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چکیده :مدلسازی اجزای وابسته به فرکانس در سیستمهای قدرت بهمنظور تحلیل حاالت گذرای الکترومغناطیسی ،معموالً توسـ یـ
ماتریس ادمیتانس وابسته به فرکانس صورت میپذیرد .اما اغلب ،یکی از چالشهای استخراج مدل فضای حالت در این موارد ،بزرگ شدن
خطای حاصل از مدل سازی در لحظۀ انتقال به حوزۀ زمان است .این افزایش غیرطبیعی خطا گاهی ناشـی از کوچـ

بـودن مقـادیر ویـژۀ

ماتریس ادمیتانس یا بهدلیل پایدار کردن قطبهای ناپایدار ،با انتقال اجباری آنها به سمت چپ محور موهومی رخ میدهد .دربارۀ مسـالل
چندترمیناله ،پاسخ خروجی گاهی اوقات بهشدت وابسته به توزیع ورودی اعمالشده به ترمینالهاست .چنـین رفتـاری اغلـب در محـدودۀ
فرکانسی پایین ،بهدلیل تفاوتهای چشمگیر در مشخصه های مدار باز و اتصال کوتاه در حالت مودال ،به وقوع میپیوندد .اعمـال مسـتقیم
تکنی های مدلسازی شبکهها در چنین مواردی ،مدلی با ویژگیهای غیردقیق بهدست میدهد .لذا این مقاله ،رویکرد جدیدی را بـهمنظـور
مدلسازی شبکه های چندترمیناله در سیستم قدرت با استفاده از روش برازش برداری اراله میکند .در روش پیشنهادی خطای مـدلسـازی
بسیار کوچ

است و نتایج دقیق شبیهسازی ،خروجی این روش را بهطور کامالً مناسبی روی دادهها اصلی منطبق میکند.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

حاالت گذرای الکترومغناطیسی ،روش برازش برداری ،شبکۀ وابسته به فرکانس.

مدلسازی شبکههای چندترمیناله در سیستمهای قدرت با استفاده از...
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استاندارد در حل معادالت ماتریسی ،ماتریس تبددیل ادمیتدانس محاسدبه

 .1مقدمه
المانهای وابسته به فرکانس در شبکههای قدرت ،بهراحتی میتوانندد بدا
استفاده از توابع کسری ،معموالً در قالب مدل فضای حالت 1یا یک مددل
قطبد مانده ،2مدلسازی شوند .چنین مدلهایی میتوانندد بدهراحتدی در
برنامههای تحلیل حاالت گدررای الکترومنناییسدی ،]1[ 3مدورد اسدتفاده
واقع شوند .در واقع ،تجهیزاتی مانند خطوط انتقدال ،ترانسدفورماتورها و
زیرشبکه4ها ،نمونههایی از کاربرد روش فوق میباشند [2د . ]6یک ندو
از شبکههای چندترمیناله ،5مدار معادلی از دید ترمینال یک بلوک از مدار
است که رفتار اصلی جزئدی از سیسدت را بدهصدورت خالصدهشدده در
مجموعهای از ترمینالها بهخوبی تعریف میکند؛ برای مثال ،انتهای یدک
خط انتقال نمونهای از این سیست است .بنابراین ،این مدلسازیهدا بایدد
بهصورتی اجرا شود که مدل استخراجشده به اندازۀ کافی دقیق باشد .لدرا
باید مجموعهای از محدودیتهای فیزیکی مربوط به پایداری ،6غیر فعال
بودن ،7علیت 8و تقارن 9در حالت معادالت ماتریسدی ،بده بهتدرین وجده
ممکن ارضا شوند [.]7
در مورد مسائل چندترمیناله ،پاسخ خروجی گاهی اوقات بدهشددت
وابسته به توزیع ورودی اعمالشده به ترمینالهاست .چنین رفتاری اغلب
در محدوده فرکانسی پایین ،بهدلیل تفاوتهای چشمگیر در مشخصههای
مدار باز و اتصال کوتاه در حالت مدودال ،بده وقدو مدیپیونددد .اعمدال
مستقی تکنیکهای مدلسدازی شدبکههدا در چندین مدواردی ،مددلی بدا
ویژگدیهددای غیردقیددق بدهدسددت مددیدهدد .ایددن مشددکل توسددط روش
شناختهشدهای با عنوان آشفتگی مودال ]8[ 10حل مدیشدود ،امدا نیازمندد
زمان محاسباتی زیاد و حافظۀ اضافی است.
در این مقاله ،یک تکنیدک جدیدد بدرای مددلسدازی سیسدت هدای
چندترمینالۀ سیست های با اخدتال

زیداد در مشخصدات مدودال معرفدی

میشود و در نهایت ،مدل استخراجشده را از یریق تبدیل معکدو ،،بده
حددوزۀ فیزیکددی (اولیدده برگردانددده خواهددد شددد .در ایددن مقالدده ،روش
پیشنهادی برای مدلسازی مدار معدادل شدبکه وابسدته بده فرکدانس 11و
خطوط انتقال ،با تمرکز بر دقت و بهدرهوری بداال در محاسدبات و زمدان
انجام آن بررسی و خطای محاسبات محاسبه و تحلیل میشود.

 .2شرح مسئله
در سیست های  nترمیناله ،میتوان برای یافتن ماتریس ادمیتدانس 12در
حوزۀ فرکانس نوشت:
(1

)I(s)=Y(s)V(s

کدده در آن ،مدداتریس جریددان  ، I  Cn 1مدداتریس ولتددا  V  Cn1و
ماتریس ادمیتانس  Y  Cn nمیباشند .اما بهمنظدور مددلسدازی مقدادیر
ماتریس ) ، Y(sیک روش در مرجع [ ]10ارائده شدده اسدت کده رفتدار
ترمینالهدا را توصدیف مدیکندد .در ایدن روش ،بداالنویسهدای

وH

بهترتیب ،نشاندهندۀ مزدوج و هرمیتی بودن (مزدوج و ترانهاده ماتریس
میباشند و عملگر )  (:مقادیر ویژۀ ماتریس را اسدتخراج مدیکندد .در
این مدل ،قطبها متعلق به مجموعه }  {1 , 2 ,...,  nهستند .بنابراین،
مدلسازی باید با روشی انجام شود که در بارهای امپدانسهدای بداال ،از
بزرگ شدن خطا جلوگیری کند .برای دسدتیابی بده ایدن مهد  ،مددل بدا
مشخصات ادمیتانسی  Ymodelو پارامترهای  ،xبایدد دقدت تمدام مقدادیر
ویددژه  1 , 2 ,..., nاز مدداتریس ادمیتددانس را در نموندده بددرداری بددا
نمونههای  ،Kبهیور نسبتاً خوبی حف کند .لدرا کدل محاسدبات مدا بده
کمینه کردن تابع زیر محدود میشود:

mod el , j (s k , x )   j (s k ) 2
|| Minimize{Im[
}] ||
x
)  j (s k
j 1 k 1
K

(2

n

میشود .منطق این تکنیدک جدیدد بدر پایدۀ قدرار دادن مداتریس پدارامتر
ترمینال ،در معرض ماتریس تبدیل تشابه ،برای نشدان دادن بهتدر مقدادیر
ویژۀ کوچک پنهانشده در دادههاست [ .]9سپس چگونگی محاسبۀ یدک
ماتریس تبدیل مناسب با استفاده از دادههدای معدین و چگدونگی حفد
ایالعات ضروری غیر فعال بودن و تقارن نشان داده میشود .پدس از آن
برای استخراج مدل و اجرای غیر فعال بدودن ،بدا اسدتفاده از یدک روش
1. State Space
2. Pole-Residue Model
)3. ElectroMagnetic Transient Program (EMTP
4. Subnetworks
5. Multi-Port
6. Stability
7. Passivity
8. Causality
9. Symmetry
)10. Modal Perturbation (MP

 .3روش برازش برداری

13

اگر پاسدخ فرکانسدی قسدمتی از مددار یدا شدبکه قددرت ،بدهصدورت
مجموعهای از دادهها یا به شکل رابطۀ ( 3در دستر ،باشد،
(3

a0  a1s  ...  aN s N
b0  b1s  ...  bN s N

f (s ) 

میتوان آن را به شکل تابع کسری زیدر کده تقریبدی مناسدب از پاسدخ
فرکانسی مدار است ،در نظر گرفت [:]14-11
N

(4

cn
 d  sh
s
 an
n 1

f (s )  

)11. Frequency-Dependent Network Equivalent (FDNE
12. Admittance Matrix
)13. Vector Fitting (VF
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که در آن  sعملگر الپال ،اسدت c n .هدا همدان مانددههدا و  anهدا نیدز

N 1

)'  (s  z

قطبهای برازشیافتهاند که میتوانند حقیقی یا مزدوج مختلط باشند .در
رابطۀ فوق  hو  dاعدادی حقیقی هسدتند .اکندون مسد لۀ اصدلی در ایدن

n 1
N

(10
)'

رابطه ،تقریب زدن و محاسبۀ تمامی ضرایب است .این عمل میتواند بدا
N 1

)  (s  z

پریرد .توجه کنید که یکی از مشکل اساسی در تقریب ضرایب ،غیر خطی

n 1
N

(11
)'

روش برازش برداری مشکالت تقریب رابطۀ ( 4را بدهترتیدب در

n

 (s  z

) (wf )fit (s
f (s ) 
h
) w fit (s

n 1

رابطۀ ( 11نشان میدهد که قطبهای )  f (sمعادل با صفرهدای

دو مرحله و بهصورت خطی و با اعمال قطبهای معین حل میکند.


n

n 1

از معادالت ( 9و ( 10بهدست میآید:

استفاده از روش حداقل مربعات در یک بدازۀ فرکانسدی معدین صدورت
بودن معادالت و وجود ضرایب مجهول  anها در مخرج کسر است.

 (s  a

(w )fit (s ) 

)  w fit (sاست (زیرا قطب های آغازگر ،در فرایند جداسازی و برازش

گام اول :تعیین قطبها

یک دسته قطب معین بهعنوان  a 'nها برای شرو انتخاب شده و تدابع

اثر خود را از دست میدهند .همننین قطبهای آغازگر اسدتفادهشدده

)  f (sدر تابع مجهول )  w (sضرب میشوند .به عالوه ،یک تقریب

در )  (wf )fit (sهمان قطبهدای آغدازگر اسدتفاده شدده در ) w fit (s

کسری برای تابع مجهول )  w (sدر نظر گرفته میشود .لرا:

میباشند  .بنابراین با محاسبۀ صفرهای )  w fit (sیک دسته قطبهدای

 N cn

  s  a  d  sh 
w (s )f (s )   n 1
n


 N

w
(
s
)
c
'


n
1


 n 1 s  a 'n


(5

توجه کنید که در رابطۀ ( 5تخمینی که برای تدابع کسدری ) w (s

در نظر گرفته شدده اسدت ،بایدد دارای قطدبهدای مشدابهی بدا تدابع
)  w (s )f (sداشته باشد .این مفهوم دقیقاً به این معناست که صدورت
تابع کسری )  w (sتمامی قطبهای )  f (sرا خنثی کندد .همنندین
باید ابهامهای راه حل برای بهدستآوردن تابع کسدری )  w (sاز بدین
بروند .بدین صورت که این تابع در فرکانسهای باال بهصورت اجباری

به سمت تابع واحد  limw (s )  1میل کند.
s 

اکنون با ضرب ردیف دوم رابطۀ ( 32در )𝑠(𝑓 چنین بهدست میآید:
N

c 'n
)  1)f (s
n 1 s  a 'n

 d  sh  (

(6

N

cn

' s a

n

n 1

مناسب برای برازش تابع اولیۀ )  f (sبهدسدت خواهدد آمدد .محاسدبۀ
صفر های بهدست آمده از توابع جزئی رابطۀ ( 11در مرجع [ ]12نشان
داده شده است.
در این هنگام ،برخی از قطبهدای جدیدد ممکدن اسدت ناپایددار
باشند .این مشکل را میتوان با قرینه کدردن عالمدت قسدمت حقیقدی
آنها بریر


کرد.

گام دوم :تعیین ماندهها

در اصل میتوان ماندههای تابع )  f (sرا بهیور مستقی از روی رابطۀ
( 4محاسبه کرد .اما در حالت کلی ،با انجام محاسبات دقیقتری که بر
روی رابطۀ ( 31صورت میپریرد ،میتوان صدفرهای تدابع )  w (sرا
بهعنوان قطب های  anتابع )  f (sمحاسبه کرد .ایدن موضدو مشدابه
حالت قبل ،دوباره معادالت را به فرم خطی  Ax  bتبدیل مدیکندد
که بدردار مجهدول  xشدامل مجهدوالت  d ،hو  c nاسدت .حدل ایدن
معادالت در [ ]11موجود است.

یا:
) (wf )fit (s )  w fit (s )f (s

موضو مه و قابل توجه بعدی در این زمینه ،یکسان بودن درجۀ

مالحظه میشود که معادلۀ ( 6خطی و با ضرایب مجهول ' ،h ، c n

صورت و مخدرج تدابع )  w fit (sدر ( 3اسدت .ایدن موضدو نشدان

(7

 dو  c nاست .اگر رابطۀ ( 7در چند نقطۀ فرکانسی معدین و مختلدف

میدهد که برای مثال اگر قطبهای آغازگر (صفرهای تدابع ) w fit (s

نوشته شود ،مس لۀ فوق به چند رابطۀ خطی به شکل:

صحیح باشند ،قطبهدای جدیدد نیدز برابدر بدا قطدبهدای آغازگرندد
( . w fit (s )  1

(8
Ax  b
تبدیل میشود که در آن مجهوالت ،همدان بدردار بدرازشیافتدۀ 𝑥 هسدتند.



رابطۀ ( 8را میتوان با استفاده از روش حداقل مربعات حدل کدرد .توجده

کاربرد موفقیتآمیدز روش بدرازش بدرداری نیازمندد وجدود معدادالت

کنید که هر مجمو از توابع جزئی را میتوان بهصورت زیر نمایش داد:

خطیای است که بتوان آنها را با دقت کافی و مناسدبی حدل کدرد .در

N 1

)  (s  z
n 1
N

(9
)'

 (s  a

n

n 1

انتخاب قطبهای آغازگر

تجربههای پیشین ،مشکالت انتخاب قطبهای آغازگر جدید میتواندد
(wf )fit (s )  h

به دو شکل افزایش یابد:
 .1اگر قطبهای آغازگر حقیقی در نظر گرفته شوند ،ممکن اسدت

مدلسازی شبکههای چندترمیناله در سیستمهای قدرت با استفاده از...
معادالت خطی در رابطۀ ( 8بده صدورت غیدر دقیدق حدل شدوند
(قسمتهای حقیقی و موهومی باید مساوی یکدیگر باشند .
 .2ممکن است اختال

بزرگی در انددازۀ قسدمتهدای حقیقدی و

51

~

دقیقتر نمایش داده شدهاند .در انتها نیز ماتریس  Yباید به حالت پایه
 Yبرگردانده شود.

موهومی قطب های آغازگر و قطبهای صحیح روی دهد که ایدن
موضددو درنتیجددۀ واریددانس بددزرگ اخددتال

توابددع )  w (sو

)  w (s )f (sاست .این موضو به دلیل اسدتفاده از روش حدداقل
مربعات در هنگام حل معادالت رابطۀ ( 8است که میتواند منجر
به نتایج ضعیف برازش توابع بشود .این مس له ممکن است زمدانی
که توابع کوچک باشند رخ دهد.
مشکل اول با انتخاب قطبهای آغازگر مخدتلط مرتفدع مدیشدود.

)w(s

مشکل دوم نیز با انتخاب هوشمندانۀ مکدان قطدبهدای آغدازگر و بدا
استفاده از قطبهای جدید بهعنوان قطبهای آغدازگر در تکدرارهدای
بعدی (مانند روش گو،د جردن حل میشود.
قطبهای آغاز گدر بایدد بدهصدورت مدزدوج مخدتلط بدا قسدمت
موهومی مطابق با رابطۀ ( 5که بهصورت خطی در بازه فرکانسی مورد
نظر توزیع شدهاند ،مد نظر قرار گیرند .هر جفت قطب به این صدورت
انتخاب میشوند:
an   p  jq

(12

an 1   p  jq

که در آن:
q
100

(13

)f(s

p

اکنون با انتخاب چنین قطبهایی ،قسمتهای حقیقی کوچدک فدرض
میشوند و مشکل مطدر شدده در قسدمت قبدل مرتفدع خواهدد شدد.
دیاگرام روش مرکور در شکل ( 1نمایش داده شده است.

 .4تبدیل مودال
ماتریس ادمیتانس  Yرا میتوان توسط یدک مداتریس غیرمنفدرد  ،Tبدا
استفاده از تبدیل زیر ،به حالت مدودال تبددیل کدرد .مداتریس  Tبایدد
خواص مقادیر ویژۀ ماتریس  Yرا حف کند.
(14

~

T 1YT= Y
اگر ماتریس  Tبه خوبی انتخاب شود ،میتوان دستیابی بده مقدادیر
~

شکل ( :)1طرحواره حل مسئلۀ تخمین سیستم زمین توسط روش برازش برداری

 .1.4تجزیۀ مقادیر ویژه
یک رویکرد معین برای تجزیۀ مقادیر ویژه در نمونههای فرکانسی کده

ویژه کوچک  Yرا نسبت به  Yقابدل مشداهدهتدر نمدود .اکندون ایدن

با استفاده از رابطۀ ( 15بهدست آمده است ،استفاده از ماتریس قطدری

تبدیل ،یک تبدیل آشکارکنندۀ مد 1نام گراری میشود .با قرار دادن Y

 Ʌمیباشد ،زیدرا ایدن مداتریس دقیقداً مقدادیر ویدژۀ  Yرا اسدتخراج

در الگوریت  VFو اعمال اجباری انتقال قطبها به سمت چپ محدور

میکند .با وجود این در حالدت کلدی بدا یدک مداتریس  Tوابسدته بده

موهومی میتوان به این نتیجه دست یافت کده مقدادیر ویدژۀ کوچدک،

فرکانس ،برازش مقدادیر ویدژه توسدط یدک تدابع کسدری پایددار نیدز

~

امکانپریر نیست.
1. Mode Revealing Transformation

(15

) Y(s)=T(s)(s)T1 (s
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برای غلبه بر این مشکل T0 ،با یک ماتریس متعامدد و حقیقدی Q

در عوض ،این روش ملزم به استفاده از یک ماتریس تبدیل ثابت و

تخمین زده میشود .ازآنجاییکه تعامدد بده معندی  Q−1 = QTاسدت،

حقیقی و اعمال آن به تمام فرکانسها خواهد بود.
برای یافتن یک ماتریس کاندیدای خوب ،ابتدا فرکانس  𝑠0یوری
شناسایی میشود که در آن نسبت ) k(sدر رابطۀ ( 16بین بزرگتدرین

برای معادلۀ ( 14بهدست میآید:
(22

و کوچکترین مقدار ویژه ،ماکزیم باشدد .ایدن عمدل ،یدک مداتریس
تجزیۀ مقدار ویژۀ  Txدر فرکانس معین  𝑠0بهدست میدهد .پس:
(16

با استفاده از قانون برای ترانهادۀ ماتریسها میتوان نوشت:
̂ T = (QT YQ) T = QT Y T Q = QT YQ = Y
̂
Y

(23

) Tx =T(s0

̂ متقدارن
بنابراین رابطۀ فوق ثابت میکند که ماتریس تبدیلیافتده Y

=)k(s

است .برای تأیید اینکه  Qغیر فعال بودن  Yرا تضمین میکندد Y ،بده

}|)Max{|λ1 (s)|,...,|λ n (s
}|)min{|λ1 (s)|,...,|λ n (s

(17

̂
QT YQ = Y

بخشهای حقیقی و موهومی تقسی میشود؛ یعنی:

 .2.4حفظ واقعی بودن ماتریس تبدیل

(24

̂′′
̂ = Q−1 (Y ′ + jY ′′ )Q = Q−1 YQ + jQ−1 Y ′′ Q
Y ′ + jY

در این مرحله نمیتوان  Txبهدسدتآمدده را مسدتقیماً بده مداتریس Y

̂ را حف میکند ،زیدرا
̂ و Y′′
لرا روشن است که  Qمقادیر ویژۀ Y ′

اعمال کرد ،زیرا استفاده از یک  Txمختلط ،مؤلفههایی را در  Yتولیدد

 Qبهعنوان یک تبدیل تشابه روی این ماتریسها ،بهیدور مجدزا عمدل

~

میکند که معیار واقعی بودن ماتریس تبدیل را یبق جدول ( 1را ارضا

می کند .ازآنجاییکه  Yو ̂
 Yمتقارناندد ،معیدار غیدر فعدال بدودن یبدق

نمیکند .لرا برای دستیابی به یک ماتریس واقعی ،از روش مرجع []15

جدول ( 1شرط زیر است:

استفاده میشود .در این روش ،هدر بدردار ویدژۀ 𝑥𝑡 بدا یدک زاویده ϴ

(25

بهمنظور مینیم کردن بخش موهومی آن چرخانده میشدود .سدپس بدا

که میتوان نوشت:

استفاده از روش حداقل مربعات ،بهینهسازی انجدام مدیپدریرد .اکندون

(26

برای هر بردار ویژۀ چرخشیافته میتوان نوشت:

و حل مس له تمام میشود.

) 𝑡̂ = 𝑒 𝑗𝜃 𝑡𝑥 = (𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃)(𝑡𝑥′ + 𝑗𝑡𝑥′′

(18

اکنون بهمنظور محاسبۀ نُرم قسمت موهومی میتوان نوشت:
(19

2

′
′′
𝑖= ∑(𝑡𝑥,
𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑗𝑡𝑥,
)𝜃𝑠𝑜𝑐

~

 (Y)= (Y ')>0

جدول ( :)1رابطۀ بین خاصیتهای ماتریس و روابط ریاضی حاکم بر آن
خصوصیات ماتریس

𝑛

′ }||2

 (Y+Y )>0
H

𝑡{𝑚𝐼|| = )𝜃(𝑓

رابطه ریاضی
)𝑠𝑌(𝑠) = 𝑌 ∗ (−

شرط حقیقی بودن

𝑖=1

با مشتقگیری از رابطۀ ( 19برحسدب  ϴو حدل ،𝑑𝑓/𝑑𝜃 = 0

شرط پایداری و علّی بودن

بهدست میآید:

𝑁 𝑅𝑒{𝑎𝑚 } < 0 ; 𝑚 = 1 , … ,

شرط غیر فعال بودن

 (Y+YH )>0

n

-2 t'x,i t''x,i

شرط تقارن

i=1

(20

2

] ) ) -(t''x,i

x,i

=) tan(2θ
*

n

2

'[(t
i=1

ازآنجاییکه  ϴمیتواند نشاندهندۀ یدک مقددار مداکزیم و میندیم
باشد ،معادله ( 7در * θو



2

 θ* ارزیابی میشود تدا مقددار صدحیح

تعیین شود .در نهایت ،از بخش موهومی صر نظر خواهد شد .درنتیجه:
(21

𝑇𝑌 = 𝑌

}̂
T0 = Re{T

 .5شبیهسازی و تحلیل نتایج
در این قسمت ،سه حالت مختلف بهمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی
ارائه میشود.


مورد اول

یک شبکۀ دوترمینالۀ نمونه در شکل ( 2نشان داده شده است .در ایدن
قسمت ،ماتریس ادمیتانس با استفاده از روش پیشنهادی محاسدبه و بدا

 .3.4حفظ تقارن و غیر فعال بودن
تاکنون یکی از مشکالت روش پیشنهادشده ،این است که تبدیل  T0نه
تنها تقارن  Yرا حف نمیکند بلکه هیچ تضمینی بر غیر فعال بودن آن
ارائه نمیدهد.

دادههای شبکه مقایسه میشود.
در حالت اول اگر دادههای شبکه یبق جددول ( 2باشدد ،نمدودار
اندازه و فاز المدانهدای مداتریس ادمیتدانس (مددل فضدای حالدت را
میتوان بهترتیب در شکلهای ( 3و ( 4مشاهده کرد.

51
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شکل ( :)2یک شبکۀ دوترمینالۀ نوعی

در هر دو شکل ،نمودار آبی رنگ خروجی نرمافزار  ATPاست و
شکل ( :)4نمودار فاز المانهای ماتریس  Yدر حالت اول

نمودار قرمزرنگ ،خروجی روش پیشنهادی است .نمودار سبزرنگ نیز
خطای حاصل از مدلسازی و برازش است که تقریبداً در ایدن حالدت،
بین  10−15و  10−20میباشد .این میزان خطا حاکی از برازش بسدیار
دقیق دادهها بر روش پیشنهادی است.

حال بهمنظور صحت هرچه بیشتر روش پیشنهادی ،اگدر دادههدای
شکل ( 2بهیور دلخواه مطابق جددول ( 3تنییدر یابندد ،خروجدیهدا
مطابق شکل ( 5و ( 6محاسبه میشوند:

جدول ( :)2مقادیر المانهای شبکۀ شکل ( )2در حالت اول
مقدار (در سیست SI

المان

مقدار (در سیست SI

المان

0/0001

𝐿1

2

𝑅1

0/000007

𝐶1

0

𝑅2

0/002

𝐿2

7

𝑅3

0/00001

𝐶3

0/220

𝐿4

0/003

𝐿5

1

𝑅5

0/00001

𝐶6

10

𝑅6

0/000002

𝐶7

1

𝑅7

شکل ( :)3نمودار اندازۀ المانهای ماتریس  Yدر حالت اول

جدول ( :)3مقادیر المانهای شبکۀ شکل ( )2در حالت دوم
مقدار (در سیست SI

المان

مقدار (در سیست SI

المان

0/005

𝐿1

1/7

𝑅1

0/000001

𝐶1

3

𝑅2

0/05

𝐿2

4

𝑅3

0/00001

𝐶3

0/001

𝐿4

0/0007

𝐿5

0/01

𝑅5

0/00001

𝐶6

2

𝑅6

0/000002

𝐶7

0

𝑅7

شکل ( :)5نمودار اندازۀ المانهای ماتریس  Yدر حالت دوم
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شکل ( :)6نمودار فاز المانهای ماتریس  Yدر حالت دوم
شکل ( :)8نمودار اندازۀ المانهای ماتریس

که مشاهده میشود باز ه نمودارهدای حاصدل از روش پیشدنهادی و

Y

دادههای اول یه ،با دقت بسیار زیادی (خطای حدود  10−15بدر هد
منطبق شدهاند.


مورد دوم

فرض کنید که یک خط انتقال  132کیلوولت با سه هدادی و یدول 12
کیلومتر ،مطابق شکل ( 7در دستر ،باشد.

شکل ( :)9نمودار فاز المانهای ماتریس

شکل ( :)7خط انتقال مورد مطالعه

Y

اکنون میتوان نمودار اندازه و فاز المانهای مداتریس ادمیتدانس را
بهترتیب در شکل های ( 8و ( 9مشاهده کرد .همانگونه که مشداهده
می شود خطایی در حدود  10−5واحد ،پس از برازش دادههای اولیده
و تطابق آن با روش پیشنهادی پدید میآید که بسدیار مناسدب و قابدل
قبول است.
در شکل ( 10مقادیر ویژۀ ماتریس ادمیتانس وابسدته بده فرکدانس
رس شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،مقادیر ویژۀ بسیار کوچک
هستند و در این هنگام ،احتمال بزرگ شدن خطدای ناشدی از بدرازش
ممکن است هر لحظه بزرگ و بزرگ تر شود .اما با انتخاب هوشمندانۀ
ماتریس  ،Qبه آسانی بر این مشکل فائق آمد .لرا بدا توجده بده شدکل
( ، 10با وجود اینکه مقادیر ویدژه بسدیار کوچدکاندد ،بداز هد روش
برازش برداری ،با دقت باالیی ،تطابق بین دادهها و منحنی برازشیافتده
را حاصل میکند.

شکل ( :)11مقادیر ویژۀ ماتریس ادمیتانس


Y

مورد سوم
در این قسمت ،یک مدار معادل  6ترمیناله از خط انتقال شکل (2
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05

یبق روش پیشنهادی ارائه میشود .اما با این تفاوت که یول آن به 45
کیلومتر افزایش داده شده است .همننین بازۀ فرکانسی بدرای عملیدات
بددرازش ،از  10هرتددز تددا  10کیلددوهرتز در نظددر گرفتدده شددده اسددت.
نمودارهای مقادیر ویژه و ادمیتانس حاصلشده از ترمینال مدار معدادل
را میتوان در شکلهای ( 11و ( 12مشداهده کدرد .همدانگونده کده
مالحظه میشود ،خطای حاصل از شبیهسدازی در حددود یدکهدزارم
درصد میباشد و این نتایج ،حاکی از آن است که برازش با دقت بسیار
باالیی صورت پریرفته است.
اکنون ممکن است این سؤال در ذهن خوانندگان پدیش بیایدد کده
مزیت روش پیشنهادی نسبت بده مددلهدای ارائدهشدده در ندرمافدزار
 ATPDrawچیست؟ در پاسخ به این سؤال باید ذکر کرد که هد

از

شکل ( :)12نمودار المانهای ماتریس ادمیتانس  Yبرای ترمینال خط انتقال

ارائۀ مدل جدید ،سادگی محاسبات و کنتدرل پدریری آن اسدت؛ بدرای
نمونه بهتر است مثال زیر شر داده شود:

مزیت این روش این است که دیگر نرمافزار  ATPDrawبدا خدط

فرض کنید یک شبکۀ دلخواه در دستر ،دارید که میخواهیدد آن

انتقال یا شبکههای حجی و غدولپیکدر مواجده نمدیشدود و فقدط بدا

را در حاالت گررا تجزیه و تحلیل کنید .همانگونه که مستحضرید در

المانهای اهمدی د سدلفی د خدازنی روبدهرو خواهدد شدد .ازآنجاکده

اینگونه مسائل ،باید دادههدای بسدیاری از شدبکه در میکروثانیدههدای

گسستهسازی مدل جریان این المدانهدا در مرجدع [ ]1بدهیدور کامدل

تحت عمل در دستر ،قرار گیرد .حال اگر این شدبکه شدامل خطدوط

تشریح شده است ،نرمافزار  ATPDrawآنها را در کسری از نانوثانیه

انتقال یا ترانسفورماتور باشد ،تحلیل شبکۀ زمدان بسدیاری را از کداربر

مدل میکند و ایالعات مورد نیاز را از مددار معدادل شدبکه اسدتخراج

سلب میکند که چندان خوشایند نیست.

میکند؛ برای نمونده در شدکل ( 13یدک شدبکۀ دوترمینالدۀ سداده در

لرا در این مقاله روشی ارائه شده است که کاربر میتواند هر شبکۀ

نرمافزار مدل شده است .مدار معادل شبکۀ مورد نظر در این مربع و با

دلخواهی را در نرمافزار متلب توسط  mfileبا  Ybusمدل کندد .سدپس

فراخوانی فایل مدل با پسوند  .atpگنجانده شده است .حال اگر بدرای

پاسخ فرکانسی شبکه از دید ترمینالهای مورد نظدر محاسدبه نمایدد و

مثال بخواهید پاسخ جریان ورودی به ترمینال  2را ناشی از یدک منبدع

شددبکۀ دلخددواه مددرکور را تنهددا بددا مقددادیر  RLCو بدده سددادگی در

ولتا مشاهده کند ،کافی است مداری همانند شکل ( 13در ندرمافدزار

 ATPDrawمدل کند .پس از آن کاربر میتواند بدا سداخت مددلی بدا

رس کنید.

پسدوند  .atpآن مدددل را در نددرمافددزار  ATPDrawفراخددوانی کندد و
تحلیلها را انجام دهد.

شکل ( :)13اصول مدلسازی روش پیشنهادی در نرمافزار

اکنون بهآسانی تحلیل شبکۀ وابسته به فرکدانس در تحلیدل حالدت
گررا صورت میپریرد؛ برای یک مثال واقعی ،میتوان مطالعه مدوردی
حالت دوم را نام برد .بنابراین اسدتفاده از ندرمافدزار  ATPDrawتنهدا
بهمنظور بررسی اعتبار مددل ارائده شدده و قابدل اسدتفاده بدودن آن در
پژوهشها و پرو ههاست و هیچگونده نفدی و مخدالفتی بدا مددلهدای
شکل ( :)11مقادیر ویژۀ ماتریس ادمیتانس  Yبرای مدار معادل خط انتقال

ریاضیاتی موجود ایجاد نمیکند [ 11 ،10 ،8 ،7و .]15
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 .6نتیجهگیری
در این مقاله ،یک روش نوین برای مدلسازی سیست هدای چندپورتده
معرفی شده است .این روش هنگامی که نسبت مقادیر ویژۀ بدزرگ بده
مقادیر ویژۀ کوچک در ماتریس ادمیتانس ترمینال چشمگیر باشد ،بسیار
کاربرد دارد .روش پیشنهادی ،بر مبنای اعمال ماتریس تبدیل تشدابه Q

به  ،Yبرای قابل مشاهده تدر سداختن مقدادیر ویدژۀ کوچدک مداتریس
ادمیتانس است .این ماتریس تبدیل بدا تجزیدۀ مقدادیر ویدژه ،چدرخش
بردار ویدژه و متعامدسدازی محاسدبه مدیشدود .از خصوصدیات روش
پیشنهادی مدیتدوان بده مدوارد زیدر اشداره کدرد :اول اینکده مداتریس
̂ متقارن باقی میماند و مقادیر ویژه و مشخصات غیر فعال
تبدیلیافته Y
بودن  Yرا حف میکند؛ دوم اینکه با اعمال روش بدرازش بدرداری و
اجرای اجباری غیر فعال بودن به ̂
 ،Yبا وزندهی مناسب در بهینهسازی

حداقل مربعات ،نسبت به زمانی که این تکنیکها مستقیماً به  Yاعمال
شوند ،نمایش بسیار بهتری از مقادیر ویژۀ  Yارائه میکند .و سوم اینکه
̂ ،با اعمدال تبددیل معکدو ،بده هدر
مدل استخراجشدۀ ماندهد قطب Y

ماتریس مانده بهیور مجزا ،به حوزۀ فیزیکی برگردانده میشود و مدلی
از  Yرا ارائه میکند.
ماتریس تبدیل آشکارکنندۀ مد  Qدر فرکانس  𝑠0محاسدبه شدده و
به  Yدر تمام فرکانسها اعمال شد .بنابراین ممکن اسدت ایدن سدؤال
پیش بیاید که آیا مقادیر ویژۀ  Yدر فرکانسهدای دور از  𝑠0بدهخدوبی
قابل مشاهده خواهند بود یا خیر .بهیدور کلدی ،هدیچ تضدمینی بدرای
صحت این مطلب وجود ندارد .بااینحدال ،بدرای کاربردهدای سیسدت
قدرت ،نسبت مقادیر ویژۀ بزرگ به مقادیر ویژۀ کوچک ،معموالً فقدط
در فرکانسهای پایین رخ خواهد داد .بنابراین ،بدا محاسدبۀ  Qدر یدک
نقطۀ فرکانسدی در ناحیدهای کده در آن ) k(sبدزرگ (حدداکثر باشدد،
 Yنسدبت بده ̂
مقادیر ویژۀ  Yدر ماتریس تبدیل )𝑠(̂
 Yبده شدکل قابدل

توجهی ،قابل مشاهدهتر خواه بود.
مطالعات موردی صورتگرفته در این مقاله نیز ،صحت سدرعت و
دقت نتایج را با استفاده از روش پیشنهادی برای اعمال به شدبکههدای
چندترمیناله در سیست های قدرت تأیید میکند.
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