدیکتر به محل خطا بوده و بالطبع شرایط حادتری
نسبت به پست مشهد داشته ،کاهش ولتاژ محسوسی ایجاد نشده و
رلههای ولتاژی پیکآپ نکردهاند و همچنین در سیستمهای کنترلی
و حفاظتی واحدها نشانهای از ناپایداری در اثر ضربه شبکه و نوسان
گزارش نشده ،میتوان نتیجه گرفت ضربه شبکه و میزان کاهش ولتاژ
به دلیل خطا در پست مشهد آنچنان حاد نبوده است.
در ادامه سعی میشود با بررسی منحنیهای مگاوات ،مگاوار و ولتاژ

واحد «اشکودا» و اطالعات ثبت شده رله خط مشهد – شریعتی،
عملکرد واحد «اشکودا یک» و سیستمهای حفاظتی و کنترلی آن
حین حادثه بررسی گردد.
 -3تحلی�ل نح�وه عملک�رد حفاظتهای ش�بکه فوقتوزیع و
ژنراتور واحد «اشکودا»
 1-3بررسی نحوه عملکرد حفاظتهای شبکه فوقتوزیع

مطابق شرح حادثه ،پس از وقوع حادثه اولیه با عملکرد عملگر وصل
دوباره خط شریعتی–فارمد ،حادثه گسترش یافته است .پس از بررسیها
مشخص شد  MCBمسیر ثانویة  CVTمربوط به حفاظتهای خط،
همزمان با وصل دوباره در پست شریعتی قطع شده است .با توجه
به وجود ترانس مچینگ در مسیر ولتاژی ،شايد جریان هجومی این
ترانس در زمان وصل دوباره خط ،باعث قطع شدن  MCBمزبور شده
است .با قطع شدن  MCBو از دست رفتن نمونه ولتاژی ،رله دیستانس
خط بالک شده است .از سوی دیگر ،حفاظت  DOC/EFخط نیز در
زمان وصل دوباره به دلیل پیکرهبندی رله ،غیرفعال میشود [.]5
بدین ترتیب با تداوم اتصالی ،خطا به پست شریعتی منتقل شده و
ترانسفورماتورهای اصلی هر  9واحد این نیروگاه با عملکرد حفاظت
خطاي زمين از مدار خارج و کلیدهای سمت پست آنها باز شدهاند.

شکل  :4دیاگرام تکخطی پست 132kVمشهد
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همچنین با توجه به ماتریس تریپ تعریف شده از سوی سازنده،
کلیدهای  GCBنیز در واحدهای گازی باز شدهاند .همچنین
ترانسفورماتورهای 132/63/20 kVبا عملکرد حفاظت  O.C.سمت
 63کیلوولت قطع گردیدهاند .از سوی دیگر ،با باقی ماندن اتصالی بر
روی خط شریعتی – فارمد ،دامنه حادثه گسترش یافته و از طریق
خطوط شریعتی – مشهد ( RS719و  )RS728این حادثه به پست
 132kVمشهد نیز سرایت کرده است .با توجه به اینکه پست فوق
جدیداالحداث میباشد تنها یکی از مولدهای نیروگاه مشهد (واحد

اشكودا )1بر روی این پست قرار دارد .شکل ( )4دیاگرام تکخطی
این پست را نشان میدهد [.]6
مطابق نتایج شبیهسازیهای انجام شده ،میزان جریان خطای هر خط
مشهد  -شریعتی در این حادثه و به ازای مقاومت خطای صفر ،در
خطای تکفاز به زمین برابر و در خطای سهفاز برای هر فاز برابر A
 377میباشد .بنابراين با توجه به منحنی عملکرد رله ،اصوالً امکان
تشخیص خطا توسط هیچ کدام از زونهای رله دیستانس میسر نبوده
است .همچنین در مورد رله  ،DOC/EFبا توجه به منحنی قطع رله،

شکل  :5ضربة مگاواری شبکه در پست  132كيلوولت مشهد در نرمافزار ديجسايلنت

شکل  :6منحنی پارامترهای ژنراتور واحد «اشکودا» حین حادثه
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شکل  :7منحنی جریانهای فاز و ولتاژ یک فاز در پست 132 kVمشهد

برای جریان خطای سهفاز ،رله پیکآپ نخواهد کرد و برای خطای
زمین نیز به دلیل اینکه بعد از  0/7ثانیه خطا از تکفاز به دو و سپس
سهفاز تغییر یافته و زمان عملکرد رله با توجه به منحنی قطع و
میزان جریان اتصالی ،حدود  2ثانیه بوده ،بنابراين این رله نیز عملکرد
نداشته است .بنابراین امکان تشخیص خطا توسط رلههای حفاظتی
خط به دلیل ساختار شبکه ،باال بودن امپدانس مسیر و پایین بودن
ظرفیت مولد «اشکودا» – و بالطبع پایین بودن جریان خطای جاری
شده از سمت ژنراتور– میسر نبوده است .شایان ذکر است صحت
رلههای باال و اعمال تنظیمات آن با توجه به مدارک ،مورد تایید قرار
گرفته است [.]5

 2-3بررسی عملکرد واحد «اشکودا»

مطابق با تئوری موضوع ،سیستم تحریک ژنراتور واحد «اشکودا»
میبایست با پاسخ مناسب به اغتشاش سیستم ،ضربه مگاواری شبکه
را پاسخ داده و ولتاژ پایانه را در محدوده قابلقبول– با توجه به
قابلیتهای کوتاهمدت ژنراتور -حفظ نماید و همچنین با تغذیه جریان
اتصالی ،امکان تشخیص خطا را توسط رلههای حفاظتی فراهم کند.
شکل ( ،)5منحنی توان راکتیو ژنراتور را با فرض عدم وجود  AVRکه
با استفاده از دک شبکه برق استان خراسان در نرمافزار ديجسايلنت
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شبیهسازی شده نشان میدهد .ضربه مگاواری با پیک به میزان 90
مگاوار در شکل دیده میشود .شایان ذکر است توان ظاهری نامی
واحد يادشده 75 MVA ،است.
شکل ( )6نیز منحنی پارامترهای ژنراتور واحد اشکودا یک را که
توسط ثبات نصب شده ،ثبت گردیده است نشان میدهد [.]7
مطابق با منحنیهای ثبت شده در ثبات واحد ،با بروز خطا ،ولتاژ
پایانه ژنراتور در کمتر از دو ثانیه افت شدیدی کرده و رله ولتاژ پايين
باسبار مصرف داخلی واحد نیز پیکآپ نموده است .از سوی دیگر،
حفاظت قطع تحریک نیز در اثر نوسان توان ناشی از عملکرد ریکلوزر
خط دچار خطا ،فعال شده است .شکل ( )7جریانهای فاز و ولتاژ فاز
اول را در پست مشهد نشان میدهد.
آنچنانکه در شکل ( )7مشاهده میشود در ابتدا جریانهای سهفاز
پیک قابل مالحظهای داشتهاند (با توجه به محاسبات در حدود -1/4
 1/3جریان نامی ژنراتور) که نشان از پاسخ ژنراتور به اتصالی است
اما بالفاصله دامنه جریانها افت نموده به گونهای که به محدوده
 150-250آمپر رسیدهاند و دوباره دچار افزایش و کاهش شدهاند.
همچنین منحنی ولتاژ فاز نخست نشان میدهد که مقدار ولتاژ به
بازهي  30-40 kVرسیده که در مقایسه با ولتاژ نامی فاز به زمین

که برابر میباشد ،افت بسیار زیادی (در حدود  )%50را نشان میدهد
(منطبق با شکل ( )6و منحنی ولتاژ؛ این در حالی است که در  2ثانیه
اول ،فاز اول درگیر خطا نبوده است) .بنابراین میتوان نتیجه گرفت با
شدیدتر شدن اغتشاش و تبدیل اتصالی به دو و سپس سهفاز ،سیستم
تحریک ژنراتور در مقابله با ضربه وارده از شبکه ناتوان و روتور دچار
نوسان شده و با افزایش دور به حدود( 3150 RPMمطابق با شکل
( )6و منحنی سرعت) ژنراتور از شبکه جدا میگردد .در نهایت با
عملکرد حفاظتهای اتصال كوتاه و ولتاژ پايين ،ژنراتور تریپ نموده و
خطوط 132 kVمشهد – شریعتی ،مشهد – غدیر و مشهد – رضوی
نیز با حفاظت  U.V.قطع و پستهای غدیر و رضوی بیبرق شدهاند.
بهطور كلي در برخی موارد گذشته ،پدیده به اصطالح قفل کردن
سیستم تحریک در این واحد مشاهده شده که بهنظر میرسد در
این حادثه نیز تکرار شده است؛ بدین معنی که سیستم تحریک از
پاسخگویی متناسب با نیاز شبکه و اغتشاش ،عاجز میماند که بيشك
قدمت و فرسودگی واحد نیز در این مساله نقش داشته و مسائل فراواني
را در بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری آن ایجاد مینماید .همچنین باید
توجه داشت به دلیل نقص ،کانال دستی سیستم تحریک در مدار
بوده است که پاسخگویی سریع را در عمل ناممکن میسازد .بنابراین
بهنظر میرسد عدم پاسخدهی مناسب ژنراتور به اغتشاش ،باعث افت
شدید ولتاژ و خروجهای بعدی شده است .اگرچه مستندات تست
دورهای رلههای حفاظتی واحد «اشکودا» ،حاکی از درستي عملکرد
آنهاست اما منطق حفاظت اتصال كوتاه ژنراتور باید مورد بررسی
قرار گیرد ،چنانچه این حفاظت به صورت کنترل شده با ولتاژ باشد
نیاز به هماهنگسازی با حفاظتهای شبکه دارد .همچنین با توجه
به افزایش بسیار زیاد سرعت روتور ،سیستمهای کنترلی و حفاظتی
واحد بایستی مورد بررسی قرار گیرند .عملکرد حفاظت کاهش ولتاژ
باسبارهای مصرف داخلی واحد نیز – چه به دلیل تنظیمات نامناسب
و چه بهدلیل عدم پاسخ ژنراتور به حفظ پایداری ولتاژ  -مورد قبول
نمیباشد .مشابه این گونه عملکرد نامناسب رلههای  U.V.باسبارهای
کرات مشاهده
مصرف داخلی واحدهای نیروگاهی در حوادث شبکه به ّ
شده که از آن جمله میتوان به خروج سه واحد نیروگاه فردوسی
به دلیل عملکرد حفاظت فوق ،در حادثه مهرماه  1391پست توس
اشاره کرد.
بنابراین نخست به دلیل ساختار شبکه و پایین بودن جریان خطا،
امکان تشخیص خطا توسط رلههای حفاظتی خطوط مشهد–
شریعتی میسر نبوده و دوم اينكه واحد «اشکودا یک» به دلیل نقص
در سیستمهای کنترلی نتوانسته به اغتشاش شبکه پاسخ داده و در
پايان از مدار تولید خارج شده است .در اینجا باید توجه داشت ،قدمت
واحد «اشکودا» مسائل گریزناپذیری را در بهرهبرداری و عملکرد این
واحد به وجود میآورد که با عنایت به این موضوع ،تغذیه دو پست
شعاعی تنها از این واحد ،مطلوب نبوده و بایستی نسبت به اصالح
ساختار شبکه در این خصوص اقدام نمود.
 -4نتیجهگیری
طی حادثه شهریورماه  1395شبکه فوقتوزیع خراسان رضوی پس
از عملکرد عملگر وصل دوباره خط و گسترش حادثه اولیه ،واحد
«اشکودا یک» نیروگاه مشهد با حفاظتهای اتصال کوتاه و کاهش
ولتاژ باسبارهای مصرف داخلی از مدار خارج و حفاظت قطع تحریک
واحد نیز فعال گشت .همچنین پستهای شعاعی غدیر و رضوی
بیبرق شدند .جهت توالی اتفاقات دو حالت متصور بود :نخست؛
خروج پستهای غدیر و رضوی بهدلیل افت شدید ولتاژ ناشی از

خطا و سپس رد بار گسترده و تریپ واحد «اشکودا» ،دوم؛ خروج
واحد «اشکودا» به دلیل خطا و سپس بیبرقی دو پست نامبرده .به
دلیل عدم وجود ثباتهای دقیق و همزمان ،امکان تطابق زمانهای
خروج وجود نداشت .از این رو منحنیهای ولتاژ و جریان باسبارها
و پارامترهای ژنراتور بهطور مجزا بررسی شد .تحلیلها نشان داد
نخست به دلیل ساختار شبکه و پایین بودن جریان اتصالی ،اصوالً
امکان تشخیص خطا توسط رلههای حفاظتی خط حتی با تداوم تولید
مولد «اشکودا» میسر نبوده است .دوم واحد «اشکودا» به دلیل ضعف
سیستم تحریک ،پاسخ مناسبی به اغتشاش شبکه نداده و با افت ولتاژ
شدید پایانه ژنراتور ،نوسانی شدن و افزایش سرعت روتور ،ژنراتور از
شبکه جدا و پس از حدود  5ثانیه از مدار خارج شده است .پس از
آن خطوط مشهد–شریعتی ،مشهد–غدیر و مشهد–رضوی نیز باز
نمودهاند .جهت پیشگیری از تکرار حوادث بيانشده ،پیشنهاد ميشود
درستي عملکرد رلههای حفاظتی چه به لحاظ برنامههای تست و
نگهداری و چه به لحاظ عملکرد آنها در شرایط خاص شبکه مورد
توجه بیشتری قرار گیرد .همچنین نظر به نقش بسیار مهم سیستم
تحریک در عملکرد ژنراتور و پایداری شبکه بایستی تا حدامکان
نقصهای مربوط به آن را در واحدهای نیروگاهی برطرف و بهینهسازی
نمود .به لحاظ ساختار و معماری شبکه نیز ،قرار دادن تنها یک واحد
ضعیف بر روی پست 132 kVمشهد مورد قبول نمیباشد و پیشنهاد
ميشود جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه ،در انتقال سایر واحدهای
نیروگاه مشهد به سطح 132 kVتسریع شود .از سوی دیگر باید توجه
داشت استفاده از عملگرهای ریکلوزری نیاز به مطالعات جامعتري در
خصوص تاثیر نوسانها بر روی سیستمهای حفاظتی و کنترلی شبکه
و همچنین تاثیرات مخرب برقراری دوباره خطا شامل ایجاد نوسانات
بزرگ بر روی ژنراتورها ،ایجاد ضعفهای عایقی در آنها و ضربههای
شدید بر روی سیستمهای کنترلی الکتریکی و همچنین مکانیکی
واحدها دارد.
پينوشتها

Local Oscillations
2 Inter-aria Oscillations
1

مراجع
-1آقا محمدی ،م .ر.؛ خورمیزی ،ا .ب .و رضایی ،م« .)1388( .تأثیر عدم دقت
پارامترهای ژنراتور سنکرون بر عملکرد پایداری گذرای ژنراتورها و سیستم قدرت».
بیست و چهارمین کنفرانس بینالمللی برق  ،PSC2009تهران ،ایران.
 -2دهقانی ،ح« .)1390( .بهبود پایداری در سیستمهای قدرت جهت جلوگیری از
 Blackoutبا استفاده از  PSSو ادوات  .»FACTSبیست و ششمین کنفرانس
بین المللی برق  ،2011 PSCتهران ،ایران.
 -3عبداللهی ،ح .و جاذبی ،س« .)1384( .اثر  SVCبر پایداری گذرای ژنراتورهای
سنکرون در مدل دینامیک سیستم قدرت» .هشتمین کنفرانس دانشجویی
مهندسی برق ،کرمان ،ایران.
 -4محمدی ،س.؛ فراهانچی برادران ،م .و احمدی ،ر« .)1392( .پیشبینی پایداری
گذرا توسط شکل موج ولتاژ و با استفاده از روشهای خوشهبندی الگوریتم FCM
و  .»LSSVMبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران ،مشهد ،ایران.
« -5گزارش بررسی حادث iمورخ  95/06/04شبکة فوق توزیع خراسان رضوی».
دفتر فنی انتقال ،شرکت برق منطقهای خراسان.
 -6پایگاه اطالعرسانی اینترانت شرکت برق منطقه ای خراسان.
 -7مستندات و مدارک حادثه  95/06/04شرکت مدیریت تولید برق مشهد.
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تحلیل اثر سایه
بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ باالی فتوولتايیک
محمد نیکخوی /موسسه آموزش عالی خراسان Mohammad.Nikkhou@Khorasan.ac.ir /
جاوید خراسانی /موسسه آموزش عالی خراسانJkhorasani@Khorasan.ac.ir /

چکیده

استفاده از انرژی خورشیدی بهعنوان یک انرژی پاک و کارآمد در
سیستمهای قدرت ،بهسرعت در حال گسترش میباشد .با افزایش
میزان وابستگی سیستم قدرت به مولدهای فتوولتايیک ،نگرانیهای
جدیدی نسبت به عملکرد دینامیکی سیستم قدرت بروز میکند.
توان خروجی مولدهای فتوولتايیک با گذر ابر و ایجاد سایه بر روی
آنها که احتمال و تعداد وقوع آن نیز زیاد میباشد -در مدتزمان
کوتاهی بهشدت کاهش مییابد و برتوازن توان ،ولتاژ و فرکانس
ن حال پدیده سایه
سیستمهای قدرت بسیار تاثیر میگذارد .با ای 
و تاثیر آن بر فرکانس شبکه ،پایداری ،ولتاژ و  ...در سیستم قدرت
تاکنون چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است .بهعالوه،
متاسفانه در نرمافزار دیگسایلنت که ازجمله نرمافزارهای مهم و
پرکاربرد در زمینه تحلیل سیستمهای قدرت میباشد ،امکان تحلیل
پدیده سایه گنجانده نشده است .بدین منظور در این مقاله با استفاده
از زبان برنامهنویسی دیگسایلنت ( )DPLمدلی برای شبیهسازی
رفتار سیستم فتوولتايیک در شرایط وقوع سایه ،پیشنهاد ميشود.
همچنین از این مدل برای مطالعه پدیده سایه و اثر آن بر رفتار
دینامیکی یک سیستم قدرت  9باسه در شرایط نفوذ باالی تولید
فتوولتايیک استفاده میشود .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با
افزایش میزان نفوذ ،پروفیل ولتاژ و فرکانس شبکه قدرت در شرایط
گذرای ناشی از وقوع سایه از حالت قابلقبول فاصله میگیرد.
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کلمات کلیدی :سیستمهای تولید فتوولتايیک ،درصد نفوذ ،سایه،
زبان برنامهنویسی دیگسایلنت
 -1مقدمه
امروزه نگرانیهایی نسبت به گرم شدن کره زمین ،امنیت انرژی ،رشد
جمعیت ،افزایش مصرف انرژی و تمام شدن منابع انرژی فسیلی وجود
دارد .بههمین دلیل کشورهای مختلف در سراسر جهان توجه ویژهای
به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارند[ .]1انرژی تجدیدپذیر یک
منبع تولید انرژی پایانناپذیر ،ارزان و در دسترس است که توانایی
تامین نیازهای انرژی در جهان را دارد [.]2
با پیشرفت فناوري و کاهش هزینههای سرمایهگذاری ،ظرفیت
جهانی نصبشده سیستمهای تولید برق تجدیدپذیر بهسرعت در
حال افزایش است [ .]3یکی از مهمترین این منابع ،انرژی خورشیدی
است که بدون محدودیت در دسترس میباشد .بهوسیله سیستمهای
فتوولتايیک میتوان از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده
کرد .تولید فتوولتايیک بهرغم داشتن هزینه باال ،به دالیلی چون عدم
آلودگی ،عدمنیاز به تعمیر و نگهداری ،نصب و راهاندازی آسان و
… ،بر سایر انواع برتری یافته و بهطور روزافزونی در حال گسترش
میباشد[ .]4با توجه به مطالعههاي انجامشده توسط اتحادیه صنایع
فتوولتايیک اروپا ،سریعترین رشد بازارهای فتوولتايیک مربوط به
سیستمهای فتوولتايیک متصل به شبکه است [ .]5با این حال،
وابستگی توان تولیدی فتوولتايیک به شرایط محیطی ،از جمله
نقاط ضعف این سیستمها است که منجر به نگرانیهای جدیدی در

مورد عملکرد سیستم قدرت در شرایط نفوذ باالی تولید فتوولتايیک
شده است .پدیده سایه ،ناشی از ابرها ،یکی از این شرایط محیطی
غیرقابل پیشبینی است[ .]6توان خروجی سیستمهای فتوولتايیک
در اثر وقوع سایه در یک بازه زمانی کوتاه ،به میزان قابل توجهی
تغییر میکند .این تغییر توان خروجی بر پروفیل ولتاژ ،کیفیت توان،
فرکانس و عملکرد سیستم قدرت تاثیر میگذارد .تعداد دفعات رخداد
پدیده سایه در سیستم فتوولتايیک نسبت به خطاهای معمول شبکه
بهمراتب بیشتر است .بر این اساس بررسی پایداری سیستم قدرت در
زمان وقوع این اختالل ،که منجر به تغییر شرایط کارکرد میشود،
امری ضروری به نظر میرسد .از سوی دیگر ،انتظار میرود نفوذ باالی
ل توجهی بر دینامیک سیستم قدرت
سیستمهای فتوولتايیک تاثیر قاب 
داشته باشد که خود بر اهمیت مطالعه شرایط وقوع سایه میافزاید.
نرمافزار دیگسایلنت نرمافزاری شناختهشده و مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران در زمینه مطالعات سیستم قدرت و شرکتهای برق
منطقه در ایران میباشد .تاکنون مطالعه پدیده سایه با استفاده از
این نرمافزار مورد بررسی قرار نگرفته است .در واقع مدل سیستم
فتوولتايیک گنجاندهشده در نرمافزار دیگسایلنت ،قابلیت شبیهسازی
و تحلیل پدیده سایه را ندارد .در این مقاله ضمن تعریف یک مدل
سیستم فتوولتاييک بهمنظور مدلسازی پدیده سایه؛ تاثیرات
دینامیکی پدیده سایه بر ولتاژ باسهای مختلف و فرکانس یک شبکه
قدرت برای مقادیر مختلف نفوذ فتوولتايیک مورد بررسی قرارگرفته
است.
بخش دوم مقاله به بیان مساله و مدلسازی سیستم فتوولتايیک در
شرایط سایه میپردازد .در بخش سوم سیستم مورد مطالعه معرفی
شده است .بخش چهارم به ارائه و تحلیل نتایج شبیهسازی در شبکه
مورد مطالعه میپردازد و بخش پنجم و پاياني ،به جمعبندی نتایج
حاصل از شبیهسازی اختصاصیافته است.
 -2بیان مساله
برخالف ژنراتورهای متداول تولید برق نیروگاهی ،مولدهای
فتوولتايیک بدون اینرسی میباشند[ .]7بنابراین میزان تولید برق
سیستمهای فتوولتايیک با تغییر شدت تابش بهسرعت تغییر میکند.
با افزایش ظرفیت تولید فتوولتايیک متصل به شبکه ،مقدار قابل
توجهی از تولید شبکه با تولید فتوولتايیک جایگزین شده است.
از آنجایی که این واحدها بيشتر بهعنوان منابع توان اکتیو مورد
استفاده قرار میگیرند ،براین اساس هیچ توان راکتیوی از طریق این
منابع تولید نمیشود .به دلیل ویژگیهای متفاوت تولید فتوولتايیک
نسبت به سایر سیستمهای متداول تولید برق ،سطح نفوذ باالی تولید
فتوولتايیک میتواند بهطور قابلتوجهی بر عملکرد حالت دايمی و
همچنین پایداری دینامیکی سیستم قدرت اثر بگذارد[.]8
کاهش شدت تابش ناشی از جابهجا شدن ابرها در آسمان و ایجاد
سایه بر آرایههای فتوولتايیک ،باعث کاهش قدرت خروجی سیستم
فتوولتايیک ميشود .بر این اساس پدیده سایه بهعنوان یک مساله
طبیعی مهم و اجتنابناپذیر بهطور جدی بر کارکرد سیستمهای
فتوولتايیک تأثیرگذار است .از طرفی ،این پدیده نسبت به دیگر
خطاهای معمول سیستم قدرت از قبیل اتصالکوتاه و  ...بهمراتب
بیشتر رخ میدهد و بهعنوان یک عامل محدودکننده تاثیر قابلتوجهی
بر عملکرد سیستم قدرت میگذارد .ازاینرو مطالعه عملکرد سیستم
قدرت در زمان وقوع سایه در شرایط نفوذ باالی تولید فتوولتايیک
اهمیت بسزایی دارد.

 -1-2مدلسازی اثر سايه

ت مدل سیستم فتوولتايیک نرمافزار دیگسایلنت
با توجه به محدودی 
در تعریف رخداد سایه ،در این مقاله با استفاده از زبان برنامهنویسی
دیگسایلنت ( ،)DPLمدل جدیدی از سیستم فتوولتاييک بهمنظور
تحلیل عملکرد شبکه قدرت در شرایط وقوع سایه ارائهشده است .در
این مدل یک سیستم با ظرفیت تولید  Pmaxpvدر نظر گرفتهشده است.
فرض میشود در مدتزمان شروع تا کامل شدن سایه ،یعنی از  Tsتا
 ،Teتوان تولیدی فتوولتايیک از  Pmaxpvبه  Pminpvکاهش یابد .در این
مقاله این تغییر توان ،برای سادگی مطابق شکل() 1بهصورت خطی
در نظر گرفتهشده است [.]9

شکل  :1مدل کاهش توان سیستم فتوولتائیک

-2-2مدل سیستم فتوولتايیک

برای مدلسازی حداقل توان تولیدی سیستم فتوولتايیک ،مطابق
شکل( ،)2از یک ژنراتور استاتیک در نرمافزار دیگسایلنت با توان
تولیدی  Pminpvاستفادهشده است .همچنین از یک ژنراتور سنکرون
با توان تولیدی  Pmaxpv - Pminpvبرای مدلسازی کاهش توان سیستم
فتوولتايیک استفادهشده است.
کاهش توان سیستم فتوولتايیک ،از طریق کاهش پلهای گشتاور
مکانیکی ورودی ژنراتور سنکرون در پلههای زیاد با استفاده از زبان
برنامهنویسی دیگسایلنت ( )DPLمدلسازی شده است .هر کاهش
پلهای توان ،بهعنوان یک رویداد در سیستم قدرت برای بررسی
پایداری دینامیکی ،تعریف شده است.

شکل  :2مدل سیستم فتوولتايیک

 -3سیستم موردمطالعه
شبیهسازیهای این مقاله بر روی شبکه استاندارد  9باس IEEE
انجامشده است .همانطورکه در شکل ( )3مشاهده میشود مدل
سیستم فتوولتايیک توصیفشده بهمنظور تحلیل عملکرد شبکه
قدرت در شرایط وقوع سایه ،در باس  7گنجاندهشده است .اطالعات
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مربوط به ظرفیت تولید فتوولتايیک در درصدهای نفوذ مختلف در
جدول ( ،)1ظرفیت ژنراتورها و دیماند بارها در جدول ( )2و همچنین
اطالعات مربوط به پارامترهای گاورنر استفاده شده در سیستم مورد
مطالعه در جدول ( )3ارائه شده است.
در این مقاله ،میزان نفوذ بهصورت نسبت توان تولیدی فتوولتايیک
بهکل توان تولیدی تعریف میشود.

-3نتایج شبیهسازی
در شبیهسازی سیستم  9باس فرض میشود که سایه از ثانیه  30تا
 95بهتدریج افزایش مییابد .چنانکه پيشتر گفته شد ،تغییر توان
خروجی فتوولتايیک در این مقاله برای سادگی خطی فرض شده
است .شکل ( )4این تغییرات را در دو سطح نفوذ مختلف در شرایط
وقوع سایه نشان میدهد.

شکل  :3شبکه استاندارد  9باس IEEE

جدول  :1ظرفیت فتوولتايیک در نفوذهای مختلف()MW
شکل  :4تغییر توان خروجی مدل سیستم فتوولتايیک در دو سطح نفوذ % 4/5و
% 8/5در شرایط وقوع سایه

جدول  :2ظرفیت واحدهای تولید و دیماند بارها

شکل ( )5فرکانس شبکه را در دو سطح نفوذ  %4/5و  %8/5در شرایط
سایه نشان میدهد .همانطورکه مالحظه میشود با افزایش نفوذ
فتوولتايیک ،فرکانس شبکه قدرت در شرایط وقوع سایه کاهش
مییابد .البته با فرض اینکه محدوده مجاز تغییرات فرکانس شبکه
در حدود  %±0/1باشد ،در شرایط نفوذ یاد شده ،سیستم همچنان در
محدوده قابل قبولی از کارکرد قرار دارد.

جدول  3اطالعات پارامترهای گاورنر IEESGO

شکل  :5فرکانس شبکه در نفوذ های مختلف در شرایط وقوع سایه

شکلهای( )6و ( )7تغییرات ولتاژ باسها را در شرایط سایه به ترتیب
در دو سطح نفوذ %4/5و  %8/5نشان میدهد.
مالحظه میشود با افزایش نفوذ فتوولتاييک در شرایط وقوع سایه،
افت ولتاژ نقاط مختلف سیستم در شرایط سایه نسبت به شرایط
بهرهبرداری عادی افزایش مییابد.
شکلهای ( )8و ( )9تغییرات توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون سیستم
قدرت را به ترتیب در دو سطح نفوذ  %4/5و  %8/5در شرایط سایه
نشان میدهد.
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شکل  :6ولتاژ باس ها در نفوذ  %4/5فتوولتايیک در شرایط وقوع سایه

شکل  :9توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون در نفوذ % 8/5فتوولتايیک

شکل  :7ولتاژ باس ها در نفوذ % 8/5فتوولتايیک در شرایط وقوع سایه

شکل  :10زاویه روتور ژنراتور  3در نفوذ % 17و % 18فتوولتايیک

شکل  :8توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون در نفوذ % 4/5فتوولتايیک

شکل  :11فرکانس شبکه در نفوذ  %9و  % 10فتوولتايیک

ادامه در صفحه50
فصلنامه
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رساله دکتری مهندسی برق  -مخابرات

آنالیز تئوری اطالعاتی – مخابراتی تاثیر
رله و فیدبک در کانال دستیابی چندگانه
سید احسان معین تقوی
استاد راهنما :دکتر قوشه عابد هدتنی
دانشگاه فردوسي مشهد

با توجه به فراگیری و تنوع روزافزون سيستمهاي مخابرات
بيسيم ،آنالیز امکان انتقال اطالعات با سرعتباال و ناحيه تحت
پوشش وسيع و یا به عبارتی دقیقتر لزوم طراحی استراتژیهای
شبه بهینه مخابراتی از اهميت ويژهاي برخوردار است .راهنمای
رسیدن به این استراتژیها تئوری اطالعات مخابرات بیسیم
است که تعیینکننده نقاط بهینه نرخها و کدگذاریها میباشد  .
با استفاده از نتایج تئوري اطالعاتي برای ظرفیتها و یا نرخهای
قابل حصول ميتوان به آنالیز مفاهيم بنيادي متناظر در مخابرات
بیسیم نظير ناحيه تحت پوشش ،احتمال وقفه و بهينهسازي
مصرف انرژي پرداخت .تحقیقات نشان داده است که استفاده از
رله به مفهوم عام تئوری اطالعاتی در انواع کانالهای ساختاری
یک شبکه مخابراتی (کانال نقطهبهنقطه ،کانال پخش ،کانال
دستیابی چندگانه ،کانال تداخل) باعث افزایش نرخها و یا حداقل
موجب تسهیل در کدگذاریها میشود.
در اين رساله ،کانال دستیابی چندگانه با رله ،که یک ساختار
کاربردی از لینک باالسو در مخابرات سلولی میباشد ،مورد آنالیز
قرار میگیرد و ناحیه نرخ قابل حصول این کانال در حالت الفبا
گسسته و بیحافظه و همچنین گوسی تعیینشده و به  kفرستنده
بسط داده میشود .سپس تأثیر رله در افزایش ناحیه تحت پوشش
کانال دستیابی چندگانه در لینک باالسوی شبکههای سلولی ،به
ازای نرخهای ارسالی ثابت فرستندهها و مکانهای مشخص رله و
مقصد (ایستگاه پایه) ،آنالیز میشود .در ادامه ،چند طرح کدگذاری
در کانال دستیابی چندگانه با رله و کانال دستیابی چندگانه با
فیدبک جهت کمینه کردن توان مصرفی ،به ازای نرخهای ارسالی
قابل حصول و مشخص فرستندهها ،معرفی میگردد .سپس تأثیر
فیدبک جزئی از رله به فرستنده را روی کرانهای ظرفیت کانال
رله و کانال دستیابی چندگانه با رله مورد آنالیز قرار داده و با
بسط نتایج الفبا گسسته و بیحافظه به الفبا پیوسته ،تاثیر فیدبک
را بر ناحیه نرخ قابل حصول در حالت گوسی تعیین میکنیم .در
پایان به کمک نتایج عددی به بررسی صحت و درستی طرح های
ارائهشده میپردازیم.
کلمات کلیدی:
کانال دستیابی چندگانه با رله ،ناحیه نرخ قابل حصول ،ناحیه
تحت پوشش ،بهینهسازی مصرف انرژی ،فیدبک جزئی از رله به
فرستندهها
***
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رساله دکتری مهندسی برق  -الکترونیک

تحلی�ل ،طراحی و شبی هس�ازی پس از
جانمای�ی اولی�ه تقوی تکننده ک�م نویز
برای کاربردهای فوق پهن باند با استفاده
از فنآوری CMOS
امیرفرزاد خاوری
اساتید راهنما :دکتر خليل مافی نژاد – دکتر محمد میمندینژاد
دانشگاه فردوسي مشهد

ارتباط بیسیم قدمتی بیش از صد سال پیدا کرده است ،در
حالیکه استانداردهای آن روز به روز کاملتر میشوند و پیشرفت
فناوری در زمینه مدارات مجتمع امکان پیادهسازیهای فشردهتر
سیستمهای بیسیم را فراهم کرده است .در این بین بخش گیرنده
سیستمهای بیسیم اهمیت بیشتری پیدا میکند بهگونهای که
باید بتواند همزمان چندین سیگنال در استانداردهای مختلف را
دریافت نموده ،تقویت کرده و برای بخشهای بعدی آماده نماید .از
اینرو قسمت تقویتکننده کم نویز بخصوص در سیستمهای فوق
پهن باند با پهنای باند عریض و کاربردهای مختلف اهمیت پیدا
میکند.
در این رساله طراحی ،شبیهسازی ،جانمایی و شبیهسازی پس
از جانمایی دو تقویتکننده کم نویز فوق پهن باند انجام شده
پذیرفته است .تقویتکنندههای مزبور با هدف توان مصرفی پایین
جهت کاربردهایی در بازه فرکانسی فوق پهن باند که میتواند در
استانداردهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد طراحی و جانمایی
شدهاند.
تقویتکننده نخست با استفاده از فناوری  180nmبا استفاده از
فیدبک دوگانه خازنی-مقاومتی و مقاومتی و شبکه تطبیق ساده در
ورودی و شبکههای  πو  Tتوانسته است پهنای باند ،بهره ،تطبیق
امپدانس و تطبیق نویز مناسبی را فراهم نماید .پهنای باند فراتر
از بازه فوق پهن باند ،بهره توان  ،18dBعدد نویز  3.8dBدر کنار
توان مصرفی  10mWآن را جهت کاربردهای بیسیم مختلف در
بازه فرکانسی  10.6~3.1 GHzاز جمله ابزارهای بیسیم خانگی و
اینترنت اشیاء مناسب کرده است .تقویتکننده دیگر که با فناوری
 90nmطراحی شده است با ساختار باز استفاده جریانی و فیدبک
سلفی-مقاومتی و استفاده از سلفهای درون تراشه ضریب
شایستگی بسیار مناسبی در مقایسه با دیگر مدارهای پیشنهادی
در رده خود دارد .بهره توان  ،16dBعدد نویز  4.5dBهمراه با
تغییرات تاخیر فاز فقط به میزان  ±30psآن را به یک تقویت کننده
کم نویز مناسب در بازه  GHz 7.5فوق پهن باند تبدیل کرده است.
کلمات کلیدی:
تقویت کننده ،کم نویز ،پهن باند.
***

رساله دکتری مهندسی برق -کنترل

کنت�رل زی�ر بهین�ه همکارانه توزیع ش�ده
سیس�ت مهای چند عاملی ب هصورت بر خط
با رویکرد یادگیری تقویتی
مجید مازوچی
استاد راهنما :دکتر محمد باقر نقیبی سیستانی ،دکتر سید کمال حسینی ثانی
دانشگاه فردوسي مشهد

این رساله به بحث پیرامون حل زیر بهینه کنترل همکارانه توزیع
شده سیستمهای چندعاملی زمان پیوسته و تکنیکهای یادگیری
تقویتی ،در مسایل رهبر-پیرو 1و کنترل محدود نگهدارنده،2
میپردازد .بهمنظور حل مساله رهبر-پیرو بهصورت زیر بهینه،
ابتدا معادالت همیلتون-جاکوبی کوپل شده 3بدست میآیند .حل
این معادالت بسیار مشکل یا غیرممکن بوده و ممکن است ،حتی
در موارد ساده بدون حل تحلیلی همه جایی باشند .بنابراین ،با
استفاده از تکنیکهای یادگیری تقویتی بر سیاست یک الگوریتم
برخط برای حل معادالت همیلتون-جاکوبی کوپل شده بیان
شده پیشنهاد میشود .الگوریتم یادگیری تقویتی ارایه شده،
با استفاده از فقط یک شبکه عصبی برای هر عامل پیرو و بدون
نیاز به سیاست کنترلی اولیه قابل قبول ،به حل کنترل بهینه
همکارانه توزیع شده مساله پیرو-رهبر سیستمهای چندعاملی
غیرخطی خطی تبار ، 4با دینامیک معین ،میپردازد .عالوه بر این
که الگوریتم پیشنهاد شده برخط میباشد ،پایداری سیستم حلقه
بسته نیز مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه این رساله ،با استفاده
از تکنیک یادگیری تقویتی برون سیاست به حل مساله کنترل
محدود نگهدارنده سیستمهای چندعاملی خطی زمان پیوسته،
بصورت بهینه ،برخط و فقط با استفاده از اطالعات خروجی های
نسبی محلی برای سیستم های چند عاملی با عامل های پیرو کامال
ناهمسان ،هم در دینامیک و هم در ابعاد ،و بدون نیاز به دانستن
دینامیک عاملهای رهبر میپردازیم .به این منظور ،ابتدا ،یک
حل برون خط و غیر بهینه برای مساله کنترل محدود نگهدارنده
سیستمهای چندعاملی خطی زمان پیوسته پیشنهاد میشود که
نیازی به اطالعات خروجیهای مطلق عاملهای پیرو ندارد .سپس،
یک رویتگر تطبیقی برای تخمین پوش محدب عاملهای رهبر
پیشنهاد شده و همگرایی آن اثبات می گردد .سپس ،معادالت
جبری ریکاتی افزوده شده 5برای حل مساله کنترل بهینه همکارانه
محدود نگهدارنده ،ایجاد میشوند ،و در ادامه یک راه حل بهینه
برون خط پیشنهاد میشود .در نهایت ،دو الگوریتم یادگیری
تقویتی برای حل این معادالت ریکاتی جبری بهصورت بر خط و
زمان حقیقی ،تنها بر اساس اندازهگیری خروجی نسبی عامل ها
نسبت به همسایگانشان و بدون دانستن دینامیک عاملهای رهبر،
طراحی و پیشنهاد میشود  .
کلمات کلیدی:
بازیهای گرافی دیفرانسیلی ،کنترل محدود نگهدارنده ،برنامهریزی
پویای تقریبی تک شبکه ،کنترل بهینه توزیع شده ،یادگیری تقویتی.
***
1 Leader-Follower
2 Containment Control Problem
3Coupled Hamiltonian-Jacobi
4Affine
5 Augmented Algebraic Riccati Equations

رساله دکتری مهندسی برق  -قدرت

مطالعه تاثیر متقابل بازار مالی اختیار فروش و
بازار روز بعد انرژی الکتریکی
هانی رئوف شیبانی
استاد راهنما :دکتر مجید علومی بایگی
دانشگاه فردوسي مشهد

حضور پیوس�ته تولیدکنن�دگان ان�رژی در بازارهای فیزیک�ی و مالی
ب�رق میتواند بر راهبرده�ای تولیدکنندگان در هر دو بازار و در نتیجه
آن ب�ر قیمت برق در بازار ان�رژی و قیمت بازار مالی تأثیرگذار باش�د.
هیات تنظیم مق�ررات بازارهای فیزیکی و مالی برق برای مطالعه رفتار
بازاره�ای فیزیک�ی و مالی و اتخاذ تصمیمات مناس�ب ،نیازمند تحلیل
عملک�رد همزمان بازارهای فیزیک�ی و مالی برق با در نظر گرفتن تاثیر
متقابل آنها بر یکدیگر است .از این رو ،این رساله بهدنبال ارایه روشی
جهت مطالعه تاثی�ر متقابل بازارهای فیزیکی و مالی برق بر یکدیگر از
دیدگاه هیات تنظیم مقررات بازارهای فیزیکی و مالی برق است.
در ای�ن رس�اله ،ابتدا مدل تعادل توأمان بازار اختی�ار و بازار روز بعد با
در نظ�ر گرفتن تاثیر متقابل بازار اختیار و بازار روز بعد ارائه میش�ود.
در ای�ن م�دل رقابت تولیدکنن�دگان در بازار روز بعد ب�ا مدل کورنات
مدلسازی شده است .با استفاده از این مدل تاثیر متقابل بازار اختیار و
بازار روز بعد در شرایط تعادل توأمان بازارها مطالعه میشود .همچنین
با اس�تفاده از ای�ن مدل ،ناحیهای از صفحه قیم�ت اختیار-قیمت اجرا
ک�ه در آن قرارداده�ای اختیار فروش اروپائی منعقد میش�وند تعیین
میگ�ردد .ای�ن ناحیه بهعنوان محدوده ش�دنی قیمتگ�ذاری اختیار،
میتواند به هیات تنظیم مقررات در انتخاب قیمتهای اجرای مناس�ب
کم�ک کند .همچنین این ناحیه مح�دوده قیمتهای اختیاری را که در
هر قیمت اجرا منجر به عقد قرارداد اختیار میش�ود مشخص مینماید.
منحن�ی قیمت اختیار بهینه تولیدکنن�دگان در صفحه قیمت اختیار-
قیمت اجرا تعیین میش�ود .این منحنی بهعنوان منحنی قیمتگذاری
تعادلی در بازار اختیار در نظر گرفته میشود .برای در نظر گرفتن تاثیر
تراک�م خطوط انتقال بر رفتار بازیگ�ران در بازارهای روز بعد و اختیار،
م�دل تعادل توأم�ان بازارها با در نظر گرفتن ش�بکه انتقال نیز در این
رساله ارائه شده است.
ن�وع رقاب�ت تولیدکنندگان در ب�ازار روز بعد (کورنات ی�ا تابع عرضه)
و نحوه تس�ویه ب�ازار روز بع�د (یکنواخت یا پرداخت برابر پیش�نهاد)
میتوان�د بر ش�رایط تعادل توأمان ب�ازار اختیار و ب�ازار روز بعد تتثیر
بگ�ذارد .از ای�ن رو مدلهای تع�ادل توأم�ان بازارها ب�ا قیمتگذاری
یکنواخت و پرداخت برابر با پیش�نهاد در بازار روز بعد ارائه میش�ود.
در ای�ن مدل رقابت تولیدکنن�دگان در بازار روز بعد با مدل تابع عرضه
مدلسازی شده است .با استفاده از این مدل ،تأثیر قیمتگذاری انرژی
در ب�ازار روز بعد بر قیمتگذاری اختیار در ش�رایط تعادل توأمان بازار
اختیار و بازار روز بعد مطالعه میشود.
در بازارهای مالی محدودیت قیمت روزانه بر پیش�نهاد قیمت بازیگران
در بازار اختیار اعمال میشود .از این رو ،تاثیر محدودیت قیمت روزانه
بر رفتار تولیدکنن�دگان و مصرفکنندگان و بر قیمتگذاری اختیار در
ش�رایط تعادل توأمان بازارها از دیدگاه قانونگ�ذار بازارهای فیزیکی و
مالی مطالعه میشود.
روش قیمتگ�ذاری بلک-ش�ولز بهعن�وان یک�ی از پرکاربردتری�ن
روشهای قیمتگذاری اختیار ش�ناخته میشود .برای سنجش کارآیی
روش بلک-شولز در قیمتگذاری قراردادهای اختیار برق ،مدل تعادل
توأمان بازارها با قیمتگذاری بلک-شولز ارایه میشود .در نهایت برای
مقایس�ه کارآیی مدل قیمتگذاری تعادلی ارایه ش�ده در این رساله با
مدل قیمتگذاری بلک-ش�ولز ،نتایج خروجی ای�ن مدلها با یکدیگر
مقایسه میشوند   .

کلمات کلیدی:
قیمت گذاری بلک ش�ولز،تعادل توأمان بازار  ،قیمت گذاری انرژی                                
قیمت گذاری اختیار
***
فصلنامه
علمي -ترويجي
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بهکارگیری پنلهای فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
شهاب اسالمی
مجید زندیm_zandi@sbu.ac.ir /

دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مکانیک و انرژی ،گروه انرژیهای تجدیدپذیر

چکیده

توسعه پایدار موضوع شایع مورد بحث و مناظره در محافل دولتی ،غیردولتی و آکادمیک است که تمرکز اصلی برنامههای ملی و بینالمللی
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی مبتنی بر آن میباشد .بنابراین کشورها توسط سیاستگزاریمنطقی برای دستیابی به این هدف،
سیستمهای انرژی خود را برپایه طرحریزی معین و با برنامهریزی جامع مستخرج شده از راهبردهای ملی همراه با اهداف توسعه پایدار
بازیابی میکنند .برنامهریزی موفق در برنامههای انرژی ملی باید به صراحت بخش انرژی را به دیگر بخشهای اقتصادی پیوند دهد.
رویکرد یکپارچه ،تصمیمگیرندگان را در فرموله کردن سیاستها کمک خواهد کرد .با این رویکرد ،دولت سیاستهای جدیدی در راستای
تشویق به اقدامهای منجر به صرفهجویی انرژی ،تغییر فناوریهای تولید انرژی و استفاده از منابع اولیه تجدیدپذیر و سازگارتر با محیط
زیست را به تصویب رسانده است .به دلیل پتانسل باالی ایران در زمینه انرژی خورشیدی حرکت به سمت سیستمهای فتوولتاییک بسیار
منطقی بهنظر میرسد .احداث نیروگاههای فتوولتاییک نیازمند مقدار قابل توجهی زمین است .در بسیاری از کشورهای دنیا کمبود زمین،
قیمت زمین و مدیریت آن محدودیتهای فراوانی جهت بهرهگیری از انرژیهای خورشیدی فراهم آورده است .به طور معمول زمینهای
آزاد در کشورهای توسعه یافته در دسترس نمیباشد و صنعتیتر شدن این کشورها همراه با نیاز به تولید انرژی بیشتر بوده است .دالیل
ذکر شده کشورهای توسعه یافته را بر آن داشته تا از سطح آب به عنوان پتانسیل جغرافیایی جهت بهکارگیری از پنلهای فتوولتاییک
بهره گیرند .در این مقاله نمونههایی از این سیستمها مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه دالیل و موقعیت جغرافیایی پروژههای گوناگون
مورد تحقیق قرار گرفته است .در انتها مزایا و معایب این سیستمها واکاوی شده و نیاز و عدم نیاز ایران برای بهرهگیری از این سیستمها
بحث شده است.

کلمات کلیدی :پنل خورشيدي ،محيط زيست ،تبخير آب سدها
فصلنامه
علمي -ترويجي
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 -1مقدمه
صفحههای خورشیدی شناور همان پنلهای فتوولتاییک خورشیدی
هستند که در سطح زمین نصب میشوند با این تفاوت که این صفحات
با یک سازه شناور در آب نصب و ثابت شده است .نخستين نیروگاه
خورشیدی شناور در سال  2007در ایالت کالیفرنیا در امریکا مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .در حال حاضر  70نیروگاه خورشیدی شناور
در جهان با ظرفیتی معادل  93مگاوات در حال بهرهبرداری هستند.
بزرگترین این نیروگاهها  20مگاوات و کوچکترین آنها  5کیلووات
ظرفیت دارد .بیش از  50درصد از این نیروگاهها ظرفیتی کمتر
از  1مگاوات دارند .در لیست نیروگاههای در حال بهرهبرداری نام
سیزده کشور چین ،ژاپن ،کرهجنوبی ،انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،هند،
اندونزی ،فلسطین اشغالی ،تایلند ،هلند ،سنگاپور و امریکا به چشم
میخورد .دو کشور با پهنه سرزمینی کم ژاپن و انگلستان پیشرو در
زمینه توسعه این نوع نیروگاهها به حساب ميآيند .ژاپن داراي  45و
انگلستان داراي  6نیروگاه از این دست ميباشند]1[.
نگاهی به وضعیت جهان و رویکرد بینالمللی به مساله پنلهای
شناور ،میتواند علل استفاده از این پنلها در کشورهای مختلف
جهان را روشن کند .ژاپن پیشروترین کشور در زمینه احداث
نیروگاههای خورشیدی شناور بوده است .کمبود زمین در ژاپن و
نیاز به تولید انرژی تجدیدپذیر از مهمترین داليل این کشور برای
توسعه این نوع فناوري تولید انرژی بوده است .عالوه بر این ،ژاپن
دارای تعداد زیادی آبراههای داخلی و مخازن ساخته شده برای اهداف
کنترل کشاورزی و سیل است که میتواند برای توسعه نیروگاههای
خورشیدی استفاده شود .تا سال  2015در ژاپن  5/2مگاوات نیروگاه
خورشیدی شناور وجود داشته است .در حال حاضر این کشور کار
احداث یکی از بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور را در جهان با
ظرفیت  13/7مگاوات آغاز کرده است که نصب آن طبق برنامه تا
1
سال  2018به پایان میرسد .این نیروگاه بر روی مخزن سد یاکامورا
در جنوب شرق توکیو در ژاپن در حال ساخت است .این نیروگاه
از  51،000پانل خورشیدی تشکیل شده که سطحی در حدود 18
هکتار را پوشش میدهد]1[.
دیگر کشوری که با سرعت زیادی در حال توسعه نیروگاه خورشیدی
شناور است ،چین است .چین در حال حاضر بزرگترین نیروگاه
خورشیدی شناور در جهان به ظرفیت  20مگاوات را در اختیار دارد.
این کشور برنامههای گستردهای را برای توسعه این نیروگاهها در
کشور خود در پیش گرفته است .تنها در کشور چین در چهار ماه
نخست سال  1400 ،2016مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور در حال
طراحی و یا ساخت بوده است .این درحالی است که مقدار آن در سال
 2015تنها  100مگاوت بوده است .برنامههای تولید انرژی پاک در
این کشور و تعهدات آن در کاهش گازهای گلخانهای ،افزایش تولید
انرژی بهدلیل کمتر بودن اثر گرد و خاک در کنار آبراهها بهعنوان
دلیل اصلی و همچنین کاهش تبخیر آب درصورت مستقر شدن این
سامانهها بر روی منابع آب قابل شرب از دیگر داليل مهم کشور چین
برای توسعه نیروگاههای خورشیدی شناور در سطح وسیع میباشد.
[]2
در منطقه هاینان 2چین ،انبوهی از پنلهای خورشیدی بهصورت
شناور در منطقهای آب گرفته که برای معدن مورد استفاده بوده را
میتوان مشاهده کرد.
این نیروگاه شناور خورشیدی در جنوب استان آنهوئی 3چین،
ناحیهای که به داشتن زمینهای غنی از زغال سنگ مشهور است
قرار دارد .از آنجاییکه این منطقه به علت آب و هوای بارانی در حال

حاضر سیل زده است و با آبی به عمق  ۴تا  ۱۰متر پوشیده شده است،
دولت چین توانست با بهینهسازی این منطقه از منظر سرزمینی آن
را به منبعی برای تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند .پنلها به یک
مبدل مرکزی و جعبه تقسیم وصل شدهاند که هر دو توسط شرکت
سانگرو 4تولید میشوند و برای شرایط شناوری روی آب ساخته
شدهاند و در برابر رطوبت باال و پاشش آب بهطور کامل مقاوماند]2[.
برزیل نیز در گروه کشورهايي است که برنامهریزی خود را برای
استفاده از نیروگاههای خورشیدی شناور آغاز کرده است .در سال
 ،2015یکی دیگر از پروژههاي بزرگ مقیاس نیروگاه خورشیدی
شناور با ظرفیت بزرگتر از  10مگاوات در برزیل آغاز شد .اين طرح
بخشی از طرح بزرگ احداث  350مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور
در برزیل است .این نیروگاه بر روی مخزن سد بالینا 5شناور است.
مخزن این سد ،روی یکی از شاخههای رودخانه یوتوم 6در جنگل
آمازون ،احداث شده است .انباشت و تجزیه درختان ،گیاهان ،خاک
و هر گونه مواد آلی در پی جاری شدن سیل در مخازن سدها با
تابش نور خورشيد مواد مغذی خوبی را برای جلبکها فراهم میآورد.
این جلبکها با پوششی که در سطح مخزن به وجود میآورند سبب
ایجاد واکنشهایی ميشوند که تولید متان را در مخزن این سد سبب
میشوند تا این مخزن ،مانند بسیاری از مخازن واقع در آب و هوای
گرمسیری ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متان در طبيعت باشد.
احداث نیروگاه خورشیدی شناور سبب میشود تا با کاهش تابش
آفتاب در سطح تحت پوشش صفحات خورشیدی ،میزان تولید جلبک
و در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد]3[.
انگلستان نیز با بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی شناور به میزان
 9/3مگاوات در سال  2016در دسته کشورهايی قرار گرفت که برای
این روش تولید انرژی برنامهریزی کرده است .انگلستان در این سال
از نیروگاه خورشیدی 6/3مگاواتی ملکه الیزابت دوم در لندن و 3
مگاواتی در شهر گادلی بهرهبرداری کرد .طرح دیگری نیز با ظرفیت
معادل نصف ظرفیت نیروگاه ملکه الیزابت دوم در مخزنی نزدیک
منچستر در حال برنامهریزی است]4[.
هندوستان با یک چشمانداز توسعه  1/2گیگاوات انرژی خورشیدی
شناور فعالیتهای خود را برای استفاده از این سیستم آغاز کرده
است .این کشور قصد دارد از این فناوري برای پوشش کانالهای
انتقال آب کشاورزی و مخازن سدهای برقآبی خود استفاده کند.
این کشور از نخستين نیروگاه خود از این نوع در سال  2015به
ظرفیت  10کیلووات بهرهبرداری کرد و در حال حاضر با حمایت بانک
کیافدبلیو 7آلمان درحال مذاکره برای احداث  40مگاوات نیروگاه
است 600 .مگاوات از  1/2گیگاوات برای مخازن نیروگاههای برقآبی
نظیر کیونا 8در نظر گرفته شده است .سد و نیروگاه برقآبی کیونا با
ظرفیتی معادل  1920مگاوات بزرگترین نیرگاه برقآبی هندوستان
است]5[.
استرالیا ،امریکا و مراکش نیز برای استفاده از نیروگاههای خورشیدی
مقیاس بزرگ (در حد مگاوات) تالشهایی را آغاز کردهاند .در استرالیا
و امریکا تالش برای استفاده از این فناوري برروی حوضچههای تصفیه
فاضالب انجام شده است .مراکش مناقصهای را برای احداث 400
مگاوات نیروگاه خورشیدی شناور درحال برگزاری دارد]6[.
 -2پروژه بزرگ ژاپن
با در نظر گرفتن این نکته که ژاپن کشوری است که با مشکل
کمبود زمین مواجه است ،ژاپنیها در حال احداث یکی از بزرگترین
نیروگاههای خورشیدی در آبهای نزدیک توکیو ،پایتخت این کشور،
فصلنامه
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هستند .در حال حاضر ،انرژی خورشیدی تنها بخش اندکی از برق
مصرفی خانوارها و صنایع ژاپن را تامین میکند .در سال 2015
میالدی فقط  3/3درصد از برق ژاپن از طریق انرژی خورشیدی
فراهمشده اما دولت ژاپن بيان كرده برق تامینشده از انرژیهای
تجدیدپذیر را تا سال  2030به  22تا 24درصد ميرساند.
شرکت چندملیتی مستقر در ژاپن در حال ساخت نیروگاه خورشیدی
شناور  13/7مگاواتی روی مخازن آبی سد یاماکورای ژاپن است که از
 50409پنل خورشیدی بهرهمند شده و در مدت زمان  24ماه امکان
برقرسانی به چیزی در حدود  5هزار منزل مسکونی را فراهم خواهد
کرد .شرکت در جدیدترین اخبار منتشر شده اعالم کرده این نیروگاه
در تاریخ  31مارس  2018میالدی در فضایی به وسعت  180هزار
مترمربع به بهرهبرداری خواهد رسید .این نیروگاه خورشیدی شناور
میتواند سالیانه  16170مگاوات ساعت انرژی الکتریکی تولید کند
که این رقم به منزله کاهش آلودگیهای کربنی به میزان 8،170
تن خواهد بود .از اواخر سال  2014میالدی استفاده از پنلهای
خورشیدی در ژاپن ،در پرتو رشد تعداد استارتآپهای فعال در حوزه
انرژیهای تجدیدپذیر افزایش یافت .در نتیجهي این امر ،شرکتهای
مختلف تالش برای یافتن مکان مناسب در جهت بهرهبرداری از
نیروگاههای خورشیدی را آغاز کردهاند .نصب پنلهای خورشیدی
روی سطح آب عالوه بر تامین انرژی الکتریکی میتواند تا حد زیادی
میزان تبخیر منابع آبی را نیز کاهش دهد.
نیویورک تایمز در گزارش جدیدی ،از پروژه سازمان آب لسآنجلس
بهمنظور پوشاندن منابع آبی با توپهای پالستیکی سیاهرنگ به ارزش
 34/5میلیون دالر در جهت کاهش روند تبخیر خبر داده است .در
این گزارش ،از نصب پنلهای خورشیدی روی سطح آب بهعنوان
راهکاری با عملکرد مشابه یاد شده که میتواند تاثیرات مثبتی هم
روی اکوسیستم درون و اطراف آب داشته باشد .در صورت موفقیت
پروژه نصب صفحههای خورشیدی شناور ،ساکنان اطراف دریاچه نیز
با توجه به تقویت اکوسیستم و وضعیت منابع آبی ،سود خواهند برد.
در صورت نصب صحیح پنلهای خورشیدی ،جانداران و موجودات
زنده در دریاچه نیز تاثیرات مثبتی را شاهد خواهند بود.
 -3بحث فنی
دستیابي به انرژی خورشیدی قابلیت باالیی برای رفع مشکل انرژی
جهان دارد اما گاهی موانعی برای استفاده عمومی از آن ایجاد میشود
و در همه مکانها نمیتوان از آن استفاده کرد .پنلهای مخصوص
خشکی که امکان باز و بسته شدن داشته باشند ،نصب و برقراری آنها
را در هر جایی امکانپذیر میکنند اما دریا با خشکی متفاوت است.
حتی آرامترین نقاط هم ممکن است با هجوم امواج باعث تخریب
سکوهای شناور خورشیدی شوند .قدرت تخریبی دریا و امواج آن،
هزینههای باالیی را برای سرمایهگذاران و محققان در بر خواهد داشت.
با توجه به تبخیر شدید آب در  600سد ساخته شده در کشور،
محققان طرحی را با استفاده از پنلهای خورشیدی برای جلوگیری
از تبخیر آب ارائه کردند که ضمن تولید برق از منابع تجدیدپذیر از
میزان تبخیر آب ذخیرهشده در پشت سد جلوگیری شود.
نصب پنلهای خورشیدی شناور در مقایسه با مدلهای زمینی این
اجازه را میدهد تا اراضی ضمن عدم تغییر کاربری ،برای کشاورزی و
توسعه زیرساختها آزاد باشد .عدم آسیبدیدگی این پنلهای شناور
در زمان وقوع زلزله و بینیازی به زمین در خشکی از جذابیتهای
عمده این سیستم برای کشوری با محدودیتهای زمین میباشد.
با این مزایا باز هم چالش وجود دارد ،طراحان این روش از پایدار
فصلنامه
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نبودن در برابر طوفان ،سیالبهای عظیم و سایر بالیای طبیعی و
همچنین خوردگی نگران هستند .ضد آب بودن همه سیستم ،پنلها
و سیمکشیها ،رعایت مقررات حفظ کیفیت آب از مواردی است که
فعالیت این پنلهای شناور را سختتر میکند.
مهمترین نکته بعد از هزینه اقتصادی ،درباره نصب پنلهای خورشیدی
شناور ،اثر بر کیفیت آب ميباشد .این پنلها در هر حال باعث عدم
نفوذ نور به درون آب شده و باعث تاریک شدن الیههای زیرین در آب
میشوند .بنابراین ممکن است که ماهیها در زیر این پنلها حضور
پیدا نکنند .همچنین این پنلها میتوانند باعث کاهش دمای آب
شوند و با کاهش نفوذ نور ،از رشد جلبکها جلوگیری کنند .پنلهای
خورشیدی شناور میتوانند سطح تبخیر را کاهش داده و به ذخیره
بیشتر آب کمک کنند.
پنلهای خورشیدی طراحی شدهاند که حتی قدرت ایستادگی در برابر
گردباد را هم دارند .البته هنوز پنلهای خورشیدی طراحی نشدهاند
که بتوان روی دریاچههایی که در زمستان یخ میزنند ،نصب شوند.
شرکتهای سازنده این پنلهای خورشیدی در کشورهای فرانسه،
ایتالیا و استرالیا از مزایای این روش به بازدهی انرژی باالتر به نسبت
نمونههای خشکی (20 -15درصد) بهدلیل خنک بودن سیستم ،نصب
و راهاندازی آسان ،مقاومت در برابر خوردگی اشاره میکنند که این
افزایش بازدهی بهعلت خنک بودن سیستم و منوط بر حفظ زاویه و
جهت پنلها در برابر خورشید مطابق با بهترین حالت ممکن میباشد.
نگه داشتن زاویه و جهت پنلها بر روی سطح آب نیازمند تجهیزات و
دقت بیشتری نسبت به پنلهای نصب شده بر روی خشکی میباشد.
اگر چه معایب بسیاری برای این پنلها بیان شده ،اما پیشبینی
میشود بازار پنلهای خورشیدی شناور جهان به دلیل چندین
مزیت مرتبط با آن رشد قابل مالحظهای داشته باشد .از آنجاییکه
پنلها سطح را پوشش میدهند ،نرخ تبخیر آب را تحت تاثیر قرار
میدهند .این به نوبه خود میتواند بر روی الگوهای باد تاثیرگذار
باشد و باعث بارانهای موسمی غیرمنتظره یا حتی بدتر از آن شود،
این تغییر سیستم میتواند فاصلههای زمانی زیادی را بین بارشهای
متوالی ایجاد کند .وسایل شناور بهطور کلی بر اکوسیستم آبزی تاثیر
میگذارد .اگر چه ساختار غیرسمی است ،اما مانع از ورود نور خورشید
به آب میشود .این باعث ایجاد یک اثر سایه میشود که میتواند بر
زندگی موجودات و گیاهان آبزی تاثیر بگذارد .عالوه بر این ،رشد
جلبک نیز با نصب پنلها در باالی سطح آب متوقف میشود .این
در حالی است که تجارت این جلبکها رو به افزایش میباشد و برای
برخی از کشورها مهم است.
 -4قابلیت اجرا در ایران
با بررسی نمونههای نصب شده و همچنین کشورهای پیشرو در نصب
پنلهای شناور از لحاظ اقلیمی به نظر میرسد که هیچ کدام از
کشورها و مناطق اجرا شده از لحاظ اقلیمی نه تنها مشابه به ایران
نبوده بلکه مشکل آب هم ندارند و بیشتر بر روی مسیرهای آب
طوالنی و همچنین مسير سیالبها اجرا شدهاند .بحران آب کشور
بر هیچ کس پوشیده نیست و بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی
وزارت نیرو ،متوسط ساالنه بارندگی در کشور  250میلیمتر است
ولی به دلیل تغییرات اقلیمی در  5تا  6سال اخیر ،متوسط بارندگی
به  204میلیمتر در سال کاهش یافته است.
از سوی دیگر در حال حاضر کشور با معضالت تبخیر شدید آب در
پشت  600سد احداث شده در کشور مواجه است که برای رفع این
چالش نیاز به اقدامات فناورانه داریم .در این راستا تاکنون روشهای

نوینی ارائه شده است که از آن جمله میتوان به استفاده از «توپهای
پالستیکی» اشاره کرد؛ ولی بر اساس برآوردهای انجام شده این روش
برای ایران توجیه اقتصادی ندارد ،ضمن آنکه مانعی برای دسترسی و
بازبینی سد است .بر این اساس محققان پارک علم و فناوری فارس
با الهام از این روش ،ایده نوینی را در این زمینه ارائه کردند .این
محققان با استفاده از نانوپوششها ،الیههایی برای کاهش تبخیر در
دریاچههای پشت سد عرضه کردند .نانوپوششهای ارائه شده با اعمال
بر روی سطح آب عالوه بر آنکه مانع تبخیر آب و موجب نگهداری
آب ذخیرهشده در پشت سد میشود ،به راحتی میتوان بازدیدهای
دورهای از سدها را انجام داد و این پوششها مانعی برای انجام
بازبینیها نخواهد شد .با استفاده از قایقهای موتوري این پوشش
به کناری میرود و با خروج قایق از دریاچه پشت سد ،این نانوذرات
دوباره به یکدیگر متصل خواهند شد .عالوه بر این روش ،بهتازگي
کاهش تبخیر آب از طریق پنلهای خورشیدی نیز در کشور مطرح
شده است تا عالوه بر تامین برق از منابع تجدیدپذیر مانع از تبخیر آب
شود .در رسانهها ادعا شده است که در این روش با استفاده از صفحات
فتوولتايیک که بر روی یک سوم دریاچه سدها قرار میگیرند ،عالوه
بر جلوگیری از تبخیر آب ،میتوان انرژی تجدیدپذیر را از خود
صفحات فتوولتايیک که بر روی آب مخازن سد نصب شده ،تولید
کرد و پنلهای مورد نیاز این طرح از سوی شرکتهای دانشبنیان و
مراکز تحقیقاتی قابل تامین بوده و برنامهریزیهایی نیز برای جذب
سرمایهگذاریهای خارجی صورت گرفته است .این در حالی است
که در کشور در حال حاضر توانایی ساخت پنلهای خورشیدی قابل
نصب بر روی خورشیدی و سازگار با هوای خشک که رایج میباشند
وجود ندارد.
 -5نتیجهگیری
درباره اثرهاي محیط زیستی طرح نمیتوان با قاطعیت پاسخ داد
و این اثرها بهصورت کامل به محل اجرا و اکوسیستم پیکره آبی
مورد نظر بستگی دارد .چالش کلیدی پنلهای خورشیدی شناور،
هزینههای زیاد آن برای نصب است .عالوه بر این ،تضمین سودآوری
در همان زمان نیز چالشبرانگیز است .یکی دیگر از معایب و مشکالت
پیشروی این سیستمها این است که آنها را نمیتوان در دریا نصب

کرد زیرا امواج مانع از قرارگیری موقعیت زاویهای پنلها در وضعیت
ایدهآل ميشوند و سرعت باد بر میزان تولید برق تاثیر میگذارد.
در صورتی که تنها هدف از اجرا کاهش تبخیر از سطح دریاچه مخازن
سدها باشد ،از لحاظ اقتصادی نیاز است تا طرح با روشهای دیگر
مقایسه شده و در صورت ارجحیت به اجرا برسد .درباره استفاده از
این روش برای کاهش تبخیر سدها با بررسی دالیل دیگر کشورها،
تاکنون کاهش تبخیر هدف اولیه نصب این سیستمها نبوده و بیشتر
محدودیت زمین ،تولید انرژی با بازدهی بیشتر و تغییر نکردن کاربری
اراضی مطرح بوده است .در صورت تصمیمگیری برای اجرای این
روش در ایران ،الزم است تا اثرهاي محیطزیستی آن در محلهای
مورد نظر با توجه به اکوسیستم و کاربریهای آن بررسی شود.
پينوشتها

1 Yamakura
2 Hainan
3 Anhui
4 Sungrow
5 Balbina
6 Uatumã
7 Kreditanstalt für Wiederaufbau
8 Kyona

منابع
1-https://www.power-technology.com/projects/kyocera-floating-solarpower-plant-chiba-prefecture/
2-http://time.com/china-massive-floating-solar-field/
3-https://www.pv-tech.org/news/brazils-first-floating-solar-plantcompleted-by-ciel-terre
4-https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/29/worlds-biggestfloating-solar-farm-power-up-outside-london
5-https://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/indias-largestfloating-solar-plant-ready/articleshow/61112697.cms
6-https://www.solarplaza.com/channels/top-10s/11761/top-70-floatingsolar-pv-plants/
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مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطافپذیر قدرت در بهبود
پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت
فرزانه رحیمی /موسسه آموزش عالی خراسانf.rahimi@ khorasan.ac.ir /

/

مصطفی عیدیانی/موسسه آموزش عالی خراسان eidiani@khorasan.ac.ir

چکیده

انتقال توان در یک شبکه قدرت ،با محدودیتهایی روبرو است
که این محدودیتها شامل ،حد حرارتی ،حد ولتاژ ،محدودیتهای
دینامیکی و  ...میشود .این محدودیتها حد توان انتقالی در
خطهای انتقال را مشخص میکنند .یکی از اهداف اصلی شبکه
قدرت ،کنترل توان انتقالی در خطوط و در نتیجه ،بهرهبرداری
بهینه از شبکه قدرت است .یکی از بهترین راهحلهای پیشنهادی،
استفاده از ادوات فکتس بهمنظور جبرانسازی و کنترل توان
است .در این مقاله ،ابتدا ترانسفورماتور سن ،بهعنوان یکی از
ادوات فکتس معرفی شده و با استفاده از نرمافزار دیگسایلنت،
شبیهسازی شده است .سپس پایداری گذرا ،تلفات شبکه و
پایداری ولتاژ در دو شبکه  9باسه و  39باسه  IEEEدر حضور
جبرانکنندههای سن UPFC، STATCOM، SSSC ،و  TCSCدر
خطوط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین اثر PSS
بر پایداری شبکه باوجود جبرانکنندههای توان بررسی شده و
در انتها نشان دادهشده است که ترانسفورماتور سن ،برتری قابل
توجهی نسبت به دیگر ادوات فکتس دارد.

کلمات کلیدی :ترانسفورماتور سن،
UPFC
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،TCSC ،STATCOM ،SSSC

 -1مقدمه
تقاضای انرژی الکتریکی در سراسر جهان رو به افزایش است و محل
تولید توان ،به دسترسی آسان انرژی و شرایط محیطی وابسته است.
پایداری شبکه با اضافهبار در خطوط انتقال کاهش مییابد و توان
عبوری از خطوط انتقال ،تابع امپدانس خط ،اندازه ولتاژ و اختالف
زاویه بین ولتاژ باسها میباشد[.]1
یکی از بهترین راههای جبران توان اکتیو ،جبرانکننده  UPFCمیباشد
که به علت توانایی کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو از دیگر ادوات
فکتس سبقت گرفته است .در این مقاله ،ترانسفورماتور سن بهعنوان
یک جبرانکننده توان شبکه معرفی شده است بهطوریکه بیشتر
خصوصیات آن مشابه  UPFCاست و با این تفاوت که هزینههای
آن ،تقریباً یکپنجم هزینه  UPFCاست و در ساختار آن ،از اجزای
الکترونیک قدرت استفاده نشده است ،بنابراین یک نوع جبرانکننده
قدرتی است[.]2
برای نخستين بار این ترانسفورماتور در سال  2003توسط آقای سن
معرفی شد[ .]3عملکرد این ترانسفورماتور بر اساس تپچنجرهای آن
تعیین میشود که هدف آن کنترل توان اکتیو و راکتیو میباشد[.]4
ترانسفورماتور سن یک ترانسفورماتور چهارسیمپیچه است که
سیمپیچ اولیه آن بهصورت سه فاز ستاره و سیمپیچ ثانویه آن 9
سیمپیچ دارد .اصول عملکرد ترانسفورماتور سن ،بر اساس تنظیم ولتاژ
و تنظیم امپدانس میباشد [.]3
تحقیقاتی که تاکنون انجامشده است بیشتر بر روی ادوات فکتس
بوده و کمتر به مقایسه ادوات فکتس و ترانسفورماتور سن پرداخته
شده است ،از اينرو در این مقاله ،ابتدا ترانسفورماتور سن در نرمافزار

دیگسایلنت شبیهسازی شده و سپس با سایر ادوات فکتس و در
حضور  PSSمقایسه میشوند.
در بخش دوم مقاله ماهیت ترانسفورماتور سن معرفی شده و در
بخش سوم ،اصول عملکرد این ترانسفورماتور تشریح شده است[.]4
در بخش چهارم مقاله ،ترانسفورماتور سن در نرمافزار دیگسایلنت
مدل میشود .همچنین مرور مختصری بر سایر ادوات فکتس شامل
 UPFC، STATCOM، SSSCو  TCSCخواهیم داشت[.]5،6،7،8
در[ ]9فقط ترانسفورماتور سن بهعنوان یک نوع جدید از ادوات
فکتس معرفی شد که در مقاله حاضر به بررسی و مقایسه آن با ادوات
فکتس در زمینه پایداری گذرا و پایداری ولتاژ پرداخته شده است.
در بخش پنجم ،تلفات توان ،پایداری گذرا و پایداری ولتاژ در حضور
این جبرانکنندهها و در دو شبکه  9باسه و  39باسه ،با هم مقایسه
شدهاند و در پايان نیز نتیجهگیری و مراجع آورده شده است.
 -2ماهیت ترانسفورماتور سن
همانطور که در شکل ( )1نشان دادهشده است ،ترانسفورماتور سن
در واقع یک ترانسفورماتور چهارسیمپیچه است که سیمپیچ اولیه آن
یک ترانسفورماتور تک فاز (بهصورت ستاره) و سیمپیچ ثانویه آن یک
ترانسفورماتور  9سیمپیچه است [.]3
وظیفه تنظیم ولتاژ و تنظیم فاز را نه سیمپیچ ثانویه  a1 , c 2 , c 3در فاز
 b1 , a2 , c 3 ،Aدر فاز  Bو  c 3 , c1 , b1در فاز  Cانجام میدهند.

مدل ریاضی ترانسفورماتور سن را میتوان از شکل ( )1بهصورت زیر
خالصه کرد .برای سادگی فرض شده است سیستم متقارن و متعادل
است .بنابراين داریم:
()1
()2
()3
معادالت ولتاژ سیستم ساده شکل ( )1بهصورت زیر خالصه میشود
بهطوریکه (  ai , bi , c i , i = 1, 2,3تپ ترانس در سمت ثانویه
ترانسها میباشند)
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
معادالت جریان سیستم ساده شکل ( )1نیز بهصورت زیر خالصه
میشود:
()13
()14
()15
()16
()17

شکل  :1الف) ترانسفورماتور سن ب) تنظیم ولتاژ ج) تنظیم فاز []3
قاعده عملکرد ترانسفورماتور سن

ترانسفورماتور سن بر اساس ولتاژ جبرانسازی  Vs’sعمل میکند .این
ولتاژ جبرانسازی توسط سیمپیچهای اولیه ایجاد میشود ،بنابراین
توان اکتیو و راکتیوی که با خط مبادله میشود ،باید از طریق سیمپیچ
اولیه در خط جاری شود .این ولتاژ جبرانسازی در هر فاز ،از مجموع
فازور ولتاژهای سیمپیچ سه فاز تشکیلشده است [.]4

()18
هدف اصلی مساله بهینهسازی ،انتقال توان حداکثر با وجود
ترانسفورماتور سن از خط میباشد .درواقع باید مقادیر تپهای
ترانسفورماتور سن (  ) ai , bi , c i , i = 1, 2,3را بهگونهای پیدا کرد تا
توان حقیقی عبوری از خط بيشينه شود.
روش سادهای که در مقاله حاضر ارائهشده است استفاده از یک متغیر
برای کنترل  9تپ ترانس است که معادالت آن در ادامه آورده شده
است .برتری این روش ،تمرکز سیستم بر روی یک متغیر و کنترل
سریعتر آن است .فرض میشود عالوه بر اینکه سیستم متقارن و
متعادل است ،تپهای ترانس با یکدیگر روابط زیر را دارند:
()19
()20

شکل  :2مدل قرار گرفتن ترانسفورماتور سن []4

()21
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سن میتواند توان انتقالی خط را در تئوری تا بینهایت افزایش دهد
و درواقع اثر راکتانسهای خط را از بین ببرد .با مقدار مناسب تپ
 ،توان انتقالی دو برابر میشود و معادله توان جدید بهصورت
تبدیل میشود که تاثیر زیادی بر پایداری گذرا
دارد که در ادامه در نتایج شبیهسازی دیده میشود.
شکل( )3یک مدل اولیه ترانسفورماتور سن را نشان میدهد .همانطور
که در شکل مشاهده میشود ،ولتاژ جبرانسازی توسط واحد تنظیم
ولتاژ و واحد تنظیم امپدانس ،وارد شبکه میشود که باعث تغییر ولتاژ
خط و درنتیجه جریان خط میشود]1[.

()22
()23
()24
()25
()26
()27
پس از سادهسازی معادالت باال داریم:
()28

 -4مدلسازی ادوات فکتس
در این بخش به معرفی مدل هر یک از ادوات فکتس موردنظر
میپردازیم[.]8،7،6،5

• UPFC

()29

و داریم:
()30
مقدار  kو بهجای مقدار
بهجای مقدار
مقدار  Xnewرا قرار میدهیم و سپس داریم:
()31
حال توان مختلط و سپس توان حقیقی را محاسبه میکنیم:
()32

جبرانکننده  UPFCیکی از محبوبترین ادوات فکتس میباشد که
عالوه بر کنترل پارامترهای مؤثر بر عبور توان در خط انتقال ،توانایی
کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو را دارد که این توانایی در دیگر
جبرانکنندهها وجود ندارد [.]6،8
 UPFCاز دو ترانسفورماتور تحریک و تزریق و دو مبدل منبع ولتاژ
( )VSCکه توسط خازن  DCبههم متصل شدهاند ،تشکیلشده است.
عملکرد این ترانسفورماتورها به اینگونه است که ترانسفورماتور
تحریک ،توان اکتیو را از منبع میگیرد و این توان را به ترانسفورماتور
تزریق میدهد و در واقع ،مبادله توان صورت میگیرد[.]6،8
• SSSC

جبرانکننده  SSSCجبرانسازی را بهصورت سری با خط انتقال
انجام میدهد .توانایی این جبرانکننده ،تولید ولتاژ جبرانسازی
مستقل از جریان خط است که میتواند آن را در محدوده خازنی
و القایی کنترل کند .اجزای تشکیلدهنده  SSSCیک منبع انرژی
میباشد که به یک مبدل منبع ولتاژ  VSCتوسط یک خازن DC
متصل شده است [.]7
• TCSC

()33

این جبرانکننده از یک راکتور کنترل شونده با تریستور تشکیلشده
است TCSC .میتواند ولتاژ جبرانسازی ثابتی را در محدودهای که
برای آن تعریفشده ،تامین کند .جبرانساز  TCSCبه دلیل اینکه یک
جبرانکننده سری است عامل مؤثری در جبرانسازی توان راکتیو
خطوط انتقال بلند میباشد[.]7
• STATCOM

این جبرانکننده از جبرانکنندههای موازی است که بهعنوان یک
منبع ولتاژ سنکرون عمل میکند STATCOM .میتواند بهصورت
محلی توان راکتیو را کنترل کند ،همچنین تنظیم خروجی ولتاژ را
بهصورت پیوسته انجام میدهد .بههمین دلیل در زمان اختاللهای
ناگهانی یا اغتشاشهای بزرگ در شبکه قدرت ،میتوان از STATCOM
استفاده کرد[.]5

شکل  :3مدل ترانسفورماتور سن []1

حال با جاگذاری مقادیر k ،و مقدار  aرا بهگونهای مییابیم که
توان انتقالی از مقدار قبل از وجود ترانسفورماتور سن ،بیشتر شود.
اگر مقدار تپ یا متغیر  a=0باشد یعنی ترانسفورماتور سن به یک
ترانسفورماتور یکبهیک تبدیل میشود و توان انتقالی از خط را تغییر
نمیدهد .درصورتیکه مقدار تپ ترانس
شود ترانسفورماتور
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 -5مدل کردن ترانسفورماتور سن
در این مطالعه ترانسفورماتور سن با نرمافزار دیگسایلنت شبیهسازیشده
است .از آنجاییکه در نرمافزار دیگسایلنت ترانسفورماتور چهارسیمپیچه
وجود ندارد ،در شبیهسازیها بهجای یک ترانسفورماتور  9سیمپیچه،
از  9ترانسفورماتور تک فاز با قابلیت تغییر تپ استفاده کردهایم[.]9
تپ ترانسفورماتور بهصورت خودکار تنظیم میشود و ولتاژ جبران
موردنیاز تولید میشود.

 -6مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات فکتس
در این مقاله دو شبکه  9باسه و  39باسه  IEEEرا انتخاب کردهایم
و شرایط شبکه را با و بدون جبرانکننده آنالیز کردهایم .همچنین
در چندین شبکه مختلف ،حضور ترانسفورماتور سن را مورد بررسی
قراردادهایم.
سپس چندین خطای اتصال کوتاه در چند خط مختلف بهطور
تصادفی ایجاد کردیم تا پایداری گذرا ،پایداری ولتاژ و تلفات شبکه را
بررسی کنیم که برای نمونه نتایج خط  3از شبکه  9باسه و باس 39
از شبکه  39باسه در این مقاله آورده شده است .در هر بررسی هر یک
از جبرانکنندههای  TCSC، UPFC، SSSC، STATCOMو  SENرا
در شبکه قراردادیم و پایداری گذرا ،پایداری ولتاژ و تلفات شبکه را با
حضور جبرانکنندهها مورد مقایسه قراردادیم .بار دیگر پایداری شبکه
را در حضور  PSSآنالیز کردیم.
در صورتیکه هیچ جبرانکنندهای در شبکه نباشد ،تلفات شبکه  9باسه
 4.64 MWو  –92.25 MVARو تلفات شبکه  39باسه  43.71 MWو
 -158.53 MARمیباشد .حال جبرانکنندهها را وارد شبکه میکنیم
که تلفات شبکه مطابق جدول یک بهدست میآید.
برای بررسی پایداری گذرا در شبکه  9باسه و  39باسه ،چندین
خطای اتصال کوتاه در خطهای مختلف ایجاد کردیم که بهعنوان
نمونه نتایج خط  3در شبکه  9باسه و باس  39در شبکه  39باسه را
بررسی میکنیم و هریک از جبرانکنندهها را وارد شبکه میکنیم .در
این شبیهسازی ،زمان شروع اتصال کوتاه را  0.1تعریف کردهایم زمان
برطرف شدن خطا را بسته به زمان ناپایداری هر شبکه ،آنقدر تغییر
دادهایم تا زمان قطع بحران را به دست بیاوریم .زمان شبیهسازی در
شبکه  9باسه را  10ثانیه و زمان شبیهسازی شبکه  39باسه را 20
ثانیه تعریف کردهایم .در هر شبیهسازی یکبار زمان قطع بحران را
در حضور جبرانکننده موردنظر و بار دیگر در حضور  PSSبه دست
آوردیم .زمان قطع بحرانی در خط  3شبکه  9باسه بدون جبرانکننده
 0.2492995در حضور  0.314212 ،SSSCدر حضور ،STATCOM
0.323746در حضور  0.312729 ،TCSCدر حضور ،UPFC
 0.31541و در حضور ترانسفورماتور سن  0.429563میباشد.
زمان قطع بحرانی در باس  39شبکه  39باسه بدون جبرانکننده
 0.657595در حضور  1.18528 ،SSSCدر حضور ،STATCOM
 0.66168در حضور  0.65778 ،TCSCدر حضور 1.19265 ،UPFC
و در حضور ترانسفورماتور سن  1.12122میباشد .بهعنوان نمونه،
تنها نتایج شبیهسازی ترانسفورماتور سن در شکلهای ( )4تا ()7
آورده شده است.
حال نتایج پایداری ولتاژ را بررسی میکنیم .ضریب افزایش بارها را
برای هر یک از بارها در شبکه  9باسه و  39باسه بهدست میآوریم که
این نتایج در جدول( )2و ( )3نشان دادهشده است .همچنین بهعنوان
نمونه نتایج شبیهسازی ترانسفورماتور سن در شکلهای ( )8و ()9
آورده شده است.

شکل  :4زمان قطع بحرانی شبکه  9باسه در حضور SEN

شکل  :5برطرف شدن خطای شبکه  9باسه در حضور  SENو PSS

شکل  :6زمان قطع بحران شبکه  39باسه در حضور SEN

جدول  :1تلفات شبکه در حضور جبرانکنندهها
جدول  :2مقادیر ضریب افزایش بار شبکه  9باسه در حضور ادوات فکتس
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شکل  :7برطرف شدن خطای شبکه  39باسه در حضور  SENو PSS

شکل  : 8پایداری ولتاژ شبکه  9باسه در حضور SEN

با توجه به نتایج جدول ،پایداری ولتاژ به دلیل وجود ادوات فکتس در
هر دو شبکه بهطور قابل مالحظهای بهبود بخشیده شده است.
همچنین نقش قابل توجه ادوات فکتس را درکاهش تلفات شبکه
و بهبود پایداری گذرا مشاهده میکنیم و میبینیم که در این بین،
ترانسفورماتور سن بسیار بهتر از سایر ادوات فکتس عمل میکند .با
توجه به این نتایج ،میتوان گفت ترانسفورماتور سن یک کنترلکننده
منحصربهفرد برای کنترل ولتاژ ،زاویه فاز و جریان توان در شبکه
است .همچنین UPFCو ترانسفورماتور سن کنترل مستقل توان
اکتیو و راکتیو را انجام میدهند .از برتریهای ترانسفورماتور سن
بر UPFCاجزای تشکیلدهنده آن است .ازآنجاییکه UPFCشامل
مبدل منبع ولتاژ  VSCمیباشد و ترانسفورماتور سن از تپچنجرهای
بار تشکیلشده است ،بنابراین ترانسفورماتور سن یک عنصر قدرتی
است .این ویژگیها که برتری ترانسفورماتور سن را بر  UPFCنشان
میدهد ،باعث میشود که اجزای ترانسفورماتور سن دیرتر مستهلک
شود و هزینههای آن نیز کاهش یابدVSC .ها هزینه نصب ،هزینه
تلفات و نگهداری ،هزینههای عملکرد و  ...بیشتری دارند ،درصورتیکه
تپچنجرهای بار ،هزینه پایینتری در مقایسه با  VSCدارند .از طرف
دیگر ،توان در ترانسفورماتور سن فقط در یک مرحله اتفاق میافتد؛
درصورتیکه در  ،UPFCدو مرحله تلفات در VSCها و دو مرحله در
ترانسفورماتورهای جفت شده داریم.
در کنترلکنندههای سری  SSSCو  TCSCنیز امکان کاهش تلفات
اکتیو وجود ندارد و تنها تلفات راکتیو را میتوان جبرانسازی کرد.
 -7نتیجهگیری
در اين مطالعه و نتایج مرجع [ ،]9مدلی برای شبیهسازی ترانسفورماتور
سن در نرمافزار دیگسایلنت ارائه شده است .سپس در دو شبکه نمونه،
تلفات ،پایداری گذرا و پایداری ولتاژ در حضور جبرانکنندههای
توان مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل شبیهسازیها
در این مقاله ،برتری ترانسفورماتور سن را در کاهش تلفات و
پایداری گذرا بر دیگر ادوات فکتس نشان میدهد .همانطور که
ترانسفورماتورهای سهسیمپیچه در بسیاری از موارد بهجای چند
ترانسفورماتور دوسیمپیچه استفاده میشوند؛ ترانسفورماتورهای سه
فاز چهارسیمپیچه نیز بهزودی نقش خود را در شبکه قدرت نشان
خواهند داد.
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چکیده

کنترل شبکه انتقال قدرت با قابلیت اطمینان باال و بهرهبرداری
بهینه ،نیازمند شناسایی و آمادهسازی زیرساختهایی است که
عدم توجه به آنها دسترسی به این هدف را با مشکل روبرو
خواهد ساخت .یکی از مهمترین این مباحث انتخاب ساختار
مراکز دیسپاچینگ جهت بهرهبرداری از شبکههای قدرت
میباشد .این مقاله چگونگی نحوه انتخاب مراکز کنترل ،قرارگیری
آنها و استراتژیهای موجود در انتخاب مراکز دیسپاچینگ
را شرح میدهد ،که در آن ابتدا انواع روشهای کنترل شبکه
مورد تحلیل قرار گرفته و همچنين به صورت متمرکز ،نامتمرکز
و سلسله مراتبی با یکدیگر مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت
هر کدام بررسی می گردد .سپس با توجه به شرایط موجود و
وضعیت شبکههای انتقال و  فوق توزیع ،استفاده از روش سلسله
مراتبی و استقرار همزمان اتاق کنترل پست و اتاق فرمان مرکز
دیسپاچینگ در یک محل ،روش سلسله مراتبی اجرا شده به نام
روش سلسله مراتبی ترکیبی نامگذاری میشود.

کلمات کلیدی :ساختار مراکز کنترل ،مرکز دیسپاچینگ ،بهره برداری
از سیستم قدرت

 -1مقدمه
شبکههای برق قدرت از پیچیدهترین سیستمهای دنیا هستند نه
بهخاطر تعداد خیلی زیاد باسبارها بلکه به دلیل استفاده از تجهیزات
متنوع در آن .نقش مراکز کنترل در این سیستم پیچیده بسیار مهم و
1
حیاتی میباشد .وظیفه مرکز کنترل نگهداری باالنس زمان-حقیقی
بین عرضه و تقاضا ،با حفظ نیازمندیهای امنیت ،پایداری و اقتصادی
است[.]1
سیستم کنترل شبکه قدرت شامل اتاق فرمان (مرکز دیسپاچینگ)،
بستر مخابراتی و تجهیزات تلهمتری2در پست فشار قوی که به سیستم
اسکادا 3مشهور است .اجراي موفق هر پروژهای از جمله اجرای سیستم
اسکادا نياز به داشتن استراتژی و آمادهسازي زيرساختهاي الزم دارد
که عمليات اجرايي بدون توجه به اين امر در عمل با شکست مواجه
شده و به اهداف مورد نظر نخواهد رسید .مراکز کنترل دیسپاچینگ
در سیستمهای اسکادا از جایگاه ویژهای برخوردارند ،در نتیجه انتخاب
ساختار مراکز دیسپاچینگ در کنترل سیستمهای قدرت یکی از
مسائل اساسی است .برای این ساختارها استراتژیهای گوناگونی از
جمله سلسله مراتبی ،متمرکز و نامتمرکز برای مراکز دیسپاچینگ
معرفی شده است.
در ادامه مقاله ابتدا نگاهی به ساختار مراکز دیسپاچینگ و نتیجه
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تحقیقات در چند کشور پرداخته میشود ،سپس به بررسی
زیرساختهای الزم جهت کنترل شبکه پرداخته و انواع ساختار
مراکز دیسپاچینگ از دیدگاههای مختلف مورد تحلیل و بررسی
قرار میگیرد و در انتها با مقایسه فنی ،اقتصادی و در نظر گرفتن
مسائل مطرح در کنترل بهینه شبکه قدرت ،ساختار بهینه برای مراکز
دیسپاچینگ پیشنهاد میشود.
 -2مراکز دیسپاچینگ در کشورهای دیگر
در این بخش ساختار مراکز کنترل و دیسپاچینگ در چند کشور
دیگر بررسی میشود.
آنکالیکی در تحقیقی بیان میکند که بهرهبرداری موثر و کارآمد
از شبکههای قدرت ،نیازمند مراکز دیسپاچینگ مختلفی است که
بهصورت سلسله مراتبی کار کنند .وی چهار سطح از مراکز کنترل
را پیشنهاد میکند -1 :مرکز کنترل محلی  -2مرکز دیسپاچینگ
منطقهای  -3مرکز دیسپاچینگ ایالتی  -4مرکز کنترل ناحیهای[.]2
ساختار مراکز دیسپاچینگ در رومانی بهصورت سلسله مراتبی است.
در راس هرم یک مرکز دیسپاچینگ ملی (National dispatching
 ،)centerپنج مرکز دیسپاچینگ ناحیهای در سطح دوم (Regional
 ،)dispatching centerو چندین مرکز دیسپاچینگ توزیع و مرکز
دیسپاچینگ نیروگاهها نیز در سطوح سوم و چهارم قرار میگیرند[.]3
جیانکینگهو نیز روش ساختار سلسله مراتب دیسپاچینگ در سه
سطح را برای کنترل و نظارت سیستمهای قدرت پیشنهاد داده
است[.]4
بهمنظور برقرسانی مطمئن ،اقتصادی و ایمن به مردم کشور
هندوستان ،شبکه برق این کشور به  5ناحیه تقسیم شده است.
شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و شمال شرقی ،که هر ناحیه دارای
چندین نیروگاه بزرگ و کوچک است .به اين ترتيب پنج مرکز
دیسپاچینگ ناحیهای نیز برای این نواحی در نظر گرفته شده است
(مراکز .)RLDCاین مراکز خود نیز دارای مراکز کوچکتری میباشند
که به مراکز دیسپاچینگ ایالتی (مراکز  )SLDCموصوفاند و آنها
نیز هرکدام چند مرکز دیسپاچینگ توزیع (مراکز  )DCCرا تحت
کنترل دارند .این شبکه سلسله مراتبی با یک مرکز دیسپاچینگ ملی
که در راس هرم قرار دارد ،با یکدیگر در ارتباط هستند[.]5
ترکیببندی مراکز دیسپاچینگ ونزوئال بهصورت پنج سطح است که
سطح صفر ،مرکز دیسپاچینگ اپراتورهای مستقل هستند ،سطح یک
مرکز دیسپاچینگ ملی ،سطح دو مراکز دیسپاچینگ ناحیه ،سطح
سه مراکز دیسپاچینگ توزیع و سطح چهار نیز در سطح پستها در
نظر گرفته شده است که شامل پایانههای راه دور بوده و بهصورت
سلسله مراتبی هستند[.]6
شبکه پرقدرت چین ،با ظرفیت یک هزار و  320گیگاوات و با
ساختاری مرکب از یک مرکز  ،NCCهفت مرکز  RCCو  32مرکز
 PCCدر ردیف نخست رتبهبندی جهانی به لحاظ حجم شبکه قرار
دارد و به تاييد مسووالن آن شبکه ،در پنجاه سال اخیر دچار فروپاشی
نشده است .مهمترین وظایف مرکز پشتیبان  NCCعبارت است از
پایین آوردن هزینه تولید در کل شبکه ،حفظ امنیت و پایداری کل
شبکه برق و هماهنگی بین مراکز دیسپاچینگهای مناطق که بهطور
معمول دیسپاچینگ مناطق ،مسوول پایداری و امنیت شبکه تحت
پوشش خود هستند[.]7
در مرجع[ ]8نیز پس از بررسیهاي انجام شده توصیه شده است که
متناسب با تعریف وظایف ،نحوه آرایش شبکه قدرت و  ، . . .یک مرکز
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کنترل پیشبینی شود که وظیفه کنترل کل شبکه را به عهده دارد و
کلیه اطالعات ،توسط پایانههاي راه دور جمعآوري و توسط یک شبکه
داده که در کل ایستگاهها وجود دارد به مرکز کنترل ارسال گردد.
-3زير ساختهاي الزم بهمنظور کنترل شبکههاي قدرت
اجرای موفق سیستم اسکادای قدرت نیازمند آمادهسازی
زیرساختهای آن است .زیرساختهای مورد نیاز را میتوان در سه
بخش زیرساختهای مخابراتی ،سیستمی و امنیتی دستهبندی
کرد[.]9
جهت مهیا کردن زیرساختهای بيانشده نیاز به برآوردن موارد زير
میباشد:
 تهیه نقشه راه بهعنوان يکي از ضروريات اجراي پروژهها در ابعادوسيع و ملي[. ]10
 انتخاب ساختار مراکز کنترل انتخاب استراتژی نحوه برقراری ارتباط بین مراکز دیسپاچینگ درسطوح مختلف
 تهیه دستورالعملهای بهرهبرداری برای مواقع کار عادی و اضطراری حفاظت شبکه از حمالت سايبري به سیستم اسکادا که به تبع رویکل شبکه اثرگذار خواهد بود.
 نیروی انسانی الزم جهت کنترل شبکه از مهمترين دغدغههايشبکههای قدرت ميباشد.
بهرهبرداري بهينه و بروز عکسالعمل سريع و دقيق در مواقع بروز
خطا و همچنین نگهداري شبکه کار بسيار دشوار و حساس است.
4
جمعآوری حجم بسیار زیاد دادهها بهصورت زمان -واقعی و برخط
و نشان دادن عکسالعمل بهموقع توسط اپراتورهای اتاق فرمان بسیار
مهم است .بهویژه در زمانهای اضطراری عملکرد صحیح و سریع
نشان دادن به حوادث از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است .به
دلیل نوع کار و پرتنش بودن کار اپراتورهای مراکز دیسپاچینگ ،در
دهه 1980،عوامل انسانی برای غلبه بر شرایط تنشزا و پرتنش در
نظر گرفته شدند[ .]11در حال حاضر تغییر سیاست بهرهبرداری از
پستهای فوق توزیع ،از بهرهبرداری با اپراتور بهسمت بهرهبرداری از
پستها بهصورت اتوماسیون و بدون اپراتور و کنترل پستها از راه دور
میباشد .بنابراین حجم کار و حساسیت کار اپراتورهای اتاق فرمان
مراکز دیسپاچینگ بیشتر شده است و در این شرایط نقش مرکز
کنترل حساستر شده و بار مسوولیت و حساسیت کار اپراتورهای
مراکز کنترل دیسپاچینگ افزایش یافته است.

 -1-3زیر ساخت مخابراتی

شبكه مخابراتي شبكه قدرت شبيه شبكه عصبي انسان است .چنانچه
شبكه عصبي انسان دچار مشكل شود ،فعاليتهاي روزمره انسان نيز
دچار مشكل ميشود ،در شبکههای قدرت هم اگر نقصي در شبكه
مخابراتي اتفاق افتد ،منجر به مشكالت فراوان در سيستم قدرت
ميشود .در نتيجه ،توجه ويژه بهزير ساخت مخابراتي ضروري است،
به اين معني که زيرساخت مخابراتي بههمان اندازه شبكه الكتريكي
داراي اهميت است .اين دو زيرساخت (مخابراتي ،الكتريكي) چنان
بهم آميخته شدهاند كه نقص در هر كدام ،ممكن است منجر به
ايجاد اختالل در ديگري شود .بنابراين در كنترل سيستمهاي قدرت
بايد بههمان اندازه كه به سيستمهاي الكتريكي توجه ميشود به
زيرساختهاي مخابراتي نيز اهميت داده شود تا كاركرد صحيح اين
دو در كنار هم بتواند به بهرهبرداري و كنترل مناسب سيستم قدرت
بينجامد.

بدین منظور نیازمند محیطی امن وسریع برای ارسال فرامین و انتقال
اطالعات وضعیت شبکه ،پایش ،کنترل و راهبری آن جهت تامین
امنیت و مدیریت تمامی شبکه قدرت میباشد .عدم توانایی شبکه
مخابرات عمومی در برآوردن این نیازها ،سبب گردید مدیریت شرکت
توانیر ،اقدام به تاسيس يک شبکه مخابراتي اختصاصي با ويژگيهاي
زير نماید :استقالل ،سوييچينگ سريع حفاظت ،سرعت ،امنيت،
قابليت اطمينان ،داشتن مسيرهاي پشتيبان[.]12
در صنعت برق روشهاي مخابراتی گوناگونی مورد استفاده قرار
ميگيرند كه اين روشها عبارتند از ارتباطات :
مخابرات بيسيم (بیسیم  ،VHFرادیو مودم طیف گسترده ،مایکرویو)،
ارتباطات ماهوارهاي ،استفاده از شبکههاي عمومي مخابرات ،خطوط
انتقال )PLC(9و مخابرات فيبر نوري[.]13
هر یک از فناوريهاي ارتباطي ،داراي مزايا و معايب خاص خود
ميباشد که بسته به موقعيت پست و محدوديتهاي موجود انتخاب
ميشوند.
پروتکلهای مخابراتی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه
قرار گیرد .به مجموعهاي از قوانين که ساختار ،اندازه و نحوه انتشار
اطالعات را معين ميکند و بهعبارت ديگر به قوانين توافقي بر
چگونگي انتقال دادهها بين فرستنده و گيرنده در يک شبکه پروتکل
گفته ميشود .برای ارتباط پستها با مرکز دیسپاچینگ استفاده از
پروتکلهاي زير متداول است.
 :IEC 61870-5-101جهت ارتباط و کنترل از راه دور پايانههاي دور
دست و مرکز کنترل اسکادا به کار ميرود.
 :IEC 61870-5-104نسخه شبکه شده  IEC101ميباشد.
 :DNP3اين پروتکل مجموعهاي از پروتکلهاي ارتباطي است که بين
اجزاي بکار رفته در سيستم اتوماسيون بکار رفته است .استفاده اصلي
اين پروتکل در صنايع کاربردي همچون شرکتهاي آب و توزيع برق
ميباشد[.]14
 -2-3زیرساخت سیستمی

سیستم مرکز شامل دو بخش نرمافزار و سختافزار است.
سختافزار نیز دو قسمت تجهیزات مرکز و تجهیزات تلهمتری دارد که
تجهیزات مرکز شامل سیستمهای کامپیوتری ،تجهیزات مخابراتی،
سیستمهای منابع تغذیه وقفهناپذیر ،10سیستمهای هواساز،11
پايانههای راه دور ،12و اینترفیس فشار قوی 13است .انتخاب تجهیزات
مرکز دیسپاچینگ باید بهگونهای باشد که بتواند اطالعات دقیق،
زمان-واقعی و بر خط 14و قابل اطمینان را در بدون وقفه در اختیار
اپراتور قرار دهد.
برنامههای نرمافزاری نیز باید بتوانند با سرعت باال ،حجم بسیار زیاد
دادههای ورودی را از درگاههای مخابراتی دریافت نموده و با پردازش،
این دادههای خام را به اطالعات قابل نمایش بر روی نمایشگرها
تبدیل نمایند .نرمافزارهای  PAS15و سامانه مدیریت انرژی 16نیز برای
کنترل شبکه مهم میباشند که باید مورد توجه قرار گیرند .تخمین
حالت برخط ،پخش بار بهینه ،پیشبینی بار و پخش باراقتصادی
مثالهایی از توابع سامانه مدیریت انرژی هستند.
 -3-3زیر ساخت امنیتی و حفاظتی

در اصطالحات مربوط به امنيت اطالعات سيستم ،سيستمي ناامن
است که در آن احتمال آسيبپذيري و تهديد وجود داشته باشد.
آسيبپذيري يک سيستم اطالعات ممکن است بر اثر نقص طراحي
منطقي (بهعنوان مثال ،يک پروتکل بد طراحي شده باشد) ،نقص
پيادهسازي (بهعنوان مثال ،ناشي ازسرريز بافر) ،يا يک ضعف اساسي

(بهعنوان مثال ،کلمه عبور و کليدهاي رمزنگاري قابل حدس) باشد [.]15
امنیت سیستم قدرت میتواند به امنیت بهرهبرداری ،استحکام در
برابر آسیبهای فیزیکی و امنیت سایبری دستهبندی شود .از نظر
بهرهبرداری مسائلی همچون پایداری ولتاژ ،قابلیت اطمینان و دیگر
جنبههای وابسته به بهرهبرداری سیستم قدرت باید در نظر گرفته
شوند .آسیبهای فیزیکی شامل خطرات طبیعی (زلزله ،طوفان
شدید ،رعد و برق و  )..و آسیبهای عمدی است که در سیستمهای
برق شامل خرابکاری ،کارشکنیهای عمدی ،حمله تروریستی و
نظامی است[.]16
حمالت سايبري به سيستم زيرساخت اتوماسيون شده ميتواند با
تضعيف زيرساختهاي حياتي کشور در ارائه خدمات ضروري ،امنيت
ملي را به خطر انداخته و بهطور کلي باعث وارد شدن زیان بر صاحبان
دارايي و آحاد جامعه شود[.]17
بهمنظور پیشگیری از خسارتهاي وارده به صنعت برق ،در نظرگرفتن
پدافند غیرعامل از ضروریات میباشد .پدافند غیرعامل 17به معنای
کاهش آسیبپذیری در هنگام بحران ،بدون استفاده از اقدامات نظامی
و فقط با بهرهگیری از فعالیتهای غیرنظامی ،فنی و مدیریتی است.
اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش ،پراکندگی ،تفرقه و جابجایی،
فریب ،مکانیابی ،اعالم خبر ،قابلیت بقا ،استحکامات ،استتار ،اختفاء،
ماکت فریبنده و سازههای امن است[.]18
بنابراین در بحث طراحی مراکز دیسپاچینگ ،دو موضوع حفاظت
سایبری و حفاظت فیزیکی و طراحی و اجرای پدافند غیرعامل باید
مد نظر قرار گیرد.
 -4ساختار مراکز ديسپاچينگ
بهمنظور بهرهبرداری مناسب از سیستم قدرت الزم است سیستم با
صرف هزینهای مناسب که از قابلیت اطمینان باالیی نیز برخوردار
باشد مورد بهرهبرداری قرار گیرد .سیستم مطمئن به سیستمی گفته
میشود که از خطرهایی نظیر وقفههای زنجیرهای ،جدا شدن بخشی
از شبکه ،خارج شدن ژنراتور از حالت سنکرون ،قطع بار ،عدم رعایت
محدودیتهای توان انتقالی خطوط ،ولتاژ شینها و فرکانس سیستم
محفوظ باشد .عملکرد موفق سیستمهای قدرت نیازمند عطف توجه
به ایمنی کارکنان و تجهیزات و ارائه خدمت بدون وقفه با پایینترین
قیمت ممکن به مشترکان است.
جهت کنترل شبکههای قدرت استراتژیهای مختلفی وجود دارد که
کنترل متمرکز ،غیرمتمرکز و سلسله مراتبی از آن جملهاند .در حالت
کنترل متمرکز ،اطالعات تمامی ایستگاههای شبکه قدرت به یک
مرکز کنترل ارسال میشود و در مرکز کنترل پس از پردازش دادهها
تصمیمات مناسب گرفته ميشود به این منظور نیاز به برقراری ارتباط
مخابراتی بین تمام پستهای منطقه با مرکز کنترل میباشد .در روش
کنترل نامتمرکز ،شبکه قدرت به چندین ناحیه تقسیم میشود و هر
ناحیه توسط مرکز کنترل همان ناحیه کنترل میگردد.
در یک ساختار سلسله مراتبی ،شبکه هر منطقه به وسیله یک مرکز
کنترل منطقهای کنترل میشود و هر مرکز منطقهای نیز چندین
مرکز کنترل دیگر در زیرمجموعه خود دارد که شبکه ایالتی را کنترل
میکند و هر کدام از این مراکز نیز خود چندین مرکز کوچکتر را
زیر نظر دارند که هر کدام سیستمهای اسکادای خود را دارند ،که در
ساختار سلسله مراتبی بهم متصل هستند.
 -1-4روش کنترل متمرکز

در این روش یک مرکز کنترل تمام شبکه تحت نظارتش را پایش و
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کنترل میکند .به این منظور بین تمامی پستهای منطقه و مرکز
دیسپاچینگ ارتباط مخابراتی نقطه به نقطه برقرار ميشود و دریافت
اطالعات از پست و ارسال فرامین از مرکز صورت میپذیرد .شکل ()1
نشان دهنده یک سیستم کنترل متمرکز است.

از نظر سختافزاری و نرمافزاری سادهتر هستند معادل  %70مرکز
اصلی است[ .]19شکل( )2نشاندهنده سیستم کنترل نامتمرکز
میباشد.
مزاياي اين روش عبارتند از:

سهولت بهتر در مدیریت و کنترل شبکه ،بهخصوص در شبکههای
بزرگ
کاهش تنش اپراتورهای اتاق فرمان به دلیل کمتر شدن محدوده
کنترل
نیاز به تجهیزات سختافزاری قدرتمند به اندازه حالت متمرکز
نیست.
نیاز به نرمافزاری قدرتمند مشابه حالت متمرکز نیست.
شبکه مخابراتی هر مرکز نسبت به حالت متمرکز ،پیچیدگی کمتری
دارد.
در صورت خرابی مرکز ،کل شبکه از کنترل خارج نمیشود.
در مقابل ،معايب اين روش عبارتند از:
نياز به تبادل اطالعات با ساير مراكز كنترل بهمنظور اتخاذ تصميمات
و مديريت كل شبكه
امكان هماهنگي مشكلتر از ديدگاه بهرهبرداري سيستم
نياز به نيروي انساني بيشتر در مراكز كنترل[]19

شکل  :1سیستم کنترل متمرکز

مزایای روش کنترل متمرکز:

امکان هماهنگی آسانتر از دیدگاه بهرهبرداری
پایش و کنترل کل شبکه در یک مرکز کنترل
هماهنگی کامل بین تمام ناحیه تحت پوشش
مدیریت آسانتر ناحیه تحت پوشش
نیاز به نیروی انسانی کمتر در مرکز کنترل[]19

معایب روش کنترل متمرکز:

نیاز به وجود شبکه مخابراتی بسیار گسترده با قابلیت برقراری
ارتباط نقطه به نقطه بین ایستگاهها و مرکز
نیاز به وجود سختافزار و نرمافزار قدرتمند با سرعت پردازش باال
نیاز به داشتن برنامههای قوی PAS
نیاز به تجهیزات قدرتمندتر مرکز
خارج شدن کل ناحیه تحت پوشش از پایش و کنترل در صورت
خراب شدن مرکز
نیاز به داشتن اپراتورهای قویتر و مجربتر
نیاز به وجود شبکههای مخابراتی پشتیبان قویتر و گستردهتر
تحت استرس قرار گرفتن اپراتورها بههنگام بروز بحران در هر نقطه
از شبکه
نیاز به داشتن گروه و نفرات بیشتر به منظور انجام مطالعات شبکه
و کار بر روی نرمافزارهای PAS
بهخطر افتادن کل شبکه در صورت حمله سایبری به مرکز دیسپاچینگ

 -2-4روش کنترل نامتمرکز

در روش کنترل نامتمرکز تعدادی مرکز بهصورت مستقل از یکدیگر
شبکه قدرت را کنترل میکنند .هر مرکز پستهای تحت ناحیه خود
را پایش و کنترل میکند .از لحاظ عملکرد و کارکرد این مراکز شبیه
به مراکز متمرکز میباشد .در این حالت مرکز کنترل اصلی و مراکز
کنترل ناحیهای در طول یکدیگر قرار دارند بنابراین در صورت از
کار افتادن یک مرکز ناحیهای ،مرکز اصلی قادر به پشتیبانی مرکز
ناحیهای نخواهد بود .هزینه احداث هر مرکز ناحیهای به دلیل این که
فصلنامه
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شکل  : 2سیستم کنترل نامتمرکز

 -3-4مراکز کنترل سلسله مراتبی

اگر چه جذابیت کنترل متمرکز بهدلیل سادگی در بهرهبرداری
بیشتر است اما روش کنترل غیرمتمرکز بيشتر در سیستمهای با
ساختار ویژه عملیتر است .سیستم قدرت ساختار نامتمرکزی دارد،
بنابراین یک ساختار سلسله مراتبی متشکل از چندین زیرسیستم
با اولویتهای تعریف شده از فعالیتها و اختیارات برای دستیابی
به اهداف مورد نظر میتواند تعریف شود .در چنین سیستمی ،زیر
سیستمهای سطوح باالتر نقش نظارتی سیستم را بهعهده میگیرند
و زیر سیستمهای سطوح پایینتر نقشهای عملی بیشتر و نظارتی
کمتری دارند و در عین حال زیرسیستمهای هر سطح ممکن است
اهداف متفاوتی داشته باشند]20[.
در ساختار ديسپاچينگ سلسله مراتبي ،كل شبكه برق به چندين
منطقه تقسيم ميشود كه معموال اين مناطق از نظر حقوقي از هم

مستقل ولي از نظر الكتريكي با هم يكي هستند .در يك ساختار
كنترلي سلسله مراتبي كامل ،شبكه هر منطقه بهوسيله يك مركز
كنترل منطقهاي كنترل ميشود و هر مركز كنترل منطقهاي چندين
مركز كنترل ديگر در زيرمجموعه خود دارد كه معموال با توجه به
گستردگي جغرافيايي ميتواند براي هر ايالت ،استان يا بخشي از
آنها در نظر گرفته شود .كنترل هر ايالت يا استان يا بخشي از
آنها بهوسيله مركز ديسپاچينگ بار ايالتي انجام ميگيرد .سيستم
زيرمجموعه مركز ديسپاچينگ بار ايالتي نيز خود شامل چندين مركز
است كه بيشتر بهنام مركز كنترل فرعي ايالتي شناخته ميشوند.
مركز كنترل ملي فعاليتهاي تمام مراكز كنترل منطقهاي را كنترل
ميکند .مركز كنترل ملي ،مراكز كنترل منطقهاي ،مراكز كنترل
ايالتي و مراكز كنترل فرعي ايالتي هر يك سيستم اسكادي خود را
دارند ،كه در ساختار سلسله مراتبي بهم متصل هستند .مركز كنترل
منطقهای در نقطه باالي سلسله مراتب سطح منطقهاي قرار داشته
و بهرهبرداري روزانه يك منطقه را در همكاري با مركز كنترل ايالتي
انجام ميدهد[ .]21شکل شماره( )3یک سیستم کنترل سلسله
مراتبی را نشان میدهد.

معایب روش کنترل سلسله مراتبی

نیاز به ساز و کاری جهت ارتباط بین مراکز زیردست با مرکز
باالدست
نیاز به ساز و کاری جهت ارتباط بین مراکز هم سطح با یکدیگر
افزایش نیروی انسانی در واحدهای بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری

 -5شبکه برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقهای خراسان شامل سه استان خراسان رضوی،
شمالی و جنوبی است .شبکه انتقال و فوقتوزیع خراسان شامل
17عدد پست  400کیلوولت 147 ،عدد پست  132کیلوولت و تعداد
 20عدد پست  63کیلوولت بههمراه  725کیلومتر خط  63کیلوولت،
 8،647کیلومتر خط  132کیلوولت ،و 2،673کیلومتر خط 400
کیلوولت میباشد .گستردگی سه استان و پراکندگی ایستگاههای
تحت کنترل و وضعیت جغرافیایی منطقه که شامل مناطق کویری،
کوهستانی و در بعضی نقاط جنگلی میباشد وضعیت منحصر بفردی
را برای شرکت بوجود آورده است .تاکنون شبکه تحت کنترل شرکت
بهروش متمرکز و از یک مرکز پایش و کنترل میشده که تعداد 5
اپراتور در  5شیفت کاری وظیفه پایش و کنترل شبکه را از طریق
مرکز کنترل واحد بهعهده داشتهاند[ .]19درحال حاضر دو مرکز
دیسپاچینگ منطقهای برای استانهای خراسان جنوبی و شمالی به
سیستم کنترل شبکه برق منطقهای خراسان اضافه شده است که هر
کدام وظیفه نظارت و کنترل شبکه استانی خود را و تحت ولتاژ 132
کیلوولت به عهده دارند و مرکز دیسپاچینگ سبزوار نیز به منظور
نظارت و کنترل پستهای ناحیه سبزوار در غرب استان خراسان ،در
حال نصب و راهاندازی میباشد.
 -1-5روش سلسله مراتبی ترکیبی

شکل  : 3سیستم کنترل سلسله مراتبی

مهمترين داليلي كه كنترل سيستمهاي قدرت را نامزد استفاده از
روش كنترلي سلسه مراتبي ميكنند عبارتند از:
پيچيدگي و اندازه سيستم
ساختار ذاتي سيستم
ديد محدود و ناتواني زير سيستمها در دستيابي به اهداف گسترده
سيستم
زير سيستمهاي خاص طراحي شده براي انجام يك وظيفه ويژه
ارتباطات محدود ميان زير سيستمها
هزينه ،تأخير و خطا در انتقال اطالعات[.]22
مزایای روش کنترل سلسله مراتبی

عدم نیاز به وجود شبکه مخابراتی به گستردگی حالت متمرکز
با توجه به کاهش حجم کار میتوان برای هر شیفت سه اپرتور و
تعداد شیفتها را به  4شیفت کاهش داد.
کاهش فشار و استرس بهرهبرداران مراکز دیسپاچینگ
عدم نیاز به واحدهای بزرگ تعمیر و نگهداری سختافزار ،نرمافزار
و مخابرات
با توجه به گسترده شدن و پراکندگی مراکز دیسپاچینگ ،امنیت
شبکه در مقابل حمالت سایبری و فیزیکی افزایش مییابد و
الزامات پدافند غیرعامل نیز در نظر گرفته شده است.

در پی بررسیهای انجام شده طرح مراکز دیسپاچینگ خراسان جهت
بهرهبرداری بدون اپراتور از پستها ارائه شده است .طرحی که در
شکل ( )4نشان داده شده است ،شامل یک مرکز دیسپاچینگ اصلی
و یک مرکز دیسپاچینگ پشتیبان در شهر مشهد ،احداث دو مرکز
در استانهای خراسان شمالی و جنوبی و سه مرکز در سطح استان
خراسانرضوی است.
مرکز دیسپاچینگ اصلی با سختافزار و نرمافزار و تجهیزات مخابراتی
افزونه 18در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه مرکز پشتیبان
از همان نود مخابراتی مرکز اصلی استفاده میکند از نظر تجهیزات
مخابراتی سادهتر است .سه مرکز دیسپاچینگ دیگر در پستهای
انتقال با سختافزاری ساده و بدون افزونگی طراحی شدهاند .این
مراکز به نحوی انتخاب شدهاند که حداکثر تعداد  20عدد پست تحت
پوشش هر مرکز قرار گیرد .اطالعات پستهای هر مرکز پس از ارسال
از طریق بستر مخابراتی  PLCو یا فیبر نوری ،بهوسیله یک سرور
لینک که نقش جمعکننده داده را دارد ،دریافت و جهت پردازش به
سرور اصلی منتقل میشود و اپراتورهای هر مرکز با استفاده از این
اطالعات به پایش و کنترل پستهای زیرمجموعه مرکز ميپردازند.
از طرفی کلیه دادههای سرور لینک بهمنظور نظارت توسط مرکز
دیسپاچینگ اصلی روی شبکه رینگ فیبرنوری قرار میگیرند .در
این حالت کلیهکارهای نرمافزاری مربوط به توسعه و نگهداری مراکز
دیسپاچینگ در مرکز کنترل اصلی انجام ميشود و وظیفه مراکز دیگر
فقط پایش و کنترل پستها است.
مراکز دیسپاچینگ خراسان شمالی و جنوبی در سختافزار و نرمافزار
بهصورت افزونه طراحی شده است .این مراکز از طریق پروتکل
فصلنامه
علمي -ترويجي
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استاندارد  ،Tase2با مرکز دیسپاچینگ انتقال اصلی و پشتیبان ،ارتباط
دارند .کلیه اطالعات موجود در این دو مرکز جهت نظارت به مرکز
دیسپاچینگ انتقال اصلی و پشتیبان واقع در خراسان رضوی ارسال
میشود .مزیت این روش این است که هرگاه تصمیم به استقالل
شرکتهای برق منطقهای گرفته شود جداسازی مراکز دیسپاچینگ
استانهای خراسان شمالی و جنوبی بهراحتی امکانپذیر خواهد بود.
الزم به ذکر است که مرکز پشتیبان نیز بهمنظور صرفهجویی در
هزینههای ساختمانی در یکی از پستهای فشار قوی مستقر خواهد
شد.
نصب تجهیزات و راهاندازی مراکز دیسپاچینگ در پستهای فشار
قوی(ترجیحا پستهای400کیلوولت) ،استفاده از فضا ،تجهیزات و
امکانات موجود در این پستها را ممکن میسازد .همچنین کنترل
این مراکز توسط اپراتورهای اتاق فرمان پست ،در حقیقت گونهای از
روش سلسله مراتبی بوده که در سیستم دیسپاچینگ برق منطقهای
خراسان ،روش سلسله مراتبی ترکیبی نامگذاری میشود .با استفاده
از این روش ،با صرفهجویی در هزینههای نصب و راهاندازی میتوان به
مزایای روش متمرکز و نامتمرکز دست یافت و همچنین معایب این
روش نسبت به دو روش دیگر بسیار کمتر خواهد بود.

شبکه در مقابل حمالت سایبری و فیزیکی افزایش مییابد و
الزامات پدافند غیر عامل نیز در نظر گرفته شده است.

معایب روش کنترل سلسله مراتبی ترکیبی

به دلیل تداخل کار اپراتوری پست با دیسپاچرهای اتاق فرمان
دیسپاچینگ ،اپراتورها نیاز به آموزش و کار فرهنگی دارند.
در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه ،هم مرکز دیسپاچینگ و هم
پست های فشار قوی در معرض خطر قرار میگیرند.
 -6بررسي اقتصادي
دراین بخش وضعیت اقتصادی استراتژیهای مختلف مورد بررسی
قرار گرفته و در نهایت به مقایسه روشهای بيانشده با یکدیگر
پرداخته خواهد شد.
هزينههاي مورد نياز احداث یک مرکز دیسپاچینگ متمرکز با 150
پست در جدول شماره یک قابل مشاهده است .به دلیل اینکه شبکه
تحت پوشش با  150پست ،شبکه به نسبت بزرگی است از اينرو
تجهیزات سختافزاری آن باید به حدکافی قدرتمند باشند .همچنين
کلیه تجهیزات سختافزاری ،مخابراتی ،منابع تغذیه و هواسازها
بهصورت دوگانه باید نصب و راهاندازی شده و بهصورت پشتیبان 1+1
کار کنند .همچنین با توجه به اینکه این مرکز کلیه نفرات گروههای
برنامهریزی و نظارت را بهطور کامل دارد و تعداد تجهیزات نیز زیاد
است ،بهخودي خود ساختمان مرکز دیسپاچینگ متمرکز نیازمند
صرف هزینه بیشتر است .به این دلیل هزینههای احداث یک مرکز
دیسپاچینگ متمرکز قابل مالحظه خواهد بود .در راستای امنیت
کنترل شبکه ،معموال یک مرکز کنترل پشتیبان نیز در نظر گرفته
میشود از نظر تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری شبیه به مرکز
اصلی است و وظیفه آن کنترل شبکه در هنگام بروز خطا و مشکل در
مرکز کنترل اصلی میباشد.
در صورتیکه هزینه پرسنلی هر اپراتور مرکز ،در روش کنترل متمرکز
بهطور متوسط ماهانه 60میلیون ریال باشد ،هزینه سالیانه پرسنل
اپراتوری  21میلیارد ریال خواهد شد.
ريال

60،000،000 × 25 × 14 = 21،000،000،000

جدول  :1هزینه احداث یک مرکز دیسپاچینگ متمرکز

شکل  : 4روش سلسله مراتب ترکیبی

مزایای روش کنترل سلسله مراتبی ترکیبی

استفاده از اپراتور پستها بهمنظور بهرهبردار دیسپاچینگ
عدم نیاز به وجود شبکه مخابراتی به گستردگی حالت متمرکز
صرفهجویی در هزینههای ساختمانی احداث مراکز جدید
صرفهجویی در هزینههای ساخت اتاقهای مخابراتی بهدلیل استفاده
از زیرساخت مخابراتی پستهای فشار قوی
صرفهجویی در هزینههای منابع تغذیه و هواسازها
با توجه به کاهش حجم کار ،میتوان برای هر شیفت سه اپرتور و
تعداد شیفتها را به  4شیفت کاهش داد.
کاهش فشار و استرس بهرهبرداران مراکز دیسپاچینگ
عدم نیاز به واحدهای بزرگ تعمیر و نگهداری سختافزار ،نرمافزار
و مخابرات
با توجه به گسترده شدن و پراکندگی مراکز دیسپاچینگ امنیت

فصلنامه
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رديف

شرح

مبلغ (ميليون ريال)

1

ساختمان مرکز دیسپاچینگ

10،000

2

تجهیزات سخت افزاری

15،000

3

نرم افزار

60،000

4

تجهیزات مخابراتی

6000

5

منابع تغذیه و ایرکاندیشن

1500

6

جمع

92،500

به دلیل این که در روش کنترل غیرمتمرکز ،هر مرکز نیاز به تجهیزات
سختافزاری و نرمافزاری ضعیفتری دارد و همچنین هزینههای
مخابراتی آن نسبت به حالت متمرکز کمتر میشود ،بنابراین در این
حالت هزینه نصب و راهاندازی هر مرکز معادل  0/7مرکز در حالت
متمرکز است .پس هزینه یک سیستم با هفت مرکز کنترل فرعی
 4/9حالت متمرکز خواهد شد .در این حالت نیز به دلیل این که
مساحت تحت کنترل هر مرکز نسبت به حالت متمرکز کاهش مییابد

و همچنین تعداد پستها و نقاط تحت کنترل نیز کمتر شدهاند از
اينرو هزینههای تعمیر و نگهداری نیز بالطبع نسبت به حالت متمرکز
کاهش خواهد داشت که این هزینه نیز برای هر مرکز معادل 0/7
هزینه حالت متمرکز در نظر گرفته میشود .در روش غیرمتمرکز به
دلیل اینکه حجم کار نسبت به حالت متمرکز کاهش یافته است،
بنابراین برای هر شیفت سه نفر و چهار شیفت کاری در نظر گرفته
میشود .اگر هزینه پرسنلی را بهطور متوسط به ازای هر دیسپاچر 50
میلیون ریال در نظر گرفته شود به ازای 14ماه در سال بهصورت زیر
محاسبه میگردند.
ریال 14×7×12×50.000.000 = 58،800،000،000
هزينههاي يک مرکز دیسپاچینگ در محل پست فشار قوی با توجه
به سادهتر بودن سختافزار و نرمافزار و همچنین ساختمان در جدول
( )2برآورد شده است.
چنانچه از پستهای فشار قوی بهمنظور مراکز دیسپاچینگ نیز
استفاده شود در این حالت هزينههاي احداث مرکز دیسپاچینگ
مطابق جدول ( )3برآورد ميشود.
جدول  :2هزینه احداث یک مرکز کنترل غیر متمرکز
رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1

سخت افزار و نرم افزار

2،000

2

مخابرات

1،000

3

ساختمان

1،500

4

منابع تغذيه و ساير موارد

200
4،700

جمع

جدول  :3هزينههاي احداث مرکز دیسپاچینگ در پست
رديف

شرح

مبلغ(ميليون يال)

1

سخت افزار و نرم افزار

2،000

2

مخابرات

500

منابع تغذيه و ساير موارد

100

3

جمع

2،600

بهدلیل اینکه هزینههای نصب و راهاندازی اینترفیس و پایانههای راه
دور ایستگاهها در هر دو حالت برابر است ،از اينرو در این مقایسه
در نظر گرفته نشدهاند .از طرفی هزینههای مخابراتی نیز به دلیل
اینکه در استراتژی متمرکز باید بهصورت نقطه به نقطه باشند به
مراتب بیشتر از حالت غیرمتمرکز است که به دلیل پیچیدگی بحث،
از پرداختن به ریز جزئیات آن که از حوصله این مقاله خارج است
خودداری میگردد.
هرگاه یک مرکز پشتیبان نیز برای حالت کنترل متمرکز در نظر
گرفته شود ،هزینه احداث مراکز کنترل به این روش حدود  2برابر
هزینه احداث مرکز کنترل متمرکز خواهد شد .همچنین هزینه تعمیر
و نگهداری سالیانه دو برابر روش متمرکز میشود.
در صورتیکه از پستهای فشار قوی بهعنوان مراکز دیسپاچینگ
انتقال و پشتیبان استفاده شوند بهدلیل اینکه اپراتورهای پست
بهعنوان دیسپاچرهای مرکز دیسپاچینگ نیز انجام وظیفه میکنند
هزینه پرسنلی اضافهای به سیستم تحمیل نمیشود .عالوه بر آن

در این روش با توجه به این که نگهبان پست وظیفه نگهبان مرکز
دیسپاچینگ را نیز بهعهده خواهد داشت از این بابت نیز هزینهای به
سیستم تحمیل نمیگردد.
هزینه ساالنه تعمیر و نگهداری مرکز کنترل متمرکز سی میلیارد
ریال است .به هنگام استفاده از مراکز دیسپاچینگ در حالت ترکیبی
بهدلیل استقالل نرم افزار و سختافزار مراکز دیسپاچینگ شمال و
جنوب ،مقداری به هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه تحمیل ميکند.
اما به دلیل انتخاب مراکز شمال و جنوب بهعنوان مراکز تعمیر و
نگهداری ،مسافت طی شده توسط این گروهها تا رسیدن به ایستگاه
و به دنبال آن هزینه تعمیر و نگهداری کاهش مییابد (درحالت
متمرکز ،گروههای تعمیر و نگهداری در مشهد مستقر هستند و برای
رسیدن به پستهای نواحی شمال و جنوب باید مسافت طوالنی
پیموده شود) و در بدترین حالت هزینه تعمیر و نگهداری حالت
ترکیبی دو برابر حالت متمرکز خواهد شد .در جدول ( )4مقايسهاي
بین انواع استراتژیهای مراکز دیسپاچینگ آمده است .طبیعتا در
حالتی که از پستهای فشار قوی بهعنوان مراکز دیسپاچینگ استفاده
شود عالوه بر صرفهجویی در هزینههای احداث ساختمان و تجهیزات
مخابراتی ،در هزینههای پرسنلی نیز صرفهجویی شده و همچنین
نگهبانان پستهای فشار قوی ،بهعنوان نگهبان مراکز دیسپاچینگ
نیز انجام وظیفه نموده و از این بابت نیز هزینه اضافهای به سیستم
اعمال نمیشود.
بهمنظور محاسبه هزینههای پرسنلی در این حالت از تعداد دیسپاچرها
یک نفر کاسته میشود بنابراين هزینههای پرسنلی به شرح خواهد
بود:
ریال 14 × )50،000،000×4× 2 × 6 + 50،000،000×4×3( = 42،000،000،000

در جدول ( )4به مقایسه انواع ساختارهای مراکز دیسپاچینگ
میپردازیم .البته الزم به توضیح است که بهدلیل این که بررسی
هزینههای مخابراتی برای ساختارهای مختلف متفاوت است و بررسی
و مقایسه انواع روشهای مخابراتی نیاز به بررسی جداگانهای دارد که
از حوصله این بحث خارج است ،ازاينرو از مقایسه هزینههای برقراری
ارتباط مخابراتی در این جدول خودداری شده است.
جدول  :4مقایسه ساختارهای مختلف
هزینه تعمیر
و نگهداری

قابلیت
اطمینان

لینک
ارتباط
بین
مراکز

پایین

دارد

روش

هزینه
احداث
مراکز

هزینه
پرسنلی

متمرکز

92،500

21،000

30،000

متمرکز با
پشتیبان

185،000

42،000

40،000

باال

غیرمتمرکز
(  7مرکز)

453،250

58،800

48،000

متوسط

دارد

سلسله
مراتبی

92،950

58،800

42،000

باال

دارد

سلسله
مراتبی
ترکیبی

80،350

42،000

42،000

باال

دارد
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همانطورکه از جدول ( )4پیداست روش سلسله مراتبی ترکیبی
پیشنهادی در شرکت برق منطقهای خراسان به دلیل افزایش قابلیت
اطمینان و همچنین محدودیت در کنترل پستهای بدون اپراتور از
یک مرکز ،روشی بهینه نسبت به سایر روشها میباشد .از نظر ایمنی
و امنیت شبکه در قبال حمالت فیزیکی ،در اختیار گرفتن کل شبکه
حتی در صورت ورود افراد به یک مرکز ممکن نیست و از نظر حمالت
سایبری نیز با توجه به اینکه مراکز دیسپاچینگ بهطور گسترده در
سطح شبکه پخش شدهاند و در ضمن پشتیبان یکدیگر نیز هستند،
دیگر برای کل شبکه خطرآفرین نبوده و بهتر میتوان با حمالت
سایبری مقابله کرد.
 -7نتیجه گیری
انتخاب استراتژی اجرای مراکز دیسپاچینگ در شبکههای قدرت از
مباحث مهمی است که باید در نظر گرفته شود .نتیجه بررسیها
نشان میدهد که حالت بهینه برای ایجاد مراکز دیسپاچینگ در
حالت بهرهبرداری تحت اتوماسیون شبکه ،اجرای مراکز دیسپاچینگ
ساده در محل پستهاي فشار قوی (ترجیحا 400کیلوولت) است .در
حقيقت پستهاي فشار قوی عالوه بر پایش و کنترل شبکه بهعنوان
جمعکننده اطالعات پستهاي تحت کنترل خود خواهند بود و از
اين مسير اطالعات مورد نياز مرکز ديسپاچينگ اصلی و پشتیبان
تهیه و ارسال ميشود .در اين طرح تمامي اطالعات پستهاي
فوقتوزيع و انتقال به پستهاي 400کيلوولت ارسال شده و سپس
اطالعات پستهاي  400کيلوولت بر روي شبکه  LANاختصاصي قرار
گرفته و بقیه مراکز ديسپاچينگ به اين اطالعات دسترسي خواهند
داشت .يکي از مزاياي اين طرح عدم وابستگي پستها به يک مرکز
دیسپاچینگ انتقال خواهد بود .به اين معني که هرگاه يک مرکز
دیسپاچینگ انتقال دچار مشکل شود بهراحتي اطالعات پستهاي
مربوط به اين مرکز توسط مراکز ديگر قابل مشاهده خواهد بود و هر
پست فوقتوزيع و يا انتقال را ميتوان از محل هر مرکز دیسپاچینگ
انتقال ،مرکز ديسپاچينگ اصلی یا مرکز پشتیبان نظارت و کنترل
کرد .بدين ترتيب بدون صرف هزینههای گزاف دستیابی به یک شبکه
پشتیبان گسترده نیز عملی خواهد شد که بهعلت گستردگی در مقابل
حملههای سایبری و فیزیکی از امنیت بیشتری برخوردار بوده و با این
کار با استفاده از روشهای پراکندگی ،استتار و اختفا ،پدافند غیرعامل
نیز در استراتژی اجرای مراکز دیسپاچینگ دخیل شده است.
پينوشتها
1 Real-time
2 telemetering
3 SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
4 Real-time and Online
5 Power Line Carrere
6 Uninterruptible Power Supply
7 Air conditioner
8 RTU: Remote Terminal Unit
9 Power Line Carrere
10 Uninterruptible Power Supply
11 Air conditioner
12 RTU: Remote Terminal Unit
13High Voltage Interface
14 On-line
15 Power Application System
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16 Energy Management System
17 Passive Defense
18 Redundant
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چکیده

يكي از راهكارهايي كه جهت كاهش زمان خروج غيرمنتظره و
افزايش قابليت اطمينان توليد ژنراتورهاي نيروگاهي وجود دارد،
اجراي عمليات تعمير و نگهداري در قالب يك برنامه مناسب و
كارا ميباشد .در چنين برنامهاي بايد از تستهايي بهره برد كه
عالوه بر جامعيت و كارايي در تشخيص و كاهش زمان خروج
غيرمنتظره ژنراتور ،زمان خروج برنامهريزيشده ژنراتورها را نيز
كاهش دهند و تا حد امكان ،اثرات مخرب كمتري بر عمر مفيد
و عملكرد فني ژنراتورها داشته باشند .در اين مقاله ،ابتدا برخي
استراتژيهاي متداول تعمير و نگهداري در صنعت برق معرفي
ميشوند .در ادامه ،پيشنهادهايي جهت تنظيم برنامههاي تعمير
و نگهداري ژنراتورها در قالب استراتژيهاي تعمير و نگهداري
زمانبندی شده ( )TBMو تعمير و نگهداري مبتني بر شرايط
( )CBMارائه ميشود.

کلمات کلیدی :ژنراتورهاي نيروگاهي ،استراتژيهاي تعمير و نگهداري،
تستهاي ژنراتور

 -1مقدمه
در صنعت برق ،ژنراتورهاي نيروگاهي جزو مهمترين و حياتيترين
عناصر محسوب ميشوند و در مدار بودن آنها و توليد انرژي
الكتريكي مداوم جزو اهداف شركتهاي برق و متوليان امر قرار
دارد .از مدار خارج شدن يك ژنراتور بهصورت ناگهاني و غيرمنتظره
ميتواند تبعات گستردهاي از جمله كمبود توليد در سيستم و اختالل
در امر برقرساني به مصرفكنندگان را بهدنبال داشته باشد .يكي از
راهكارهايي كه جهت كاهش زمان خروج غيرمنتظره و افزايش قابليت
اطمينان توليد ژنراتورهاي نيروگاهي وجود دارد ،اجراي استراتژيها و
برنامههاي تعمير و نگهداري است.
از ساليان گذشته ،سازندگان ژنراتورها و همچنين استانداردهاي
معتبر تستهاي مختلف و متنوعي براي اجراي برنامههاي تعمير و
نگهداري پيشنهاد دادهاند .جهت اجراي برخي از اين تستها نياز
به خروج ژنراتور از مدار بهمدت طوالني ميباشد .حتي ممكن است
اجراي برخي از اين تستها اثرات مخربي در پي داشته و باعث كاهش
عمر مفيد ژنراتور گردند .مطالعات در خصوص بهبود و اصالح نوع و
نحوه اجراي تستهاي دورهاي ژنراتورها هماكنون نيز ادامه داشته و
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در سالهاي اخير نيز تستها و روشهاي اجراي جديدي پيشنهاد
شدهاند .سياستگذاري و استراتژيهاي مختلفي جهت اعمال تستها
و تنظيم برنامههاي تعمير و نگهداري ژنراتورها وجود دارد و حتي
ممكن است نوع و نحوه اجراي تستها با توجه به اين استراتژيها
تغيير نمايد .اين تفاوت در استراتژيها بيشتر بهواسطه پيشرفت در
ش
فناوري تجهيزات تست و تحول و پديدار شدن ايدههاي نو در رو 
اجراي تستها و تحليل نتايج بدست آمد ه است .انتخاب بهترين
استراتژي تنظيم برنامه تعمير و نگهداري و نحوه اجراي تستهاي
دورهاي ژنراتورها مستلزم امكانسنجي از ديدگاه اقتصادي و فني بوده
و بهترين انتخاب با بررسي امكان دسترسي به تجهيزات سختافزاري
و نرمافزاري الزم و آماده بودن بستر جهت اجراي تستها از ديدگاه
فيزيكي و نيروي انساني متخصص تحقق خواهد يافت.
در اين مقاله ،ابتدا استراتژيهاي مختلف تعمير و نگهداري معرفي
ميشوند .سپس ،پيشنهاداتي جهت تنظيم برنامههاي تعمير و
نگهداري ژنراتورها در قالب دو استراتژي تعمير و نگهداري معمول و
كارآمد ارائه ميگردد .بهطور كلي ،هدف آن است كه بتوان در قالب
يك برنامه تعمير و نگهداري مناسب از تستهايي بهره برد كه در
ضمن جامعيت و كارايي در تشخيص و كاهش زمان خروج غيرمنتظره
ژنراتور ،زمان خروج برنامهريزيشده ژنراتورها را نيز كاهش دهند و تا
حد امكان ،اثرات مخرب كمتري بر عمر مفيد و عملكرد فني ژنراتورها
داشته باشند.
 -2استراتژيهاي تعمير و نگهداري
عمليات تعمير و نگهداري ژنراتور به مجموعه فعاليتهايي گفته
ميشود كه در راستاي حفظ وضعيت عملياتي و كارايي فني ژنراتور
در سطح مطلوب و يا بازگرداندن ژنراتور معيوب به چرخه توليد انرژي
الكتريكي انجام ميشوند و هدف كلي آنها افزايش قابليت اطمينان
توليد و عمر مفيد ژنراتور ميباشد .چند استراتژي متداول تعمير و
نگهداري در صنعت برق عبارتند از[:]1-3
1
الف -تعمير و نگهداري بههنگام از كارافتادگي ( )BMيا تعمير و
3
نگهداري واكنشي( 2)RMيا تعمير و نگهداري كار تا خرابي ()RTF
4
يا تعمير و نگهداري اصالحي ()CM
ب -تعمير و نگهداري زمانبنديشده ( 5)TBMيا تعمير و نگهداري
7
برنامهريزيشده ( 6)PMيا تعمير و نگهداري پيشگيرانه ()PVM
8
ج -تعمير و نگهداري پيشبينانه ()PDM
9
د -تعمير و نگهداري مبتني بر شرايط ()CBM
الزم به ذكر است كه در برخي مراجع و متون علمي ،استراتژي CBM
با نام  PDMنيز خوانده شده[ ]2 ،3كه در اين مقاله ،مفاهيم متفاوتي
براي اين دو استراتژي ارائه ميشوند .انتخاب استراتژيهاي بيانشده
كام ً
ال وابسته به مشخصات سيستم و تجهيز موردنظر و همچنين
تابعي از ديدگاه مديريت سيستم نسبت به هزينه و سود ناشي از
تعمير و نگهداري ميباشد .در تنظيم برنامههاي تعمير و نگهداري
تجهيزات صنعت برق ممكن است تركيبي از اين استراتژيها اتخاذ
شود[.]2
تستهاي ژنراتور را به دو دسته كلي تستهاي  off-lineو مانيتورينگ
 on-lineتقسيم مينمايند .براي اجراي تستهاي  ،off-lineژنراتور
مورد تست بايد براي مدت زماني هر چند كوتاه خارج از مدار باشد.
مانيتورينگ  on-lineژنراتور ،شامل عمليات و تستهايي ميشود كه
بدون نياز به خاموشي ژنراتور و در حالت بهرهبرداري از آن قابل تحقق
هستند .ممكن است هر يك از اين گروه تستهاي  on-lineو off-line
و يا تركيبي از آنها ،در قالب استراتژيهاي مختلف تعمير و نگهداري
فصلنامه
علمي -ترويجي
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و با توجه به قيود و امكانات موجود انتخاب گردند.

 -1-2تعمير و نگهداري بههنگام از كار افتادگي ()BM

اين نوع استراتژي تعمير و نگهداري بهنامهاي ديگري
 RTFو يا  CMنيز شناخته ميشود[ .]4در اين استراتژي ،تا زماني كه
تجهيز از كار نيافتد و مادامي كه خرابي قابل رويت بهصورت فيزيكي
و يا در خروجي رخ ندهد ،هيچگونه عمليات تعميراتي انجام نميشود.
در صورت اعمال اين استراتژي بر روي يك ژنراتور نيروگاهي ممكن
است اثرات ناشي از وقوع خرابي احتمالي به حدي بزرگ و وسيع باشد
كه ديگر تعمير خرابي توجيه اقتصادي نداشته و يا ژنراتور موردنظر
كارايي اوليه را از دست بدهد[.]1-3 ،5
 -2-2تعمير و نگهداري زمانبنديشده ()TBM

همچونRM

اين نوع استراتژي تعمير و نگهداري بهنامهاي ديگري همچون
و يا  PVMنيز خوانده ميشود .در اين نوع استراتژي ،فعاليتهاي
تعمير و نگهداري تجهيز در بازههاي زماني مشخص و يا در تعداد
ساعات و سيكلهاي بهرهبرداري معيني صورت ميپذيرد .نوع تستها
و روشهاي اعمالي و همچنين زمانبندي تعميرات معموالً بر اساس
پيشنهاد سازندگان ژنراتورها و همچنين استانداردهاي معتبر موجود
تنظيم ميشوند ،كه برحسب معمول حاصل تجربيات ساليان متمادي
بهرهبرداري ژنراتورها بوده و با توجه به طراحي و قابليت اطمينان
قطعات ژنراتور ،عمر ژنراتور ،شرايط آب و هوايي ،ميزان دسترسي به
پرسنل ،ميزان تقاضاي مصرف ،هماهنگي با ساير واحدهاي موجود
در سيستم موردنظر و موارد ديگري از اين قبيل ارائه ميگردند .مث ً
ال
در نيروگاههاي هستهاي سيكلهاي سوختگيري دوباره عامل اصلي
در تعيين بازه زماني اجراي عمليات تعمير و نگهداري تجهيزات
مهمي همچون ژنراتورها محسوب ميشوند (بازه زماني در حدود 18
ماه)[ .]6اجراي زمان بنديشده عمليات تعمير و نگهداري بهعنوان
ديدگاهي غالب جهت تعمير و نگهداري ژنراتورهاي نيروگاهي
محسوب ميشود[ .]1 ،2اين استراتژي براي تجهيزات و بخشهايي
كه مشخصه فرسايشي و استهالكي معيني دارند ميتواند كارا و
مناسب باشد ،ولي براي خرابيهاي تصادفي نميتواند نگرانيها را
كام ً
ال برطرف سازد[.]7
PM

 -3-2تعمير و نگهداري پيشبينانه ()PDM

در اين استراتژي ،زمان و نوع فعاليتهاي تعمير و نگهداري بر مبناي
محاسبات آماري و احتماالتي پيشبيني ميشود .در اين محاسبات،
پارامترهايي همچون زمان متوسط بين خرابيهاي ( 10)MTBFاجزاي
مهم ،عمر اجزاي عايقي ،نوع سيستم عايقي ،سيكلهاي بارگيري و
رخدادهاي بهرهبرداري غيرعادي مدنظر قرار ميگيرند .بايد توجه
داشت كه استراتژي  PDMهمچون استراتژي  ،TBMدر بيشتر مواقع
نميتواند زمان بهينه اجراي عمليات بازبيني ،تعمير و نگهداري و
يا تعويض قطعه تجهيزات پيچيدهاي همچون ژنراتورهاي بزرگ
نيروگاهي را مشخص كند[.]1
 -4-2تعمير و نگهداري مبتني بر شرايط ()CBM

در سالهاي اخير ،با پيشرفت روشها و تكنيكهاي تشخيص عيب
 ،on-lineاستراتژي  CBMطرفداران فراواني پيدا كرده است .اين
استراتژي جزو جديدترين روشها براي تعيين زمان اجراي عمليات
بازبيني ،تعمير و نگهداري و يا تعويض قطعه تجهيزات نيروگاهي
همچون ژنراتور محسوب ميشود .در استراتژي  ،CBMعالوه بر اجراي
برخي تستهاي  ،off-lineعمل مانيتورينگ  on-lineژنراتور نيز
بهوسيله سنسورهاي مربوط اجرا ميشود كه عيب را قبل از وقوع و يا
بحراني شدن آن از روي نشانهها و عاليم قابل شناسايي ميسازد[.]8
سنسورها را ميتوان در زمان ساخت ژنراتور و در كارخانه سازنده

و يا در يكي از خروجيهاي تعميراتي ژنراتور نصب نمود .هزينه
سرمايهگذاري اوليه در نصب و راهاندازي سيستم مانيتورينگ ،هزينه
اوليه نصب سنسورها بر روي ژنراتور ،هزينه آموزش نيروي انساني ماهر
در مانيتورينگ و ارزيابي نتايج و هزينه نرمافزاري جزو هزينههاي كلي
اين استراتژي محسوب ميشوند .با وجود هزينه سرمايهگذاري اوليه
به نسبت باال جهت نصب تجهيزات اندازهگيري و ابزاردقيق ،اتخاذ اين
استراتژي ميتواند باعث افزايش قابليت اطمينان و كاهش هزينههاي
ناشي از خروج برنامهريزيشده و برنامهريزينشده ژنراتور شود[.]1 ،3
در شكل( ،)1دانش زيربنايي الزم در فرآيند تصميمگيري تشخيصي
بر اساس  CBMنمايش داده شدهاست .همانگونه كه پيداست ،اعمال
استراتژي  CBMدر خصوص ژنراتورها چيزي فراتر از مانيتورينگ
صرف پارامترها و حدس زدن در خصوص مفهوم اطالعات اندازهگيري
شده است[.]9
 -3تستهاي پيشنهادي در قالب استراتژي TBM
در اينجا ليستي پيشنهاد ميشود كه شامل تستهاي off-line
مفيد جهت اجرا بر روي ژنراتورهاي نيروگاهي با روتور استوانهاي
است .اين تستهاي  off-lineدر قالب استراتژي  TBMقابليت پوشش
بسياري از عيوب را خواهند داشت .تستهاي مورد نظر جهت استاتور
در جدول ( )1و تستهاي مربوط به روتور و بخشهاي جانبي در
جدول ( )2ارائه شدهاند .نكته كليدي در اعمال تستهاي ،off-line
بهرهگيري از روشها ،تجهيزات و فناوري جديد در اجراي تست است
كه ميتواند در افزايش كارايي تست و همچنين كاهش هزينه و زمان
اجرا بسيار موثر باشد .الزم به ذكر است ،بازه زماني اجراي تستهاي

پيشنهادي در جداول ( )1و ( )2لزوماً با يكديگر برابر نبوده و به
عبارت ديگر ممكن است برخي از اين تستها به صورت همزمان اجرا
نشوند .جهت اطالع از بازههاي زماني و نحوه اجراي دقيق هر يك
از تستهاي پيشنهادي نيز ميتوان به استانداردهاي مربوطه شامل

IEEE Std 43،IEEE Std 62.2،IEEE Std 115، ANSI/IEEE Std
56، IEEE Std 118، IEEE Std 4، IEEE Std 95، IEEE Std C50.13،
ANSI/NEMA MG 1،ANSI/IEEE Std 433، IEEE Std 522،
IEEE Std 286، IEC/TR 60894، IEEE Std 1434، IEC 60270،
 IEEE Std 67و  IEEE Std 1129مراجعه نمود .البته در خصوص

تعيين بازههاي زماني اجراي تستهاي بيانشده ،مراجعه به توصيهها
و پيشنهادات ارائهشده توسط سازنده و يا مشورت با سازنده ژنراتور
مورد تست نيز ميتواند راهگشا باشد .بايد توجه نمود كه بازههاي
زماني اجراي تستها كام ً
ال به وضعيت كنوني ژنراتور ،عمر و سابقه
بهرهبرداري ژنراتور و همچنين سابقه تعميراتي و نتايج تستهاي
گذشته وابسته است .ممكن است متخصص اجراي تستهاي ژنراتور با
مراجعه به استاندارد و مشورت با سازنده و همچنين با بررسي وضعيت
حال و گذشته ژنراتور ،بازه اجراي تست خاصي را در خصوص يك
ژنراتور هر شش ماه يك بار تعيين كند و براي ژنراتور ديگر ،تشخيص
بدهد كه همان تست هر سه ماه يكبار اجرا شود.
 -4تستهاي پيشنهادي در قالب استراتژي CBM
در اينجا ليستي پيشنهاد ميشود كه شامل تستهاي
مفيد جهت اجرا بر روي ژنراتورهاي نيروگاهي با روتور استوانهاي
(خنكشونده توسط هيدروژن يا هوا) ميباشد .اين تستهاي
 on-lineدر قالب استراتژي  CBMقابليت پوشش بخشي از عيوب

on-line

شكل  :1دانش زيربنايي الزم در فرآيند تصميمگيري تشخيصي بر اساس استراتژي ]9[CBM
فصلنامه
علمي -ترويجي
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جدول  :1تستهاي  off-lineپيشنهادي در استراتژي  TBMجهت اجرا بر روي استاتور ژنراتورهاي نيروگاهي روتور استوانهاي

عيوب قابل مشاهده و همچنين عيوبي كه با اندازهگيري ساده قابل شناسايي هستند

بازرسي چشمي و ظاهري تمامي بخشهاي استاتور همچون
سيمپيچي و هسته

مشكالت عايقي سيمپيچي استاتور

تست مقاومت عايقي سيمپيچي ()IR

مشكالت عايقي سيمپيچي استاتور

تست شاخص پالريزاسيون سيمپيچي ()PI

عيوبي همچون اتصال كوتاه ،اتصاالت نامناسب ،اتصاالت اشتباه و مدار باز در سيمپيچي استاتور

تست مقاومت  DCسيمپيچي

مشكالت عايقي سيمپيچي استاتور

تست عايقي  HiPotسيمپيچي

مشكالت عايقي ناشي از آسيبهاي حرارتي و جذب رطوبت در سيمپيچي و بوشينگ

تست ضريب توان (يا اتالف) و تست ضريب توان (يا اتالف) افزايشي

تخليه جزئي و مشكالت و عيوبي كه منجر به تخليه جزئي ميشوند

تست تخليه جزئي()PD

مشكالت در عايق ،پيوستگي اتصاالت و كاليبراسيون آشكارساز دمايي

تست آشكارساز دمايي سيمپيچي

مقادير نامتعارف مقاومت لوله به لوله و مقاومت بين لوله و هادي مسي

تست عايقي لوله خنك كننده هادي

شل بودن گوههاي شيارهاي استاتور

تست محكمي گوه شيار

شل بودن اتصاالت ورقههاي هسته

تست محكمي هسته

عيوب عايقي بين اليههاي هسته

تست شار كم هسته ( )EL-CID

عيوب عايقي بولتهاي مياني هسته ناشي از شل شدن مهرهها و حركت ورقهها

تست مقاومت عايقي بولتهاي مياني هسته

مشكالت عايق بين بخشهاي مختلف شيلد شار

تست مقاومت عايقي شيلد شار هسته

عيوب احتمالي در انواع سيستمهاي خنككنندگي

تستهاي مربوط به سيستم خنك كنندگي استاتور (انتخاب با
توجه به نوع سيستم)

شل بودن سيمپيچي داخل شيار و يا زوال پوشش نيمه هادي

تست مقاومت تماس پوشش نيمه هادي

وقوع رزونانس و شل بودن سر سيمپيچي استاتور و ارتعاش فريم و هسته

تست ارتعاش و رزونانس

محل رشته هاديهاي صدمه ديده و يا عيوب ديگري كه باعث بروز مقاومت باال ميشوند

تست جابهجاسازي گروهي سيمپيچي

را خواهند داشت .تستهاي  on-lineپيشنهادي در جدول ( )3ارائه
شدهاند.
با وجود پيشرفتهاي قابل توجه ،متاسفانه هنوز راهي براي مانيتورينگ
ي احتمالي ژنراتورهاي نيروگاهي ارائه
 on-lineتمامي فرآيندهاي خراب 
نشدهاست و براي پوشش اين نارساييها و همچنين گاهاً جهت
اطمينان بيشتر از نتايج حاصله ،نياز به اطالعات و تستهاي تكميلي
 off-lineوجود دارد .انتخاب صحيح نوع اطالعات و تستهاي تكميلي
 off-lineبهلحاظ لزوم اجرا و كارايي در پوشش عيوب احتمالي ژنراتور
از نكات كليدي در اجراي استراتژي  CBMاست .برخي از تستهاي
 off-lineپيشنهادي در جداول( )1و ()2كه مربوط به فرآيندهاي
خرابي عايق ميباشند يا آن مواردي كه عيوب تشخيصي آنها در
مانيتورينگ  on-lineپيشنهادي قابليت شناسايي را ندارند ،همچنان
بايد اجرا گردند .همچنين بعضي از تستهاي بيانشده همچون تخليه
فصلنامه
علمي -ترويجي
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استاتور

نوع عيب تشخيصي

نوع تست

جزئي  off-lineدر صورت بروز عاليم تخليه جزئي در مانيتورينگon-
 lineو جهت تاييد نتايج آن و يا تعيين دقيقتر محل عيب ميتوانند
اجرا شوند .بهعنوان مثالي ديگر ،تستهاي عايقي حلقه يا تستهاي
تشخيص محل حلقههاي اتصال كوتاه در سيمپيچي روتور را ميتوان
در صورت تشخيص چنين عيبهايي در طي مانيتورينگ و آناليز
ارتعاشات يا مانيتورينگ شار روتور و در راستاي تاييد نتايج آنها
و يا تعيين دقيقتر محل عيب اعمال كرد .به هر حال ،در صورت
اجراي صحيح و ايدهآل مانيتورينگ  on-lineدر خصوص ژنراتورهاي
نيروگاهي ميتوان دستكم تعداد تستهاي  off-lineرا در بازههاي
زماني مناسب اعمال نمود .بايد دقت كرد كه ممكن است نياز به
اجراي بسياري از تستهاي  off-lineبا بكار بردن مانيتورينگ on-line
بهطور كامل مرتفع نگردد ،ولي بازههاي زماني نياز به اجراي اين
تستها بهطور مناسب تنظيم خواهند شد .بهعبارت ديگر ،بسياري

جدول  :2تستهاي  off-lineپيشنهادي در قالب استراتژي  TBMجهت اجرا بر روي روتور و بخشهاي جانبي ژنراتورهاي نيروگاهي با روتور استوانهاي

عيوب قابل مشاهده و همچنين عيوبي كه با اندازهگيري ساده قابل شناسايي هستند

بازرسي چشمي و ظاهري تمامي بخشهاي روتور اعم از
الكتريكي و مكانيكي

مشكالت عايقي سيمپيچي روتور

تست مقاومت عايقي سيمپيچي ()IR

مشكالت عايقي سيمپيچي روتور

تست شاخص پالريزاسيون سيمپيچي ()PI

عيوبي همچون اتصال كوتاه ،اتصاالت نامناسب ،اتصاالت اشتباه و مدار باز در سيمپيچي روتور

تست مقاومت  DCسيمپيچي

محل خطاي زمين در سيمپيچي روتور

تست تشخيص محل خطاي زمين در سيمپيچي ميدان

اتصال كوتاه در حلقههاي سيمپيچي روتور

تستهاي عايقي حلقه

محل حلقههاي اتصال كوتاه در سيمپيچي روتور

تست تشخيص محل اتصال كوتاه حلقه

حفره ،شكاف ،خوردگي و يا عيوب مشابه در بخشهاي مكانيكي فلزي مانند رينگهاي نگهدارنده و دندانه
روتور

تست جريان گردابي

حفره ،شكاف و يا عيوب مشابه در بخشهاي مكانيكي فلزي مانند رينگهاي نگهدارنده و هسته يكپارچه

تست اولتراسونيك

شكستگي و يا خرابيهاي اساسي در رينگهاي نگهدارنده روتور و ديگر بخشهاي تحت فشار

تست مايع نافذ

عيب در آب بندي اتصاالت ميلهاي شعاعي

تست نشتي منفذ روتور

روتور

نوع عيب تشخيصي

نوع تست

بازرسي چشمي و ظاهري تمامي بخشهاي جانبي ژنراتور
همچون سيستم خنككننده ،ياتاقانها،Brush-Rigging ،
فاصله هوايي

عيوب قابل مشاهده و همچنين عيوبي كه با اندازهگيري ساده قابل شناسايي هستند

عيوب احتمالي در انواع سيستمهاي خنككنندگي

تست عايقي ياتاقان

زمين شدن شافت روتور از طريق ياتاقان

بخشهاي جانبي

تستهاي مربوط به سيستم خنككننده ژنراتور (انتخاب با
توجه به نوع سيستم)

تست عايقي سيستم آب بندي هيدروژن

زمين شدن شافت روتور از طريق سيستم آب بندي هيدروژن

تست عايقي Brush-Rigging

عيب در سيستم عايقي Brush-Rigging

جدول  :3تستهاي  on-lineپيشنهادي در قالب استراتژي  CBMجهت اجرا بر روي ژنراتورهاي نيروگاهي با روتور استوانهاي

نوع عيب تشخيصي

نوع مانيتورينگ

اضافه دماي زيانآور بخشهاي مختلف ژنراتور و همچنين عيوبي كه منجر به اضافه دما ميشوند

مانيتورينگ حرارتي

گرم شدن شديد عايق ژنراتور و محل گرما

مانيتورينگ شرايط ژنراتور ( )GCMبه همراه تركيبات عالمتگذار

تخليه جزئي در هوا (بر روي سطح سيمپيچي يا شمش استاتور) و مشكالت و عيوبي كه منجر به اين
نوع تخليه جزئي ميشوند

مانيتورينگ گاز اوزون

تخليه جزئي و مشكالت و عيوبي كه منجر به تخليه جزئي ميشوند

مانيتورينگ  on-lineتخليه جزئي ()PD

اتصال كوتاه در حلقههاي سيمپيچي روتور و محل حلقههاي اتصالي

مانيتورينگ شار روتور

عيب در سيستم زمينكننده شافت روتور

مانيتورينگ جريان و ولتاژ شافت

وجود و تجمع مايعات در ژنراتور و دليل آن

مانيتورينگ مايعات يا رطوبت در ژنراتور

عيوبي كه در پارامترهاي الكتريكي نمود دارند

مانيتورينگ پارامترهاي الكتريكي

ارتعاشات غيرعادي بخشهاي مختلف ژنراتور و همچنين عيوبي كه منجر به اين ارتعاشات ميشوند

مانيتورينگ و آناليز ارتعاشات

از تستهاي  off-lineزماني اجرا خواهند شد كه بيگمان به اجراي
آنها نياز است .همچنين با بكارگيري مانيتورينگ  ،on-lineبسياري
از عيوب كوچك در مراحل اوليه وقوع و قبل از گسترش و وخيم شدن
شرايط ،مورد تشخيص قرار خواهند گرفت.

 -5جمعبندي و نتيجهگيري
در اين مقاله ،به معرفي چند استراتژي معمول تعمير و نگهداري در
صنعت برق پرداخته شد .در بين اين استراتژيها ،استراتژي تعمير و
نگهداري زمانبنديشده( )TBMواستراتژي مبتني بر شرايط ()CBM
فصلنامه
علمي -ترويجي
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25ادامه از صفحه

،همانطور که مالحظه میشود در مدت زمان شروع تا کامل شدن سایه
.توان تولیدی ژنراتورهای سنکرون سیستم قدرت افزایش مییابد
 شبیهسازی بهمنظور تعیین بيشترين درصد نفوذ مجاز،در ادامه
فتوولتايیک از دیدگاه پایداری زاویه روتور و فرکانس انجامشده
) نشان داده شده است با افزایش10(  همانطور که در شکل.است
. زاویه روتور ناپایدار میشود،%17 میزان نفوذ فتوولتايیک بیشتر از
 فرکانس%10 ) با افزایش میزان نفوذ به11( همچنین مطابق شکل
.شبکه از محدوده مجاز خارج میشود
 نتیجهگیری-5
 اینرسی و،با افزایش سطح نفوذ تولید فتوولتايیک در سیستم قدرت
.در نتیجه پایداری دینامیکی شبکه بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرد
 مشاهده ميشود هر چه میزان،با توجه به نتایج شبیهسازی انجامشده
نفوذ تولید فتوولتايیک در شرایط سایه بیشتر میشود فرکانس و
 به.سطح ولتاژ باسها از حالت قابل قبول فاصله بیشتری میگیرند
این ترتیب و با توجه به فراوانی قابل توجه وقوع پدیده سایه نسبت به
، الزم است در طرحهای توسعه تولید پراکنده،خطاهای معمول شبکه
مساله پایداری شبکه قدرت در شرایط خاص مورد توجه ویژهای قرار
.گیرد
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.حمايت از انجام اين تحقيق تشكر و قدرداني شود
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9 Condition-based maintenance
10 Mean time between failures
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پیادهسازی برونخط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیهسازی حوزه
زمان در یک شبکه واقعی
مصطفی عیدیانی /موسسه آموزش عالی خراسانeidiani@khorasan.ac.ir /

چکیده

در این مقاله ،نتایج حاصل از استفاده برنامه تخمین حالت 1و
شبیهسازی حوزه زمان ،2در یک شبکه واقعی با نرمافزار دیگسایلنت

ارایهشده است .با آنکه بیشتر از پنجاه شرکت برق
3
منطقهای و شرکت توزیع در ایران ،نرمافزار دیگسایلنت
را خریداری کردهاند ولی هنوز از جعبهابزار تخمین حالت
این نرمافزار استفاده نمیکنند .در این مقاله برای نخستین
بار نشان داده شده است که برای استفاده از تخمین حالت
برونخط 4و برخط 5یک شبکه واقعی ،به جای استفاده از
6
برنامهها و الگوریتمهای نوشتهشده در نرمافزار متلب
و C ++و لینک کردن آن با دیگسایلنت ،میتوان بهطور کامل از
همین نرمافزار استفاده کرد .این برنامه قادر است ولتاژ ،جریان،
توان حقیقی و موهومی ،تپ ترانس و وضعیت کلیدهای شبکه
را برای یک شبکه نمونه واقعی تخمین بزند ولی برنامههای
نوشتهشده با متلب ،این توانایی را ندارند.

کلمات کلیدی :تخمین حالت ،شبیهسازی حوزه زمان ،دیگسایلنت

مقدمه
مزایای استفاده از تخمین حالت در سیستم قدرت بر کسی پوشیده
نیست]10-1[ .
 تشخیص اندازهگیریهای نامناسب تخمین کمیتهای اندازهگیری نشده تصحیح خطاهای اندازهگیری دقت بیشتر نسبت به پخش بار ،بهدلیل نزدیکی به کمیتهایاندازهگیری شده توسط دستگاههای اندازهگیری با دقت باال و
استفاده از تمامی اندازهگیریهای موجود در مرکز دیسپاچینگ ،که
از اطالعات ورودی پخش بار بیشتر است.
درباره تخمین حالت و شبیهسازی حوزه زمان بهصورت برونخط و بر
خط ،مقالههای زیادی منتشرشده است [ ]19-1بیشتر مقالهها فقط
برای شبکههای کوچک و با برنامهنویسی با زبان متلب انجامشده است.
با آنکه در یک مقاله ،نشان داده میشود الگوریتم ارایهشده درست
است [ ]11-2ولی از نظر یک بهرهبردار شرکت برق ،این برنامهها،
دانشگاهی میباشند و برای یک شبکه واقعی مناسب نیستند .عالوه بر
آزمایشهای مختلف بر روی مثالهای مختلف و در شرایط مختلف،
باید سرعت و دقت مناسبی باوجود فرضهای واقعی داشته باشند که
برای اینکار ،به سالها و ساعتها برنامهنویسی نیاز است.
ت برق ،باید از
از اینرو از دید یک بهرهبردار و برنامهریز شرک 
نرمافزارهایی استفاده کرد که احتمال اشتباه در خروجی آن کم باشد.
فصلنامه
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همانطور که میدانید؛ بیشتر از  50شرکت توزیع و برق منطقهای ،از
نرمافزار دیگسایلنت استفاده میکنند و تمام شبیهسازیهای شبک ه خود
را با این نرمافزار انجام میدهند [ .]1مشکل ازآنجا شروع میشود که به
جای استفاده از امکانات نرمافزار خریداریشده ،برنامههای کامپیوتری
با الگوریتمهای ابداعی نوشته میشود تا بتواند ،تخمین حالت شبکه
را انجام دهد .در مرجع [ ،]1با آنکه در نرمافزار دیگسایلنت ،جعبهابزار
تخمین حالت بهصورت بر خط و برونخط وجود دارد؛ یک برنامه به
زبان متلب و  ،C++نوشتهشده است تا تخمین حالت شبکه را انجام
دهد .سپس بهمنظور اطمينـان از درستی عملکرد نرمافـزار تخمـين
حالـت نوشتهشده ،برنامه تخمين حالت بر روی شـبکههـای آزمـون
اسـتاندارد  118و  14باسه  IEEEانجامشده است .سپس خروجی این
برنامه با یک برنامه اسکریپت ویژه ،با دیگسایلنت لینک میشود تا بقیه
محاسبات ،در نرمافزار دیگسایلنت انجام شود.
در مقاله حاضر ،نشان داده میشود که استفاده از نرمافزار دیگسایلنت
بهتنهایی ،برای محاسبات تخمین حالت و شبیهسازی حوزه زمان،
برخط کفایت میکند.
در بخش دوم مقاله ،نحوه انتخاب شبکه آورده شده است .بخش

سوم مقاله ،نحوه مدلسازی پارامترهای سیستم برای تخمین
حالت را نشان میدهد .بخش چهارم ،تخمین حالت شبکه و
بخش پنجم ،شبیهسازی در حوزه زمان بهصورت بر خط با برنامه
 OPC7را نشان میدهد .در پايان ،نتیجهگیری و مراجع آورده شده
است.
 -2روشهای تخمین حالت
ن حالت ارایهشده
روشهای زیادی برای تعیین معیار درستی تخمی 
است .بهطور معمول روشهای آماری برای تخمین حالت از دادههای
جمعآوریشده از اندازهگیرها استفاده میکنند و مقادیر نامعلوم را با
توجه به دادههای این اندازهگیرها تخمین میزنند [.]1-13
ازآنجاکه بهطور معمول مقادیر اندازهگیری دقیق نیستند ،مقادیر
تخمین زدهشده نیز دقیق نخواهند بود؛ بنابراین برای تشخیص میزان
درستی مقادیر تخمینزدهشده ،معیارهایی ارایهشده است که در ادامه
به چند معیار معروف اشاره میشود:
هدف معیار بیشینه شباهت ،8بیشینه کردن این احتمال است که
ت با مقدار واقعی آنیکی باشد.
تخمین متغیر حال 

شکل  : 1شبکه نمونه موردمطالعه
فصلنامه
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هدف معیار کمینه مربعات وزندار ،9کمینه کردن مجموع مربعات
اختالف بین اندازهگیریهای تخمینی با اندازهگیریهای واقعی است.
هدف معیار کمینه واریانس ،10کمینه کردن مقدار مجموع مربعات
اختالف ،بین مولفههای تخمینی بردار متغیرهای حالت و مولفههای
مشابه بردار حقیقی متغیرهای حالت است.
 -3انتخاب شبکه مورد مطالعه
یکی از اهداف پروژه اصلی ،شبیهسازی و مطالعه بر روی یک شبکه
واقعی بوده است .شبکه مورد استفاده ،شبکه خالصه شدهای است
که  84باس 7 ،نیروگاه با  32ژنراتور 33 ،خط  400کیلوولت9 ،
ترانسفورماتور  2سیمپیچه 17 ،ترانسفورماتور سهسیمپیچه 13 ،راکتور
 400کیلوولت 4 ،اتصال با شبکه خارجی و  27پست  400کیلوولت
دارد که در شکل ( )1نمودار تکخطی آن دیده میشود [ .]13-12به
دالیلی از اسامی سادهشده برای باسها و ژنراتورها استفادهشده است.
در جدول زیر ،اطالعات کلی شبکه دیده میشود.

جریان وصل نماید .در تمام مطالعات ،فرض شده است اندازهگیرهای
ولتاژ از مدار خارج میباشند.
-5تخمین حالت شبکه
الگوریتم استفادهشده در نرمافزار را میتوان بهطور خالصه در شکل
( )2نشان داد .تشخیص اطالعات درست از غلط ،تشخیص جهت توان
اندازهگیری شده در خطوط انتقال ،تشخیص مقادیر بسیار کوچک
یا بزرگ از اطالعات ،تشخیص درست یا غلط بودن جمع توانها یا
جریانهای وارد یا خارجشده به یک باس و  ...ازجمله نقاط قوت این
روش است [.]19
تشخیص تعداد مناسب اندازهگیرها و استفاده از برنامههای بهینهسازی
غیرخطی برای حل تخمین حالت از دیگر موارد برتری این روش است
[.]19

جدول  :1اطالعات کلی شبکه نمونه []13
تعداد المانهاي سیستم:

باسها =  ، 94ترمینالها =  ، 753خطوط = 47
ترانسهاي دو سیم پیچه =  ،8ترانس هاي سه سیم پیچه = 17
ماشینهاي سنکرون =  ،6ماشینهاي آسنکرون = 0
بارها =  ، 27شنتها (خازن ،راکتور و 13 = )...
SVC = 0
تولید و مصرف:
تولید ژنراتورها 3216.00MW, 162.89Mvar, 3220.12MVA :
توان مصرفی بار 3171.47MW 1087.93Mvar 3352.88MVA :
تلفات شبکه 45.56MW, 1616.25Mvar :
توان شارژ خط -2287.00Mvar :
جبران کننده سلفی 728.93Mvar :
ظرفیت نصب شده 4276.00MW :

ذخیره چر :

322.00MW

-4مدلسازی پارامترهای سیستم برای تخمین حالت
در این قسمت ،نحوه مدلسازی اجزای سیستم قدرت برای محاسبات
تخمین حالت و پخش بار متقارن نشان دادهشده است.
برای محاسبات پخش بار ،توان حقیقی و موهومی بارها مشخص بوده
و فرض میشود این مقادیر به ولتاژ وابسته نیستند .برای برنامه تخمین
حالت ،بسته به نوع مطالعه ،توان حقیقی و موهومی بار تخمین زده
میشوند.
شبکههای خارجی متصل به شبکه مورد مطالعه ،در پخش بار ،بهعنوان
باس بینهایت عمل میکنند و در برنامه تخمین حالت ،توان حقیقی و
موهومی آنها ،با اندازهگیری مشخص است.
برای ژنراتورهای شبکه ،در حالت پخش بار ،توان حقیقی مشخص
است و باسهای ژنراتوری کنترل ولتاژ بوده و بسته به نقطه کار ،توان
موهومی موردنیاز تولید میشود .برای تخمین حالت ،بسته به نوع
مطالعه ،توان حقیقی و موهومی ژنراتورها تخمین زده میشوند.
برای ترانسفورماتورها نیز ،امکان تخمین تپ ترانس در برنامه تخمین
حالت وجود دارد.
در این مقاله ،ابتدا برای تمام اتصاالت شبکه ،دستگاههای اندازهگیری
قرارداده شده است که در واقعیت درست نیست .ولی برای تحلیل
سناریوهای مختلف ،هر وقت الزم شد؛ اندازهگیرها ،وارد سیستم شده
و یا از سیستم خارج میشوند .نرمافزار قادر است برای هر اتصالی،
اندازهگیر توان حقیقی ،موهومی ،ولتاژ ،قسمت حقیقی و موهومی

شکل  :2نمودار الگوریتم تخمین حالت در نرمافزار []19

برای این مقاله از سه سناریو استفادهشده است.
الف -اندازهگیری امن :در این سناریو فرض شده است تمام اندازهگیرها
در مدار هستند و تمام آنها بهطور دقیق مقادیر مشابه پخش بار را
نشان میدهند .همانطور که در شکل ( )3دیده میشود اطالعات
خروجی باسها و خطوط تخمین زدهشده ،به مقادیر اندازهگیری
فصلنامه
علمي -ترويجي
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شکل  :3خروجی گرافیکی سناریوی اول تخمین حالت با اندازهگیری درست و به تعداد مناسب []13

شکل  :4خروجی گرافیکی سناریوی دوم تخمین حالت با اندازهگیری نویزی و به تعداد مناسب []13

شکل :5خروجی گرافیکی سناریوی سوم تخمین حالت با اندازهگیری نویزی و به تعداد نامناسب []13
فصلنامه
علمي -ترويجي
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شکل  : 6نمایش نحوه رنگبندی خروجی گرافیکی تخمین حالت []13

شکل  :7اجرای کنترل لحظهای شبکه موردمطالعه در نرمافزار دیگسایلنت از راه دور بهصورت بر خط

شده نزدیک است و تمام باسها مشاهدهپذیر بوده و اندازهگیریها
معتبرند.
ب -اندازهگیری مختلشده :در این سناریو فرض شده است تمام
اندازهگیرها در مدار هستند ولی بعضی از آنها دارای نویز میباشند.
همانطور که در شکل ( )4دیده میشود اطالعات خروجی باسها
و خطوط تخمین زدهشده ،به مقادیر پخش بار نزدیک است ولی
نرمافزار تشخیص داده است که بعضی از اندازهگیریها نامعتبرند.
ج -شبکه غیرقابل مشاهده :در این سناریو ،عالوه بر اینکه تعدادی
از اندازهگیرها از مدار خارجشدهاند تعدادی از اندازهگیرهای موجود
هم دارای نویز بوده و مقادیر اشتباهی ارسال میکنند .همانطور که
در شکل ( )5دیده میشود نرمافزار تمام اندازهگیریهای نامعتبر را
تشخیص داده است .در این حالت امکان پخش بار به دلیل کمبود
اطالعات وجود ندارد ولی برنامه تخمین حالت میتواند عالوه
برگرفتن پخش بار ،اطالعات درست را از غلط تشخیص بدهید.
همانطور که در شکل ( ) 6دیده میشود نرمافزار پس از هر بار تخمین
حالت یک شبکه ،با رنگبندی مشخص میکند که اطالعات نمایش
دادهشده برای هر باس ،در چه وضعیتی قرار دارد .که باعث میشود
فقط با یک نگاه ،اطالعات کلی از تخمین حالت شبکه به دست بیاید.

این اطالعات بهصورت زیر خالصه میشود:
 باس مشاهدهپذیر است باس مشاهدهپذیر نیست باس حالت نامعلومی از مشاهدهپذیری دارد. در باس ،تخمین حالت انجامنشده است. اندازهگیری انجامشده ،معتبر است. اندازهگیری انجامشده ،اضافه است. اندازهگیری انجامشده ،نامعتبر است.اندازهگیری انجامشده ،یک خطای مشخص دارد. -6شبیهسازی در حوزه زمان بهصورت بر خط
یکی دیگر از نیازمندیهای بهرهبرداران شرکتهای برق ،شبیهسازی
در حوزه زمان بهصورت برخط است .برای اینکار بیگمان باید توانایی
پخش بار و تخمین حالت برخط نیز در نرمافزار مورداستفاده وجود
داشته باشد.
نرمافزار قادر است پخش بار ،تخمین حالت و شبیهسازی حوزه زمان
را بهصورت بر خط و از راه دور انجام دهد برای اینکار به نرمافزارها و
سختافزارهای زیر نیاز داریم [:]18-17
فصلنامه
علمي -ترويجي
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 نرمافزار دیگسایلنت (که در تمام شرکتهای توزیع و برق منطقهایموجود است)
 نرمافزار شبیهساز سرور ماتریکون 11که یک نرمافزار رایگان قابلدریافت از سایت ماتریکون است.12
 یک کامپیوتر ترجیحاً  64بیتیحال با طی کردن گامهای زیر میتوان بهراحتی ،شبیهسازیهای مورد
نیاز را بهصورت برخط انجام داد.
گام نخست :پس از نصب نرمافزار ماتریکون ،باید سیگنالها و
اندازهگیرها ،در تمام سطح شبکه تعریف شوند تا بتوان از بیرون،
مقادیر محاسبهشده را رویت کرده و دستورات الزم را نیز به شبکه
ارسال کرد [.]18
گام دوم :ساخت فایلی با پسوند ( )csvکه تمام کنترلکنندهها و
اندازهگیرها را مشخص کرده است مث ً
ال کلید  3باس  7بهصورت
()PF. SWT_BUS_7_CUB_3

گام سوم :خواندن فایل  csvبا نرمافزار ماتریکون و تغییرات الزم در
نرمافزار دیگسایلنت
گام چهارم :اجرای برنامه شبیهسازی در حوزه زمان شبکه مورد
مطالعه (کامپیوتر شماره یک)
گام پنجم :باز و بسته کردن کلید  3باس  7در نرمافزار ماتریکون
(کامپیوتر شماره دو)
گام ششم :نمایش تغییرات لحظهای آن در نرمافزار دیگسایلنت
(کامپیوتر شماره یک)
دو نرمافزار نصبشده قادر هستند از طریق شبکه ،اطالعات قطع و
وصل شدن کلیدها و یا تغییرات احتمالی در نرمافزار را با یکدیگر به
اشتراک بگذارند.
نتیجه نهایی این مراحل در شکل ( )7آورده شده است .در شکل
( )7دیده میشود که با تغییر اطالعات کلید در کامپیوتر شماره ،2
با تغییر کد  0به  ،1بهصورت آنالین در کامپیوتر شماره یک ،که در
حال شبیهسازی در حوزه زمان میباشد؛ این تغییرات رؤیت شده و به
آن پاسخ میدهد.
تغییرات نرمافزار ماتریکون میتواند از بخش اتوماسیون شرکتهای
برای نرمافزار اصلی سیستم قدرت در محل بهرهبرداری ارسال شود.
مانند همین روشی که برای شبیهسازی در حوزه زمان انجام شد
میتوان پخش بار و تخمین حالت را نیز انجام داد که از حوصله این
مقاله خارج است.
-7نتیجهگیری
همانطور که در این مقاله نشان دادهشده است با آنکه خرید
نرمافزارهای زیادی در دستور کار بيشتر شرکتهای برق منطقهای
و شرکتهای توزیع وجود دارد ولی استفاده از تمام امکانات نرمافزار
خریداریشده ،در دستور کار نیست .در این مقاله نشان دادهشده است
نرمافزار دیگسایلنت ،توانایی انجام تخمین حالت و شبیهسازی در
حوزه زمان شبکههای واقعی را بهصورت برونخط و بر خط دارد و
علت عدم استفاده از این امکان ،عدم آشنایی با توانایی این نرمافزار
خریداریشده است .همچنین برای انجام اینکار ،نیازی به نوشتن
برنامههای جانبی به زبان متلب و  C++نیست.
پینوشتها
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)1 State Estimation (SE
)2 Time Domain Simulation (TDS
3 DIgSILENT
4 Offline
5 Online

6 Matlab
)7 OPC (Object Linking and Embedding (OLE) for process control
8 Maximum Likelihood
9 Weighted Least Squares
10 Minimum Variance
11 MatrikonOPC Simulation Server
12 http://www.matrikonopc.com/downloads
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اخبــــار انجمـــن
شاخه خ راسان

Khorasan .Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

نگاهي به فعالي تهاي آينده انجمن مهندسين برق و الکترونيک اي ران – شاخه خ راسان
در گفتوگو با دکتر مصطفی عیدیانی

با توجه به شروع کار یازدهمین دوره هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ،گفتوگویی با دبیر شاخه خراسان انجام
شد .دکتر عیدیانی در این گفتوگو ،عالوه بر ارایه گزارشی از نحوه انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره ،به شرح فعالیتهای
آینده انجمن پرداخت.
فصلنامه
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انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیر انجمن مهندسین برق و
الکترونیک ایران-شاخه خراسان
مجمع عموم��ی انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک ایران -ش��اخه
خراس��ان برای انتخاب یازدهمین دوره هیات مدیره  22آذرماه 1396
به میزبانی دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد.
در ابتداي اين مراس��م که با حضور پر تعداد اعضای انجمن مهندسین
برق و الکترونیک ش��اخه خراس��ان همراه بود ،پ��س از تالوت قرآن و
پخش س��رود جمهوری اسالمی ایران دكتر خليل مافي نژاد از اعضاي
برجس��ته و پيشكسوت انجمن مهندس��ين برق و الكترونيك و رييس
هيات امناي دانش��گاه صنعتي س��جاد ب��ه ايراد س��خنراني پرداخت.
همچنين دكتر مه��دي علومي بايگي بهعنوان دبير انجمن گزارش��ي
از ش��رح فعاليتها و اقدامات انجام شده در دهمين دوره هيات مديره
انجمن ش��اخه خراس��ان ارايه نمود و پس از آن كانديداهاي انتخابات
هيات مديره به معرفي خود پرداختند .در پايان مراسم با مجموع 393
راي ماخوذه و با  7راي باطله ،اعضای حاضر از بين  36نامزد انتخابات
هي��ات مدي��ره  11نفر عضو اصلي ،دو نفر عضو عل��ي البدل و دو نفر
بازرس اصلي و علي البدل را به شرح ذيل انتخاب نمودند.

از آنجا که اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران را طیف
وسیعی از مش��اغل و توانمندیهای مختلف تشکیل میدهند در این
دوره از انتخاب��ات برای اس��تفاده از توانمندیهای مختلف و تش��کیل
هی��ات مدیره فراگیر از تمام گروهها ،ب��راي هر يك از حوزههاي برق،
مخابرات ،دانش��گاه و صنعت س��هميه در نظر گرفته شده بود تا باعث
همافزايي در توانمندي هيات مديره گردد.
بدینوسیله ضمن تبریک به هیات مدیره جدید ،مراتب تقدیر و تشکر
خود را از همه ش��رکتکنندگان و متصدیان برگزاری این مراس��م ،به
ويژه دانش��گاه صنعتی س��جاد اعالم مینماییم و امیدواریم همانگونه
که این دوره ش��اهد حضور پرش��ور اعضا بودیم ما را در ادامه کار نیز
همراهی نمایند.
نخستين جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره انجمن مهندسین برق و
الکترونیک ایران  -ش��اخه خراسان در تاریخ پانزدهم دیماه  1396با
حضور اعضای محترم هیات مدیره دورههای دهم و یازدهم و بهمنظور
آش��نایی بیش��تر با وظایف و انتقال مسوولیتها تش��کیل شد .در این
جلس��ه ضمن قدردان��ی از زحمات هیات مدی��ره دوره دهم انتخابات
داخل��ی هیات مدیره برای تعیین هیات رییس��ه و دبیر جدید انجمن
برگزار شد و مسووالن کارگروههای مختلف تعیین شدند.
 .۱دکتر مصطفی رجبی مشهدی  -رییس
 .۲مهندس علی کارگزار  -نایب رییس
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 .۳دکتر مصطفی عیدیانی  -دبیر
 .۴مهندس حسن اروجی  -خزانهدار
 .۵دکتر مهدی علومی بایگی  -مسوول کارگروه پژوهش و نشریه
 .۶دکتر ایمان احدی اخالقی  -مسوول کمیته آموزش
 .۷مهندس جواد حمیدی  -مسوول کمیته رتبهبندی
 .۸مهندس غالمرضا یزدانی شواکند  -مسوول کمیته اطالعرسانی
در ادامه ،اعضای هریک از کارگروهها نیز تعیین گردیدند و قرار ش��د
با نظارت مس��ووالن هر کارگروه و با بهرهگیری از سایر عالقهمندان و
صاحبنظران ،این لیست تکمیل و سپس اعالم شود.
فعالیتهای آینده انجمن
چش��مانداز فعالیتهای عمده انجمن را میتوان بهصورت زیر خالصه
کرد:
•ش��رکت و حمای��ت همهجانبه از بیس��ت و شش��مین کنفرانس
مهندسی برق ایران و تفاهمنامه با ریاست کنفرانس برای تخفیف
در ثبتنام اعضای انجمن
•مشارکت در بزرگداشت دکتر محمدحسن مدیر شانهچی بهعنوان
یکی از مفاخر و اساتید برق در دانشگاه فردوسی مشهد
•نمایه ش��دن مجله علمی-ترویجی عصر برق در فهرس��ت مجالت
معتبر وزارت علوم و ISC
•طراحی نوین و بهروزرسانی سایت مجله عصر برق و سایت انجمن
•برگ��زاری چهارمین همای��ش فناوریهای نوین انرژی در س��ال
1397
•برنامهری��زی برای بازدید علمی اعض��ای انجمن از مراکز صنعتی
و دولتی
•تفاهمنامه با دانش��گاههای مختلف مج��ری دورههای کوتاهمدت
تخصصی برای آموزش عملی و آزمایشگاهی اعضای انجمن
•تفاهمنامه با س��ازمان نظاممهندس��ی برای تقویت نظاممهندسی
برق
•تفاهمنامه با ش��هرداریها برای تعریف ،اج��را و نظارت دورههای
کوتاهمدت حین خدمت
•حضور جدی در طرح رتبهبندی مشاوران
انش��اءا ...به کمک تمام اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن ،بتوانیم
به تمام اهداف تعیینشده برسیم.
***
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تاريخ139 / / :

درخواست اشتراک نشريه عصر برق
(لطفا کپي اين فرم را بهطور خوانا و دقيق تکميل فرماييد)

شماره اشتراک:

شماره اشتراک قبل:

(مشخصات متقاضي)
نام شرکت/موسسه...................................................... :
نام خانوادگي....................................... :
نام...................................................... :

شغل ...................................................... :ميزان تحصيالت ........................................................... :رشته تحصيلي................................................... :
استان .......................................... :شهر ............................................. :بلوار ................................ :خيابان..................................................................... :
کوچه .......................................... :پالک ........................................ :طبقه ................................ :واحد.......................... :کد پستي.................................. :
صندوق پستي .................................... :پست الکترونيک ...................................................................................................تلفن.................................. :
نمابر ...................................................... :پيش شماره ..................................تلفن همراه.................................................. :
تعداد نسخه در هر نوبت:

ارسال از شماره:

سرويس پست:عادي

سفارشي

شمارههاي قبلي مورد درخواست.................................................. :
ارسال به :نشاني پستی

مبلغ واريزي ..................................... :شماره رسيد بانکي............................................................ :

صندوق پستي
بانک/شعبه............................ :

ب�راي برق�راري اش�تراک نش�ريه عصر ب�رق ،هزينه اش�تراک مورد نظ�ر را از جدول زی�ر انتخاب نموده و به حس�اب
 406537927نزد بانک تجارت ش�عبه برق (قابل پرداخت در همه ش�عب بانک تجارت) به نام نش�ريه عصر برق واريزو
رس�يد مربوطه را به همراه برگ تکميل ش�ده درخواس�ت اش�تراک به نشاني :مشهد .پرديس دانش�گاه فردوسي مشهد،
دانشکده مهندسی گروه برق ارسال فرماييد.
همچني�ن ب�راي جلوگي�ري از عمليات پس�تي و س�هولت کار ميتوانيد فرم تکميل ش�ده را بهوس�يله نمابر به ش�ماره
 051-36103858ارسال فرماييد.

اشتراک

يکساله

پست عادي

پست سفارشي

250،000ريال

 300،000ريال

تذکر :اشتراک بيش ار يک سال پذيرفته نميشود.

دانشجويان محترم ،اساتيد گرامي و فرهنگيان عزيز در صورت تمايل ميتوانند مبلغ فوق را پس از کسر  %10واريز فرمايند.
نسخه الکترونیکی شمارههای قبلی نشریه در سایت انجمن موجود است و براي دريافت نسخه چاپی شمارههاي قبلي نشريه به ازاي
هر شماره مبلغ  50،000ريال به حساب واريز گردد.
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بيست و ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران
Sadjad University of Technology ICEE 2018 8-10 May

محورهاي كنفرانس

الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
کامپیوتر
مهندسی پزشکی
صنعت و اقتصاد برق

حاميان كنفرانس

سابقه کنفرانس

بیست و ششمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران در سال 1397
در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزار خواهد شد .این کنفرانس که
یکی از بزرگترین کنفرانسهای ملی ایران است ،هر ساله در یکی از
دانشگاههای مطرح کشور برگزار میشود .دورههای گذشته این کنفرانس
در دانشگاههای خواجه نصیر طوسی تهران ،شیراز ،صنعتیشریف،
شهید بهشتی ،فردوسی مشهد ،تهران ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی
اصفهان ،علم و صنعت و تربیت مدرس و مرکز تحقیقات مخابرات ایران
برگزار شده است.

سخنرانان کلیدی

 -1دکتر حسین برسی
 -2دکتر محمد شاهیدهپور
 -3مهندس همایون حائری
 -4دکتر حمید سلطانیانزاده
 -5دکتر رضا لطفی
 -6دکتر رضا سرابیان
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تعداد مقالههای دریافتی1187 :
تعداد مقالههای پذیرفته شده579 :
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تعداد نشستها89 :
تعداد کارگاهها31 :
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مشهد .بلوارجالل آلاحمد ،۶۴دانشگاه صنعتي سجاد -تلفکس05136029106 :

