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چكیده :در گذشته ،سیستم های زمین فقط بهصورت یک مقاومت اهمی خالص مدل میشدند .این تخمـین از سیسـتم زمـین تنهـا بـرای
فرکانس های پایین مناسب است ،درحالیکه در فرکانس ها ی باال ،اندوکتانس سیستم زمین نقش اساسی را در تعیین اندازه و فاز امپدانس آن
ایفا میکند و برای بهدستآوردن پاسخ دقیق حالت گذرا ،باید مقاومت و اندوکتانس و ظرفیت خازنی را تواما در نظر گرفـت .برنامـههـای
کامپیوتری دقیق مانند  CDEGSبراساس تئوری آنتن پاسخ حالت گذرای سیستم زمین را ارزیابی میکنند ،اما اطالعـات بـهدسـتآمـده را
نمیتوان بهطور مستقیم در بستههای نرمافزاری شبیهسازی سیستم قدرت مانند  DigSilentیا  EMTPبرای تحلیل اضافه ولتاژهـای موقـت
استفاده کرد .لذا این مقاله به بررسی و مدلسازی این اطالعات بهمنظور ارزیابی سیستم قدرت با استفاده از روش برازش برداری میپردازد.
در این روش ،اطالعات پاسخ فرکانسی بهصورت مدار معادلی در حوزۀ زمان ،با دقت بسیار باال و با مدارهای  RLCدر نرمافزار تخصصی
 EMTPمدل میشوند و اندازه و فاز امپدانس سیستم زمین بهسادگی آنالیز میگردد .در این مقالـه ،در شـبیهسـازی سیسـتم زمـین پدیـدۀ
یونیزاسیون خاک ،چند الیه بودن زمین محل نصب شبكه و رفتار فرکانس باالی الكترودهای آن مدنظر قـرار گرفتـه اسـت تـا بتـوان از آن
بهعنوان یک پتانسیل مرجع برای سنجش ولتاژ تمام نقاط استفاده کرد.

واژههای کلیدی:
* نویسنده مسئول

حاالت گذرای الكترومغناطیسی ،روش برازش برداری ،سیستم زمین.

ارائۀ یک روش نوین بهمنظور مدلسازی جامع سیستم زمین دکلهای فشار قوی33 ...
حوزۀ زما از تب[یل فوریرۀ معکروس ) (IFFT2اسرتفاده شر[ه اسرت.

 .1مقدمه
رفتار گذرای سیستمهای زمین بهطور مستقیم و بهشکل قابلتوجهی بر
عملکرد سی ستم الکتریکی تحت شرایط خطای اتصال كوتاه یا برخورد
ضررربههررای صرراعقه ا ررر مرریگذارنرر[  .]1باتوجررهبرره اینکرره بیشررتر
م[ل سازیهای شبکههای ق[رت برای تجزیه و تحلیل حالرت گرذرای
الکترومغناطیسی در بستههای نرمافرزاری ماننر[  EMTP1و برهشرکل
م[ار های مجتمر صرورت مریپرذیرد نبرود روم مناسرا برا دقرت
قابلقبولی كه بتوان[ این شرایط را مهیا سازد باعث ش[ه است كره ترا
سالهای اخیر نیز برای م[ل سازی سیستمهای زمین در این نرمافزارها
از م[لهای ارائهشر[ه در مراجر

2رر ]4ماننر[ روم خطروا انتقرال

توزی ش[ه و ...استفاده شود .در سالهای گذشته پژوهشرررا ترالم
كردهان[ تا همواره م[لی برای سیستمهای زمین ارائه كنن[ كه در شرایط
وقوع حاالت گذرای الکترومغناطیسی نیز رفتار مناسبی از خود نشرا
ده[ .اما معموالً این مطالعات موفق به ارائۀ م[لهایی میش[ كه یا قابل
استفاده در فركانسهای پایین بودن[ یا بایر[ بررای همرۀ سیسرتمهرای
زمین یک نوع م[ل در نظر گرفته میش[ .]5
درمجموع رومهای م[ل سازی مختلفی از گذشرته تراكنو ارائره
ش[هان[ كه براساس روم های ع[دی اق[ام به بررسری رفترار سیسرتم
زمین در فركانسهای باال میكنن[ .برای نمونه برای م[لسازی سیستم
زمین در  EMTPیرک روم سرادۀ مر[اری بره وسریلۀ رامرامورتی و
همکارا ارائه ش[ه است  .]6در این روم پس از تقسیم كرد زمین
به  nقطعه هرك[ام از قطعات با یک م[ار معادل با عناصر فشرده شامل
ان[وكتانسهای خودی و متقابل ) (M,Lو هر[ایت نشرتی زمرین )(G

م[ل می شون[  .]7روم تحلیل سیستم زمرین برر مبنرای میر[ا هرای
الکترومغناطیسی پیچی[ه ترین روم برای مر[ل سرازی رفترار فركرانس
باالی سیستم زمین هستن[؛ زیرا در این روم ها حل معادالت ماكسول
با كمترین فرضیات صورت می گیررد .در ایرن روم برا حرل مسرتقیم
معادالت ماكسول این امکا وجود دارد كه می[ا های الکترومغناطیسی
در هر نقطه از سیستم زمین را محاسبه كرد و با شرناخت میر[ا هرای
الکترومغناطیسی می توا همۀ مقادیر ولتاژ و جریرا در هرر نقطره از
سیستم را ب[و تقریا محاسبه كرد .گرسیو در مراج

8ر ]9نخستین

بار چنین م[لی را ارائه كرد .در این مر[ل برا محاسربۀ توزیر جریرا
تمامی قطعات شبکۀ زمرین میر[ا الکتریکری اطررا
محاسبه میشو د .همچنین پتانسیل در نقراا مختلر

سیسرتم زمرین
برر روی سرط

هادی شبکۀ زمین قابلمحاسبه خواه[ بود .برای محاسبۀ پارامترهرا در

1. Electro Magnetic Transient Program

به هرحال این روم (تبر[یل فوریرۀ معکروس برهدلیرل وابسرتری بره
انتخاب پنجرۀ مناسا بهمنظور نمونرهبررداری متروالی از سریرنال (در
حوزۀ فركانس از تقریاهایی برخوردار است .عرالوهبرراین رعایرت
فاصلۀ نمونهها مطابق قانو نایکوئیسرت ضرروری بروده و بره حجرم
باالیی از نمونهها در حوزۀ فركانس برای تب[یل بره حروزۀ زمرا نیراز
است  . ]11از دیرر مشکالت این روم این است كه در فركانسهای
نمونهبرداری پایین نیاز به اصالح دارد و نمری تروا از تبر[یل فوریرۀ
معکوس معمولی استفاده كرد.
باتوجهبه اینکه روم تئوری می[ا الکترومغناطیسی مبتنیبر روم
مما و حل معادالت ماكسول بوده و دارای ح[اقل مفروضات اسرت
دقت فراوانی دارد .ولی این م[ل بسیار پیچی[ه بروده و درنتیجره بررای
شبکه های زمین بزرگ زما محاسربات افرزای

چشرمریری خواهر[

داشت  .]11روم دیرری نیز بره منظرور مر[ل سرازی سیسرتم زمرین
مورداستفاده قرار میگیرد كه بره روم تركیبری معررو

اسرت .]12

رومهررای تركیبرری در واق ر بررهصررورت تركیبرری از تئرروری میرر[ا
الکترومغناطیسی و تئوریم[ار است .در این رومها جریا های اصلی
و نشتی در محاسبات دخیل هستن[ .در برخری از ایرن رومهرا بررای
لحاظ كرد تأ یر ح[ واسط هروا-زمرین از تقریرا شربه اسرتاتیک و
ضریا انعکاسی برای حرل مسرئله اسرتفاده مریكننر[  .]11در روم
تركیبی كل شبکه زمین به  nقسمت كوچک تقسیمش[ه و سپس می[ا
الکتریکی در هر نقطه با استفاده از معادالت ماكسول محاسبه میشود.
از ارائررۀ روم تركیبرری اسررتفاده از تجزیرره و تحلیررل میرر[ا

هرر[

الکترومغناطیسی برای محاسبۀ اجرزای سرلفی خرازنی و مقراومتی در
چارچوب روم های تئوری م[ار برای افزای

دقت محاسربات اسرت

.]14
در این مقاله روشی ارائه میگردد كه براساس تركیرا امپ[انسری
م[ار مبتنیبر روم برازم برداری بتروا هرر مر[ل از سیسرتم زمرین
پیچیر[ه را در محر[ودۀ فركانسری بسریار وسریعی مر[ل نمرود .پاسر
فركانسی هر م[ار دلخواه را میتوا بهصرورت عر[دی برا اسرتفاده از
رومهای مستقیم یا با بهرهگیری از ابزارهای شربیه سرازی سرهبعر[ی
الما مح[ود برای تحلیل حاالت گذرای الکترومغناطیسی بهدست آورد
 .]15سپس زمانی كه مشخصههرای پاسر فركانسری مر[ار برهشرکل
دادههای اولیه در دسرترس قررار گیرنر[ برا اسرتفاده از روم بررازم
برداری سیستم زمین دلخواه را میتوا در محر[ودۀ طیر

فركانسری

گستردهای و با استفاده از تركیا امپ[انسی م[ار شبیهسازی كررد .ایرن
2. Inverse Fast Fourier Transform
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م[لها بهصورت م[ارهای  RLC1ساده و ابت[ایی برا درجره و مرتبرۀ

قابل اعتمادی به دست میده[ بلکه سرعت رسی[ به پاس و قابلیت

دلخواه قابل پیادهسازی در بستههای نرمافزاری تحلیل شبکههای ق[رت

اطمینا شبکه نیز افزای

خواه[ یافت .بنابراین بهرهبرردار در مرواقعی

میباشن[ .البته این نکته نیز قابلذكر است كه هرچه درجۀ تقریا بیشتر

كه با حاالت گذرای الکترومغناطیسی روبهرو میشود میتوان[ بر[و

باش[ دقت م[لسازی بیشتر میشود.
نظر به اینکه مقوله «تأمین انرژی» در بهررهبررداری از شربکههرای

دغ[غه و با سرعت باالیی عملیات پخ

بار را مانن[ حراالت نرمرال

انجام ده[ .به طول انجامی[ عملیات پخ

بار بهخصوص در حاالت

توزی از اهمیت ویژهای برخوردار است شركتهای برق بای[ در این

خطا و حاالت گذرا میتوان[ باعث از دست رفتن شبکه تأمین نش[

زمینه متعه[ و مسئولیتپذیر باشن[ .باتوجهبه این موضوع بهرهبردارا

انرژی مشتركین یا خاموشیهای سراسری گردد .لذا در ایرن مقالره برا

شبکه بای[ در م[ت زما بسیار كمی عملیات پخ

بار و سروییچین

استفاده از روم پیشنهادی سرعت عملیرات بهررهبررداری در تمرامی

خطوا را (با هر نرمافزار دلخواهی شبیه  DigSilentو ...انجام داده تا

حاالت یکسا و باال خواه[ بود تا تأمین انرژی مصرر كننر[ههرا بره

مسیرهای شارم توا تعیین گردد .ازآنجاییكه در شبکههرای قر[رت

خظر نیفت[.

معمولی تع[اد شین ها و همچنین تنروع در بارهرا زیراد اسرت انجرام

در مقالۀ پی رو ابت[ا روم برازم بررداری شررح داده مریشرود

بررار بررهمنظررور تررأمین ترروا و انرررژی درخواسررتی

سپس تركیا امپ[انسی م[ار برای پیادهسازی سیستم زمین موردنظر در

مصر كنن[گا بای[ در كوتاه ترین زما ممکن صورت پذیرد .در این

نرمافزار  EMTPتحلیل میگردد .در انتهرا نیرز شربیهسرازی برا روم

میا با استفاده از انرژیهرای تج[ی[پرذیر و منراب تولیر[ پراكنر[ه در

پیشنهادی مقایسه و ارزیابی خواهن[ ش[.

عملیررات پخ ر

شبکه ممکن است م[تزما عملیات بهررهبررداری بیشرتر از حالرت
عادی زما ببرد .برای نمونه فرض كنیر[ كره بهررهبررداری در حالرت

 .2روش برازش برداری

4

نرمال برای یک شبکۀ نوعی  xانیه به طول بینجام[ .حال اگر حالرت

اگر پاسر فركانسری قسرمتی از مر[ار یرا شربکۀ قر[رت برهصرورت

گذرایی در سیستم اتفاق بیفت[ و صاعقه به دكل یا برج تروربین برادی

مجموعهای از دادهها یا بهشکل رابطۀ ( 1در دسترس باش[

برخورد كن[ ماتریس ادمیتانس شبکه بهسبا افزای

امپ[انس سیسرتم

زمررین دسررتخوم تغییررر مرریشررود .ازآنجرراییكرره مرر[لسررازی دقیررق
سیستمهای زمین با استفاده از نرمافزارهای زما بَر الما مح[ود ماننر[
 CDEGS2یا  CST3و ...صورت میپذیرد اگر الزم باشر[ ترا پاسر
امپ[انس سیستم زمین در عملیات پخ
بهرهبرداری به  x+yانیه افزای

بار مر[ل گرردد مر[تزمرا

خواه[ یافت كه  yم[تزما تعیرین

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

(1

f (s ) 

میتوا آ را به شکل تاب كسری زیرر كره تقریبری مناسرا از پاسر
فركانسی م[ار است در نظر گرفت 15ر:]16
N

c
f (s )   n  d  sh
n 1 s  an

(2

كه در آ  sعملرر الپالس است c n .ها هما مانر[ههرا و  anهرا نیرز

پاس امپ[انس سیستم زمین توسط نرمافزار الما مح[ود و انتقرال آ

قطا های برازمیافته هستن[ كه میتوانن[ حقیقی یرا مرزدوج مخرتلط

به نرم افزار  DigSilentاست .ب[ین ترتیا بای[ راهحلی مناسا بررای

باشن[ .در رابطۀ فوق  hو  dاع[ادی حقیقی هستن[ .اكنو مسئلۀ اصلی

وقت جلوگیری كن[ .لذا در ایرن

در این رابطه تقریا زد و محاسبۀ تمامی ضرایا است .ایرن عمرل

مقاله یک روم بهینه ارائره شر[ه اسرت كره در ذیرل بره آ پرداختره

می توان[ با استفاده از روم ح[اقل مربعات در یک بازۀ فركانسی معین

میشود.

صو رت پذیرد .توجره كنیر[ كره یکری از مشرکل اساسری در تقریرا

این مسئله پی[ا نمود كه از این اتال

فرض كنی[ پاس فركانسی سیستمهای زمین موجود در شبکه قبالً
با استفاده از نرمافزار های المرا محر[ود یرا از طریرق كاترالوگ آ هرا

ضرایا غیرخطی بود معادالت و وجود ضرایا مجهرول  anهرا در
مخرج كسر است.

به دست آم[هان[ .این پاس فركانسی تحت روم بررازم بررداری بره
مقادیر مقاومتی سلفی و خرازنی تبر[یل مریشرود كره ایرن عمرل در

روم برازم برداری مشکالت تقریا رابطۀ ( 2را برهترتیرا در
دو مرحله و بهصورت خطی و با اعمال قطاهای معین حل میكن[.

م[تزما كوتاهی صورت مریپرذیرد .اكنرو اگرر برهجرای امپر[انس
سیستم زمین از این مقادیر م[اری استفاده شود نهتنها پاسر دقیرق و
1. Resistive Inductive Capacitive
2. Current Distribution, Electromagnetic Fields, Grounding and
Soil Structure Analysis
3. Computer Simulation Technology



گام اول :تعیین قطاها

یک دسته قطا معین به عنوا  a 'nهرا بررای شرروع انتخراب و تراب
)4. Vector Fitting (VF
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)  f (sرا در تاب مجهول )  w (sضررب مریشرون[ .برهعرالوه یرک

)  w fit (sمیباش[ (زیرا قطراهرای آغرازگر در فراینر[ ج[اسرازی و

تقریا كسری برای تاب مجهول )  w (sدر نظر میشود .لذا:

برازم ا ر خود را از دست مریدهنر[ .همچنرین قطراهرای آغرازگر

 N cn

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


 N

c 'n
) w (s

1


 n 1 s  a 'n


(1

توجه كنی[ كه در رابطۀ ( 1تخمینی كه برای تراب كسرری ) w (s

در نظر گرفتره شر[ه اسرت بایر[ دارای قطراهرای مشرابهی برا تراب
)  w (s )f (sداشته باش[ .این مفهوم دقیقاً به این معناست كه صورت
تاب كسری )  w (sتمامی قطاهای )  f (sرا خنثری كنر[ .همچنرین

استفادهش[ه در )  (wf )fit (sهما قطاهای آغازگر اسرتفادهشر[ه در
)  w fit (sمیباشن[  .بنابراین با محاسبۀ صفرهای )  w fit (sیک دسرته
قطا های مناسا برای برازم تاب اولیۀ )  f (sبهدست خواه[ آمر[.
محاسبۀ صفرهای بهدستآم[ه از تواب جزئی رابطۀ ( 9در مرج

]16

نشا داده ش[ه است .در این هنرام برخی از قطاهای ج[ی[ ممکرن
است ناپای[ار باشن[ .این مشکل را مریتروا برا قرینره كررد عالمرت
كرد.

قسمت حقیقی آ ها برطر

بای[ ابهامهای راهحل برای بهدستآورد تراب كسرری )  w (sاز برین



برون[ .ب[ین صورت كه این تاب در فركانسهای باال بهصورت اجباری

در اصل میتوا مان[ههای تاب )  f (sرا بهطور مستقیم از روی رابطۀ

بهسمت تاب واح[  limw (s )  1میل كن[.

( 1محاسبه كرد .اما در حالت كلی با انجام محاسبات دقیقترری كره

s 

اكنو با ضرب ردیر

چنرین برهدسرت

دوم رابطرۀ ( 2در

میآی[:
N

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

 d  sh  (

(4

N

cn

' s a
n 1

n

یا:
) (wf )fit (s )  w fit (s )f (s

(5

گام دوم :تعیین مان[هها

روی رابطۀ ( 2صورت میپذیرد میتروا صرفرهای تراب )  w (sرا
به عنوا قطا های  anتاب )  f (sمحاسبه كرد .ایرن موضروع مشرابه
حالت قبل دوباره معادالت را به فرم خطی  Ax  bتب[یل مریكنر[
كه بردار مجهول  xشامل مجهوالت  d hو  c nمریباشر[ .حرل ایرن
معادالت در مرج

موضوع مهم و قابل توجه بع[ی در این زمینه یکسا بود درجرۀ

'

مالحظه میشود كه معادلۀ ( 5خطی و با ضرایا مجهرول d h c n

و  c nمیباش[ .اگر رابطۀ ( 5در چن[ نقطۀ فركانسی معین و مختلر
نوشته شود مسئلۀ فوق به چن[ رابطۀ خطی بهشکل:

 ]16موجود است.

صورت و مخررج تراب )  w fit (sدر ( 1اسرت .ایرن موضروع نشرا
میده[ كه برای مثال اگر قطاهای آغازگر (صفرهای تاب

) w fit (s

صحی باشن[ قطاهرای ج[یر[ نیرز برابرر برا قطراهرای آغازگرنر[

(6
Ax  b
تب[یل میشود كه در آ مجهوالت هما بردار برازم یافتۀ هستن[.

( . w fit (s )  1

رابطۀ ( 6را میتوا با اسرتفاده از روم حر[اقل مربعرات حرل كررد.



توجه كنی[ كه هر مجموع از تواب جزئی را میتروا برهصرورت زیرر

كاربرد موفقیتآمیرز روم بررازم بررداری نیازمنر[ وجرود معرادالت

نمای

داد:

انتخاب قطاهای آغازگر

خطیای است كه بتوا آ ها را با دقت كافی و مناسبی حرل كررد .در
N 1

)  (s  z
n 1
N

(7
)'

تجربههای پیشین مشکالت انتخاب قطا های آغازگر ج[ی[ میتوان[

 (s  a

n

(wf )fit (s )  h

به دو شکل افزای
.1

n 1

N 1

)'  (s  z
n 1
N

(8

)'  (s  an

یاب[:

اگر قطاهای آغازگر حقیقی در نظر گرفته شون[ ممکرن اسرت
معادالت خطی در رابطۀ ( 6بهصرورت غیرر دقیرق حرل شرون[

(w )fit (s ) 

(قسمت های حقیقی و موهومی بای[ مساوی یک[یرر باشن[ .
.2

n 1

ممکن است اختال

بزرگری در انر[ازۀ قسرمتهرای حقیقری و

كه از معادالت ( 7و ( 8بهدست میآی[:

موهومی قطاهای آغازگر و قطاهای صحی روی ده[ كه این

)  (s  z

تواب ر )  w (sو

N 1

n 1
N

(9
)'

n

 (s  z

موضرروع درنتیجررۀ واریررانس بررزرگ اخررتال
) (wf )fit (s
h
) w fit (s

f (s ) 

n 1

رابطۀ ( 9نشا میده[ كه قطاهای )  f (sمعادل برا صرفرهای

)  w (s )f (sاست .این موضوع بهدلیل استفاده از روم حر[اقل
مربعات در هنرام حل معادالت رابطۀ ( 6است كه میتوان[ منجر
به نتایج ضعی

برازم تواب شود .این مسئله ممکن است زمانی
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كه تواب كوچک باشن[ رخ ده[.
مشکل اول با انتخاب قطاهای آغازگر مختلط مرتفر مریشرود.
مشکل دوم نیز با انتخاب هوشمن[انۀ مکرا قطراهرای آغرازگر و برا
استفاده از قطاهای ج[ی[ به عنوا قطاهرای آغرازگر در تکرارهرای
بع[ی (مانن[ روم گوس-جرد

حل میشود .قطاهای آغاز گر بای[

بهصورت مزدوج مختلط با قسمت موهومی مطرابق برا رابطرۀ ( 9كره

(14
(15
(16

بهصورت خطی در بازه فركانسی موردنظر توزی ش[هان[ م[نظر قررار
گیرن[ .هر جفت قطا به این صورت انتخاب میشون[:
an   p  jq

(11

an 1   p  jq

كه در آ :
q
100

(11

p
)w(s

اكنو با انتخاب چنین قطاهایی قسرمتهرای حقیقری كوچرک
فرض میشون[ و مشکل مطرحش[ه در قسمت قبل مرتف خواه[ ش[.
طرحواره روم مذكور در شکل ( 1نمای

داده ش[ه است.

 .3ترکیب امپدانسی مدار
اگر تاب تب[یل پاس فركانسی م[ار بهصورت معادلۀ ( 1در دسرترس
باش[ هر جمله از تراب پاسر فركانسری را مریتروا برا شراخهای از
م[ل نمود .سپس این شاخهها را بهصرورت سرری بره

م[ارهای

یک[یرر متصل مریشرون[ و امپر[انس كرل سیسرتم زمرین دلخرواه در
مح[ودۀ فركانسی وسیعی م[لسازی میگردد.
در معادلۀ ( 1ضرایا
مختلط باشن[ اما ضررایا

ها و
و

)f(s

ها میتوانن[ مقادیری حقیقی یا
در صرورت وجرود حتمراً حقیقری

هستن[ مقادیر شاخههای م[ار در شکل ( 2برهصرورت زیرر محاسربه
میشون[:
* ضرایا
زمین را كه هما

و

بهترتیا ان[ازۀ مقاومرت و انر[وكتانس سیسرتم
و

میباشن[ مشخص میكن[.

* اگر تاب تب[یل بهشکل رابطۀ ( 12باش[ قطاها حقیقی هستن[
و مقادیر شاخهها اینگونه محاسبه میشون[:
(12

شکل ( :)1طرحواره حل مسئله توسط روش برازش برداری
0

لذا مق[ار مقاوم ت ابت سری ج[ی[ را بای[ از رابطۀ زیر محاسربه

(11

كرد:
* اگر

در تاب تب[یل حقیقی و منفی باش[ آ را بهشکل رابطۀ

(17

( 14در نظر می گیرن[ .بنابراین در این قسمت نیرز قطراهرا حقیقری

* حال اگر قطاها بهصورت مزدوج مختلط باشن[ بهدست میآی[:

هستن[ .اما در این مورد بای[ كسر را ساده و بهشکل رابطۀ ( 15تب[یل
كرد .و سپس مقادیر مقاومرت و انر[وكتانس طبرق رابطرۀ ( 16قابرل
محاسبهان[.

) (

(18

)

)

((

ارائۀ یک روش نوین بهمنظور مدلسازی جامع سیستم زمین دکلهای فشار قوی33 ...
و این تاب تب[یل زمانی بهدست میآی[ كه قطاهای مرزدوج مخرتلط

در نرمافزار  MATLAB1خروجیها با مق[ار خطای 11-9

بهشکل زیر باشن[:

به صورت درص[ مو ر به دسرت مریآینر[ .در شرکلهرای ( 1و (4
نمودار آبیرن

(19

هما دادههرای اولیره و نمرودار قرمزرنر

9/911
خروجری

تقریا روم برازم برداری با قطاهای پای[ار است .این دو نمرودار

اكنو میتوا نوشت:

كامال بر هم منطبقان[ كه این نشا دهن[ۀ درستی روم پیشنهادی است.

(21

در ضمن شکل ( 1ان[ازۀ امپ[انس و شکل ( 4فاز سیستم زمین
موردنظر را نشا میده[ .اكنو برای اعتبارسنجی عملی خروجیهای

(21

بهدستآم[ه از روم برازم برداری آ سیستم زمرین را مریتروا در
نرمافزارهای تخصصی تحلیل سیستم ق[رت پیادهسازی و ارزیابی كرد.

(22

شکل ( 5نمایی از م[ار معادل سیستم زمرین برهدسرتآمر[ه را نشرا
میده[ .مالحظه میكنی[ كه سیستم زمین پیچی[ۀ مرجر

 ]9تنهرا برا

چن[ م[ار  RLCساده م[ل ش[ه است.

(21
تركیا امپ[انسی معادالت ( 12تا ( 21را می توا در شرکل (2
مشاه[ه كرد .این م[ار بهسادگی قابل پیادهسازی و تحلیل در نرمافزار
است .لذا یک سیستم زمین پیچی[ه را میتروا تنهرا برا یرک
چن[جملهای با درجۀ مناسا و فقط با چن[ شاخۀ  RLCساده مر[ل و
تحلیل كرد.

شکل ( :)3اندازۀ امپدانس سیستم زمین؛ نمودار آبیرنگ اطالعات مرجع
[ ]11و نمودار قرمزرنگ خروجی روش برازش برداری است.

شکل ( :)2مدار معادل سیستم زمین با شاخههای  RLCسری

 .4شبیهسازی و مقایسه
روم پیشنهادی در قالا سه مثال شبیه سرازی اعتبارسرنجی و ارائره
میشود.

 .1 .4مثال اول
فرض كنی[ پاس فركانسی امپ[انس سیستم زمین معینی بهصورت دادۀ
خام در دسترس باش[ .برای تحقق این ه[

از اطالعات مرج

]17

استفاده ش[ه است .هما طوركه مالحظه میشود پس از  11تکررار و

شکل ( :)4فاز سیستم زمین؛ نمودار آبیرنگ اطالعات مرجع [ ]11و
نمودار قرمزرنگ خروجی روش برازش برداری است.

پس از ح[ود  2/971انیه از آغاز اجرای ك[های روم برازم برداری
1. MATrix LABoratory
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لذا مشاه[ه میشود كه در هر دو نمودار ان[ازه و فاز سیستم زمین
با تقریا بسیار مناسبی بر هم منطبقان[ .اما برای تحقرق صرحت ایرن
روم مثال دیرری بررسی میشود.

 .2 .4مثال دوم
در این مثال نیز از دادههای مرج

 ]18اسرتفاده شر[ه اسرت .در ایرن

قسمت نیز همانن[ قسمت قبل پس از  11تکررار و در حر[ود 10112
انیه پس از اجرای برنامه خروجیها با مق[ار خطرای 11-8
شکل ( :)5مدار معادل سیستم زمین در

نرمافزار EMTP

1/696

درص[ بهدست میآین[ .ان[ازه و فاز اطالعات اولیره و خروجری روم
پیشنهادی بهترتیا در شکلهای ( 8و ( 9دی[ه میشود.

اكنو برای ا بات صحت كار میتوا انر[ازه و فراز مر[ار معرادل
پیادهسازیش[ه در  EMTPرا با نتایج اولیه مقایسه كرد .به این منظور
شکل ( 6ان[ازۀ امپ[انس و شکل ( 7فاز سیستم زمین موردنظر را كه
با نرمافزار  EMTPبهدست آم[هان[ نشا میدهن[.

شکل ( :)8اندازۀ امپدانس سیستم زمین؛ نمودار آبیرنگ اطالعات مرجع
] [18و نمودار قرمزرنگ خروجی روش برازش برداری است.

شکل ( :)6اندازۀ امپدانس سیستم زمین ،خروجی نرمافزار  EMTPکه با
المانهای  RLCصورت گرفته است.

شکل ( :)9فاز سیستم زمین؛ نمودار آبیرنگ اطالعات مرجع ] [18و
نمودار قرمزرنگ خروجی روش برازش برداری است.

همچنین م[ار معادل خروجیهای آ برهصرورت شرکل ( 11در
شکل ( :)1فاز سیستم زمین ،خروجی نرمافزار  EMTPکه با المانهای
 RLCصورت گرفته است.

نرمافزار  EMTPپیادهسازی ش[ه است.

ارائۀ یک روش نوین بهمنظور مدلسازی جامع سیستم زمین دکلهای فشار قوی33 ...
در این مثال نیز می توا با مقایسه این دو نمرودار برا نمرودارهرای
آبیرن

مرج

به تطبیق بسیار خروبی رسری[ كره ایرن نشرا دهنر[ۀ

كاربردی بود روم پیشنهادی است.

 .3 .4مثال سوم :سیستم زمین واقعی در ایران
در این مقاله از م[ل سیستم زمینی كه برای بهرهبرداری از توربینهرای
دو مراواتی ملی در مزرعۀ بادی بیرجنر[ در ایررا طراحری شر[هانر[
استفاده ش[ه است.
شکل ( :)11مدار معادل سیستم زمین در

نرمافزار EMTP

اكنو نمودار ان[ازه و فاز سیستم زمین فوق كه از نرمافزارEMTP

بهدست میآین[ به ترتیا در شکلهای ( 11و ( 12نشرا داده شر[ه
است .این موضوع بهمنظور صحت كار صورت پذیرفته است.

طرح كلی سیستم زمین بهصورت  2حلقۀ متصل به یکر[یرر و 8
الکترود عمودی است .شعاع حلقهها  7و  11متر و عمرق دفرن آ هرا
به ترتیا  1/7و  1/5متر است 4 .الکترود عمودی  1متری مستقیماً بره
حلقۀ زیرین و  5الکترود عمودی دیرر به واسطۀ الکترودهای افقی بره
طول  7متر به حلقۀ باالیی متصل میشون[ .حلقههای باالیی و پرایینی
نیز توسط الکترودهای مناسا به یک[یرر متصل ش[هان[ .الکترودهرای
سیستم زمین از طریق گیرههایی بره میلرههرای فروالدی شرالوده بررج
توربین بادی متصل میشون[ تا از آ نیز برای كمتر كرد مقاومت كلی
سیستم زمین بهره گرفته شرود .شرکل كلری سیسرتم زمرین برههمرراه
سازههای فلزی در شکل ( 11به تصویر كشی[ه ش[ه است.

شکل ( :)11اندازۀ امپدانس سیستم زمین ،خروجی نرمافزار  EMTPکه با
المانهای  RLCصورت گرفته است.
شکل ( :)13سیستم زمین واقعی

جنس خاک برای این سیستم زمین برهصرورت سره الیره در نظرر
گرفته ش[ه است كه الیۀ باالیی به ضخامت  11سانتیمتر برا مقاومرت
 1111اهم متر است .این الیه را استان[ارد  IEC1بهمنظور كاه

ولتاژ

گام پیشنهاد كرده است  .]19الیرۀ زیررین بره ضرخامت  1/5مترر برا
مقاومت ویژۀ  1511اهم متر و الیۀ انتهایی با مقاومت مخصوص 111
اهم متر در نظر گرفته ش[ه است .نحروۀ قرارگیرری سیسرتم زمرین در
الیههای خاک در شکل ( 14نشا داده ش[ه است.
اكنو مطابق روم ارائه ش[ه پارامتر م[ل سیستم زمین واقعی كره
شکل ( :)12فاز سیستم زمین ،خروجی نرمافزار  EMTPکه با المانهای

در مزرعۀ بادی بیرجن[ نصا ش[ه است با چن[جملرهایهرای درجرۀ

 RLCصورت گرفته است.

هفتم در نرمافزار  MATLABتقریا زده و محاسبه میشون[ .در این
1. International Electrotechnical Commission
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روم درجۀ مخرج همواره زوج خواه[ بود .لرذا اگرر درجرۀ تقریرا
ع[دی فرد قرار داده شود این برنامه درجۀ مخررج یرا همرا معادلره
مشخصه را یکی كمتر از میزا تنظیم ش[ه قرار میده[ .همچنین شایا
ذكر است كه این برازم با قطاهای تماما پای[ار (سمت چپ محرور
موهومی انجام ش[ه است.

شکل ( :)15نمودار اندازه امپدانس سیستم زمین با تقریب درجۀ هفتم
شکل ( :)14نمایش قرار گیری سیستم زمین در الیههای مختلف خاک

معادلۀ تاب تب[یل امپ[انس درجۀ هفتم بهدستآم[ه بررای سیسرتم
زمین واقعی از روم برازم برداری مطابق زیر است:

(24
شکل ( :)16نمودار فاز امپدانس سیستم زمین با تقریب درجۀ هفتم

كه با نام  Deviation3رسم شر[ه اسرت انر[ازۀ

منحنی سبزرن
نمودارهای ان[ازه و فاز سیستم زمین با تقریا درجۀ هفرتم را در
شکلهای ( 15و ( 16مشاه[ه كرد و با مق[ار دادههای اولیه مقایسره
نمود .در این تب[یل الپالس تمامی حاالت گرذرا قابرلرؤیرت اسرت.
خطای شبیه سازی در این حالت 1/68درص[ محاسربه شر[ه اسرت .در
نمودارهای شکلهای ( 15و ( 16منحنی خطچین نتایج بهدستآم[ه
از روم برازم برداری میباش[ كه در شرکل برا  FRVF1نشرا داده
ش[ه است.
همچنین منحنی یکنواخت پررن

هما دادههای اولیه از پاسر

فركانسی سیستم زمین است كه در شکل با  Dataمشخص ش[ه است.
البته این پاس فركانسی از روم  FDTD2با كمک نرمافزار CDEGS

محاسبه ش[ه است.

اختال

دادههای اصلی و خروجی شبیهسازیها را نشا میده[ .نتایج

خروجیهای روم برازم برداری در پیوسرت موجرود اسرت .اكنرو
مطابق با روم تركیا امپ[انسی م[ار یا هما فیلتر م[ار خروجیهای
روم برررازم برررداری در نرررمافررزار  EMTPمطررابق شررکل (17
پیادهسازی میشون[.
حال می توا نمودارهرای انر[ازه و فراز امپر[انس زمرین را كره از
نرمافزار  EMTPبهدست آم[هان[ بهترتیا در شکلهای ( 18و (19
مشاه[ه و مقایسه كرد .در نمودارهای شکلهای ( 18و ( 19منحنری
خطچرین نترایج برهدسرتآمر[ه از  EMTPاسرت .همچنرین منحنری
یکنواخت پررن

هما دادههای اولیه از پاس فركانسی م[ار است كه

در شکل با  Dataمشخص ش[ه است .البته میتوا بهمنظور باال بررد
دقت نتایج درجۀ محاسبه و تخمین امپ[انس سیستم زمین را افرزای

1. Fast Relaxed Vector Fitting
2. Finite-Difference Time-Domain

 .1خطای تقریا منحنی

ارائۀ یک روش نوین بهمنظور مدلسازی جامع سیستم زمین دکلهای فشار قوی34 ...
داد .اما این افزای

چن[ مشکل اساسی پ[ی[ میآورد كه عبارتان[ از:

ارائه ش[ه تاكنو در هر دسته را میتوا از لحراظ میرزا پیچیر[گی در



حجم محاسبات بیشتر؛

روابط بهكار گرفتره شر[ه عوامرل تعیرینكننر[ه در روم ماننر[ نحروۀ



محسوس نبود میزا دقت در مرتبههای باالتر در این تاب تب[یل؛

گنجان[ یونیزاسیو خاک میزا دقرت و سررعت پاسر دهری آ هرا



( Overshoot1در قلررههررا و

تعرر[د و افررزای

میررزا جهر

مطابق ج[ول ( 1با یک[یرر مقایسه كرد.

درههای شکل موج؛

شکل ( :)19فاز سیستم زمین واقعی ،خروجی نرمافزار  EMTPکه با
المانهای  RLCصورت گرفته است.

در نتیجه برحسا نیاز اعم از اینکه دقت پاسر
شکل ( :)11مدار معادل سیستم زمین واقعی در نرمافزار

EMTP

پیچیر[گی و یرا

سادگی حل مسئله به عنوا اولویرت مطررح باشر[ مریتروا از روم
مربوطه استفاده كرد .برای مثال رومهای تئوری می[ا به لحاظ دقرت
حل مسئله بهترین هستن[ ولی پیچی[گی حل مسئله (زمرا برر برود
اجرای الروریتم مربوا و دشرواری در گنجانر[ پ[یر[ۀ یونیزاسریو
خاک این روم را دارای ضع

كرده است .امرا اگرر كراربر نیراز بره

بهكارگیری روشی برای تحلیل گذرای سیسرتمهرای زمرین پیجیر[ه در
زما های پایین تری داشته باش[ و همچنین دقت باالی پاس نیز م[نظر
نباش[ می توان[ از روم تئوری م[ار استفاده كن[ .درحقیقت كراربر در
ق[م نخست بای[ خواستهها و انتظارات خود را از حل مسئله و نترایج
آ اولویت بن[ی كرده تا براساس آ روم مناسا را انتخاب كن[.

 .5نتیجهگیری
شکل ( :)18اندازۀ امپدانس سیستم زمین واقعی ،خروجی نرمافزار

EMTP

که با المانهای  RLCصورت گرفته است.

هما گونه كه مالحظه میشود خطای حاصل از شبیه سازی بسیار
ان[ک است و نتایج شبیه سازیهرا برا تطبیرق بسریار مناسربی برر روی
خروجی حاصل از دادههای واقعی برازم ش[هان[.
در انتها الزم به ذكر است كره هركر[ام از رومهرای مر[لسرازی
سیستم زمین مزایرا و معرایبی دارنر[ .در یرک نرراه كلری رومهرای
 .1میزا باالزدگی منحنی از مق[ار نهایی

زمانی كه صاعقۀ فركانس باال بهصرورت یرک مروج ضرربه بره زمرین
برخورد میكن[ و آ را تحریک میكن[ مؤلفههای فركرانس براالیی از
جریا در زمین پ[ی[ میآین[ كه باعث یونیزاسریو خراک مریشرون[.
سپس سونیزاسیو خاک باعث غیرخطی ش[ مشخصۀ حالت گذرای
سیستم زمین م[فو در خاک میشرون[ .حرال اگرر سیسرتم زمرین در
خاک های چن[الیه با مقاومتهرای ویرژۀ متفراوت و برا هن[سرههرای
مختل

مانن[ خاکهای استوانهای یا كرهای دفن ش[ه باش[ م[لسازی

الکترودهرای آ برهمنظرور تحلیرل شربکههرای قر[رت در بسرتههرای
نرمافزاری عمالً امکا پذیر نیست.

 34نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
این مقاله یک روم نوین را برای م[لسازی تمامی این پ[ی[ههرا

بیشتر است و نسبتبه سایر رومها دقت مناساترری دارد .از سروی

بهمنظور تحلیل حالت گذرای الکترومغناطیسی ناشی از برخورد صاعقه

دیرر با استفاده از این روم میتوا به وسیلۀ هر پردازن[ۀ معمرولی

ارائه كرده است .با استفاده از این روم مریتروا هرر سیسرتم زمرین

پیچی[هترین سیستمهای زمین را تحلیل كرد .این در حالی است كه در

دلخواه را تنها با چن[ م[ار  RLCساده و با معادلۀ مشخصهای با درجۀ

بسیاری از رومهای ارائهش[ۀ قبلی بهعلت استفاده از مناب جریرا و

پایین و در مح[ودۀ فركانسی بسیار وسریعی مر[ل و ارزیرابی كررد .از

ولتاژ وابسته به لحظات گذشته پردازن[ههای موازی برا قر[رت بسریار

دیرر ویژگیهای ایرن روم مریتروا بره دقرت براالی آ نسربتبره

باالیی نیاز است.

اشراره كررد .بررای مثرال در

در پایا نیز نتایج و نمودارهای خروجی بهدستآم[ه از این روم

رومهای ارائهشر[ه در مراجر مختلر

بسیاری از رومها امکا م[ل سازی یونیزاسرو خراک و پری بینری

با خروجیهای روم پیچی[ۀ دیرر مراجر معتبرر اعتبارسرنجی شر[ه

تأخیر انتشار موج وجود ن[ارد .همچنرین سررعت محاسربات در ایرن

است.

روم نسبتبه روم تئوری امواج الکترومغناطیسی ح[ود  411مرتبره
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