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ارزیابی لرزهای تاثیربینظمی افقی و عمودی سازه بر رفتار پیچشی
سازههای مقاومسازیشده با دیوار برشی و مهاربندی

علي بيگلري فدافن* ،1فرهاد نيک

فراز2
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کد مقاله05231 :

چکـيده
در وضعیت کنونی ،بیشتر ساختمانها به دلیل بینظمی پیچشی در ساختار خود آسیب میبینند .در سازههای مرتفع پیچش
ممکن است به دالیل مختلفی مانند بینظمی هندسی و بینظمی سازهای رخ دهد .این نوع نامنظمی شامل بینظمی در
تراز افقی سازه و همچنین بینظمی عمودی در رفتار سازه است .در ساختارهای نامتقارن ،آسیبهای ناشی از اثر افزاینده
پیچش به آنها وارد میشود و باعث افزایش خسارتهای احتمالی در زمان وقوع زمینلرزه میگردد .در این پژوهش
بهمنظور درک رفتار پیچش در سازه تحت تأثیر بارهای لرزهای ،رفتار سازههایی با ساختار سازهای متفاوت به گونه ایکه
بتوان رفتار سازه منظم و نامنظم را در موردبررسی قرارداد ،در نظر گرفتهشده است .بهمنظور مقاومسازی هریک از این
ساختارهای سازهای از تحلیل تاریخچه زمانی اتصاالت گیردار ،دیوار برشی و مهاربندی هممرکز استفادهشده است .بر
اساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی و مقایسه و تحلیل پارامترهای مختلف ساختاری مانند جابهجایی ،تغییر مکان نسبی
طبقه و برش طبقات در هر طبقه موردتوجه قرارگرفته است .نتایج این پژوهش بر نقش مؤثر دیوار برشی و قابهای
مهاربندیشده در مقاومسازی لرزهای سازههای نامنظم تأکید دارد.

واژگـان کلـیدی :بینظمی افقی ،بینظمی عمودی ،بینظمی پیچشی ،دیوار برشی ،مهاربندی

 -1استاديار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی مهندسی گرگان ،دانشگاه گلستانBiglari.a@gmail.com ،
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 -1مقدمه
امواج لرزهای میتوانند باعث ایجاد خسارت در ساختمان و فروپاشی ناگهانی سازه شوند .ساختمانهایی که دارای ناپیوستگی در
جرم ،هندسه و سختی هستند با عنوان بینظمی در سازه شناخته میشوند [ .]0وجود بینظمی در سازه باعث کاهش عملکرد
مناسب لرزهای خواهد شد .به دلیل وجود این بینظمی در سازه ،در زمان وقوع زمینلرزه نیروهای جانبی زیادی که میتواند باعث
آسیب شود برسازه اعمال میگردد .به همین دلیل تالش میشود در سازهها از بینظمی در توزیع پارامترهای کلیدی پرهیز شود .در
زمان وقوع زمینلرزه یک ساختمان تحت اثر بارهای دینامیکی قرار دارد ،ازاینرو نیروهای اینرسی ناشی از عملکرد دینامیکی
توسعهیافته را میتوان بهصورت سادهشده در مرکز جرم سازه متمرکزشده در نظر گرفت .اعضایی مانند ستونها و دیوارهای برشی،
مهاربندیها و اتصاالت ،سختی الزم بهمنظور تحمل نیروهای اینرسی را به وجود میآورد و این اثر در مرکز سختی سازه بهصورت
متمرکز در نظر گرفته میشود [ 0و  .]4از منظر محاسباتی عدم تطابق مرکز جرم و مرکز سختی در یک نقطه که شاخص نامنظمی
در رفتار سازه هست ،عامل به وجود آورنده لنگر پیچشی خواهد شد که رفتار سازه را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.

-2بينظمي ساختاري
در سازه باتوجه به غیر یکنواختی هندسه ،توزیع جرم ،توزیع سختی که باعث تفاوت مرکز سختی و مرکز جرم میشود ،رفتار
پیچشی در سازه شکل می گیرد [ 0و . ]4بارهای لرزهای در مرکز جرم و نیروهای مقاوم در مرکز سختی سازه اعمال می گردند.
پیچش در سازه زمانی به وجود می آید که مرکز جرم و مرکز سختی در یک موقعیت نباشند .عوامل مؤثر در این رفتار سازه در
جدول ( )0مشخص گردیده است.
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جدول  .1عوامل مؤثر بر رفتار پیچشی سازه
نوع نامنظمی
در ارتفاع

نامنظمی در هندسه

در تراز افقی

عدم تقارن در هندسه

ارتفاع

نامنظمی در سختی

در تراز افقی

عدم تقارن در ساختار
عناصر مقاوم
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نوع نامنظمی

ارتفاع

نامنظمی در جرم
در تراز افقی

ناپیوستگی در در جرم

-3مباني نظري وقوع پيچش
رفتار پیچشی سازه ناشی از زمینلرزه حول محور عمودی و دو محور افقی میتواند موردبررسی قرار گیرد .امواج افقی ثانویه و
امواج سطحی و امواج حاوی فرکانس بر این رفتار بسیار تاثیرگذار است .از منظر دینامیکی در حوزه رفتار سازه ،در رفتار کالسیک به
صورت متداول از اثر مستقیم بخش پیچشی صرف نظر میگردد و تنها با محدود کردن بینظمیها بر مبنای روش های متداول
تحلیل تاریخچه زمانی بسنده میشود .در یک سیستم یک درجه آزادی 0SDoFبا جرم ،سختی ( ، K،Mشکل  )0نشان داده شده
است.
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وجود هر یک از پارامترهای مؤثر در رفتاردینامیکی سازه (جدول  )0نظیر ناپیوستگی در جرم ،هندسه ،سختی سازه باعث تشدید
اثرات لرزهای خواهد شد .در فرآیند تحلیل دستی سازهها مرکز جرم و مرکز سختی محاسبه میشوند ،سپس مقدار خروج از مرکزیت
محاسبه شده و مقدار لنگر پیچشی حاصل از این خروج از مرکزیت در طراحی سازه به کار گرفته میشود .نیاز به در نظر گرفتن این
اثرات در طراحی سازههای خاص به دلیل تنوع فرکانسی از مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد .بر اساس معیارها و
محدودیت های مشخص شده برای بینظمی های مختلف ،بر عملکرد دقیق روش های تحلیل دینامیکی غیر االستیک در مقایسه
با سایر روش ها ساده سازی تأکید شده است[5و ]2به کار گیری تحلیل تاریخچه زمانی ،پاسخ دقیق سازه به تحریک زلزله را فراهم
می سازد .با مدلسازی سازه در فضای سه بعدی رفتار سازه را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد که شامل تغییر شکل های
انتقالی و پیچشی می باشد.

شکل  .1سیستم یک درجه آزادیSDoF

به صورت متداول در یک سیستم یک درجه آزادی (شکل  )0معادله ارتعاش انتقالی با صرف نظر کردن از اثر میرایی بهصورت
زیر نوشته میشود[0و.]0
𝑔 ̈𝑢𝑀𝑀𝑢̈ 𝑥 + 𝐾𝑢𝑥 = −
در صورتی که اثر دوران شالوده نیز در نگارش معادله رفتار دینامیکی سازه در نظر گرفته شود (با صرف نظر کردن از حرکت
قائم زمینلرزه) ،معادله بهصورت زیر تعریف خواهد شد.
̈𝑔𝜃𝑀𝑢̈ 𝑥 + 𝐾𝑢𝑥 = −𝑀𝑢̈ 𝑔 − 𝑀ℎ
1 Single Degree of Freedom
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اما در صورتیکه برای سیستم یک درجه آزادی معرفی شده در شکل  0درجه آزادی دورانی افزوده شده ای برای جرم متمرکز
مطابق شکل  4در نظر گرفته شود ،که خواهیم داشت:

شکل  .2سیستم دو درجه آزادیDDoF 1
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در این صورت معادله حرکت انتقالی و دورانی جرم متمرکز را میتوان بهصورت زیر نوشت.
̈𝑔𝜃𝑀𝑢̈ 𝑥 + 𝐾𝑢𝑢 𝑢𝑥 + 𝐾𝑢𝜃 𝜃 = −𝑀𝑢̈ 𝑔 − 𝑀ℎ
{
̈𝑔𝜃) 𝐼𝑐𝑚 𝜃̈ + 𝐾𝜃𝑢 𝑢𝑥 + 𝐾𝜃𝜃 𝜃 = −(𝐼𝑐𝑚 + 𝑀ℎ2
در صورتیکه معادله فوق بهصورت ماتریسی مرتب شود ،خواهیم داشت.
𝑔 ̈𝑢
−𝑀ℎ
} ̈ { ]2
−𝐼𝑐𝑚 − 𝑀ℎ
𝑔𝜃
با ساده سازی معادله فوق میتوان نوشت:

𝑥𝑢 𝜃𝑢𝐾
𝑀−
[ = } {]
𝜃 𝜃𝜃𝐾
0

̈𝑢
𝐾
𝑢𝑢 [ ] { 𝑥 } +
̈𝜃 𝑚𝑐𝐼
𝑢𝜃𝐾
0

𝑀
0

[

) 𝑥𝑢(𝑃 = 𝑥𝑢𝐾 𝑀𝑢̈ 𝑥 +
که در رابطه فوق مقدار بردار بار  Pبه صورت زیر قابل تعریف می باشد.
𝜃𝑢𝐾
𝑢𝜃𝐾 𝜃𝑢𝐾 𝜃𝑢𝐾
) 𝑚𝑐𝐼 𝑃(𝑢𝑥 ) = −𝑀𝑢̈ 𝑔 − (𝑀ℎ − (𝑀ℎ2 +
̈𝜃 𝑚𝑐𝐼 ) 𝜃𝑔̈ +
+
𝑥𝑢
𝜃𝜃𝐾
𝜃𝜃𝐾
𝜃𝜃𝐾
در حالیکه اگر از دوران شالوده صرف نظر شود ،مقدار بردار  Pرا بهصورت سادهشده زیر میتوان نوشت.
𝑢𝜃𝐾 𝜃𝑢𝐾 𝜃𝑢𝐾
̈𝜃 𝑚𝑐𝐼 𝑃(𝑢𝑥 ) = −𝑀𝑢̈ 𝑔 +
+
𝑥𝑢
𝜃𝜃𝐾
𝜃𝜃𝐾
که نشان میدهد با افزایش مقدار تغییر شکل سازه سهم پیچش در رفتار لرزهای سازه افزایش می یابد.
معادله فوق را میتوان در حالت سه بعد توسعه داد .در این مورد ،درجات آزادی حرکتی شامل سه شتاب انتقالی و سه شتاب
پیچشی خواهد بود .به این منظور الگوریتم تحلیل تاریخچه زمانی به صورت غیر خطی و تکراری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

-4مدلسازي عددي
با توجه به لزوم بررسی اثر این رفتار پیچشی ناشی از عدم تقارن بهمنظور درک کردن رفتار سازه با توجه به بینظمی افقی و
بینظمی عمودی در مدل ،انجام مطالعه به روش مقایسه در سازه منظم و نا منظم کمک خواهد کرد تا اثر پارامترهای مختلف
سازهای مانند تغییر شکل سازه ،جا به جایی طبقه ،برش طبقه ،تغییر مکان نسبی طبقه و بینظمی پیچشی محاسبه شود .در این
پروژه آنالیز یک ساختمان بیست طبقه تحت بارهای لرزهای با استفاده از روش تاریخچه زمانی انجام شده است .این سازه شامل 3
دهانه به طول  0متر در هر دو راستا به گونه ای که در راستای  Xنامتقارن و در راستای  Yمتقارن در نظر گرفتهشده است تا
امکان ارزیابی رفتار قابهای منظم و نامنظم در یک ساختمان امکان پذیر شود.
4
در این بررسی بهمنظور اعمال نامنظمی از تغییر در سختی سازه و جرم در سه وضعیت سازه با اتصاالت گیردار ، MRFسازه
با دیوار برشی و سازه با مهاربندی هممرکز  ، 0CBFاستفادهشده است .رفتار سازه با فرض خاک نوع دو در نظر گرفتهشده و
بارگذاری و طراحی بر اساس آیین نامه انجام شده است.
1 Double Degree of Freedoms
2 Moment Resistant Frame
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در این پروژه رفتار لرزهای ساختمانهای طبقه بندی شده منظم و نامنظم و تحت بارهای لرزهای به روش عددی محاسبه شده
و موردبررسی قرار میگیرد .پاسخ لرزهای سازه به صورت عددی و با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی محاسبه شده و حداکثر مقدار
جابجایی ،برشی پایه و گشتاور بیشینه موردبررسی قرار می گیرد.
از پنج شتاب نگاشت واقعی به عنوان ورودی لرزهای در تجزیه و تحلیل عددی استفاده میشود :مشخصات اصلی شتاب
نگاشتها مورد استفاده در جدول ( )4ارائه شده است .این زمینلرزه ها فرکانس های مختلف تحریک لرزهای با نهادهای مختلف
شتاب حداکثر زمین ،مدت زمان مختلف و شکل مختلف پاسخ طیف را در محاسبات منظور می نماید.
جدول  .2شتابنگاشت های بکار رفته در تحلیل تاریخچه زمانی
محل وقوع
تاریخ
زمان ()s
0
4
5
2
3

Imperial Valle
Kern County
Montenegro
Valparaiso
Northridge

18.05.1940
21.07.1952
15.04.197
03.03.1985
17.01.1994

El Centro
Taft
Petrovac
El Almendral
Newhall

53.40
54.40
19.60
72.02
59.98

)PGA (g
0.348
0.179
0.438
0.284
0.590

-5بررسي نتایج محاسبات

-1-5بررسي جایه جایي جانبي سازه در طبقات
نمودار جابجایی سازه در طبقات برای هر سه ساختار سازههای معرفی شده شامل سازه با اتصاالت گیردار ، MRFسازه با دیوار
برشی و سازه با مهاربندی هممرکز  ،CBFدر شکل ( )5رسم شده است .این رفتار برای قابهای هم راستا با محور ( Xمحور نا
منظم سازه) و برای قابهای هم راستا با محور ( Yمحور منظم سازه) در فرآیند کنترل جابجایی اثر بهبود دهنده ای را با استفاده از
قابهای مهاربندیشده و قابهای با دیوار برشی در سازه به وجود میآورد.

جابهجايی طبقه در راستاي Y
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بر اساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی ,پاسخ مقادیر جابجایی و تغییر شکل نسبی طبقه ،برشی طبقه بیشینه محاسبه شده و
بهمنظور بررسی رفتار سازه مورد استفاده قرار می گیرد.

جابهجايی طبقه در راستاي X

شکل  .3نمودار تغیرات جابجایی طبقات در سازه مقاومسازی شده با اتصاالت گیردار ،MRFبا دیوار برشی و مهاربندی
هممرکز  CBFدر دو راستای منظم ( )Yو نامنظم()X

در شکل ( )5برای جابهجایی طبقه در قاب با اتصاالت گیردار به ترتیب  1.0618mmو  1.5644mmدر راستای  Xو  Yدیده
میشود  .در شکل ( )5جابهجایی طبقه در قاب با دیوار برشی در راستای  Xو در راستای  Yبه ترتیب دارای مقدار  1.0373mmو
1.7516mmاست  .در مقایسه با قاب با اتصاالت گیردار  2.31%در راستای  Xو  12%در راستای  Yکاهش وجود دارد  .از شکل
1 Concentrically Braced Frame
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( )5جابهجایی طبقه در قاب مهاربندیشده در راستای  Xو  Yبه ترتیب دارای مقدار  1.1517mmو  1.5146mmاست  .در
مقایسه با قاب با اتصاالت گیردار به ترتیب  8.46%در راستای  Xو  3.18%در راستای  Yکاهش وجود دارد.

-2-5بررسي تغيير مکان نسبي طبقات
نمودار تغییر مکان نسبی طبقات برای هر سه ساختار سازههای معرفی شده شامل سازه با اتصاالت گیردار ، MRFسازه با
دیوار برشی و سازه با مهاربندی هممرکز  ، CBFدر شکل ( )2رسم شده است .این رفتار برای قابهای هم راستا با محور X
(محور نا منظم سازه) و برای قابهای هم راستا با محور ( Yمحور منظم سازه) در فرآیند کنترل تغییر مکان نسبی طبقات در سازه
اثر بهبود دهنده ای با استفاده از قابهای مهاربندیشده و قابهای با دیوار برشی مشاهده میشود.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1922

تغییر مکان نسبی طبقه در راستاي Y

تغییر مکان نسبی طبقه در راستاي X

شکل  .4نمودار تغیرمکان نسبی طبقات در سازه مقاومسازی شده با اتصاالت گیردار ،MRFبا دیوار برشی و مهاربندی
هممرکز  CBFدر دو راستای منظم ( )Yو نامنظم(.)X

در شکل ( )2تغییر مکان نسبی طبقه در قاب با اتصاالت گیردار در راستای  Xدارای مقدار  0.0087mmاست و در راستای
 Yتغییر مکان نسبی طبقه  0.0037mmاست  .در شکل ( )2تغییر مکان نسبی طبقه در قاب با دیوار برشی در راستای  Xدارای
مقدار  0.0058mmو تغییر مکان نسبی طبقه در راستای  Yدارای مقدار  0.0034mmاست  .در مقایسه با قاب با اتصاالت
گیردار به ترتیب  33.33%در راستای  Xو  8.11%در راستای  Yکاهش وجود دارد .در شکل ( )2تغییر مکان نسبی طبقه در
قاب با مهاربندی به ترتیب  0.0084mmو  0.0037mmدر راستای  Xو  Yاست  .در مقایسه با قاب با اتصاالت گیردار
 3.44%کاهش در راستای  Xوجود دارد  .در مقایسه با مدل ) 3.44% (0کاهش تغییر مکان نسبی در راستای  Xوجود دارد و
هیچ کاهشی در تغییر مکان نسبی در راستای  Yدر مقایسه با مدل  0وجود ندارد .

-3-5بررسي نيروي برشي طبقات
نمودار تغییرات نیروی برشی در هر طبقه برای هر سه ساختار سازههای معرفی شده شامل سازه با اتصاالت گیردار ، MRF
سازه با دیوار برشی و سازه با مهاربندی هممرکز  ، CBFدر شکل ( )3رسم شده است .این رفتار برای قابهای هم راستا با محور
( Xمحور نا منظم سازه) و برای قابهای هم راستا با محور ( Yمحور منظم سازه) در فرآیند کنترل نیروی برشی طبقات اثر بهبود
دهنده ای را با استفاده از قابهای مهاربندیشده و قابهای با دیوار برشی در سازه به وجود میآورد.
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نیروي برش طبقه در راستاي Y

نیروي برش طبقه در راستاي X

شکل  .5نمودار تغیرات برش طبقه در سازه مقاومسازی شده با اتصاالت گیردار ، MRFبا دیوار برشی و مهاربندی
هممرکز  CBFدر دو راستای منظم ( )Yو نامنظم()X

است .در شکل ( )3برای برش طبقه در قاب با اتصاالت دیوار برشی به ترتیب  3468.18KNو  2794.65KNدر راستای  Xو
 Yاست .در مقایسه با قاب با اتصاالت گیردار برش طبقه  8%در راستای  Xو  8.33%در راستای  Yکاهش یافته است .از شکل
( )3برای برش طبقه در قاب مهاربندیشده به ترتیب  3205.60KNو  2583.08KNدر راستای  Xو  Yاست .تغییر مکان
نسبی طبقه در مقایسه با قاب با اتصاالت گیردار در راستای  Xو  Yبه مقدار  0.13%کاهش یافته است.

-4-5بررسي اثر نامنظمي بر افزایش تغيير مکان ها
نمودار تغیرمکان نسبی طبقات در امتداد نا منظم نسبت به امتداد منظم به عنوان عامل معرفی نقش منظمی در کاهش تغییر
شکل سازه در هر طبقه برای هر سه ساختار سازههای معرفی شده شامل سازه با اتصاالت گیردار ، MRFسازه با دیوار برشی و
سازه با مهاربندی هممرکز  ،CBFدر شکل ( )0رسم شده است .این رفتار برای قابهای هم راستا با محور ( Xمحور نا منظم
سازه) و برای قابهای هم راستا با محور ( Yمحور منظم سازه) در فرآیند کنترل نیروی برشی طبقات در سازه اثر بهبود بخشی
درصورت استفاده از قابهای مهاربندیشده و قابهای با دیوار برشی دارد.
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در شکل ( )3برای برش طبقه در قاب با اتصاالت گیردار به ترتیب  3201.33 KNو  2579.62 KNدر راستای  Xو Y

شکل  .6نمودار نسبت تغیرمکان نسبی طبقات در امتداد نا منظم نسبت به امتداد منظم در سازه مقاومسازی شده با
اتصاالت گیردار ،MRFبا دیوار برشی و مهاربندی هممرکز  CBFدر دو راستای منظم ( )Yو نامنظم()X

در شکل ( )0بینظمی پیچشی در قاب با اتصاالت گیردار با نسبت های  1.1320در راستای  Xو با نسبت های  5,001در
راستای  Yنشان داده شده است .شکل ( )0نمایش میدهد که بینظمی پیچشی در قاب با دیوار برشی دارای نسبت های 1.0777
7

در راستای  Xو دارای نسبت های  0,011در راستای  Yاست  .مقایسه نتیجه بینظمی پیچشی در قاب با اتصاالت گیردار به ترتیب
 5%و  1.5%در راستای  Xو  Yاست .شکل ( )0نشان میدهد بینظمی پیچشی در قاب مهاربندیشده دارای نسبت تغییر مکان
نسبی  0,5511در راستای  Xو نسبت تغییر مکان نسبی  5,0021در راستای  Yاست .مقایسه نتیجه بینظمی پیچشی در قاب با
اتصاالت گیردار به ترتیب  18%و 5%در راستای  Xو  Yاست.
نمودار تغیرمکان نسبی طبقات در امتداد نا منظم نسبت به امتداد منظم به عنوان عامل معرفی نقش منظمی در کاهش تغییر
شکل سازه بهصورت همسان شده و بهمنظور بررسی نقش هر یک از ساختارهای سه گانه سازهای در کنترل اثر نامنظمی در سازه
با اتصاالت گیردار ، MRFسازه با دیوار برشی و سازه با مهاربندی هممرکز  ،CBFدر شکل ( )0رسم شده است .این رفتار برای
قابهای هم راستا با محور ( Xمحور نا منظم سازه) و برای قابهای هم راستا با محور ( Yمحور منظم سازه) در کنترل اثر
نامنظمی ،بر تأثیر بهبود بخشی قابهای مهاربندیشده و قابهای با دیوار برشی تأکید دارد.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1922

شکل  .7نمودار نسبت تغیرمکان نسبی طبقات در امتداد نا منظم نسبت به امتداد منظم در سازه مقاومسازی شده با
اتصاالت گیردار ، MRFبا دیوار برشی و مهاربندی هممرکز  CBFدر دو راستای منظم ( )Yو نامنظم()X

نتایج
اثرات پیچشی تحریکی زمینلرزه و پاسخ سازه به این تحریک در این بررسی موردتوجه قرارگرفته است  .نتایج عددی ،نشان
میدهد که پاسخ سازهها از نظر جابجایی ،شتاب و برشی پایه ،زمانی که سازه در معرض پیچش است میتواند باعث افزایش 8
برابری شود .بر مبنای بررسی رفتار سازه مقاومسازی شده با هر یک از سه ساختار سازهای متفاوت و مباحث طرح شده نتایج زیر
قابل استخراج است .جابهجایی طبقه زمانی که از دیوار برشی به عنوان عضوی جانبی در سازه استفاده میشود کاهش می یابد  .این
نتیجه خوبی را در مقایسه با سیستم مهاربندی ارائه میدهد .به طور مشابه کاهش کوچک  8.47%در برش طبقه وقتی که عضوی
جانبی مانند دیوار برشی و مهاربندی در سیستم سازه استفاده میشود ،مشاهده میشود .بینظمی پیچشی با ایجاد دیوار برشی و
مهاربندی برای در برابر نیروی جانبی زلزله کاهش می یابد.
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بررسی نیروی لرزهای وارد بر میانقابها با چیدمان متفاوت در پالن

سید علیرضا کازرونیان* ،1علی

احمدیزاده2

تاریخ دریافت80/11/80 :
تاریخ پذیرش80/11/10 :
کد مقاله85509 :

چکـیده
به منظور تقسیم بندی فضاهای داخلی و پیرامونی در ساختمانها ،درون قابهای سازهای توسط دیوارهایی پوشیده شده
که میانقاب نامیده میشوند .این اعضا غالباً از نظر معماری در پالن به صورت نامتقارن قرار گرفته و برون مرکزی آنها
نسبت به مرکز جرم طبقه بر نیروی اینرسی خارج از صفحه آنها تاثیر گذاشته و خطای فاحشی را در محاسبات به وجود
میآورد .هدف از این تحقیق بررسی اثر موقعیت میانقابها بر نیاز لرزهای آنها در سازههای بتنی میباشد .بدین منظور
سازه  9طبقه با سیستم قاب خمشی بتن آرمه و به صورت سه بعدی به همراه میانقاب مستقر در مکانهای متفاوت
انتخاب و با استفاده از نرم افزار  ETABSمورد تحلیل دینامیکی طیفی قرار میگیرد .نتایج حاصل از آنالیز استخراج و
نیروی عمود بر صفحه میانقاب برحسب پارامترهای نسبت برون مرکزی و نسبت ارتفاعی میانقاب به صورت نمودارهایی
ارائه و اثر هر کدام مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .نتایج نشان میدهد که حداکثر نیروی عمود بر صفحه میانقاب
مربوط به بیشترین نسبت برون مرکزی میباشد .در اغلب مدلها افزایش نسبت ارتفاعی میانقاب باعث افزایش نیروی
عمود بر صفحه آن میشود.

واژگـان کلـیدی :میانقاب ،نیروی عمود بر صفحه ،تحلیل طیفی ،نسبت برون مرکزی ،نسبت ارتفاعی

-1استادیار ،گروه مهندسی عمران ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران؛ alirezakazerounian@yahoo.com

-9کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران ،بوشهر ،ایران
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در ساختمانهای با قاب مرکب ،میانقاب نه تنها برای محافظت از عوامل جوی و ایجاد فضای معماری کاربرد داشته بلکه در
سختی و مقاومت سازه تاثیرگذار بوده و موجب افزایش آن میشود .در تحقیقات انجام شده بر روی میانقابها تنها به تاثیر این اجزا بر
سختی و مقاومت سازه پرداخته شده است .تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی برروی رفتار قابهای میان پر از دهه  1858تا به امروز
برای شناخت جنبههای مختلف تاثیر وجود میانقاب بر رفتار قاب تحت اثر بارهای جانبی صورت پذیرفته است .با توجه به پیچیدگی
و حساسیت موضوع میانقابها پژوهشگران بسیاری بر روی این موضوع تحقیق نمودهاند که میتوان خالصهای از این تحقیقات را
در گزارشهای پژوهش انجام شده توسط دمیر و سیوری بر روی اثر پانلهای میانقابها بر پاسخ لرزه قاب ساختمان مشاهده نمود.
هدف از این تحقیق به طور کلی بررسی پاسخ سازه بتن مسلح تحت حرکت زمین برای ارزیابی آسیبپذیری بر اثرات میانقاب
ساختمان در عملکرد سازه بوده است (دمیر و سیوری .)1881 ،تجزیه و تحلیل نشان داد که میانقاب تاثیر مهمی بر مقاومت و
سختی ساختمان دارد .در تجزیه و تحلیل سیستم قاب-میانقاب ساختمان سه مدل در نظر گرفته شد :الف) قاب بدون میانقاب (قاب
توخالی) .ب) میانقاب در قاب ساختمان .ج) قاب بدون میانقاب در طبقه همکف و میانقاب در طبقات دیگر .در پژوهش انجام شده
توسط مصطفایی و توشیمی اثر میانقاب در پاسخ لرزهای ساختمانهای بتنی مرکز تلفن بم تحت زلزله بم در سال  1882مورد
بررسی قرار گرفت (مصطفایی و توشیمی .)159-122 :1882 ،برای یافتن پاسخ تحلیلی ،آنالیز سه بعدی با استفاده از برنامه
 Openseesدر سال  1882مورد استفاده قرار گرفت .پاسخ مورد انتظار ضریب برش پایه طراحی از درجه طیف پاسخ آزادی بر
اساس زلزله ایران بدست آمد .در پژوهش انجام شده توسط الوالی اثر پانلهای میانقاب ساختمانی در قاب ساختمان مورد بررسی
قرارگرفت (الوالی .)1880 ،در این تحقیق زلزله تفت مورد استفاده قرار گرفت .در این مطالعه اثرات پانلهای میانقاب در پاسخ لرزه-
ای ساختمان به صورت تجربی یک مدل تحلیلی برای تعیین رابطه فشار و رفتار کششی به صورت طیفی و گام به گام مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .در این تحلیل اثر پانلهای میانقاب در بروز برش پایه زلزله ،سطح جابجایی زلزله و حداکثر جابجایی طبقه
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که پانلهای میانقاب سختی جانبی و مقاومت قاب توخالی را افزایش میدهد .در پژوهش
انجام شده توسط کورکماز و دمیر اثرات دیوارهای میانقاب ساختمانی بر رفتار غیرخطی سازههای بتنی پیش ساخته در ترکیه مورد
بررسی قرار گرفت (کورکماز و دمیر .)1880 ،ازمهار مورب برای مدلسازی دیوار میانقاب ساختمانی استفاده شد .رابطه سازههای
بتنی پیش ساخته با و بدون دیوار میانقاب ارزیابی و مقایسه شده است .اثر دیوار میانقاب ساختمانی به صورت مدل مورب و زنجیره
ای مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیقات مشخص شد دیوار میانقاب یک اثر مهم در مقاومت و سختی ساختمان دارد و ثبات
یکپارچگی بتنی پیش ساخته قابها با میانقاب ساختمانی افزایش یافته است .در این تحقیق قابهای بدون و با میانقاب دیوار
تجزیه و تحلیل شدند .در پژوهش انجام شده توسط متین و کارسلیوگلو اثر میانقاب دیوار در پاسخ پایه و جابجایی سقف در
ساختمان بتن مسلح تحت بارگذاری تاریخچه زمانی به روش سه بعدی المان محدود در  119مدل ساختمان مورد مطالعه قرار
گرفت (متین و کارسلیوگلو .)1811 ،تعداد طبقات با نسبت دیوار برشی و نسبت میانقاب به عنوان پارامترها انتخاب شد و عکس
العمل پایه ،جابجایی سقف و برش پایه مورد بررسی قرار گرفتند .عناصر غیرسازهای با مشخصات سازهای مانند سختی ،قدرت و
میرایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند .در این روش اثرات دیوار میانقاب بر پاسخ پایه و جابجایی سقف مورد بررسی قرار گرفت.
تحلیل تاریخچه زمانی در مدلها با استفاده از نرم افزار  SAP2000انجام شد .در پژوهش انجام شده توسط کوئیگیانگ و
همکاران اثر دیوارهای میانقاب بر روی رفتار لرزه ای قاب بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفت (کوئیگیانگ و همکاران:1811 ،
 .)515-585در پژوهش انجام شده توسط ستار و لیل عملکرد لرزهای قابهای بتنی مسلح سازه با و بدون دیوار میانقاب ساختمانی
مورد بررسی قرار گرفت (ستار و لیل .)1811 ،ارزیابی عملکرد لرزهای سازه قاب بتن مسلح با دیوار میانقاب ساختمانی با استفاده از
تحلیل دینامیکی انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سختی اولیه ،قدرت و اتالف انرژی از قاب میانقاب ،در مقایسه با
قاب توخالی با وجود شکست شکننده دیوار ،به طور کلی در قاب با میانقاب کمتر است .در پژوهش انجام شده توسط کاشیف و
همکاران ،قاب بتنی مسلح با میانقاب آجری با توجه به بارهای لرزهای جانبی مورد بررسی قرار گرفت (کاشیف و همکاران:1818 ،
 .)28-25تحلیل مدل به صورت المان محدود خطی دوبعدی و با استفاده از نرم افزار  ANSYSانجام شد .المان محدود از قاب
شامل مدلسازی تیرها و ستون ،مدل سازی میانقاب و محاسبات با دو بار زلزله بود .هدف اصلی تحقیق مطالعه اثر بارگذاری افقی
در قاب بتنی مسلح با دیوار آجری میانقاب برای شرایط مختلف با و بدون اثر طبقه نرم بوده است .در پژوهش انجام شده توسط
لیانگلی و لیونگ تجزیه و تحلیل شکنندگی کمی-افزایشی دیوار میانقاب در ساختمان بتن مسلح با استفاده از روش شتاب طیفی بر
اساس ضریب مورد مطالعه قرار گرفت (لیانگلی و لیونگ .)510-985 :1811 ،نتایج نشان داد که تعداد بیشتری از طبقات به احتمال
زیاد از بیش از یک آسیب خاص از نظر نسبت جابجایی بین طبقات برخوردار میباشند .منحنیهای شکنندگی بدست آمده میتواند
یک ارزیابی رضایت بخش از آسیب پذیری و یا احتمال وقوع برای دیوار میانقاب از نظر کمی-افزایشی دریک ساختمان بتن مسلح
تقویت شده نسبت به جابجایی بین طبقه داشته باشد .در پژوهش انجام شده توسط ساچین و سومانت اثر پانل آجری میانقاب در
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طراحی ساختمانهای بلند مورد بررسی قرار گرفت (ساچین و سومانت .)1811 ،در این پژوهش نتیجه گیری شد که مهار مورب
موثرترین روش مدلسازی برای پانل دیوارهای میانقاب است .در تجزیه و تحلیل طراحی ساختمانهای بلند به طور کلی اثر پانل-
های آجری میانقاب در نظر گرفته نشده و طراحی آن با در نظر گرفتن قاب توخالی است .در پژوهش انجام شده توسط مولگوند و
کولکارنی ارزیابی لرزهای ساختمان قاب  RCبا دیوار آجری میانقاب مورد بررسی قرار گرفت (مولگوند و کولکارنی-128 :1811 ،
 .)125هدف اصلی از این مطالعه بررسی رفتار سازه چند طبقه دارای یک طبقه نرم با قاب دارای میانقاب بوده است .در این مطالعه
پنج مدل مورد بررسی قرار گرفت :الف) قاب سخت ب) دیوار میانقاب در حاشیه پیرامونی ج) مدل دیوار میانقاب در حاشیه بیرونی با
طبقه نرم د) دیوار میانقاب به عنوان هسته داخلی ه) دیوار میانقاب به عنوان هسته آسانسور .برای تجزیه و تحلیل از روش غیرخطی
برای تعیین پاسخ لرزهای سیستم سازهای و با استفاده از مدل کامپیوتری  ETABSاستفاده شد .در تحقیق انجام شده توسط
جادهائو و پاجگاده تاثیر دیوار میانقاب ساختمانی بر عملکرد لرزهای قاب  RCدر مقایسه با آجر  AACو آجر متعارف میانقاب مورد
بررسی قرار گرفت (جادهائو و پاجگاده .)152-120 :1812 ،در پژوهش انجام شده توسط مومین و پاتل ارزیابی لرزهای قاب  RCبا
دیوار میانقاب با بلوک  ALCمورد ارزیابی قرار گرفت (مومین و پاتل .)128-120 :1811 ،در این مطالعه رفتار قاب  RCو میانقاب
با هر دو بلوک  ALCو آجر رس معمولی مقایسه شد .تجزیه و تحلیل به صورت دینامیکی و به روش تاریخچه زمانی یا روش
طیف پاسخ صورت گرفت .در این روش رفتار دینامیکی لرزهای دو نوع میانقاب از جنس بلوک  ALCو آجر معمولی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانقاب با بلوک  ALCنسبت به میانقاب با آجر معمولی عملکرد بهتری دارد .در این مطالعه
عملکرد لرزهای بلوک  ALCو آجر معمولی میانقاب در قاب  RCبا استفاده از نرم افزار  SAP2000مقایسه شد .در پژوهش انجام
شده توسط عرفان اهلل و پاتیل تاثیر پانل میانقاب ساختمانی بر رفتار لرزهای ساختمان با قاب  RCمورد بررسی قرار گرفت (عرفان
اهلل و پاتیل .)110-115 :1812 ،نرم افزار مورد استفاده نرم افزار  ETABSو جابجایی طبقه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه
گیری شد که استفاده از دیوار میانقاب افزایش عملکرد در برابر جابجایی طبقه ،کنترل جابجایی و افزایش سختی جانبی را در پی
دارد .با بررسی نتایج نتیجه گرفته شد که به جای نگه داشتن طبقه همکف به عنوان یک طبقه نرم بهتر است از میانقاب در جهت
خاص طوری که مانع تسهیالت پارکینگ نشود استفاده گردد .همچنین جابجایی جانبی بسیار بزرگ برای مدل قاب خمشی نسبت
به مدلهای دیگر وجود دارد.
پرتاب خارج از صفحه دیوارها در حین زلزله ها موجب تلفات جانی گسترده میشود .در طراحی و آنالیز لرزهای سازهها عدم
لحاظ اثر موقعیت میانقاب در پالن سازه میتواند موجب تغییر در مقدار نیروهای عمود بر صفحه میانقاب شده و احتمال تخریب آن
را افزایش دهد .معموالً مهندسین طراح تاثیر موقعیت میانقاب در پالن سازه را نادیده گرفته و نیاز لرزهای این اجزا را با توجه به
روابط آئین نامه ها برای تمامی موقعیتهای استقرار پالنی یکسان در نظر میگیرند .با توجه به کاربرد میانقابها در سازهها،
پژوهشهای صورت گرفته ناچیز قبلی بر روی تاثیر موقعیت میانقابها بر روی نیاز لرزهای خارج از صفحه این اجزا و با توجه به عدم
وجود تاثیر محل استقرار پالنی این اجزا در استانداردها و آئیننامهها الزم است با انجام تحقیقات گسترده ،مطالعات عددی و ایجاد
مدلهای نرمافزاری مناسب ،زمینه را برای شناخت بهتر و دستیابی به پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد آنها فراهم گردد .در این
تحقیق تاثیر پارامترهایی چون نسبت برون مرکزی و نسبت ارتفاعی میانقاب مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج حاصل میتواند در
تکمیل و بازنگری روابط آئین نامهها مورد استفاده قرار گیرد.

 -2روش تحقیق
روش این تحقیق بر مبنای تحلیل سازه بوده و مدل تحلیلی این تحقیق یک ساختمان بتنی با کاربری اداری و قاب خمشی
بتن آرمه  9طبقه بوده که محل مدل مورد تحقیق پهنه با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و با اهمیت خیلی زیاد است .ابتدا تحلیل
استاتیکی معادل انجام و پس از طراحی سازه ،تحلیل دینامیکی طیفی توسط نرم افزار  ETABSانجام شده و پاسخهای دینامیکی
براساس متغیرهای مختلف استخراج و به صورت نمودارهایی بر حسب هر متغیر ترسیم و اثر هر متغیر بر نیاز لرزهای خارج از صفحه
میانقاب مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد.

 -1-2مشخصات مصالح
مشخصات مصالح بتنی و بادبند فوالدی معادل میانقاب در نظر گرفته شده در این تحقیق به ترتیب در جداول  1و  1ارائه
شدهاند.
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جدول  :1مشخصات مکانیکی بتن
مدول االستیسیته مقاومت مشخصه فشاری
جرم مخصوص
نسبت پواسن
(مگاپاسکال)
(گیگاپاسکال)
(کیلوگرم بر مترمکعب)
11
11
8/1
1288
جدول  :2مشخصات مصالح فوالدی
مدول االستیسیته
نسبت پواسن
(گیگاپاسکال)
188
8/2

 -2-2مشخصات دیوار
دیوار مورد مطالعه در این پژوهش دارای طول  2متر ،از جنس آجر مجوف سفالی و به ضخامت  18سانتیمتر بوده و جزئیات با
نازک کاری روی آن در شکل  1ارائه که براساس آن جرم واحد سطح دیوار  228کیلوگرم بر مترمربع محاسبه میگردد.
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شکل  -1جزئیات دیوار

 -3-2بارگذاری
در این مطالعه بارگذاری ثقلی براساس آئین نامه بارگذاری (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان )1281 ،انجام گرفته است .
تحلیل سازهها در برابر نیروی جانبی زلزله نیز بر اساس استاندارد زلزله (استاندارد  )1282 ،1088انجام و پارامترهای مورد نیاز جهت
تعیین ضریب برش پایه زلزله طبق جدول  2میباشند.
جدول  :3پارامترهای روش تحلیل استاتیکی معادل ][11

نوع زمین
II

نسبت شتاب مبنای طرح

ضریب اهمیت

ضریب رفتار

A

I

R

8/25

1/2

5/5

 -4-2سازه مورد مطالعه
جهت انجام تحقیق از ساختمان  9طبقه در شهر تهران استفاده میگردد .پالن هر طبقه دارای ابعاد  18*18متر و ارتفاع هر
طبقه  2متر میباشد .سیستم سازهای در هر دو راستا از نوع قاب خمشی بتن مسلح ویژه و سقف طبقات از نوع تیرچه بلوک درنظر
گرفته شده است .پالن سازه در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -2پالن مدلهای مورد مطالعه (اندازه بر حسب متر)
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 -5-2مدلسازی میانقاب
در این تحقیق میانقاب در دهانههای  2متری قرار داده شده و جهت معرفی سختی آن در نرم افزار ،به صورت بادبند فشاری
معادل با اتصال مفصلی طبق شکل  2مدلسازی میشود.

شکل  -3بادبند معادل

عرض موثر بادبند معادل میانقاب از رابطه شماره  1تعیین میشود.
𝑙𝑜𝑐𝑊𝑤𝑎𝑙𝑙 = 0.16(𝛾 . ℎ
(. 𝑟𝑖𝑛𝑓 . 𝑠𝑖𝑛 2𝜃 )1
′
که در آن 𝑙𝑜𝑐 ℎارتفاع دیوار؛ 𝑓𝑛𝑖𝑟 طول بادبند معادل؛ 𝜃 زاویه بادبند معادل با افق و 𝛾 از رابطه شماره  1تعیین میشود.
)−0.30

𝜃𝐸𝑤𝑎𝑙𝑙 .𝑡𝑤𝑎𝑙𝑙 .𝑠𝑖𝑛 2
)
𝑙𝑜𝑐4𝐸𝑐 .𝐼𝑐 .ℎ

( = 𝛾′

که در آن 𝑙𝑙𝑎𝑤𝐸 مدول ارتجاعی دیوار و برابر با  1588مگاپاسکال؛ 𝑙𝑙𝑎𝑤𝑡 ضخامت دیوار؛ 𝑐𝐸 مدول ارتجاعی بتن و 𝑐𝐼 ممان
اینرسی ستون است .سطح مقطع مورد نیاز هرکدام از بادبندهای ضربدری از رابطه شماره  2تعیین میشود.
(𝐴𝑏 = (𝑊𝑤𝑎𝑙𝑙 . 𝑡𝑤𝑎𝑙𝑙 . 𝐸𝑤𝑎𝑙𝑙 )/(2𝐸𝑏 ) )2
که در آن 𝑏𝐸 مدول ارتجاعی مقطع بادبند معادل فوالدی است .سطح مقطع بادبند معادل با دیوار  2متری  955/21میلی متر
مربع محاسبه میگردد.
جهت معرفی جرم میانقاب ،یک جرم متمرکز در مرکز بادبند و در راستای عمود بر صفحه میانقاب اختصاص داده شده که
مقدار آن برای دیوار  2متری  1858کیلوگرم درنظر گرفته میشود.
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 -6-2پارامترهای مورد مطالعه

پارامترهای در نظر گرفته در این تحقیق نسبت ارتفاعی  ،فاصله مرکز جرم میانقاب از تراز پایه به ارتفاع کل ساختمان و
نسبت برون مرکزی  ،eفاصله افقی مرکز جرم میانقاب از مرکز جرم طبقه به بعد ساختمان در راستای عمود بر صفحه میانقاب
میباشند .مقادیر  eشامل  8/221 ،8/121و  8/5بوده و نسبت ارتفاعی در سازه مورد مطالعه در جدول  2آورده شده است.
جدول  :4نسبت ارتفاعی
موقعیت میانقاب
𝛼
طبقه اول
8/802
طبقه دوم
8/158
طبقه سوم
8/219
طبقه چهارم
8/502
طبقه پنجم
8/558
طبقه ششم
8/819

در این مطالعه با توجه به پارامترهای مفروض 10 ،مدل در نظر گرفته میشود.
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 -3نتایج تحلیل المان محدود
در این بخش نتایج حاصل از تحلیل مدلها یعنی نیروی عمود برصفحه میانقاب که همان نیروی وارد بر جرم متمرکز بوده
استخراج و بر حسب پارامترهای مذکور به صورت نمودارهایی ترسیم و مورد مقایسه و ارزیابی قرار میگیرند .در نمودار شکل  2اثر
نسبت برون مرکزی میانقاب بر روی نیروی عمود بر صفحه برای نسبت های ارتفاعی متفاوت ارائه شده است.
2500

=0.25
=0.416

1500

=0.583
=0.75

1000

=0.916

500
0
0/6

0/2

0/4

نیروی عمود بر صفحه میانقاب (نیوتن)

=0.0833
2000

0

e
شکل  -4تغییرات نیروی عمود بر صفحه میانقاب نسبت به نسبت برون مرکزی
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در تمامی نسبت های ارتفاعی ،بیشترین مقدار نیروی خارج از صفحه میانقاب مربوط به میانقاب با بیشترین نسبت برون
مرکزی بوده و عمدتاً کمترین مقدار مربوط به میانقاب با نسبت برون مرکزی  8/221می باشد .در میانقاب مستقر در اولین طبقه،
بیشترین مقدار نیروی خارج از صفحه مربوط به بیشترین نسبت برون مرکزی بوده و کمترین مقدار مربوط به میانقاب با نسبت
برون مرکزی کوچکتر می باشد .در نمودار شکل  5اثر نسبت ارتفاعی میانقاب بر روی نیروی عمود بر صفحه برای نسبتهای برون
مرکزی متفاوت ارائه شده است.

e=0.342

2000
1500
1000

500

نیروی عمود بر صفحه میانقاب
(نیوتن)

e=0.5

2500

0
1

0/8

0/4
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شکل  -5تغییرات نیروی عمود بر صفحه میانقاب نسبت به نسبت ارتفاعی

در حداکثر نسبت برون مرکزی ،بیشترین مقدار نیروی خارج از صفحه مربوط به میانقاب با بیشترین نسبت ارتفاعی و کمترین
مقدار مربوط به میانقاب با کمترین نسبت ارتفاعی میباشد.

نتیجهگیری
حرکت و پرتاب خارج از صفحه میانقابها در هنگام وقوع زلزله از جمله موارد مهمی بوده که تلفات جانی را موجب میشود.
میانقابهای موجود در قابهای ساختمانی تحت تاثیر نیروی اینرسی خارج از صفحه خود قرار میگیرند .در ضوابط آئیننامهها در
خصوص تعیین نیروی ناشی از زلزله وارد بر اجزای غیرسازهای ،به موقعیت پالنی این اجزاء اشاره نشده است .در این پژوهش با
تغییر موقعیت میانقاب در پالن و ارتفاع یک سازه سه بعدی بتنی  9طبقه به بررسی تغییرات نیروی اینرسی خارج از صفحه میانقاب
پرداخته شد .مدلسازی سازه و میانقاب در نرم افزار  ETABSانجام و سپس به روش طیفی مورد تحلیل قرار گرفتند .هدف از
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 انجام یک مطالعه پارامتریک برای بررسی و ارزیابی تاثیر موقعیت بر عملکرد خارج از،جابجایی میانقاب در پالن و ارتفاع سازه
 الف) نیروی عمود بر صفحه. نتایج حاصل از این تحقیق به صورت خالصه و به شرح ذیل بیان میگردند.صفحه میانقاب میباشد
میانقاب هنگامی بیشترین فاصله را نسبت به مرکز جرم ساختمان دارد حداکثر بوده و بنابراین جهت اتصال آن به سازه اصلی
 نیروی عمود بر صفحه، ب) در اغلب مدلها با افزایش نسبت ارتفاعی میانقاب.بایستی نیروی طراحی بیشتری در نظر گرفته شود
 میانقابهای خارجی مستقر در طبقات، ج) در حین زلزله.افزایش یافته و این افزایش در نسبت برون مرکزی زیاد قابل توجه میباشد
 طبقه در معرض نیروهای خارج از صفحه بیشتری قرار گرفته که در آئیننامهها به این نوع موقعیت پالنی اشارهای9 فوقانی سازه
 به طور کلی در اغلب مدلها و سازهها مقدار نسبت تغییر مکان نسبی طبقات نیز، د) با افزایش برون مرکزی میانقاب.نشده است
 نیاز به تحقیقات بیشتری بوده و با توجه به اینکه در این تحقیق، علیرغم نتایج بدست آمده از این مطالعه.عمدتاً افزایش مییابد
 تعداد طبقات و ابعاد، جنس زمین، محل اجرا، یک نوع شکل پذیری،مدلها تنها برای مشخصات ثابتی چون یک نوع اسکلت
 لذا پیشنهاد میگردد که این تحقیق برای تمام،میانقاب به صورت محدود تحلیل شدهاند و قابل تعمیم برای سایر مشخصات نبوده
ویژگیها انجام گردد تا شناخت کلیتری نسبت به نیروی عمود بر صفحه میانقابها ایجاد گردد و بتوان روابط موجود در آئیننامهها
 پیشنهاد مهم دیگری که به نظر میرسد و آن این است که به علت حجم باالی میانقابها در اغلب ساختمانهای.را اصالح نمود
امروزی بهتر است آنها را به صورت واقعیتر و با استفاده از نرم افزارهای اجزای محدود دیگری مدل نمود تا اینکه اثرات دقیقتری
.در این تحقیق منظور گردد
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بررسی و تعیین مهمترین شاخصها در مکانیابی ایستگاههای شارژ
خودروهای الکتریکی در شبکههای توزیع برق
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چکـیده
گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی به دلیل افزایش آلودگی هوا و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی امری
اجتنابناپذیر است .خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه قابلیت شارژ مجدد را دارند نوعی از این نوع خودورها
میباشند که مطالعات زیادی در این زمینه توسط محققان در خصوص آنها انجامشده است .با توجه به نیاز به ایستگاههای
شارژ خودروهای الکتریکی ،این موضوع بهطور خاص موردتوجه اکثر محققان قرارگرفته است .مدلسازی خودروهای
الکتریکی برای تعیین ظرفیت انرژی ایستگاههای شارژ ،تعیین مکان و اندازه بهینه این ایستگاهها ،روشهای مدیریت شارژ
و برنامهریزی ایستگاههای شارژ با اهداف مختلف موضوعات مهمی هستند که موردتوجه قرارگرفتهاند .جهت تعیین مکان
بهینهی ایستگاههای شارژ باید شاخصهای گوناگونی نظیر تلفات شبکه توزیع ،قابلیت اطمینان و موارد مهم دیگر را در
نظر گرفت .در این مقاله سعی شده است مهمترین شاخصها در مکانیابی ایستگاههای شارژ معرفی شوند.

واژگـان کلـیدی :ایستگاه شارژ ،خودروی الکتریکی ،شبکه توزیع ،مکانیابی
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ی کی از محورهای اصلی توسعه در هر کشور ،چگونگی تعامل بخش انرژی ،محیطزیست و اقتصاد است .صنعت برق از مرحله
تولید تا مصرف نهایی ،مخاطرات و تبعات زیستمحیطی بسیاری به وجود میآورد .از آنجائی که این بخش ،زیربنای اساسی کلیه
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار میرود لذا برای افزایش تولید باید راهکاری اتخاذ نمود .یکی از راهکارها توسعه
نیروگاههای تولید برق میباشند .فعالیت این نیروگاهها سبب انتشار گازهای آالینده و گلخانهای میشوند .افزایش آلودگی هوا و
کاهش ذخایر سوختهای فسیلی سبب گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی در جهان شده است .در حال حاضر روند رشد
خودروهای الکتریکی در سراسر جهان ،بسیار باالست ،بهطوریکه پیشبینی میشود تا سال  1101میالدی ،پنجاهوچهار درصد از
کل خودروهای جهان از نوع خودروهای الکتریکی باشند(پارسیان و همکاران  .)1998 ،با توجه به این افزایش در استفاده از انواع
این نوع خودروها ،صنعت خودروهای الکتریکی نیز توسعهیافته است .خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه یکی از انواع این
نوع خودروها میباشند که استفاده از آنها روزبهروز در حال افزایش مییابد .توسعه استفاده از این خودروها میتواند بر ضریب بار
شبکه (رضوانی و همکاران )1989 ،و گسترش استفاده از انرژیهای نو (رضوانی و همکاران )1989 ،مؤثر باشد .با توجه به سیاست
شرکت در اجرای هدفمندی یارانهها  ،اجرای کامل این سیاست در کنار توسعه استفاده از خودروی الکتریکی در کشور ،میتواند
درآمد شرکتهای توزیع برق را نیز در صورت اتخاذ تصمیمهای درست افزایش دهد(رضوانی و همکاران  .)1991استفاده از
خ ودروهای الکتریکی ،با آرایه های فتوولتائیک قرار داده شدوه روس سقف خودروها عالوه بر کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف
سوخت های فسیلی ،مزایای مالی نیز به دنبال دارد (اتحادیه و همکاران .)1991 ،طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی ویژهای که
باعث شود تا خودروهای الکتریکی ،مزایای سایر خودروها از جمله طی مسافتهای طوالنی با یکبار شارژ و یا داشتن سرعتهای
باال را داشته باشند میتواند استقبال از این نوع خودورها را افزایش دهد(رضوانی و همکاران 1991 ،و )Rezvani, Besmi 2011
برای همین الزم است برای شارژ این نوع خودروها ایستگاههای شارژ در سطح جهان طراحی و ساخته شود.
تخمین تقاضای شارژ خودروهای الکتریکی برای طراحی و ساخت بهتر ایستگاههای شارژ در شبکه های توزیع آینده ضروری
است .در مدلی که برای تقاضای شارژ خودروهای الکتریکی در (پوالدی و همکاران )1991 ،ارائه شده است عوامل مختلفی مؤثر در
این تقاضا ،از جمله عدم قطعیت تقاضای بار ،عدم قطعیت مرتبط با خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه ،میزان مسافت طی
شده ،میزان مصرف سوخت ،زمان ورود و خروج خودرو ،وضعیت اولیه شارژ ،انرژی مورد نیاز برای شارژ باتری ،تعداد خودروهای
الکتریکی سیستم ،تعیین پروفیل شارژ زمانی در نظر گرفته شده است .هدفی که در (یوسفی و همکاران )1998 ،دنبال میشود ارائه
مدلی احتمالی برای به دست آوردن تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع برای خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه (خودروی
الکتریکی) با استفاده از روش تئوری صف و همچنین شبیه سازی مونت کارلو با نرم افزار ( )EDبر اساس داده های جمع آوری
شده از تحقیقات میدانی میباشد .در (امینی و همکاران )1991 ،با توجه به رفتار صاحبان خودرو در هر روز ،ساعت خروج و مدت
زمان عدم حضور در پارکینگ تا رسیدن به مقصد بعدی را با توجه به روابط آماری در نظر گرفته و سپس با توجه به آنها سطح
شارژ باتری در هنگام رسیدن به پارکینگ بعدی را به دست می آورد .در (آقایی و همکاران  )1991با توجه به مشخصات خودروهای
الکتریکی و با تحلیل گزارش ملی سفر خانوار تابع چگالی احتمال زمان رسیدن خودروها به خانه و مسافت روزانه طی شده توسط
خو دروهای الکتریکی به دست خواهد آمد که توابعی لگاریتمی خواهند بود .با توجه به اطالعات فوق ،سطح شارژ باتری های
خودروهای الکتریکی و در نهایت انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی محاسبه میشود .در (گروهی ساردو )1999 ،مسئلهی برنامه
ریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای الکتریکی و منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از یک مدل خطی ترکیبی عدد
صحیح حل شده است.
از موضوعات مهم در طراحی ایستگاه شارژ تعیین تعداد واحد شارژ و بر اساس آن تعیین ظرفیت برق ورودی ایستگاه می باشد.
در (امیری و همکاران )1998 ،ابتدا با تعریف یک مسأله بهینه سازی در جهت کاهش زمان شارژ ،سطوح بهینه شارژ در روش
جریان چند پله ای با استفاده از الگوریتیم ژنتیک بدست آمده است .در ادامه مقاله الگوریتمی جهت انتخاب تعداد مناسب واحد شارژ
در یک ایستگاه شارژ سریع متناسب با ظرفیت برق ورودی پیشنهاد شده است( .پارسیان و همکاران  )1998 ،به مسئله طراحی
ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی و تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره کننده انرژی و سیستم تولید انرژی خورشیدی با هدف
به حداقل رساندن هزینه های ایستگاه شارژ میپردازد .ظرفیت توان ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی با نصب آرایه های
خورشیدی بر روی سقف آنها قابل افزایش است .در چنین ایستگاه شارژی انتقال توان در صورت نیاز میتواند دو طرفه باشد .در
(ورشوساز )1998 ،با اشاره به مطالب فوق یک روش جدید بااستفاده از تئوری صف و جنگل تصادفی برای محاسبه توان خالص
ایستگاه شارژ با توجه به تصادفی بودن سطح شارژ خودروهایی که وارد آن می شوند ارائه شده است.
با نفوذ زیاد خودروهای الکتریکی به دلیل نوع رفتار مالکان خودروهای الکتریکی ،حضور آنها در شبکههای توزیع میتواند
اثرات نامطلوبی بگذارد .تخمین انرژی مورد نیاز برای شارژ خودروهای الکتریکی و ساخت ایستگاههای شارژ میتواند در مدیریت
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این اثرات نامطلوب کمک نماید .لذا مکانیابی ایستگاه شارژ یا شناسایی مکانی برای ساخت ایستگاه شارژ یکی از مهمترین
موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژهای شود .مکان ایستگاه میتواند بر اندازه و ظرفیت ایستگاه شارژ و روشهای مدیریت
شارژ و دشارژ تأثیر گذار بوده و تأثیرات مطلوبی بر شبکه بگذارد .بنابراین در این مقاله سعی می گردد تا به بررسی روش های مکان
یابی ایستگاههای شارژ پرداخته شود.

 -2مکانیابی ایستگاههای شارژ
با نفوذ زیاد خودروهای الکتریکی به دلیل نوع رفتار مالکان خودروهای الکتریکی ،حضور آنها در شبکه های توزیع میتواند
اثرات نامطلوبی بگذارد .لذا بدین منظور بهینه سازی حضور خودروهای الکتریکی از دو دیدگاه انجام می شود .اولین دیدگاه به بهینه
سازی برنامه ریزی زمان شارژ و دشارژ و یا همان مدیریت شارژ می باشد .دیدگاه دوم به مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی
یا ایستگا های شارژ می پردازد (آقا ابراهیمی و همکاران  )1991در ادامه این بخش ابتدا مروری بر مطالعه های گذشته در زمینه
تابع هدف در نظر گرفته شده برای مکان یابی ایستگاه شارژ خواهد شد و سپس نتایج بحث در قسمت دوم این بخش خواهد امد.

 -1-2بررسی تابع هدف مطالعههای گذشته
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مکانیابی ایستگاه شارژ یا شناسایی مکانی برای ساخت ایستگاه شارژ یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه
ویژه ای شود .در واقع مکان ایستگاه شارژ میتواند در برگیرنده تمامی مباحث گفته شده در باال باشد .زیرا مکان ایستگاه میتواند بر
اندازه ایستگاه شارژ و روشهای مدیریت شارژ و دشارژ تأثیر گذار باشد .مکان ایستگاههای شارژ میتواند باعت تراکم خطوط توزیع
برق شده (رضوانی و همکاران )1990 ،در نتیجه قابلیت اطمینان کاهش و تلفات انرژی شبکه توزیع افزایش یابد .بنابراین جایابی یا
مکان یابی ایستگاههای شارژ یکی از مهمترین بخشهایی است که مورد مطالعه بیشتر محققان می باشد .در (فدایی )1991 ،برای
شناسایی مکان بهینه برای ایستگاه های شارژ بر روی شبکه ای که تحت نفوذ منابع تولید پراکنده میباشد تابعی هدفی شامل دو
بخش تلفات توان و میانگین انحراف ولتاژ را در نظر گرفته است.
نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در کنار توسعه خودروهای الکتریکی نیز به دلیل ماهیت تصادفی بودنشان میتوانند تأثیرات منفی
بر عملکرد شبکه توزیع مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشند .این چالش ها می بایست با برنامه ریزی دقیق بر
مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی ناشی از شارژ خودروهای الکتریکی به حداقل برسد .به این منظور در
(مرادی و همکاران  )1991روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت هم زمان منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروهای برقی و
مدیریت فرآیند شارژ خودروها در شبکه ارائه شده است .تابعی چند هدفه در جهت کاهش تلفات توان ،نوسانات ولتاژ ،هزینه تأمین
انرژی و هزینه تعمیر و نگهداری باتری خودرو معرفی شده که در آن یافتن مکان و ظرفیت منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ
خودروی برقی به عنوان متغیرهای هدف انجام می گیرد .ضرایبی وابسته به سرعت باد ،تابش خورشید و نسبت تقاضای پیک
سیستم برای بهبود ضریب بار شبکه و مدیریت الگوی شارژ خودروها در ساعات پیک و غیر پیک معرفی شده است .با مطالعه
کارهای انجامشده ،جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروهای برقی و برنامهریزی برای شارژ
خودروها به صورت همزمان انجام نشده است .همچنین تابع هدف به صورت تک یا دو هدفه تعریف شده و بیشتر محققین در زمینه
کاهش تلفات و هزینه ها کار کرده اند .به عالوه ،بسیاری از مقاله ها از یک مدل خودرو برای شبیه سازی بخش حمل و نقل و
رفتار رانندگان استفاده کرده اند و مشخصات خودروها و هزینه های مربوط به باتری خودرو در نظر گرفته نشدهاند .در برابر مطالعات
انجامشده ،در این مقاله جایابی و تعیین ظرفیت منابع تجدیدپذیر و ایستگاه های شارژ به صورت هم زمان و برنامه ریزی بهینه
شارژ خودروهای برقی به منظور استفاده از خودروها برای پشتیبانی از شبکه انجامشده است .تابعی چهارهدفه برای مینیمم سازی
تلفات توان اکتیو ،نوسانات ولتاژ ،هزینه تأمین انرژی و هزینه تعمیر و نگهداری باتری خودروهای برقی تعریف شده است (مرادی و
همکاران ).1991تابع هدف (مرادی و همکاران  )1991که در معادله شماره یک نشان داده است شامل چهار قسمت می باشد.
تلفات توان اکتیو ،شاخص کل نوسانات ولتاژ ،هزینه تأمین انرژی که شامل هزینه خریدار انرژی از شبکه ،سود ناشی از شرکت
خودروها در فروش انرژی به شبکه و هزینه انرژی دریافتی از ایستگاه شارژ می باشد .هزینه تعمیر و نگهداری باتری نیز در این
هزینه ها دیده شده است که شامل هزینه تعویض باتری ظرفیت باتری و طول عمر باتری لحاظ شده است .نزدیکی به محل بار
باعث کاهش تلفات و کاهش نوسانات ولتاژ و هزینهها میشود .با اضافه شدن ایستگاههای شارژ و استفاده از تعرفهی متغیر انرژی
برای مدیریت شارژ و دشارژ خودروها میتوان از وقوع اضافه بار ناشی از تقاضای شارژ در زمان پیک بار و افت ولتاژ در باس های
پربار و باس های انتهایی شبکه جلوگیری کرد .انتخاب مقادیر مناسب برای ضرایب تابع هدف و انتخاب روش قیمت گذاری لحظه-
ای انرژی به اصالح منحنی تقاضا کمک می کند و میتوان از این طریق تقاضای شارژ خودروها را به ساعات کمباری و تولید زیاد
منابع تجدیدپذیر انتقال داد .بهطور کلی (مرادی و همکاران  )1991نشان می دهد که استفاده از خودروها به عنوان منابع ذخیره
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انرژی در کنار منابع تجدیدپذیر میتواند باعث کاهش تلفات ،کاهش تغییرات ولتاژ و کاهش هزینههای شبکه و مشترکین شود .در
این مقاله عدم قطعیت پارامترهای ورودی در محاسبات پخش بار و شبیه سازی لحاظ شده و میتواند به برنامهریزان برای
تصمیمگیری کمک کند.

()7

min Ft    f1    f 2    f 3    f 4

در (قهقرایی و همکاران  )1990مدلی جهت جایابی بهینه ایستگاههای شارژ مورتورسیلکت های برقی بر اساس الگوی رفتاری
صاحبان موتورسیکلت ها در یک مورد مطالعاتی واقعی با هدف کمینه سازی تلفات سیستم توزیع و با در نظر گرفتن الگوی ترافیک
حمل و نقل شهری منطقه مورد مطالعه پیشنهاد شده است .در این مدل سعی شده است تا قیود فنی سیستم توزیع در کنار توجه به
آرایش ترافیک شهری و رفتار ترافیکی صاحبان موتور سیکلتهای برقی برآورد شود .در شکل شماره یک پارامترهای تأثیرگذار در
تعیین نقاط کاندیدا و استخراج الگوهای شارژ مورتور سیکلتهای برقی برای منطقه مورد مطالعه در دوره زمانی نشان داده شده
است.
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شكل ( :)1عوامل تأثیرگذار در تعیین نقاط کاندیدای ایستگاههای شارژ موتورسیكلتهای برقی
(قهقرایی و همكاران )1931

مدل ارائه شده در (قهقرایی و همکاران  )1990با استفاده از دو نرم افزار  GAMSو  DIgSILENTحل شده است .استفاده
از  DIgSILENTبرای پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی باعث شده است تا محاسبات دقیق شبکه و عملیات بهینه سازی در یک
نرم افزار انجام شود و همین امر موجب افزایش سرعت حل مسأله جایابی ایستگاههای شارژ می گردد .نویسنده مقاله از مهمترین
دالیل استفاده از دو نرم افزار فوق در مقاله را موارد زیر عنوان می نماید.
 مقايسه نتايج خروجی نرم افزار ديگسايلنت با نتايج خروجی  GAMSجهت راستی آزمايی الگوريتم بهینه
سازی پساده سازی شده به زمان برنامه نويسی DPL
 استفاده از نرم افزار ديگسالنت به عنوان نرم افزار مورد استفاده در اکثر شرکت های توزيع میتواند جهت
استفاده اين شرکت ها مفید واقع شود.
تابع هدف در این مقاله ترکیبی از تلفات کل شبکه در دوره زمانی مشخص ( )Ploss,tو قیود مربوط به محدودیت های توان
اکتیو و راکتیو تزریقی به باالدست ،حدود ولتاژ باس ها و توان ظاهری عبوری از خط ( )Yiمیباشد.

()9

Ploss,t


MIN
 Yi  yi  yi ,t  if  yiMIN

f  min  


Y  yi ,t  yiMAX  if  yiMAX
t 1    i


0  otherwise









Nt

در (مرتضویان و همکاران  )1991مکان و اندازه ایستگاه شارژ سریع خودروی الکتریکی با در نظر گرفتن برنامه ریزی برای
مدت  1سال و با هدف مینمم کردن هزینهی زمین ،هزینه سرمایه گذاری هزینه تلفات شبکه و خودروها برای رسیدن به ایستگاه
شارژ و نیز هزینه مربوط به انتظار رانندگان در ایستگاههای شارژ برای شارژ خودروهای الکتریکی با فرض وجود یک شهرک در
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شمال غرب شهر فرضی که حاوی شبکه استاندارد  IEEE123می باشد ،توسط الگوریتم زنتیک انجام می گیرد .در واقع به دلیل
مدت زمان زیاد شارژ خودرو نسبت به پر کردن مخزن بنزین ماشین های معمولی ،عدم توجه به مسئله انتظار رانندگان ممکن است
قسمتی از شهر که تراکم خودرو در آن ناحیه بیشتر است ایستگاه با ظرفیت نامناسب در برنامه ریزی بهینه مکان و اندازه ایستگاه
شارژ در آن ناحیه قرار گیرد که منجر به نارضاییتی رانندگان از طوالنی بودن مدت زمان شارژ را در پی داشته باشد .در نهایت
ضرورت توجه به ایجاد صفهای طوالنی در ایستگاهها و در اصل ایجاد پیوندی بین تراکم خودورها در یک ناحیه با ظرفیت
ایستگاههای شارژ موجود در آن ناحیه مورد بررسی قرار می گیرد .در تایع هدف (مرتضویان و همکاران  )1991که در معادله شماره
سه آورده شده است ،هزینه زمین ،هزینه سرمایه گذاری ،هزینه تلفات شبکه ،هزینه تلفات خودروهای الکتریکی برای طی کردن
مسیر بین مکانی که نیاز به شارژ دارد تا ایستگاه شارژ و هزینه انتظار رانندگان در صف ایستگاههای شارژ در نظر گرفته شده است.
در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله اندازه و مکان یابی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی استفاده شده است .نکته
ای که در این مقاله باید موردتوجه قرار گیرد مسأله زمان ساخت ایستگاههای شارژ و توجه به فاکتورهای اقتصای می باشد.

()9

OF  C land  C investment  C net loss  C HEV loss  C waiting

Line
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در (امینی و همکاران)1991 ،و (امینی )1991 ،جایابی توأمان منابع تولید پراکنده و پارکینگ خودروی برقی در شبکه توزیع
شعاعی مورد مطالعه قرارگرفته است .هدف در این مطالعات ،مطالعه شبکه توزیعی می باشد که بهطور همزمان منابع تولید پراکنده
به نحوی توسط بهره بردار شبکه توزیع در این شبکه نصب میشوند تا در تعامل با پارکینگها و ایستگاههای شارژ خودروهای
الکتریکی تلفات کمتری را در شبکه توزیع به همراه داشته باشند .در این مطالعه سعی شده است شبکه مدل احتماالتی تک-
خودروی برقی بر اساس داده های آماری استخراج و سپس مدل پارکینگ خودروهای الکتریکی از تعمیم مدل تک خودروی برقی
استخراج گردد .در مرحله اول الگوریتم پیشنهادی ،سرمایه گذار پارکینگ خودروی برقی ،بر اساس شاخص تصمیم گیری خود به
رتبه بندی باس های شبکه می پردازد .شاخص تصمیم گیری سرمایه گذار بر اساس قابلیت اطمینان ،تعداد مشترکین و قیمت زمین
در هر باس محاسبه می گردد .در این مراجع برای آنکه از دیدگاه سرمایه گذار نقاطی برای ایستگاه شارژ پیشنهاد شود شاخص هایی
تعریف شده است.
 شاخص قابلیت اطمینان باس
 شاخص جذابیت هر باس :اين شاخص با تعداد مشترکان حاضر در هر باس برای مراجعه به پارکینگ رابطه
مسقیم داشته و از جمع وزندار تعداد مشتکران خانگی ،تجاری و صنعتی در هر باس و تقسیم اين جمع بر
جمع وزندار کل مشترکان شبکه به دست می آيد.
 شاخص هزينه زمین :هزينه زمین برای احداث پارکینگ در مناطق مختلف شهری يکسان نبوده و متفاوت
خواهد بود و ساير هزينه های مربوط به احداث پارکینگ نظیر هزينه تجهیزات شارژ خودوری برقی در تمام
باس ها يکسان خواهد بود.
در مرحله دوم الگوریتم ارائه شده در مطالعه ،بهرهبردار شبکه توزیع ،با بررسی نقاط پیشنهادی هر یک از سرمایه گذران ،محل
پارکینگ و همچنین ظرفیت مورد نیاز منبع تولید پراکنده را در راستای نیل به کمترین تلفات شبکه از طریق یک برنامه بهینه
سازی که بر پایه الگوریتم ژنتیک میباشد مشخص و تعیین می نماید .تابع هدف این مطالعات بهینه سازی تلفات می باشد که در
رابطه  0انجام خواهد گرفت.
T

min   Ri I i2,t

()4

t 1 i 1

تابع هدف در نظر گرفته شده در (شیخ محمدی )1991 ،برای کاهش دادن تلفات توان و بهبود پایداری ولتاژ انتخاب شده است
که در رابطه  1نشان داده شده است .این تابع شامل چهار مولفه ،هزینه تلفات توان ،هزینه توان دریافتی از شبکه ،هزینه توان
تولیدی نیروگاه های تولید پراکنده و هزینه توان جابجا شده در ایستگاههای شارژ میباشد.

()5





min f   Cl Pl ,t  C g Pg ,t  C DG PDG ,t  C gr Pgr ,t

در (حاجی سعید )1991 ،در مرحله اول مدل احتماالتی رفتار مالکان خودروها بر اساس داده های آماری استخراج می شود.
سپس با توجه به این رفتار و درخواست های مالکان برای شارژ ،پروفایل بار شبکه برآورد می گردد و مدل احتماالتی پارکینگ
خودروهای الکتریکی به دست می آید .و چهار نوع منحنی بار شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی برای فصول مختلف به دست
خواهد آمد .با ترکیب این منحنی بارها با منحنی بار شبکه مکان بهینه به دست خواهد آمد .تابع هدف این مطالعه شامل کاهش
تلفات و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان و کیفیت توان از دید شرکت توزیع برق به عنوان سرمایه گذار و صاحب پارکینگ شارژ
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خودرو می باشد که در رابطه شمار  1نشان داده شده است که به ترتیب شامل هزینه تلفات شبکه ،هزینه کیفیت توان (انحراف
ولتاژ) و هزینه قابلیت اطمیان شبکه می باشد .هزینه کیفیت توان (انحراف ولتاژ) با توجه به هزینه خازن مورد نیاز مطابق رابطه
شمارههای  1و  8مدل شده است.

()6
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از توابع خسارت  CDFبرای محاسبه هزینه قطعی برق برای هر مشترک استفاده می نماید .سپس با توجه به ظرفیت ایستگاه
شارژ و بار شبکه مدت زمان قطعیها و یا رفع عیب را از طریق رابطههای شماره  9الی  11محاسبه می کند.
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در (جنتی )1991 ،مسأله جایابی و تعیین ظرفیت ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی با اهداف کمینه سازی همزمان هزینه
احداث ایستگاههای شارژ و تلفات توان اکتیو سیستم توزیع الکتریکی به عنوان یک مسأله دو هدفه مورد تجزیه و تحلیل قرار می-
گیرد و مکان و تعداد بهینه شارژرها در هر ایستگاه شارژ با کمترین ارتقاء در سیستم توزیع الکتریکی موجود معرفی میشوند.
رابطه شماره  11تابع هدف ارائه شده در (دریانورد )1991 ،می باشد که با هدف بهبود تلفات الکتریکی شبکه و کاهش ظرفیت
خطوط ارائه شده است .این رابطه بیانگر مجموع وزندار تلفات و ظرفیت اشغال شده خطوط شبکه توزیع میباشد .جمله اول بیانگر
تلفات اکتیو و راکتیو شبکه و جمله دوم میزان ظرفیت اشغال شده فیدرهای شبکه می باشد.

()79





Min k1  Z br  I br  k 2  Pbr2  Qbr2
2

به کارگیری خودروهای الکتریکی در ترکیب با ریزشبکه ها ،مزایای بسیاری را برای سیستم قدرت به وجود میآورد .استفاده از
مزیت انتقال توان توسط خودروها در مسافرتهای روزانه ،سبب کاهش وابستگی به سیستم الکتریکی شده و در نتیجه میتواند با
کاهش وابستگی الکتریکی ریزشبکه ها به شبکه اصلی ،باعث بهبود قابلیت اطمینان سیستم گردد .در (امینی و همکاران)1991 ،و
(امینی )1991 ،سعی بر آن است که با بهینهسازی برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی و تعیین محدوده پارکینگها در
هر ساعت از زمان بهره برداری ،به بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان پرداخته شود .این بهبود شامل کاهش انرژی تأمین نشده،
افزایش استقالل ریزشبکه ها و بهبود وضعیت ذخیره بهره برداری میباشد .در کنار بهبود اهداف شبکه ،جلب رضایت مالکین
خودرو ،از طریق کاهش مسافت پیموده شده تا محل پارک خودروها ،در فرایند بهینه سازی موردتوجه قرار میگیرد .تعیین محدوده
هر پارکینگ در ساعات مختلف شبانه روز در بازه بهرهبرداری ،برنامه ریزی همزمان شارژ و دشارژ با در نظر گرفتن این تعیین
محدوده ،به کارگیری مسئله در بهبود استقالل ریزشبکه ،کاهش انرژی تأمین نشده و بهبود وضعیت ذخیره بهره برداری ،توجه به
کاهش مسافت پیموده شده خودرو تا محل پارک در این مسئله و نیز استفاده از پتانسیل انتقال توان خودروهای الکتریکی در
مسافرتهای روزانه ،نوآوری های مطرح در این پژوهش هستند .تابع هدف پژوهش های فوق که برای تعیین محدوده مناسب
پارکینگ های انرژی پیشنهاد شده است شامل بخشهای مختلفی می باشد .قابلیت اطمیان سیستم را با در نظر گرفتن شاخص
کاهش انرژی تأمین نشده و شاخص میزان توان تزریقی به ریز شبکه ها از شبکه اصلی و بهبود وضعیت ذخیره بهره برداری را با
محاسبه میانگین قط ع بار ،جلب رضایت صاحبان خودروها را با شاخص مسافت طی شده خودورها برای رسیدن به ایستگاه شارژ
مدل نموده است .همان طور که در رابطه  19نمایش داده شده است ،مقدار مورد انتظار هزینة برنامه ریزی کل سیستم به همراه
محاسبة ریسک مالی ناشی از عدم قطعیت سرعت باد و ضریب تابش خورشید ،تابع هدف مسئله پیشنهادی در نظر گرفته شده
است .به این معنا که تابع هدف شامل دو بخش کلی است .در بخش نخست ،یعنی مقدار مورد انتظار هزینهی برنامه ریزی شبکه،
جملهی اول مربوط به هزینه های واحدهای نیروگاهی ،جملة دوم مربوط به هزینه های مزرعه بادی ،جملة سوم مربوط به هزینهها
ی مزرعه خورشیدی و جمله های چهارم و پنجم به ترتیب مربوط به هزینه های شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در
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ایستگاههای شارژ می باشد .نکته قابل ذکر در خصوص این مطالعه این است که هزینه های کاهش تلفات و قابلیت اطمینان شبکه
لحاظ نشده است.
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در (آقا ابراهیمی و همکاران  )1991مکان یابی پارکینگ ها برای حضور کلیه انواع خودروها در نظر گرفته شده است تا در آن
پارکینگ ها ،خودروهای الکتریکی بتوانند شارژ و سایر خودروهای نیز از فضای پارکینگ استفاده نمایند .در واقع نیاز شهرداریهای
به ساخت پارکینگ در مناطق مختلف شهری هم مرتفع گردد .تابع هدف در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل دو بخش تلفات و
هزینه پارکینگ می باشد که در رابطه  10نشان داده شده است .در این مطالعه با استفاده از اطالعات  GISشهر به مناطق مختلف
تقسیم شده است و با توجه به اطالعات جمعیتی هر منطقه تعدادی پارکینگ برای آن مناطق در نظر گرفته شده است.
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تابع هدف پیشنهادی (غیبی )1990 ،شامل مولفه های تلفات توان اکتیو شبکه ،معیار بهبود پروفیل روزانه بار و نیز در نظر
گرفتن تعرفه برق به عنوان ضریب جریمه میباشد .همچنین به منظور جایابی بهینه ادوات  FACTSشامل دو عدد ، SVCتابع
هدفی شامل بهبود پروفیل ولتاژ شبکه و کاهش تلفات شبکه با در نظر گرفتن هزینه تخصیص آنها مطابق رابطه 11در نظر گرفته
شده است.

()76

f SVC   1 Ploss   2 1 1  v j    3 SVCCost
2

n

در (جنتی و همکاران )1991 ،روشی مؤثر برای برنامه ریزی منابع انرژی توسط بازیگر مجازی قدرت ( )VPPدر شبکه
هوشمند ارائه شده است .هدف این مطالعه تأمین بار و احتیاجات خودروهای الکتریکی در کمترین هزینه ممکن و با در ننظر گرفتن
تمام محدودیتهای شبکه خواهد بود .تابع هدف این مطالعه در رابطه  11آورده شده است .در این رابطه تابع هزینه به ترتیب شامل
هزینه تولید منابع تولید پراکنده ،هزینه دریافت انرژی از تأمین کننده  ،sهزینه دشارژ خودور ،هزینه شارژ خودرو ،هزینه توان تأمین
نشده تقاضای  ،Lهزینه اضافه توان در دسترس ،هزینه مدیریت سمت بار ،هزینه کاهش حجم سفر خودرو  ،Vهزینه برای تغییر
زمان شروع سفر خودرو Vمی باشد.
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در (غیبی )1990 ،یک مسئله بهینهسازی دو مرحلهای به منظور جایابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی،
برنامهریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی موجود در این ایستگاه و نیز جایابی بهینه ادوات  FACTSشامل  SVCدر حضور
این ایستگاههای شارژ ارائه شده است .در راستای جایابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی از الگوریتم  PSOو برنامه
ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی تابع هدفی شامل بهبود پروفیل بار شبکه و نیز کاهش تلفات شبکه پیشنهاد شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در این مطالعه فرض شده است که جایابی بهینه دو ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی با ظرفیت
 111دستگاه خودرو در کنار شارژ یا دشارژ بهینه خودروهای موجود در این ایستگاه پرداخته اولویت اصلی در مسئله بهینه سازی
میباشد .بدین منظور تابع هدف با رابطه  11در نظر گرفته می شود:

T

()71

f   (C DG  C Sup  C Dis  Cch  C NSD  C EAP  C DR )  t  CTrip  C Sho
t 1

در (کرامتی )1991 ،تابع هدفی که در نظر گرفته است شامل  1تابع هزینه به شرح ذیل می باشد .درآمد خالص هر ایستگاه
شارژ درآمد حاصل از فروش انرژی به شبکه می باشد .هزینه سرمایه گذاری ،هزینه کاهش تلفات توان ،هزینه انرژی تأمین نشده،
هزینه انرژی خریداری شده دشارژ خودرو ،هزینه خریداری برای شارژ خودرو نیز در این تابع هزینه دیده شده اند .در ادامه در این
مطالعه دو عدم قطعیت نیز به تابع هدف اضافه شده است .عدم قطعیت بار که به میزان مصرف بار و زمان شارژ خودروها وابسته
است و عدم قطعیت قیمت برق که بر اساس مکانیزم های بازار تعیین شده و ماهیت تصادفی دارد.
مسأله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی از دیدگاههای مختلفی قابل بررسی میباشد.
مهمترین هدف در این مسأله راحتی و رضایت رانندگان خودروهای الکتریکی ازنظر دسترسی به ایستگاههای شارژ میباشد .به
عبارتی ایستگاههای شارژ در شهر باید طوری توزیع شوند که شهر از خدمات شارژ برای خودروها پوشش دهی شده باشد .دیدگاه
دوم را میتوان از منظر موضوع اقتصادی بیان کرد ،در این راستا با توجه به هزینه های احداث ایستگاههای شارژ در هر نقطه از
شهر ،بهترین مکانهای ممکن از این منظر و همچنین هدف قبل انتخاب میشوند .دیدگاه سوم در نهایت امکان وجود ایستگاهها را
با توجه به اهداف ذکرشده و همچنین از منظر محدودیتهای شبکه توزیع الکتریکی و الزامات فنی مربوط به آن بررسی میکند .در
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این بخش مسأله مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه ایستگاههای شارژ با توجه به مباحث دسترسپذیری رانندگان به خدمات شارژ،
مسائل اقتصادی مربوط به احداث ایستگاههای شارژ و همچنین مسائل فنی شبکه توزیع ،با اهداف حداقل کردن هزینه احداث
ایستگاههای شارژ و تلفات الکتریکی در شبکه حمل ونقل و شبکه توزیع الکتریکی به صورت یک مسأله دو هدفه مدلسازی میشود.
رابطه  18تابع هدف میمنمم سازی در نظر گرفته شده است که شامل دو قسمت هزینه کلی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی
(رابطه  )19و تلفات توان اکتیو (رابطه  )11می باشد .در تابع هدف هزینه ایستگاه شارژ ،هزینه ثابت مربوط به کل شارژهای قابل
نصب در شهر و هزینه متغیر مربوط به احداث ایستگاههای شارژ در هر نقطه است( .فرجام کلشتری.)1991 ،
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در (حسین زاده و همکاران  ) 1991پس از ارئه مدلی برای برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودرو که در آن جریمه فرصت از دست
رفته نیز دیده شده است به ارائه روشی برای یافتن مکان ایستگاه شارژ میپردازد .بهطوری که توابعی مانند تلفات انرژی و شاخص
ولتاژ ،حداقل و شاخص پایداری ولتاژ شبکه ،بهینه شوند .شاخص پایداری ولتاژ به منظور تعیین باسی از شبکه توزیع که بیشترین
حساسیت را به سقوط ولتاژ دارد تعیین میشود.
در (بنی صفار )1991 ،تعیین مکان بهینه احداث ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف
شبکه توزیع صورت می پذی رد و تابع هدف نهایی به صورت یک تابع چند منظوره تعریف شده است که تمامی شاخص های قابلیت
اطمینان ،تلفات و پروفیل ولتاژ را در نظر گرفته است .تابع هدف اولیه (بنی صفار )1991 ،که در رابطه  11نشان داده شده است،
هزینه های سرمایه گذاری و درآمد ایستگاههای شارژ را در نظر نگرفته است .در این رابطه  ،dشماره باس های شبکه توزیع که
ایستگاههای شارژ در آن نصب خواهند شد و  fتعداد ایستگاههای شارژ سریع نصب شده در کل باس ها و  sتعداد ایستگاههای شارژ
کند نصب شده در کل باس ها می باشد .تابع  VRPنیز در رابطه  11نشان داده شده است.
)min(VRP ),VRP  F (d , f , s
()97
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شاخص  VRPترکیبی است از شاخص های پایدرای ولتاژ ،قابلیت اطمینان و تلفات توان قابلیت اطمینان ،پایداری ولتاژ و
تلفات توان که با ضرایب وزنی مشخص با هم جمع شده اند .در (بنی صفار )1991 ،در ادامه به تابع هدف اولیه ،هزینه های سرمایه
گذاری ایستگاه شارژ ،هزینه انرژی خریداری شده برای شارژ خودروها و هزینه انرژی خریداری شده برای دشارژ خودروها (رابطه
 )19اضافه شده و تابع هدف نهایی در رابطه  10خواهد بود.
VRP  w1

()99

)Cost  w4CFcap (i)  w5CFpu,dr (i)  w6CFpu,V 2G (i

()94

min F  VRP  Cost

 -2-2نتایج بررسی ها
با توجه به بررسیهای انجامشده در مطالعههای گذشته ،در مجموع  11موضوع مختلف در توابع اهداف پژوهشها و مطالعات
مختلف قابل مشاهده است .جدول شماره ( )1حاوی عناوین این موضوعها به همراه تعداد پژوهشی که به آن موضوع در آن پرداخته
شده است می باشد .در این جدول درصد تکرار هر موضوع در بین مطالعه های بررسی شده نیز مشاهده میشود.
کاهش تلفات شبکه به خصوص در شبکه توزیع امر مهم میباشد .نتایج جدول شماره ( )1نیز حاوی همین نکته میباشد .زیرا
در بیش از  %81مطالعههای بررسی شده این موضوع مهم در تابع هدف مسأله مکان یابی ایستگاههای شارژ لحاظ شده است.
مسأله مهم دیگر در این زمینه نوسانات ولتاژ و شاخص پایداری ولتاژ شبکه توزیع میباشد که در  %91مطالعات قبلی به منظور
جایابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی به آنها توجه شده است .مشخصه یگر در شبکه های توزیع قالیت اطمینان سیستم
می باشد که حضور گسترده ایستگاههای شارژ میتواند بر این پارامتر تأثیرگذار باشد و این در حالی است که فقط  %19مطالعات به
ان توجه کرده اند.
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جدول ( :)1درصد تكرار موضوع در تابع هدف پژوهشهای مختلف

1

تلفات شبکه

19

%81

1

هزینه دشارژ خودور

1

%98

9

نوسانات ولتاژ

1

%91

1

هزینه شارژ خودرو

1

%91

0

هزینه دریافت انرژی از تأمین کننده

0

%11

1

هزینه توان تأمین نشده تقاضای

0

%11

1

تولید منابع تولید پراکنده

9

%19

8

قابلیت اطمینان

9

%19

9

سرمایه گذاری

9

%19

11

شاخص پایداری ولتاژ

1

%19

11

هزینه اضافه توان در دسترس

1

%1

11

هزینه مدیریت سمت بار

1

%1

19

هزینه کاهش حجم سفر خودرو

1

%1

10

هزینه برای تغییر زمان شروع سفر خودرو

1

%1

11

تعمیر و نگهداری باتری

1

%1

11

محدودیت توان اکتیو

1

%1

11

محدودیت توان راکتیو

1

%1

18

محدودیت توان ظاهری

1

%1

19

زمین

1

%1

11

تلفات خودروی الکتریکی

1

%1

11

هزینه انتظار رانندگان در صف

1

%1

11

شاخص جذابیت باس

1

%1

19

شاخص قیمت زمین

1

%1

10

بهبود منحنی بار

1

%1

11

جریمه تعرفه

1

%1
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ردیف

عنوان

تعداد مقاله

درصد تکرار در مقاله ها

با توجه به اینکه ایستگاههای شارژ به نوعی می توانند نیروگاه تولید پراکنده نیز باشند لذا باید به موضوع هزینه های شارژ و
دشارژ خودورها در این زمینه توجه شود .نتایج جدول فوق نیز نشان می دهد که  %98مطالعات به این نکته توجه کرده اند.
هزینه سرمایه گذاری ایستگاههای شارژ که به ظرفیت یک ایستگاه وابسته میباشد و هزینه زمین دو هزینه مهم در مسأله
جایابی ایستگاههای شارژ میباشد .هزینه های سرمایه گذاری که بیشتر در مطالعات برنامه ریزی بلند مدت موردتوجه قرار میگیرد
در  %19پژوهشهای مطالعه شده ،به این موضوع توجه شده است .از آنجائی که مکان یابی ایستگاههای شارژ ،به خصوص در
مناطق شهری خیلی وابسته به قیمت زمین می باشد لذا به نظر میرسد این موضوع نیز باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد .این در
حالی است که در بین مطالعات انجامشده فقط در  %1پژوهشهای مورد مطالعه به این موضوع پرداخته شده است .نکته قابل ذکر
دیگر در نظر گرفتن ه زینه انتظار رانندگان در صف و یا هزینه تلفات خودروی الکتریکی می باشد .هزینه تلفات خودروی الکتریکی
که برابر با اضافه هزینه ای است که مالک خودرو از زمان نیاز به شارژ باید هزینه نماید تا به ایستگاه شارژ دیگر برسد این دو هزینه
نیز در  %1مقاله ها مشاهده گردید.
با بررسی مقالههای مختلف نزدیک به  11عنوان مختلف در توابع هدف این مقالهها برای مکانیابی ایستگاههای شارژ
مشاهده گردید .در جدول شماره ( )1تعداد موضوعی که در هر یک از مقاله ها مورد مطالعه از آنها در تابع هدف استفاده شده است
نشان داده شده است .مرجع (جنتی )1991 ،با در نظر گرفتن  %91از موضوع های اشاره شده در جدول شماره یک ،باالترین مباحث
در نظر گرفته شده را دارد .نکته ای که حائیز اهمیت است در این مرجع ،موضوع مهمی چون هزینه تلفات شبکه در تابع هدف در
نظر گرفته نشده است .مرجع (کرامتی )1991 ،نیز  %10از موارد ذکر شده را در تابع هدف خود در نظر گرفته است اما هزینههای
95

نوسانات ولتاژ ،تلفات خودروی الکتریکی و هزینه در انتظار صف رانندگان و هزینه های قابلیت اطمینان را در تابع هدف خود در نظر
نگرفته است.
جدول ( :)1تعداد موضوع در تابع هدف هر پژوهش
شماره مرجع تعداد موضوع درصد مباحث در نظر گرفته شده
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11

9

%91

11

1

%10

91

1

%10

11

1

%11

18

1

%11

19

1

%11

11

0

%11

11

0

%11

11

9

%11

11

9

%11

11

9

%11

19

9

%11

8

1

%8

10

1

%8

18

1

%8

91

1

%8

19

1

%0

بنابراین با توجه به بررسیهای انجامشده می توان پیشنهاد داد که جهت مکانیابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی به
موارد مهمی چون هزینه قیمت زمین ،تلفات خودروی الکتریکی ،و هزینه انتظار رانندگان عالوه بر تلفات شبکه ،پایداری ولتاژ و
قابلیت اطمینان شبکه نیز توجه شود .هزینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در کنار هزینه تولید سایر منابع تولید پراکنده نیز به
عنوان هزینه های تأمین انرژی از تأمین کنندههای مختلف برای توسعه ایستگاههای شارژ و برنامه ریزی آنها باید موردتوجه قرار
گیرد.

نتیجهگیری
در این مقاله ،تابع هدف در نظر گرفته شده برای مکانیابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بررسی نشان میدهد که نزدیک به  11موضوع مختلف در تابع هدف وجود دارد که می توان به آنها توجه نمود .البته
پژوهشهای بررسی شده بخشی از این موارد را در تابع هدف مسأله خود در نظر گرفته بودند .تلفات شبکه مهمترین موضوعی است
که در تابع هدف بیش از  %81پژوهشهای بررسی شده مشاهده گردید .در حالیکه موضوع مهمی چون هزینه قیمت زمین فقط در
 %1مطالعات بررسی شده مشاهده شد .بنابراین با توجه به بررسیهای انجامشده می توان پیشنهاد داد که جهت مکانیابی ایستگاه-
های شارژ خودروهای الکتریکی به موارد مهمی چون هزینه قیمت زمین ،تلفات خودروی الکتریکی ،و هزینه انتظار رانندگان عالوه
بر تلفات شبکه ،پایداری ولتاژ و قابلیت اطمینان شبکه نیز توجه شود .هزینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در کنار هزینه تولید
سایر منابع تولید پراکنده نیز به عنوان هزینه های تأمین انرژی از تأمین کنندههای مختلف برای توسعه ایستگاههای شارژ و برنامه
ریزی آنها باید موردتوجه قرار گیرد
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اتحادیه ،علی؛ شجاعی ،علیاصغر ،باقران شعرباف ،امبر"،بررسی اثرات خودروی الکتریکی با الگوریتم ردیابی نقطه حداکثر
توان در شبکه قدرت" مجله تحقیقات نوین در برق ،سال هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1991
امیری ،امیر بهادر؛ قاینی ،محسن " بهبود روش شارژ سریع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ایجاد هماهنگی بین شارژها در
ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت برق ایستگاه" ،مجله انجمن مهندسی برق و
الکترونیک ایران ،سال  ، 11شماره اول ،بهار .1998
امینی ،محمدهادی ،پارسامقدم ،محسن" ،مکانیابی بهینه تولید پراکنده و پارکینگ خودروی برقی بر اساس مدل
احتماالتی خودورهای برقی" سیستم های هوشمند در مهندسی برق ،سال چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1991
امینی ،محمدهادی ،مکان یابی توأمان بهینه منابع تولید پراکنده و پارکینگ های خودروهای برقی ،کارشناسی ارشد ،تربیت
مدرس ،تهران1991 ،
آقاابراهیمی ،محمدرضا؛ تورانی ،مهدی؛ قاسمیپور ،محمد مهدی"،مکانیابی پارکینگ خودروهای الکتریکی بادر نظر
گرفتن اطالعات  GISوو سعت مناطق شهری" سومین کنفرانس انرژیهای اجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران ،اصفهان
1991
آقایی ،جمشید؛ باقری ،سید احسان؛ شفیعی ،سجاد؛ نیکنام ،طاهر؛ باقری ،سید محسن" بررسی پاسخگویی شبکه توزیع
هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه هوشمند " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد
 ،01شماره  ،1بهار ،1991صص 11-11
بنیصفار ،علی ،مکانیابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع از دیدگاه قابلیت اطمینان ،افت
ولتاژ و تلفات در شبکه ،کارشناسی ارشد ،آزاد اسالمی ،شاهرود1991 ،
پارسیان ،فرزانه و رضائی خبوشان بابک " تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای
اقتصادی" ،مدیریت صنعتی ،دوره  ،11شماره  ،1ص 1998 ،110-199
پوالدی ،جابر؛ بناء شریفیان ،محمدباقر؛ سلیمانی ،سودابه" مدلسازی احتماالتی تقاضای شارژ خودروهای برقی تجمیع شده
در شبکه توزیع خانگی" ،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،01شماره  ،0زمستان  1991صص 1919-1911
جنتی اسکوئی ،محمد رضا ،تعیین مکان و ظرفیت بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع باهدف
کاهش تلفات توان در شبکه و هزینه ساخت ایستگاههای شارژ ،کارشناسی ارشد ،صنعتی شیراز،شیراز1991 ،119-1 ،
جنتی اسکوئی ،محمد رضا ،هماهنگی منابع انرژی تجدید پذیر و خودورهای الکتریکی در شبکه توزیع هوشمند  ،کارشناسی
ارشد ،شید مدنی ،تبریز1991 ،111-1 ،
حاجیسعید ،سیدمحمد ،جایابی پارکینگ های شارژ خودروی های الکتریکی با در نظر گرفتن فاکتورهای تلفات ،کیفیت
توان و قابلیت اطمینان ،کارشناسی ارشد ،یزد1991 ،90-1 ،
حسینزاده ،پویا؛ گرگانیفیروزجاه ،خلیل؛ شیخاالسالمی ،عبدالرضا" ،برنامه ریزی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی با
هدف بیشینه سازی سود خودروها و اپراتور ایستگاه در شرایط عدم قطعیت " ،نشریه مهندسی و مدیریت انرژی ،سال ، 9
شماره  ،9پاییز  ،1991صص 19-1
دریانورد ،احسان ،برنامه ریزی مکان احداث پارکینگ شارژر خودروهای برقی در شبکه توزیع در حضور توربین بادی به
منظور کاهش ظرفیت خطوط و کاهش تلفات شبکه توزیع به کمک الگوریتم یادگیری معلم  ،کارشناسی ارشد ،آزاد اسالمی،
بندرعباس1991 ،81-1 ،
رضوانی ،سید محمد؛ بسمی ،محمدرضا " طراحی ساختار بهینه روتور موتور آهنربای دائم درونی با استفاده از روش مبتنی بر
 FEMبرای کاربرد خودروی برقی " ،بیست و ششمین بین المللی برق ،تهران 1991
رضوانی ،سید محمد؛ بسمی ،محمدرضا (« ،)1989بررسی اثر استفاده از خودروهای برقی بر گسترش استفاده از انرژیهای
نو» ،پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ،تهران
رضوانی ،سید محمد؛ بسمی ،محمدرضا« ،)1989( ،بررسی اثر استفاده از خودروهای برقی بر افزایش ضریب بار» ،پانزدهمین
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ،تهران
رضوانی ،سید محمد؛ رضوانی ،سید مهدوی چابک ،سعید "تراکم شبکه توزیع برق در حضور خودروهای برقی (نمونه موردی:
شبکه توزیع برق اسفراین)" چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد ،تهران 1990
رضوانی ،سید محمد؛ رضوانی ،سید موسی (« ،)1991تأثیر هدفمند سازی یارانهها بر تقابل بین خودروهای برقی و
خودروهای سوخت فسیلی و نقش آن بر درآمد شرکت های توزیع برق» ،هفدهمین کنفرانس شبکههای توزیع نیروی برق،
تهران
شیخمحمدی ،ساکار ،تعیین بهینه مکان و ظرفیت پارکینگ خودروهای برقی هیبریدی قابل اتصال به شبکه در سیستم
توزیع ،کارشناسی ارشد ،معراج ،سلماس1991 ،81-1،
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غیبی ،مهزداد ،بهبود مطالعهی اثر هماهنگی برنامهریزی ایستگاههای شارژ خودروهای برقی متعدد ،به منظور بهبود
پروفیل بار،کاهش تلفات و انحرافات ولتاژ ،کارشناسی ارشد ،ارومیه ،ارومیه1990 ،81-1،
فدایی ،روح اله ،جایابی بهینه پارکینگ خودروهای الکتریکی به منظور تاثیرات بهبود یافته بر شبکه با نفوذ باالی نیروگاهای
خورشیدی و بادی ،کارشناسی ارشد ،عالمه محدث نوری ،نور1991 ،118-1 ،
فرجامکلشتری ،سبحان ،تعیین مکان و ظرفیت بهینه ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع باهدف
کاهش تلفات توان در شبکه و هزینه ساخت ایستگاههای شارژ ،کارشناسی ارشد ،صنعتی شیراز ،شیراز1991 ،119-1 ،
قهقرائی زمانی ،علی؛ اسکویی ،محمد؛ ذکریازاده ،علیرضا "جایابی بهینه ایستگاههای شارژ موتور سیکلتهای برقی با در نظر
گرفتن الگوی ترافیکی منطقه  11شهردرای تهران" ،سیامین کنفرانس بین المللی برق ،تهران 1990
کرامتی ،مریم ،جایابی بهینه ایستگاههای شارژ خودروی الکتریکی با استفاده از الگوریتم  PSOبا در نظر گرفتن عدم قطعیت
های بار ،کارشناسی ارشد ،آزاد اسالمی ،شاهرود 1991 ،11-1،
گروهی ساردو ،ایمان؛ شهریاری ،محمدجواد "،برنامه ریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در
نظرگرفتن عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر" هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 1999
مرادی ،محمدحسن؛ رضایی مظفر ،مصطفی؛ محمد علیزاده ،پرهام" ،جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و
ایستگاه شارژ خودروی برقی به صورت هم زمان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی  ،" GA-PSOنشریه مهندسی برق و
مهندسی کامپیوتر ایران ،الف -مهندسی برق ،سال  ، 11شماره  ،0زمستان 1991
مرتضویان ،میر باقر و جدید ،شهرام " مکان و اندازه بهینه ایستگاههای شارژ سریع خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن
هزینه انتظار رانندگان در ایستگاههای شارژ" ،سی و یکیمن کنفرانس بین المللی برق ،آبان .1991
ورشوساز ،فرشید؛ معظمی ،مجید؛ فانی ،بهادر" برنامه ریزی و تخمین تصادفی ظرفیت یک ایستگاه شارژ خودروهای
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پیشبینی تأثیر توان توربینهای بادی در بازار برق

اکتای شفیعی فسقندیس

1

تاریخ دریافت89/11/62 :
تاریخ پذیرش89/16/62 :
کد مقاله38593 :

چکـیده
در یک مکانیزم تأمین اشتراکی برق با مقدار قابلتوجهی از تقسیم توان باد ،همه ژنراتورها شامل واحدهای سنتی و
واحدهای توان باد عموماً در یک بازار روزانه یا اصطالحاً  day-aheadبر اساس پیشبینی توان باد و تلفات توربینهای
بادی برنامهریزی میشوند .سپس ،یک بازار زمان حقیقی با توجه به پیشبینی توان بروز شده و تصمیمات ثابتشده روزانه
برای تنظیم عدم توازن توان روشن خواهد شد .این توالی فرایند بازار توافقی ممکن است با چالشهای عملیاتی جدی
مانند کمبود شدید توان در بازار زمان واقعی ( )RTبه دلیل اشتباه پیشبینیهای توان باد در بازار روزانه ( )DAمقابله
کند .برای غلبه بر چنین شرایطی ،چندین راهحل مانند اضافه کردن منابع انعطافپذیر به سیستم میتواند در نظر گرفته
شود .در این مقاله ،ما به راهحلهای بالقوه دیگری بر اساس به اشتراک گذاشتن اطالعات میپردازیم که در آن بازیگران
بازار پیشبینیهای توان باد خودشان را با دیگران در بازار روزانه به اشتراک میگذارند .این راهحل ممکن است عملکرد
توالی فرایند بازار توافقی را از طریق ایجاد برنامه روزانه آگاهانهتر بهبود بخشد ،که نیاز برای منابع متعادل در بهرهبرداری
زمان حقیقی را کاهش میدهد .این مقاله بهصورت عددی ارزش بالقوه به اشتراک گذاشتن پیشبینیها برای کل سیستم
از منظر کاهش هزینه سیستم را بررسی میکند .عالوه براین ،تأثیر آن بر روی سود هر بازیگر بازار آنالیز شده است.
چارچوب این پژوهش بر اساس یک تنظیم بازار دومرحلهای تصادفی و مدل مکمل است که به ما اجازه میدهد بینش
بیشتری نسبت به اثرات به اشتراک گذاشتن اطالعات به دست آوریم.

واژگـان کلـیدی :توربینهای بادی ،بازار برق ،توان ،بازیگر ،پاسخ تقاضا

 -1دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بستان آباد؛ oktayghaan@gmail.com
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در دهه اخیر ،تقسیم توان باد بهسرعت رشد کرده است .برای مثال ،توان باد یک تکنولوژی تولید با باالترین نرخ برای نصب و
راهاندازی جدید در اروپا است که ظرفیت نصبشده تا پایان سال  6912به  128.8GWرسیده است .کشور آلمان در حال حاضر
ازنظر ظرفیت نصبشده با بیش از  39GWکشور پیشرو است ،درحالیکه کشور دانمارک ازنظر تقسیم باالی توان باد تولیدشده
یک کشور پیشگام است که در همان سال تقریباً  40%از برق مصرفی خود را از توان باد تأمین میکرد .بااینحال ،عدم قطعیت و
تغییرپذیری در تولید توان باد چالشهای عملیاتی را در بازار برق مطرح میکند .در مرجع [ ]3تأثیر همبستگی تولید باد بر روی رفتار
بازار مشخصشده است ،درحالیکه در مرجع [ ]2ارزش بازار توان باد مزرعه بادی دریایی بر روی بازار برق نقطهای یا منطقهای در
آلمان ارزیابیشده است .یک تجزیهوتحلیل آماری از یک بازار رقابتی روزانه ( )day-aheadهمراه با تولیدات توان بادی به هم
مرتبط شده و بار الکتریکی در مرجع [ ]5ارائهشده است .درنهایت ،در مرجع [ ]2اثر دقت پیشبینی کوتاهمدت توان باد بر روی
استراتژی عرضه تولیدات توان باد بررسیشده است .تحت این حالت ،پیشبینی توان باد و سطح دقت و صحت آن در سیستمهای
توان مدرن عوامل کلیدی هستند .اهمیت صحت و دقت پیشبینی توان باد برای بهبود دادن کارکرد سیستمهای توان باد یکپارچه
در تعداد زیادی از مقالهها و گزارشهای فنی در نوشتههای موجود بررسیشده است .مرجع [ ]2یک نمای کلی از پیشرفتهای اخیر
در روش های پیشبینی توان باد میدهد .اگرچه برخی روشها به طور مداوم در حال بهبود یافتن هستند ،بااینحال پیشبینیهای
توان باد هنوز هم از یک خطای قابل توجه ویژهای در زمانبندی بازار روزانه پیروی میکنند [ .]19-9این خطا همانطور که در
مراجع [ ]12-11آورده شده است منجر به چندین چالش عملیاتی در بازارهای برق میشود .یک راهحل بالقوه برای مقابله با این
چالشها اضافه کردن منابع انعطافپذیر عملیاتی مختلف به بازار مانند واحدهای کار در پیک و ارائه دهندگان پاسخ تقاضا است
[ .]15ارزش عملیاتی این منابع در مراجع [ ]19-12مشخصشده است.
در این مقاله ،ما راهحلهای بالقوه دیگری برای بهبود عملکرد سیستم نشان میدهیم .به عنوان مثال ،به اشتراک گذاشتن
پیشبینی توان باد در میان بازیگران مختلف ،که ممکن است بازیگران بازار به ساخت یک توزیع توان باد دقیق تر کمک کنند
نسبت به حالتی که هرکدام از آنها بهصورت جداگانه پیشبینی می کنند .توجه کنید که این مکانیزم به اشتراک گذاری می تواند
فقط در صورتی که پیشبینی های به اشتراک گذاشته شده کامال همبسته و مرتبط نیستند ،پیشبینی هر بازیگر را بهبود بخشد .این
وضعیت با دنیای واقعی بازار برق مطابق است ،زیرا پیشبینی هر بازیگر بازار فقط به مدل های عددی عمومی وابسته نیست ،بلکه
به روش پیشبینی کردن آن بازیگر و خطای اطالعات پیشبینی گذشته آن بستگی دارد .در این مورد ما فرض میکنیم که همه
بازیگران در مورد همه ویژگیهای سیستم به جز میزان توان باد در آینده دید یکسان دارند.
در این مقاله ،ما اجرای کوتاه بازار برق با دو حالت متوالی داد و ستد را در نظر گرفتیم :بازارهای روزانه ( )DAو بهنگام یا زمان
واقعی ( .)RTبازار  DAبر اساس تمامی مناقصه ها و پیشنهادات شفاف و واضح شده است ،مانند پیشنهادهای تولید کنندگان توان
باد .با توجه به تصمیمات معین شده بازار روزانه ( )DAگرداننده یا اپراتور بازار بر اساس پیشبینیهای بروز شده و بهنگام شده
تولید توان باد بازار زمان واقعی ( )RTرا مشخص میکند که ممکن است از توان تولیدی باد مخابره شده در بازار  DAمتفاوت
باشد .به طور کلی در نوشتهها برای مدیریت عدم قطعیت توان باد درون یک چارچوب توالی  DA-RTدو روش و تنظیم متفاوت
در دسترس است :روش قطعی و روش اتفاقی یا تصادفی .در اولی ،گرداننده یا اپراتور بازار بر اساس تمامی پیشنهادات و
مناقصههای ارائهشده ،بازار  DAرا مشخص میکند و برنامه بازار  DAرا تعیین میکند ،درحالی که هیچ امکان دیگری برای فهم
آینده میزان توان باد در نظر گرفته نشده است .در مقابل ،بازار  DAدر تنظیم دوم به طور تصادفی مشخصشده است که در آن
اپراتور بازار با در نظر داشتن پیشنهادات و مناقصههای ارسال شده بازار  DAو همچنین یک تعدادی از سناریوها برای فهم انرژی و
توان باد آینده را مشخص میکند [.]62-69
در این مقاله ،ما به دو دلیل اصلی از یک تنظیم بازار تصادفی استفاده میکنیم .اوال ،نتیجه آن در بیشتر مطلع شدن برنامههای
بازار  DAنسبت به روش قطعی که بنابراین در کل انتظار داریم هزینه سیستم کاهش یابد [ .]66ثانیا ،ماهیت اطالعات به اشتراک
گذاری تصادفی است .بر اساس این تنظیم تصادفی ،مساله ریاضی برای مشخص کردن بازار  DAبه عنوان یک مساله برنامه
نویسی دو مرحلهای تصادفی تشکیل میشود [ ،]62که نتیجه آن سناریوهای مستقل برنامه های ( DAتصمیم گیریهای در اینجا
و در حال حاضر) و سناریوهای وابسته عملیات  ( RTتصمیم گیری های مبتنی بر انتظار و مشاهده) می شود.
با استفاده از مضامین فوق ،ما بازاری را در نظر میگیریم که در آن تولیدکننده توان باد و گرداننده یا اپراتور بازار به طور
مستقل تولید توان باد را در مقیاس زمانبندی بازار  DAپیشبینی میکنند .در نتیجه به طور مستقیم انتظار میرود که به اشتراک
گذاشتن پیشبینی توان باد میان تولید کننده و گرداننده یا اپراتور بازار ممکن است از طریق تولید توزیع پیشبینی توان باد اصالح
شده باعث بهبود رفاه اجتماعی شود ( یا هزینه سیستم کاهش یابد) ،اگرچه در سود هر بازیگر فردی بازار لزوم و الزامی ندارد .این
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ارزش بالقوه در این مقاله از دیدگاه سیستم از لحاظ هزینه مورد انتظار سیستم بهصورت عددی ارزیابی خواهد شد ،به عنوان مثال
هزینه کل در تمام بازیگران بازار.
بر اساس تنظیم بازار در نظر گرفته شده ،یکی از نگرانیهای محتمل این است که به اشتراک گذاری پیشبینی توان باد در
میان تولید کننده و گرداننده یا اپراتور بازار ممکن است موجب شود که بازار توان برای تولید کننده نتایخ مشخص کردن بازار را به
سود آن تغییر دهد .به عبارت دیگر ،هر تولید کننده توان باد ممکن است چنانچه اطالعات بهتری بر روی تولید تصادفی آن داشته
باشد با استراتژی بیشتری رفتار کند .برای پرداختن به چنین نگرانی ،ما یک روش مکمل به نام نظریه بازیها ()game-theoretic
[ ]39-69برای مدل کردن رفتار استراتژیک یک تولید کننده توان باد ،با و بدون به اشتراک گذاشتن پیشبینیها استفاده میکنیم.
این امر مستلزم حل یک برنامه ریاضی تصادفی با موازنه قیود یا تعادل محدودیتها ( )MPECبرای تعیین کردن استراتژی بهینه
ارائه تولید کننده توان باد است [ .] 31در نظر گرفتن چندین تولید کننده توان باد باعث یک مساله تعادلی تصادفی با تعادل قیود
( )EPECمی شود ،که به طور کلی حل آن دشوار است .به دنبال سادگی و به منظور ایجاد کردن بصری تر یافته هایمان ،ما یک
تولید کننده توان باد تکی به شکل یک  MPECتصادفی در نظر میگیریم [.]36
یکی دیگر از نگرانیهای محتمل این است که تجزیهوتحلیلهای این مقاله منوط به تحقق یافتن توان باد درون بازار RT
است .برای پاسخگویی به چنین نگرانی ،ما یک شبیه سازی خارج از نمونه وسیع [ ]33با در نظر گرفتن یک تعداد زیاد از تحقق
تولید توان باد متفاوت انجام میدهیم .این انالیز عددی به ما اجازه می دهد که هزینه مورد انتظار سیستم و سود هرکدام از واحدهای
تولید کننده سنتی را با و بدون به اشتراک گذاشتن پیشبینی توان باد مقایسه کنیم.
تحت این زمینه ،سهم این مقاله چهار بخش است:
پیشنهاد کردن و طرح کردن جایگزین بالقوه برای کاهش دادن هزینههای اجتماعی در بازارهای برق ،که بر اساس به اشتراک
گذاشتن اطالعات میان عوامل مختلف است .که بنا به آگاهی ما در متون فنی پرداختن به کار مرتبط با ما وجود ندارد.
طرح یک چارچوب ارزیابی سه مرحله ای که ارزش به اشتراک گذاشتن پیشبینی توان باد بین یک تولید کننده و گرداننده یا
اپراتور بازار را ارزیابی عددی میکند ،که به آنها اجازه میدهد که سناریوهایی اصالح شده بیشتری تولید کنند .این ارزش بالقوه به
لحاظ کاهش در هزینه مورد انتظار سیستم ارزیابیشده است.
تجزیهوتحلیل عددی تأثیر به اشتراک گذاشتن پیشبینی توان باد بر روی احتمال رفتار استراتژیک تولید کننده توان باد و بر
روی سود مورد انتظار تولید کننده سنتی( .با در نظر گرفتن تلفات احتمالی توربینهای بادی)
انجام دادن یک شبیه سازی نمونه خارجی وسیع که به ما اجازه میدهد تا هزینه مورد انتظار سیستم و سود مورد انتظار
بازیگران مختلف را با و بدون به اشتراک گذاشتن پیشبینی توان باد مقایسه کنیم.
توجه داش ته باشید که روش ریاضی استفاده شده در بخش های مختلف این مقاله در حال حاضر در متون دیگر در دسترس
هست و از این رو ،سهم این مطالعه ارائه روش نیست .به نوبه خود ،این روشهای موجود برای طرح به اشتراک گذاشتن اطالعات
میان بازیگران مختلف استفاده شده است ،به عنوان مثال به اشتراک گذاشتن پیشبینی توان باد به عنوان یک راهحل بالقوه برای
مقابله با عدم قطعیت توان باد .عالوه براین ،ارزش پیشبینی به اشتراک گذاشتن برای سیستم بهصورت عددی به وسیله یک
چارچوب ارزیابی سه مرحله ای و یک آنالیز حساسیت ارزیابیشده است .همچنین مطالعه مشابهای در متون حاضر که تأثیر به
اشتراک گذاشتن اطالعات در بازارهای برق را بررسی کند وجود ندارد .موضوع این مقاله نفع و سود باال برای بازارهای برق جهان
واقعی با نفوذ قابل توجه منابع انرژی تجدیدپذیر است .به عنوان مثال ،بازارهای المان ،دانمارک و ایرلند.
بخش های مختلف این مقاله به شرح زیر سازمان یافته است :بخش  6یک چارچوب ارزیابی سه مرحله ای پیشنهاد میکند و
فرمولهای ریاضی مربوطه را بیان میکند .قسمت  3نتایج عددی را برای یک مورد مطالعه با مقیاس بزرگ بر اساس سیستم
 IEEEبیان میکند .بخش  2نتیجه گیری و پایانبندی مقاله است.

-2چارچوب ارزیابی
-1-2ویژگیها و فرضیات
یک بازار برق رقابتی ناقص در نظر گرفته شده است ،که در آن واحدهای تولید توان باد و واحدهای سنتی ممکن است
بهصورت استراتژیک عرضه شوند [32و .]35برای اجتناب از تشکیل یک  ،EPECمساله عرضه استراتژیک تولید کننده توان باد با
فرض عرضه منحنی واحدهای سنتی رقیب به عنوان پارامترهای ثابتشده حل شده است .این پارامترها به طور کلی نامعلوم هستند
که موجب عدم قطعیت دیگر منابع میشود .در خط با [ ]38-32ما مانع چنین عدم قطعیتی میشویم .از این رو ،ما فرض میکنیم
که تولید کننده توان باد به طور کامل استراتژی عرضه کردن رقبای سنتیشان را میداند .به طور مشابه به [35و32و ]39و به منظور
سادگی محدودیتهای انتقال در نظر گرفته نشدهاند .عالوه بر این ،محدودیتهای بین زمانی مانند محدودیتهای رمپینگ واحدها
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سنتی در نظر گرفته نشده است و بدین ترتیب مزایده ساعتی در نظر گرفته شده است .بر خالف نیروگاههای زغال سنگ یا گازی،
هزینه بهرهبرداری تولید کننده توان باد به دلیل متحمل نشدن هزینه سوخت برای آنان ناچیز است .در برخی از بازارهای برق واقعی
به علت تشویق منابع تجدیدپذیر حتی این هزینه ناچیز است [ .]29درنهایت ،فرض شده است که تقاضا برای قیمت قطعی و غیر
قابل انعطاف باشد .مانند مرجع [.]22

-2-2مطرح کردن چاچوب سه مرحلهای
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چاچوب ارزیابی سه مرحلهای مطرح شده بهصورت شماتیک در شکل  1به تصویر کشیده شده است و جزئیات آن به شرح زیر
توضیح داده شده است:
در این مرحله توان توربینهای بادی به همراه تلفات آنها محاسبه و و در محاسبات لحاظ می شوند.
این مرحله ،استراتژی عرضه تولید کننده توان باد را از طریق یک مدل تکمیلی بازی نظریهها استنتاج میکند ،که هدف آن
ماکزیمم کردن سود مورد انتظار تولید کننده توان باد است .سه گزینه عرضه برای تولید کننده توان باد به منظور به کار گرفتن آن
در بازار توان که در دسترس هستند )1( :استراتژی عرضه ازنظر کمیت ( )6استراتژی عرضه ازنظر قیمت و ( )3استراتژی عرضه
ازنظر هم کمیت و هم قیمت .توجه داشته باشید که اثرات بازار همه گزینه ها یکسان هستند .در این مقاله ما گزینه اول را در نظر
میگیریم .به عنوان مثال ،تولید کننده توان باد پیشنهادات استراتژی کمیت خود را نتیجه میگیرد .این اجازه میدهد تا تولید کننده
توان باد بخشی از تولید خود را خودداری کند.
با در نظر گرفتن کمیت یا مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد در مرحله  ،1اپراتور بازار به طور تصادفی با مد نظر داشتن پیش-
بینی سناریوهای توان باد بازار  DAرا مشخص میکند
با توجه به بازار  DAبرنامهریزی شده در مرحله  ،6بازار  RTبرای یک تعداد زیادی از تحقق سناریوهای توان باد مشخص
خواهد شد ،که الزامی ندارد با تولید کننده توان باد یا پیشبینیهای اپراتور بازار در بازار  DAیکسان باشد (شبیه سازی نمونه
خارجی).
توجه داشته باشید که سناریوهای وارد شده در مرحله  1و  6و  3بر اساس پیشبینیهای توان باد در دسترس در بازار DA
تولیدشده است ،درحالیکه مرحله  2بر اساس تحقق واقعی در بازار  RTحل خواهد شد .چارچوب سه مرحله مرطرح شده در مطالب
فوق برای دو تجزیهوتحلیل متفاوت بررسی شده است .آنالیز اول (به اصطالح آنالیز غیر اشتراک گذاری نامیده میشود) در نظر
میگیرد که تولید کننده توان باد و اپراتور بازار از پیشبینیهای خودشان استفاده میکنند ،که ممکن است توزیعهای متفاوتی را
دنبال کنند .از این رو ،مجموعه هی متفاوت سناریوها در مرحله  1و  6و  3در نظر گرفته میشوند .آنالیز دوم (به اصطالح آنالیز به
اشتراک گذاری نامیده میشود) در نظر میگیرد که اپراتور بازار و تولید کننده توان باد اطالعات مربوط به پیشبینی هایشان را به
اشتراک بگذارند ،و بنابراین ،تصمیمات مرحله های اول و دوم بر اساس یک مجموعه یکسان از سناریوها ساخته خواهند شد.
چارچوب چهار مرحله ای مطرح شده به زبان ریاضی در قسمتهای بعد بیان شده است.

شکل  .1چارچوب ارزیابی سه مرحله ای مطرح شده :آنالیز غیر به اشتراک گذاری و به اشتراک گذاری

-3-2مرحله  1و  :2استراتژی عرضه تولید کننده توان باد
استراتژِی کمیت و مقدار عرضه تولید کننده توان باد در این مرحله با استفاده از یک مدل تکمیلی تصادفی نتیجه گرفته خواهد
شد ،که شبیه است به آنچه که در مراجع [32و ]32مطرح شده است ،اما مقدار پیشنهادات استراتژیک به جای پیشنهادات قیمت
نتیجه گیری میشود .برای این منظور ،ما از یک مدل  bi-levelاستفاده میکنیم ( ،)1که مساله ریاضی  upper-levelآن ،یعنی
( )1aو ( )1bسود مورد انتظار تولید کننده توان باد را ماکزیمم یا بیشینه میکند و پیشنهادات استراتژیک را نتیجه میگیرد ،و مساله
ریاضی  lower-levelآن ،یعنی ( )1cتا ( )1mبازار را از طریق مینیمم یا کمینه کردن هزینه مورد انتظار سیستم مشخص میکند.
تابع هدف  )1a( upper-levelبوسیله هر دو قید  )1b( upper-levelو  )1c( lower-levelتا ( )1mمحدود شده است.
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متغیرهای دوگانه در هر قید  lower-levelپس از یک عالمت نقل فول نشان داده شده است .توجه داشته باشید که در مدل bi-

 )1( levelسناریوهای خود تولید کننده توان باد ( )ωϵΩدر نظر گرفته شده اند (با اشاره به آنالیز غیر به اشتراک گذاری) و از این
رو ،متغیرها و پارامترهای تصادفی به وسیله  Ωنمایه سازی شده است .در حالت آنالیز به اشتراک گذاری ،اندیس  Ωنیاز دارد
بوسیله یک اندیس جدید جایگزین شود ،به عنوان مثال ،اندیس  ℎاشاره به سناریوهای مربوط به آنالیز به اشتراک گذاشته شده
دارد.
)𝑎(1

)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑠1

)𝜆𝐷𝐴,(𝑆1) 𝑃𝑊,(𝑆1) + ∑𝜔∈Ω 𝜆𝑅𝑇,(𝑆1
𝜔𝑃 (𝑃𝜔𝑊 − 𝑃𝑊,(𝑆1) −
𝜔

Maximize

𝐷𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑠1) ,Ξ𝐿𝐿,𝑃 ∪Ξ𝐿𝐿,

مشروط به
)𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1

)𝑏(1

𝑃
≥0
)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆1
)𝐷𝐴,(𝑆1) 𝑊,(𝑆1) 𝑅𝑇,(𝑆1
𝜆
𝑃,
𝜔𝜆 ,
𝜔𝑃 ,
∈ arg minimize
){∑ 𝜆𝐺𝑖 𝑃𝑖𝐺,(𝑆1
𝑃𝐿𝐿,
Ξ

𝐼∈𝑖

)𝑐(1

)𝑈,(𝑆1
)𝐷,(𝑆1
)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆1
𝜔+ ∑ 𝛾𝜔 [∑(𝜆𝑈𝑖 𝑟𝑖,
𝜔− 𝜆𝐷𝑖 𝑟𝑖,
𝜔) + ∑ 𝑉𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑙𝑑,
]
𝐼∈𝑖

𝐷∈𝑑

𝜔∈Ω

مشروط به
)0: 𝜆𝐷𝐴,(𝑆1

)𝑑(1

)0 ≤ 𝑃𝑊,(𝑆1) ≤ 𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1) : 𝜎 (𝑆1) , 𝜎 (𝑆1

)𝑓(1
)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆1
𝜔𝑃
)

−

)𝑊,(𝑆1

𝑃−

𝑊𝜔𝑃(

)𝑔(1
)(1ℎ

−

)𝐷,(𝑆1
)𝑈,(𝑆1
)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆1
𝜔∑(𝑟𝑖,
𝜔− 𝑟𝑖,
𝜔) − ∑ 𝑙𝑑,
𝐼∈𝑖
𝐷∈𝑑
)= 0: 𝜆𝑅𝑇,(𝑆1
𝜔∀
𝜔
)(𝑆1) (𝑆1
)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆1
𝜔𝑃 ≤ 0
𝜔∀ 𝜔𝜏 ≤ 𝑃𝜔𝑊 : 𝜏𝜔 ,

)(𝑆1
)(𝑆1
𝜔∀ 𝑃𝑑𝐷 : 𝜓𝑑,𝜔 , 𝜓𝑑,𝜔 ∀𝑑,

)𝑖(1

≤

)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆1
𝜔𝑃𝑑,

≤0

)𝑗(1

)𝐷,(𝑆1
)𝐷,(𝑆1) 𝐷,(𝑆1
𝜔0 ≤ 𝑟𝑖,
𝜔≤ 𝑅𝑖𝐷 : 𝜇𝑖,
𝜔∀ , 𝜇𝑖,𝜔 ∀𝑖,

)𝑘(1

)𝑈,(𝑆1
)𝑈,(𝑆1) 𝑈,(𝑆1
𝜔0 ≤ 𝑟𝑖,
𝜔≤ 𝑅𝑖𝑈 : 𝜇𝑖,
𝜔∀ , 𝜇𝑖,𝜔 ∀𝑖,
)(𝑆1

𝜔∀ ≤ (𝑃𝑖𝐺 − 𝑃𝑖𝐺,(𝑆1) ): 𝜇𝑖,𝜔 ∀𝑖,

)𝑙(1

)(𝑆1
}𝜔∀ 𝜇𝑖,𝜔 ∀𝑖,

)𝑚(1

)𝐺,(𝑆1
)𝑈,(𝑆1) 𝐷,(𝑆1) 𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆1
)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆1
𝑖𝑝{
𝜔, 𝑃𝑊,(𝑆1) , 𝑟𝑖,𝜔 , 𝑟𝑖,𝜔 , 𝑙𝑑,
𝜔𝑃 ,
}

که در آن
 )1c( lower-levelتا ( )1mاست .عالوه بر این،
)(𝑆1

)(𝑆1

)(𝑆1

𝑃𝑖𝐺,(𝑆1) :

≤
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)𝑒(1

= )∑ 𝑃𝑑𝐷 − ∑ 𝑃𝑖𝐺,(𝑆1) − 𝑃𝑊,(𝑆1
𝐷∈𝑑
𝐼∈𝑖
)(𝑆1
)(𝑆1
𝑖∀ 𝑖𝜙 0 ≤ 𝑃𝑖𝐺,(𝑆1) ≤ 𝑃𝑖𝐺 : 𝜙𝑖 ,

)𝑈,(𝑆1

𝜔𝑟𝑖,

)𝐷,(𝑆1
𝜔𝑟𝑖,

= 𝑃 Ξ𝐿𝐿,مجموعه ای از مساله ریاضی

)(𝑆1

), 𝜎 (𝑆1) , 𝜎 (𝑆1) , 𝜆𝐷𝐴,(𝑆1) , 𝜏𝜔 , 𝜏𝜔 , 𝜆𝑅𝑇,(𝑆1
, 𝜓𝑑,𝜔 ,
𝜔
}
)(𝑆1) 𝐷,(𝑆1) 𝐷,(𝑆1) 𝑈,(𝑆1) 𝑈,(𝑆1) (𝑆1) (𝑆1
𝜔𝜓𝑑,𝜔 , 𝜇𝑖,
𝜔, 𝜇𝑖,𝜔 , 𝜇𝑖,𝜔 , 𝜇𝑖,𝜔 , 𝜇𝑖,𝜔 , 𝜇𝑖,

𝑖𝜙 ,

)(𝑆1

𝑖𝜙
{=

𝐷𝐿𝐿,

Ξ

مجموعه ای از متغیرهای دوگانه مساله ریاضی  lower-levelاست .درنهایت ،متغیرهای اولیه مساله ریاضی upper-level

( )1aو ( 𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1) )1bو همچنین تمامی عضوهای مجموعه متغیرهای 𝑃 Ξ𝐿𝐿,و 𝐷Ξ𝐿𝐿,هستند.
تابع هدف  )1a( upper-levelسود مورد انتظار تولید کننده توان باد را ماکزیمم یا بیشینه میکند و موارد زیر را شامل
میشود:
سود تولید کننده توان باد در بازار  ،DAمحصول قیمت بازار توافقی  ،DAیعنی ) 𝜆𝐷𝐴,(𝑆1و مقدار برنامه ریزی شده یعنی
).𝑃𝑊,(𝑆1
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سود یا هزینه مورد انتظار تولید کننده توان باد در بازار  ،RTمحصول وزن احتمال قیمت بازار توافقی  RTبه عبارت دیگر،

) 𝜆𝑅𝑇,(𝑆1و مازاد یا کمبود توان باد در بازار  ،RTبه عبارتی،
𝜔

).𝑃𝜔𝑊 − 𝑝𝑊,(𝑆1) − 𝑝𝜔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆1
قید  )1b( upper-levelمقدار یا کمیت تولید کننده توان باد را تحمیل میکند ،یعنی ) 𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1غیر منفی باشد.
تابع هدف  )1c( lower-levelهزینههای مورد انتظار سیستم را شامل هزینه سمت تولید در بازار  DAو بازار  RTو
همچنین هزینههای خارج کردن بار از مدار یا به اصطالح قطع کردن بخش از بار در بازار  RTرا مینیمم میکند .قید lower-
 )1d( levelتعادل توان در بازار  DAرا نشان میدهد ،که متغیرهای دوگانه آن به عنوان مثال ) ،𝜆𝐷𝐴,(𝑆1قیمت بازار توافقی DA
را فراهم میکند .قیود ( )1Eو ( )1fبرنامه بازار  DAواحدهای سنتی و تولیدکنندگان توان باد را به ترتیب بر اساس مقدار یا کمیت
پیشنهادهایشان با هم متحد و همبسته میکند .قید ( )1gاشاره دارد به تعادل توان در بازار  RTکه نامتعادلی انرژی را با استفاده از
موضع گیری ذخیره (ذخیره انرژی) قابل بهرهبرداری تنظیم میکند مانند توان بادی که پیش از این سرریز بوده و استفاده نمیشده
است یا با استفاده از ریختن و قطع کردن بخشی از بار .توجه داشته باشید که متغیر دوگانه مربوط به آن احتمال وزنی قیمت
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) .𝜆𝑅𝑇,(𝑆1قید ( )1hبه این موضوع داللت دارد که توان باد نشت شده باید برابر با یا پایین
توافقی بازار  RTرا فراهم میکند ،یعنی
𝜔
تر از تحقق توان باد باشد .قید ( )1iمقدار قطعی یا به اصطالح ریزش بار را محدود می کند دخیره های قابل بهرهبرداری در بازار
 RTکمیت یا مقدار پیشنهادات ذخیره و ارسال شدن بازار  DAاز طریق قیود ( )1jتا ( )1mمحدود میشود.
توجه داشته باشید که مساله ریاضی  )1c( lower-levelتا ( )1mپیوسته،خطی و بنابراین برجسته است .این اجازه می دهد
تا مدل  bi-levelاز نو به عنوان یک  MPEC single-levelطرح شود .نتیجه  MPECپس از آن می تواند از طریق تکنیک
های خطی شرح داده شده در مرجع [ ]22به یک مساله برنامه ریزی خطی عدد صیح در آمیخته ( )MILPتبدیل شود.

-4-2مرحله  :3بازار توافقی  DAتصادفی
در این مرحله ،گرداننده یا اپراتور بازار با در نظر داشتن همه سناریوهای توان باد از قبل پیشبینی شده به طور تصادفی بازار
 DAرا شفاف می کند .هدف اپراتور بازار مینمم یا کمینه کردن هزینه کلی مورد انتظار سیستم مورد در بازار  DAو  RTاست.
برای این منظور ،آن را با مساله ریاضی برنامهریزی تصادفی دو مرحله ای حل می کند ( .)6توجه داشته باشید که سناریوهای در
نظر گرفته شده در ( )6آنهایی هستند که بر اساس پیشبینی اپراتور بازار تولیدشده اند (با اندیس  Sنشان داده شدهاند) ،که به
توضیح آنالیز غیر به اشتراک گذاری مراجعه کنید .در آنالیز به اشتراک گذاری ،این اندیس با  hجایگزین میشود با اشاره به
سناریوهای به اشتراک گذاشته شده .و نیز توجه داشته باشید که مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد که با ) 𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1نشان داده
شده است در مرحله  3یک پارامتر است ،که مقدار آن از مرحله 1و 6به دست آمده است.
)∑ 𝜆𝐺𝑖 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2

Minimize

)𝐺,(𝑆2) 𝑊,(𝑆2) 𝑈,(𝑆2) 𝐷,(𝑆2) 𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆2) 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆2
𝑖𝑝
𝑃,
𝑆,𝑟𝑖,
𝑆,𝑟𝑖,
𝑆,𝑙𝑑,
𝑆𝑃,
𝐼∈𝑖

)𝑎(2

)𝑈,(𝑆2
)𝐷,(𝑆2
)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆1
𝑠+ ∑ 𝜋𝑠 [∑(𝜆𝑈𝑖 𝑟𝑖,
𝑠− 𝜆𝐷𝑖 𝑟𝑖,
𝑠) + ∑ 𝑉𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑙𝑑,
]
𝐷∈𝑑

𝑠∈S

𝐼∈𝑖

مشروط به
∑ 𝑃𝑑𝐷 − ∑ 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2) − 𝑃𝑊,(𝑆2) = 0

)𝑏(2

𝐼∈𝑖
≤ )𝑃𝑖𝐺,(𝑆2
)𝑊,(𝑆2

𝑖∀ 𝐺𝑖𝑃
)≤ 𝑃𝑊,𝑜𝑓,(𝑆1

)𝑐(2
)𝑑(2
)
)𝑒(2
)𝑓(2
)𝑔(2
)(2ℎ
)𝑖(2
)𝑗(2
)𝑘(2
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𝐷∈𝑑

≤0
𝑃≤0

)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆2

)𝐷,(𝑆2
)𝑈,(𝑆2
)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆2
𝑠∑(𝑟𝑖,
𝑠− 𝑟𝑖,
𝑠) − ∑ 𝑙𝑑,
𝑠𝑃 − (𝑃𝑠𝑀𝑂 − 𝑃𝑊,(𝑆2) −
𝐷∈𝑑

𝐼∈𝑖

𝑠∀= 0
)𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆2
𝑠𝑃 ≤ 0
𝑠∀ 𝑂𝑀𝑠𝑃 ≤
)𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆2
𝑠0 ≤ 𝑙𝑑,
𝑠∀ ≤ 𝑃𝑑𝐷 ∀𝑑,
)𝐷,(𝑆2
𝑠0 ≤ 𝑟𝑖,
𝑠∀ ≤ 𝑅𝑖𝐷 ∀𝑖,

)𝑈,(𝑆2
𝑠0 ≤ 𝑟𝑖,
𝑠∀ ≤ 𝑅𝑖𝑈 ∀𝑖,
)𝑈,(𝑆2
𝑠𝑟𝑖,
𝜔∀ ≤ (𝑃𝑖𝐺 − 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2) )∀𝑖,
)𝐷,(𝑆2
𝑠𝑟𝑖,
≤ 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2) ∀𝑖, ∀𝑠.

تابع هدف ( )2aهزینه های کلی مورد انتظار سیستم را در بازارهای  DAو  RTمینیمم یا کمینه میکند .عالوه بر این ،قیود
( )2bتا ( )2kمشابه به قیود ( )1dتا ( )1mدر مرحله  1هستند.
-5-2مرحله  :4بازار توافقی)  RTشبیه سازی نمونه خارجی(
در این مرحله ،ما برنامه بازار  DAواحدهای سنتی و تولید کننده توان باد بدست آمده در مرحله  1و  6را ثابت و درست
میکنیم .پس ،واضح است که بازار  RTدر مقابل تحقق توان باد متفاوت است ،که لزوما با سناریوهای در نظر گرفته شده در
مرحلههای  1و  6یکسان نیست .بازار  RTدر مقابل یک تحقق توان باد خاص بهصورت مساله ریاضی بهینه سازی قطعی داده
شده است ( .)3توجه داشته باشید که نمادها و سمبولهای با باالنویس ( )S2مطابق است با پارامترها (برنامه های بازار  ،)DAکه
مقادیر آن از مرحله  1و  6به دست آمده است.
) ){∑(𝜆𝑈𝑖 𝑟𝑖,𝑈,(𝑆3) − 𝜆𝐷𝑖 𝑟𝑖𝐷,(𝑆3
𝐼∈𝑖

)𝑎(3

Minimize

)𝑈,(𝑆3) 𝐷,(𝑆3) 𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆3) 𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆3
𝑖𝑟
𝑖𝑟,
𝑑𝑙,
𝑃,

} )𝑉𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑙𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆3

∑+
𝐷∈𝑑

مشروط به
)𝑈,(𝑆3
𝑠∑(𝑟𝑖𝐷,(𝑆3) − 𝑟𝑖,
) )) − ∑ 𝑙𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆3) − (𝑃𝑎𝑐𝑡 − 𝑃𝑊,(𝑆3) − 𝑃 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆3

)𝑔(3
)(3ℎ
تابع هدف ( )3aهزینه عدم تعادلی ایجاد شده را بوسیله موضع گیری ذخیره قابل بهرهبرداری و یا به اصطالح ریزش غیر

ارادی بار مینیمم می کند .همچنین ،قیود ( )3bتا ( )3hمشابه قیود ( )1gتا ( )1mدر مرحله  6است.
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)𝑏(3
)𝑐(3
)𝑑(3
)𝑒(3
)𝑓(3

𝐷∈𝑑

𝐼∈𝑖

=0
𝑡𝑐𝑎𝑃 ≤ )0 ≤ 𝑃 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,(𝑆2
𝑑∀ 𝐷𝑑𝑃 ≤ )0 ≤ 𝑙𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑,(𝑆3
𝑖∀ 𝐷𝑖𝑅 ≤ )0 ≤ 𝑟𝑖𝐷,(𝑆3
𝑖∀ 𝑈𝑖𝑅 ≤ )0 ≤ 𝑟𝑖𝑈,(𝑆3
)𝑈,(𝑆3
𝑖𝑟
𝑖∀) )≤ (𝑃𝑖𝐺 − 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2
)𝐷,(𝑆3
𝑖𝑟
≤ 𝑃𝑖𝐺,(𝑆2) ∀𝑖.

-1-3داده ها
سیستم مورد مطالعه بر اساس سیتم تست قابلیت اطمینان یک منطقه  IEEEکه در مرجع [ ]29آمده در نظر گرفته شده است،
که در آن واحدهای سنتی با استفاده از نوع و قیمت گروه بندی شده اند .پیشنهادات هر واحد سنتی در یک مقدار همسان با ظرفیت
نصبشده آن و با یک قیمت در جدول  1داده شده است .عالوه بر واحدهای سنتی ،یک تولید کننده توان باد تنها با ظرفیت
نصبشده  1500MWدر نظر گرفته شده است .مقدار بار  2850MWاست و مقدار تلفات بار آن  $200/MW hفرض می
شود .روش های تولید سناریو متفاوتی وجود دارد که در مقاالت مطرح شده است مانند مراجع [ .]53-28در این پژوهش ،یک توزیع
بتا با شکل و صورت پارامترهای ( 𝑅 𝑏  )𝑎𝑅 ,در نظر گرفته شده است [ .]62سپس 5999 ،نمونه تولیدشده نشان دهنده پتانسیل
تحقق توان باد است .این نمونه ها در مبنای پریونیت هستند یعنی ،تولید توان باد بر ظرفیت توان باد نصبشده تقسیم شده است.
توجه داشته باشید که تعداد نمونه ها به طور دلخواهانه انتخاب شده برای ایجاد یک مبادله مناسب میان دقت و بار محاسباتی .این
نمونه ها در مرحله  2برای شبیه سازی یک نمونه خارجی گسترده استفاده شده است .پیشبینی های تولید کننده باد و اپراتور بازار
در مرحله  1و  6و  3استفاده شده ،و با استفاده از یک توزیع بتا ولی با صورت و ظاهر متفاوت پرامترها مدل شده ،به عنوان مثال،
به ترتیب ( 𝑊 𝑏  )𝑎𝑊 ,و ( 𝑂𝑀 𝑏  .)𝑎𝑀𝑂 ,تولید کننده توان باد و اپراتور بازار هرکدام  6999سناریو تولید می کنند و سپس آنها با
استفاده از یک رویکرد و روش کاهش سناریو مثل روش مرجع [ ]52این سناریوها را به سه سناریور کاهش می دهند .این فراهم
می کند سناریوهای تولید کننده توان باد که مشخص می شود با  𝜔2 ،𝜔1و  𝜔3با احتماالت مربوط به آن ها .به طور مشابه،
سناریوهای تولیدشده اپراتور بازار نشان داده شده با  𝑆2 ،𝑆1و  𝑆3با احتماالت متفاوت .در آنالیز غیر به اشتراک گذاری ،حل مرحله
1و 6تولید کننده توان باد با در نظر داشتن سناریوهای آن و سپس حل مرحله  3اپراتور بازار بر اساس مجموعه سناریوهای متفاوت
مربوط به آن انجام می شود .اما ،در آنالیز به اشتراک گذاری هر دوی آنها از مجموعه سناریوهای یکسان شامل همه  2سناریو
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استفاده می کنند .به عبارت دیگر ،استفاده از مجموعه سناریوهای }  {𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 , 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3در مرحله  1و  6و  .3توجه داشته
باشید که احتمال مربوط به هر سناریو در آنالیز به اشتراک گذاری نصف آنالیز غیر به اشتراکگذاری است.
جدول  :1مشخصه های فنی واحدهای سنتی
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پیگیر ی کلی ،چهار مجموعه متفاوت برای پارامترهای توزیع بتا مورد بررسی قرار گرفته شده در این پژوهش در جدول  6داده
شده است که حاصل آن چهار صورت متفاوت توزیع است .به این ترتیب ،ما تأثیر توزیع های پیشبینی را بر روی نتایج آنالیزهای
غیر به اشتراک گذاری و به اشتراک گذاری بررسی می کنیم .این مجموعه ها انتخاب شده اند تا چهار مورد را با بیشترین تفاوت
مشخصه در شکل های تابع توزیع را نشان دهند ،به عبارت دیگر ،کیس های با میانگین باال ،میانگین متوسط و میانگین پایین تابع
توزیع .این سه مجموعه به ترتیب مرتبط است با شکل پارامترهای 𝑏 > 𝑎 𝑎 ≅ 𝑏 ،و 𝑏 < 𝑎 .ما به ترتیب این کیس ها را به
عنوان مجموعههای  6 ، 1و  3مورد اشاره قرار میدهیم .توجه داشته باشید که در این پژوهش ،ما فرض میکنیم که پیشبینیهای
تولید کننده توان باد و اپراتور بازار دارای توزیع های متفاوتی هستند آنها باز هم شکل توزیع همسان پیشبینی میکنند ،یعنی با
اینکه توزیع های آنها با هم متفاوت است اما شکل این توزیع ها یکسان است مثل همان چیزی که به عنوان شکل توزیع در فوق
ذکر شد یعنی توزیع میانگین باال ،میانگین متوسط و میانگین پایین .برای شفافیت بیشتر موضوع ،شکل های توزیع واقعی تحقق
توان باد ،با در نظر گرفتن مقادیر 𝑅𝑎 و 𝑅 𝑏 بین مجموعه های متفاوت در شکل  6نشان داده شده است .بر اساس شکل
پارامترهای در نظر گرفته شده تحقق های توان باد ( 5999نمونه) نشان میدهد ،تولید توان باد مورد انتظار به ترتیب برای مجموعه
های  1و 3 ، 6برابر با  %62 ،%32و  %12بار کل است.
در ادامه این بخش ،قسمت های  6-3و  3-3به ترتیب با در نظر گرفتن مجموعه های متفاوت از سناریوهای توان باد ،نتایج را
برای آنالیزهای روش غیر به اشتراک گذاری و روش به اشتراک گذاری ارائه می دهند .عالوه بر این ،بخش های  2-3و  5-3نتایج
به دست آمده از آنالیز روش های غیر به اشتراک گذاری و به اشتراک گذاری را بواسطه یک شبیه سازی نمونه خارجی و یک روش
بر مبنای حساسیت با یکدیگر مقایسه میکند.
جدول  :2پارامترهای شکل توزیعهای بتا

شکل  .2توزیع توان باد حقیقی با در نظر داشتن مجموعه  ،)𝒂 > 𝒃( 1مجموعه  )𝒂 ≅ 𝒃( 2و مجموعه .)𝒂 < 𝒃( 3
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-2-3نتایج :آنالیز غیر به اشتراک گذاری
در این قسمت ،ما فرض میگیریم که تولید کننده توان باد و اپراتور بازار توزیع های به دست آمده از پیشبینی هایشان را به
اشتراک نمگذارند .تولید کننده توان باد با در نظر گرفتن سه سناریو خودش ،مدل  )1( bi-levelدر مرحله 1و 6را حل می کند و
مفید ترین مقدار پیشنهاد آن را همانطور که در شکل  3توسط میله های آبی نشان داده شده است نتیجه میگیرد .با توجه به مقدار
پیشنهاد تولید کننده ،اپراتور بازار مساله ( )2aتا ( )2kدر مرحله  3را برای روشن شدن بازار  DAبا در نظر گرفتن سه سناریو
خودش حل می کند ،که از آنهایی که برای تولید کننده توان باد بود متفاوت است .این مرحله توان باد ارسالی را ارائه می کند که
در جدول  3با رنگ سبز نشان داده شده است .عالوه بر این ،تولید توان باد مورد انتظار با در نظر گرفتن  5999نمونه تحقق بالقوه
در مرحله  2با رنگ قرمز نشان داده شده است.
مطابق با نتایج به دست آمده برای مجموعه  ،1پیشبینی تولید کننده توان باد با توجه به اپراتور بازار تولید توان باد نسبتا باالتر
است .به این ترتیب ،اپراتور بازار تولید کننده توان باد را در یک مقدار پایین تر از مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد برنامه ریزی
می کند .توان باد واقعی مورد انتظار بین این دو است .در خصوص مجموعه  6پیشبینی اپراتور بازار نسبتا از تولید کننده توان باد
باالتر است .اما ،برنامه توان باد بازار  DAنمیتواند از مقدار پیشنهاد تولید کننده تجاوز کند .بنابراین ،توان باد بازار  DAبرابر است
با مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد .تحقق توان باد مورد انتظار در این مورد باالتر از توان باد برنامه ریزی شده در بازار DA
است.
درنهایت ،در مجموعه  ،3پیشبینی تولید کننده توان باد و اپراتور بازار نسبتا پایین تر از تولید توان باد است .اما ،در بازار DA
آن تماما ارسال می شود .تحقق توان باد مورد انتظار در این مورد کمی پایین تر از توان باد برنامه ریزی شده در بازار  DAاست.

جدول  .3آنالیز غیر به اشتراک گذاری :مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد بازار ( DAمرحله  ،)1توان باد برنامه ریزی
شده در بازار ( DAمرحله  )2و تحقق توان باد مورد انتظار در بازار ( RTمرحله .)3
Time
Time
)Wind Power(Pu
)Wind Power(Pu
𝑡𝑐𝑎𝑃
𝑡𝑐𝑎𝑃
𝑊𝑃
𝑊𝑃
𝑓𝑜𝑃𝑊,
𝑓𝑜𝑃𝑊,
1
1.245 1.245
0.5
13
0.432 0.432
0.5
2
1.142 1.142
0.5
14
0.447 0.447
0.5
3
1.076 1.076
0.5
15
0.501 0.501
0.5
4
1.035 1.035
0.5
16
0.540 0.540
0.5
5
1.039 1.039
0.5
17
0.536 0.536
0.5
6
1.094 1.094
0.5
18
0.480 0.479
0.5
7
1.227 1.227
0.5
19
0.471 0.471
0.5
8
1.401 1.401
0.5
20
0.384 0.384
0.5
9
1.556 1.556
0.5
21
1.779 0.390
0.5
10
1.676 1.676
0.5
22
1.779 0.278
0.5
11
1.792 1.792
0.5
23
1.672 0.010
0.5
12
1.871 1.871
0.5
24
1.466 0.516
0.5
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-3-3نتایج :آنالیز به اشتراک گذاری

در این قسمت ،ما در نظر میگیریم که تولید کننده توان باد و اپراتور بازار توزیع پیشبینی توان باد خودشان را به اشتراک می-
گذارند .به این ترتیب ،یک مجموعه سناریو مشابه شامل  2سناریو درون هردوی مرحله  1و  6و  3و  2در نظر گرفته شده است.
جدول  2مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد (مرحله 1و ،)6توان باد برنامه ریزی شده در بازار ( DAمرحله  )6و تحقق توان باد
مورد انتظار به دست آمده از آنالیز به اشتراک گذاری را به تصویر میکشد.
در این تجزیهوتحلیل ،مقدار پیشنهاد تولید کننده و توان باد برنامهریزی شده بازار  DAدر هر مجموعه برابر است چرا که تولید
کننده توان باد و اپراتور بازار در تولید توان باد با یکدیگر عقیده یکسان دارند .همانطور که انتظار می رفت ،مدل های بهینه سازی
در مرحله  1و  6و  3و 2به دلیل اینکه آنها با در نظر گرفتن مجموعه سناریوهای یکسان حل شده اند در آنالیز به اشتراک گذاری
نتایج یکسانی را حاصل میکند .این عملکرد خوب مدل ریاضی استفاده شده در مرحله های  1و  6و  3و 2را تایید میکند.
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جدول  .4آنالیز به اشتراک گذاری :مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد بازار ( DAمرحله  ،)1توان باد برنامه ریزی شده
در بازار ( DAمرحله  )2و تحقق توان باد مورد انتظار در بازار ( RTمرحله )3
Time
Time
)Wind Power(Pu
)Wind Power(Pu
𝑡𝑐𝑎𝑃
𝑡𝑐𝑎𝑃
𝑊𝑃
𝑊𝑃
𝑓𝑜𝑃𝑊,
𝑓𝑜𝑃𝑊,
1
1.245 1.245
0.5
13
0.432 0.432
0.5
2
1.142 1.142
0.5
14
0.447 0.447
0.5
3
1.076 1.076
0.5
15
0.501 0.501
0.5
4
1.035 1.035
0.5
16
0.540 0.540
0.5
5
1.039 1.039
0.5
17
0.536 0.536
0.5
6
1.094 1.094
0.5
18
0.480 0.480
0.5
7
1.227 1.227
0.5
19
0.471 0.471
0.5
8
1.401 1.401
0.5
20
0.384 0.384
0.5
9
1.556 1.556
0.5
21
1.779 1.779
0.5
10
1.676 1.676
0.5
22
1.779 1.779
0.5
11
1.792 1.792
0.5
23
1.672 1.667
0.5
12
1.871 1.871
0.5
24
1.466 1.466
0.5

-4-3شبیه سازی نمونه خارجی با در نظر گرفتن  5555نمونه
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در این بخش ،ما بازار  RTدر مرحله  2را برای  5999نمونه نشان دهنده تحقق توان بادهای متفاوت روشن میکنیم ،حال
آنکه تصمیمات بازار  DAدر آنچه که از مرحله  1و  6به دست آمده ثابتشده است .آن وقت ،ما هزینه واقعی سیستم را محاسبه
میکنیم که متشکل از هزینه سیستم در بازار  DAبه دست آمده از مرحله  3به اضافه هزینه مورد انتظار سیستم در بازار  RTبه
دست آمده از مرحله  2است .همانطور که در جدول  5آورده شده است ،هزینه واقعی سیستم در آنالیز به اشتراکگذاری نسبتا پایین
تر از (در مورد مجموعه  )1یا برابر با (در مورد مجموعه های 1و  6و  )3هزینههای واقعی سیستم در آنالیز غیر به اشتراک گذاری
است .دلیل آن این است که به اشتراک گذاشتن پیشبینیها بین تولید کننده توان باد و اپراتور بازار میتواند منجر به تولید
سناریوهای واجد شرایط تری در بازار  DAشود .این بیان عددی نتیجه می دهد که به اشتراک گذاشتن پیشبینیها می-تواند به
طور بالقوه هزینه سیستم را در سیستمهای با نفوذ باالی توان باد کاهش دهد.
عالوه براین ،قیمتهای بازار توافقی  DAو  RTمورد انتظار در هردو آنالیز (به اشتراک گذاری و غیر به اشتراک گذاری) در
جدول  2و  2گزارش شده است .توجه داشته باشید که قیمت بازار توافقی  DAاز مرحله  3نتیجه گرفته شده ،درحالیکه قیمت بازار
توافقی  RTمورد انتظار در مرحله  2با در نظر گرفتن  5999نمونه تولید توان باد نتیجه گرفته شده است .نتایج جدول  2بیانگر
آنست که قیمت بازار توافقی  DAبرای مجموعه  3در انالیز به اشتراک گذاری افزایش یافته ،که در نتیجه منجر به افزایش یافتن
سود همه تولیدکنندگان شده است .تولید کننده توان باد در این مورد به منظور افزایش قیمت های بازار توان بازار خود را به کار می
گیرد و بقیه تولید کنندگان نیز از قیمت های افزایش یافته سود میبرند .عالوه بر تأثیر به اشتراک گذاشتن پیشبینیها بر روی
هزینه واقعی سیستم و قیمت های بازار توافقی به عنوان اقدامات اجتماعی ،تأثیر آن بر روی سود بازیگران مختلف الزم است
بررسی شود .سود مورد انتظار هر بازیگر شامل سود آن در بازار ( DAمرحله  )3به اضافه سود یا هزینه مورد انتظار آن در بازار RT
(مرحله  )2می شود .جدول  9سود مورد انتظار تولید کننده توان باد را برای سه مجموعه مختلف نشان می دهد مطابق با نتایج
گزارش شده در جدول  ،2منافع تولید کننده توان باد از به اشتراک گذاشتن پیشبینی ها همانطور که مالحظه می شود سود آن در
دو مجموعه اول افزایش یافته درحالیکه مجموعه سوم بدون تغییر باقی مانده است .این نتایج ازنظر عددی نشان می دهد که به
اشتراک گذاشتن پیشبینی ها برای تولید کننده توان باد سودمند است ،ارائه دانش بهتر برای تولید تصادفی آینده آن .به طور خاص،
تولید کننده توان باد در مجموعه  1یک سطح باال از تولید و مزایا از داشتن دانش بهتر تولید مورد انتظارش دارد .در مجموعه ،6
تولید مورد انتظار توان باد نسبتا پایین تر از مجموعه  1است ،اما ،تولید کننده توان باد بخشی از تولید خود را برای افزایش قیمت
های بازار توافقی و به دست آوردن سود بیشتر دریغ می کند .درنهایت ،مجموعه  3به یک مورد با سطح پایین تولید توان اشاره
دارد ،که در آن به اشتراک گذاری پیشبینی تاثیری بر روی نتایج بازار توافقی ندارد .بحث و بررسی بیشتر بر روی سود تولید کننده
توان باد در بخش بعدی ارائهشده است.
برخالف تولید کننده توان باد ،واحدهای سنتی چنانچه اپراتور بازار و تولید کننده توان باد پیشبینی هایشان را به اشتراک
بگذارند ممکن است سود از دست بدهد یا ممکن است بدست آورد .در مجموعه  1تولید کنندگان  𝐺2 ،𝐺1و  𝐺3به دلیل افزایش
قیمت مورد انتظار  RTدر آنالیز به اشتراک گذاری سود باالتری به دست آورده اند (جدول  .)5در مقابل تولید کنندگان  𝐺6 ،𝐺5و
 𝐺7به علت کاهش یافتن سطح تولیدشان سود از دست می دهند .در هر دو آنالیز تولید کننده  𝐺4در بازار  DAتماما ارسال شده
است درحالیکه قیمت توافقی آن بازار یکسان است .از این رو ،سود آن تغییر نمی کند .در مجموعه  ،6سود اغلب تولید کنندگان
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سنتی افزایش یافته چرا که قیمت بازار  DAدر آنالیز به اشتراک گذاری به طور قابلتوجهی باالتر است (جدول  .)2نتایج مربوط به
مجموعه  3در هر دو آنالیز یکسان هستند چون که برنامه توان واحدها و قیمت های بازار توافقی تغییر نکرده.
جدول  :5هزینه بهرهبرداری واقعی کل سیستم ()$
)Cost($ *100

Analysis

79007/303
66824/136

Non sharing
sharing

جدول :6قیمت بازار روزانه در مجموعه های مختلف ()$/MW h
Analysis
)Cost($/Mwh
Non sharing
30
sharing
30
جدول :7قیمت بازار زمان واقعی مورد انتظار در مجموعه های مختلف ()$/MW h
)Cost($/Mwh
25
25

Analysis
Non sharing
sharing

جدول  :8سود مورد انتظار تولید کننده توان باد ()$
)Cost($ *100
63414/4
79907/4

Analysis
Non sharing
sharing

همانطور که در قسمت قبل گزارش شد ،سود مورد انتظار تولید کننده توان باد ممکن است با به اشتراک گذاشتن پیشبینیها
افزایش یابد .یک قسمت از این افزایش سود با توجه به تولید یک مجموعه از سناریوهای واجد شرایط تر اتفاق می افتد .از طرفی،
این افزایش سود چونکه تولید کننده توان باد با دسترسی به اطالعات بیشتر قادر است رفتار استرتژیکتری داشته باشد اتفاق می-
افتد .این بخش به طور عددی بازار توان تولید کننده توان باد را در دو مورد به اشتراک گذاری و غیر به اشتراکگذاری از طریق
یک آنالیز حساسیت اندازه گیری میکند .برای این منظور ،ما از مقدار بدست آمده برای متغیر دوگانه مربوط به کران باال قید ()2d
در مرحله  3استفاده میکنیم .این مقدار حساسیت هزینه سیستم با توجه به مقدار پیشنهاد استراتژیک تولید کننده توان باد را نشان
میدهد .همانطور که در جدول  8داده شده است ،مقدار قدر مطلق آن در آنالیز غیر به اشتراک گذاری پایین تر از مقدار آن در آنالیز
به اشتراک گذاری است .به طور مشخصتر ،که مقدار برای مجموعه های  1و  3در آنالیز غیر به اشتراک گذاری صفر است
درحالیکه در آنالیز به اشتراک گذاری مقدار آن غیر صفر است .این نشان میدهد که به اشتراک گذاشتن پیشبینیها با اپراتور بازار
توانایی تولید کننده توان باد برای به کار رفتن در بازار توان را افزایش می دهد .توجه داشته باشید که مقدار منفی برای این متغیر
دوگانه یعنی اینکه هزینه سیستم در بازار ( DAمرحله  )3با رفتار استراتژیک تولید کننده توان باد افزایش می یابد .اما ،به یاد آورید
که هزینه واقعی سیستم ،به عبارت دیگر ،هزینه سیستم در بازار ( DAبدست آمده از مرحله  )3به اضافه هزینه مورد انتظار سیستم
در بازار ( RTبدست آمده از مرحله  ،)3میتواند به طور بالقوه با به اشتراک گذاشتن اطالعات همانطور که قبال در جدول  3گزارش
شد کاهش یابد .این کاهش هزینه واقعی کل در مورد به اشتراک گذاری اتفاق میافتد زیرا منابع متعادل کمتری در بازار  RTمورد
نیاز است.
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-5-3آنالیز حساسیت

جدول  :9مقدار ضریب حساسیت :متغیر دوگانه مربوط به کران باالی قید ( )2dدر مرحله )$/MW h( 2
Sensitivity
0
-1.1401

Analysis
Non sharing
sharing

نتیجه گیری
در این مقاله ،ارزش به اشتراک گذاری پیشبینی توان باد بین یک تولید کننده توان باد تکی و اپراتور بازار انالیز شده است .این
ارزش بالقوه بهصورت عددی از منظر هزینه سیستم ارزیابیشده است .به این منظور ،یک چارچوب ارزیابی سه مرحله ای مطرح
شده است .در مرحله اول ،مقادیر تولید توربینهای بادی به همراه تلفات آنها محاسبه شده و توان تولیدشده نهایی محاسبه میشود.
در مرحله دوم یک مدل بهینه سازی  bi-levelتصادفی فرموله شده است ،که اجازه میدهد تولید کننده توان باد مفیدترین مقدار
پیشنهاد خود را نتیجه گیری کند .در مرحله سوم ،اپراتور بازار با در نظر داشتن همه پیشبینی های تحقق توان باد در زمان حقیقی
به طور تصادفی بازار  DAرا مشخص میکند .در آخرین مرحله ،بازار  RTبهصورت قطعی برای یک تعداد زیادی از تحقق های
92

توان باد محدود شده بوسیله برنامه  DAثابتشده روشن شده است .این چارچوب برای دو کیس اعمال شده است )1( :تولید کننده
توان باد و اپراتور بازار از سناریوهای توان باد متفاوت استفاده میکنند ( آنالیز غیر به اشتراک گذاری) و ( )6تولید کننده توان باد و
اپراتور بازار سناریوهای توان بادشان را به اشتراک میگذارند ( آنالیز به اشتراک گذاری) .بعالوه ،تأثیر به اشتراک گذاشتن پیشبینی
توان باد بر روی عرضه استراتژیک تولید کننده توان باد با استفاده از یک آنالیز حساسیت مربوط و مناسب بررسی شده است.
برای یک مطالعه موردی بزرگ ،بهصورت عددی نتیجه شده است که به اشتراک گذاشتن پیشبینیها ممکن است هزینه مورد
انتظار سیستم را کاهش دهد در همین حین این به اشتراک گذاری ممکن است سود مورد انتظار تولید کننده توان باد را افزایش
دهد .اما سود مورد انتظار تولید کننده سنتی منوط به رفتار استراتژیک تولید کننده توان باد و کیفیت سناریوهای به اشتراک گذاشته
شده است .از یک سو ،تولید کننده توان باد ممکن است با دسترسی بیشتر به اطالعات در بازار توان اعمال نفوذ کند .این منجر
خواهد شد به قیمت بازار توافقی باالتر و بنابراین ،سود باالتر برای همه تولید کنندگان .از سوی دیگر ،سودها ممکن است کاهش
یابد چون که به اشتراک گذاشتن اطالعات می تواند نیاز برای منابع متعادل در بازار  RTرا کاهش دهد .آنالیز حساسیت نیز نشان
میدهد که به اشتراک گذاشتن پیشبینیها ممکن است به تولید کننده توان باد برای تغییر نتایج بازار توافقی به نفع خود کمک کند
(رفتار استراتژیک).

پیوست:
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معرفی نمادها
عنوان
اندیس برای سناریوهای تولیدشده بر اساس پیشبینی تولید کننده توان باد
اندیس برای سناریوهای تولیدشده بر اساس پیشبینی اپراتور بازار
اندیس برای واحدهای سنتی
اندیس برای تقاضاها
مجموعه ها
مجموعه سناریوهای تولید کننده توان باد
مجموعه واحدهای سنتی
مجموعه تقاضاها
مجموعه سناریوهای توان باد اپراتور بازار
پارامترها
مقدار پیشنهاد تقاضا )MW( d
مقدار پیشنهاد واحد )MW( i
تحقق توان حقیقی باد ()MW
پیشبینی توان باد اپراتور بازار تحت سناریو )MW( S
پیشبینی توان تولید کننده توان باد تحت سناریو 𝜔
پیشنهاد قیمت وا حد )$/MW h( i
پیشنهاد قیمت ذخیره باال واحد )$/MW h( i
پیشنهاد قیمت ذخیره پایین واحد )$/MW h( i
احتمال سناریو 𝜔
احتمال سناریو 𝑆
ظرفیت ذخیره باالی واحد )MW( i
ظرفیت ذخیره پایین واحد )MW( i
مقدار تلفات بار برای تقاضا )$/MW h( d
متغیرهای بازار DA
قیمت بازار توافقی )$/MW h( DA
ارسال یا مخابره  DAواحد )MW( i
ارسال یا مخابره  DAتولید کننده توان باد ()MW
مقدار پیشنهاد تولید کننده توان باد ()MW
متغیرهای بازار RT
وزن احتمال قیمت بازار توافقی  RTتحت سناریو 𝜔 ()$/MW h
ریزش توان باد تحت سناری 𝜔 ()MW
ذخیر باالی مستقر شده بوسیله واحد  iتحت سناری 𝜔 ()MW
ذخیر پایین مستقر شده بوسیله واحد  iتحت سناری 𝜔 ()MW
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تکنولوژی MOSFETو طراحی منابع ولتاژ و جریان

محمد زمانی

1

تاریخ دریافت10/80/91 :
تاریخ پذیرش10/98/80 :
کد مقاله92001 :

چکـیده
در این مقاله طراحی ٬ساختار و تئوری  mosfetارائه میشود .مدلهای مختلف  mosfetشامل  nmosو  pmosتشریح
شده و روابط تئوری مربوطه ارائه میشود .در ادامه منابع ولتاژ و جریان و کاربرد  mosfetبهعنوان یک منبع تغذیه بهطور
کامل بررسی شده و نمونههای مختلفی از منابع ولتاژ و جریان با استفاده از تکنولوژی ماسفت ارائه گردیده و مورد
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.

واژگـان کلـیدی :ماسفت ٬منبع ولتاژpmos٬nmos ٬

 -1کارشناس ارشد کنترلzamani.mohammad851@gmail.com ،
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 -1مقدمه
امروزه منابع تغذیه بادوام طوالنی و قدرت باال مورد توجه طراحان می باشد .استفاده از تکنولوژی MOSFETدر طراحی
منابع تغذیه موجب گردیده که تولید کنندگان بدنبال طراحی بهینه آن باشند .پایین آوردن مقاومت حالت پایدار ،پایین آوردن ولتاژ
شارژ گیت و توان جریان دهی باال از جمله خصوصیات مورد توجه می باشد .بهعنوان یک نتیجه با طراحی  MOSFETهای
پیشرفته و معرفی تکنولوژی  SDمی توان برای مثال کلیدزنی در فرکانس  9MHZرا بدون افزایش درجه حرارت امکانپذیر نمود.
در این مقاله ابتدا طراحی و ساختار و تئوری MOSFETارائه شده سپس منابع ولتاژ و جریان و کاربرد  MOSFETبهعنوان یک
منبع تغذیه بهطور کامل بررسی میشود.

 -2مدل حالت پایدار ماسفت
در شکل شماره  1و  0شماتیک مداری MOSFETکه شامل دو نوعN -channelو P-channelمی باشد نشان داده
شده است .شکل  1بیشتر برای دستیابی به مشخصه های ولت – آمپرحالت ماندگار در ترمهای ولتاژ گیت –سورس  Vgsو ولتاژ
درین – سورس  Vdsاست .در نتیجه جریان مثبت درین از داخل کانال Nجاری خواهد شد در حالیکه جریان بالعکس از داخل
کانال Pدر شکل  0خارج میشود .همچنین در شکل POWER MOSFET٬9 -1بصورت باز نشان داده شده است .شکل 1-0
منحنی انتقال ماسفت و شکل  1 -1نمای سمبلیک ماسفت را نشان می دهد.
Id

Id
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شکل -2نمای شماتیک ماسفت P-channel

شکل  -1نمای شماتیک ماسفت N-channel

Source contact

Drain contact
Gate oxid

N source

N Drain

I

شکل  -3نمای شماتیک ماسفت
ID

D

G

MOSFET
0
VT

0

S

Vgs

شکل  -4منحنی انتقال ماسفت
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شکل  -5نمای سمبلیک ماسفت

در شکل  1فرض کنید که Vhرا برابر ولتاژ آستانه ترانزیستور N-channelقرار دهیم .در این حالت فرض میشود که برای
عملکرد در حالت اشباع بایاس گردد .در حالتی که  Vds≥Vgs-Vhدر نتیجه خواهیم داشت:
  C  W 
2
Id   no ox  Vgs  Vh 
2

 L 

()9

که در این معادله  μnoبرابر حرکت الکترونها است در کانال در روی سطح نیمه هادی .بعبارتی  μnoبرابر است با حرکت
حامل موقعی که میدان الکتریکی در حالت افقی با شدت در کانال به وسیله مقدار کوچکی از ولتاژ درین – سورس ایجاد میشود.
  W برابر است با عرض گیت برای ارتفاع کانال گیت از منظر نسبت تبدیل فوق و Coxبرابر است با چگالی ظرفیت خازن که

L

تابعی است از الیه گیت در نتیجه خواهیم داشت:

 ox
Cox 
Tox

()0

در رابطه   ox 0ثابت دی الکتریک دی اکسید سیلیسیم ] [345fF/cmدر حالیکه  Toxبرابر است با متوسط کاهش
غلظت عایق اکسید گیت همراه با رابطه ولت – آمپر در حالت اشباع برای ترانزیستور  P-channelکه در شکل  0نشان داده
شده است .در نتیجه خواهیم داشت:

  poC ox  W 
2
Id  
Vsg  Vh 

2

 L 

()1

()4

NMOS
PMOS

for
for

Id   n Vgs  Vh   Ids
2

Id   n Vsg  Vh   Isd
2

جایی که  Idsبهعنوان مهمترین بخش جریان درین از طرف درین بسمت سورس جاری میشود در نوع  N-channelیا
ترانزیستور  Isd .NMOSاز سورس بسمت درین جاری میشود در نوع P-channelیا ترانزیستور  PMOSو بنابراین خواهیم
داشت:
 C W 
()5
 n  no ox   for NMOS
L

PMOS

for
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و شرط Vds≥Vsg-Vhنیز برقرار است .در رابطه  μpo 3مقدار کاهش شدت میدان حرکت حفره ها در بایاس معکوس و
ولتاژ گیت– سورس  Vgsدر رابطه  1توسط  Vsgجایگذاری میشود .جایگذاری  Vgsتوسط  Vsgموجب می گردد که ولتاژ
آستانه  Vhدر هر دو رابطه  1و  1بهعنوان یک ولتاژ مثبت متریک در نظر گرفته شود .با بازنویسی روابط  1و  3بفرم  4خواهیم
داشت:

2

 poCox  W 
p 
 
2 L

مدل حالت پایدار ساده سازی شده یک ترانزیستور  NMOSدر شکل شماره  9برای عملکرد در حالت اشباع نشان داده شده
است .جریان های  Idsو  Isdاز رابطه  4قابل محاسبه هستند.

 -1-2ولتاژ آستانه
ولتاژ آستانه  Vhبهعنوان کوچکترین مقدار برای بایاس الکترود گیت است که مورد نیاز می باشد .بر اساس سختی زیر سطح
قطب از یک کانل هدایت ما بین ناحیه های سورس و درین .ولتاژ آستانه  Vhمعموال در جریان درین – سورس  052μAاندازه
گیری میشود .مقادیر مشترک در حدود  4-0ولت برای ادوات با ولتاژ باال بر اساس ضخامت ونازکی اکسیدگیت است.
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 -2-2ولتاژ مستقیم دیود
ولتاژ مستقیم دیود  VFماکزیمم مقدار نشتی بدنه درین
دیود در یک مقدار مشخص شده از جریان سورس است .شکل
 2خصوصیات  I-Vرا برای این دیود در دو درجه حرارت
مشخص می کند.

100

10/00

 -3-2تلفات توان

1/00

ماکزیمم مجاز تلفات توان با زیاد شدن درجه حرارت
برای مقدارماکزیمم مجاز موقعی که درجه حرارت بدنه در
حدود  94درجه سانتی گراد نگه داشته میشود مهم
است؛ که از رابطه  6بدست می آید:

./.1
2/50

1/50

2/00

1/00

./5

0

شکل  -6خصوصیات دیود بدنه سورس– درین

Tj max 25
RthJc

()2

Pd 

که در این رابطه  TJmaxماکزیمم درجه حرارت مجاز پیوند  P-Nدر وسیله قدرت می باشد؛ که بهطور معمول برابر 958
درجه سانتی گراد یا  975درجه سانتی گراد است.
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 -3مقاومت حالت پایدار
مقاومت حالت پایدار (روشن)  MOSFETاز چندین جزء تشکیل شده است که در شکل  7نشان داده شده است؛ بنابراین
خواهیم داشت:
()7
RDS on  Rsource  Rch  RA  RJ  RD  Rsub  Rwcml
GATE
SOURCE

DRAIN

Rch-Rwcml

Rsource-Rsub
N+SUBSTRATE

N+
RA-RG-RD

500

100

50

شکل  -7مقاومت های حالت پایدار ماسفت

که در آن  Rsourceمقاومت سورس و  Rchمقاومت کانال و  RAمقاومت جمع کننده و  RJمقاومت مابین دو ناحیه از بدنه
)مقاومت پیوند( و  RDمقاومت ناحیه رانش و  Rsubمقاومت الیه و  Rwcmlمجموع مقاومت باند الیه مابین هدایت مقاومت
سورس و درین است؛ و  Replمقاومت بیس ما بین دو ناحیه از پیوند است .درشکل  6تقسیمات مربوطه برای مقادیر متفاوت ولتاژ
نشان داده شده است.
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RWCML

Rch

Repl

شکل  -8تقسیمات مربوط برای ) RDS(ONبرای مقادیر متفاوت ولتاژ

 -4عملکردMOSFET

 -1-4تست سوئیچینگ
در شکل شماره  7یک نمونه مدار تست زمان سوئیچینگ را نشان می دهد .همچنین شکل موج های زمان های  triseو tfall

VDS

RD
Vgs

RG
VDD

شکل  -9مدار تست سوئیچینگMOSFET
tf
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برای مقادیر مرجع  VGSو  VDSدر شکل  0نشان داده شده است .زمان تاخیر ) td(onمدت زمانی است که طول می کشد برای
شارژ خازن سوئیچ بنابراین جریان درین می تواند شروع به هدایت نماید .بهطور مشابه زمان تاخیر ) td(offمدت زمانی است که
طول می کشد برای دشارژ خازن بعد از خاموش شدن سوئیچ.

)td(off
VDS
tr

)td(on

Vgs

شکل  -11شکل موجهای  VDSوVGS

 -2-4تست شارژ گیت
در شکل  99یک مدار تست شارژ گیت و همچنین شکل موجهای مربوطه را نشان می دهد .موقعی که گیت به منبع ولتاژ
متصل میشود  VGSشروع به باال آمدن می نماید تا به مقدار ولتاژ آستانه  Vhبرسد  .در این نقطه جریان درین شروع به پایین
آمدن کرده و ( CGSخازن گیت-سورس) شروع به شارژ می نماید .در طول این پریود شارژ  CGSادامه می یابد؛ و افزایش ولتاژ
گیت ادامه می یابد و جریان درین نیز افزایش می یابد .در زمان  CGS ٬ t2بهطور کامل شارژ شده است و جریان درین به مقدار
پیش فرض جریان  IDمی رسد و ثابت باقی می ماند .در حالی که ولتاژ درین در این لحظه شروع به کاهش می نماید .در شکل 1
می توان مشاهده نمود که با خازن  CGSکه بهطور کامل در زمان  t2شارژ شده است  VGSدر مقدار ثابت باقی مانده و جریان
34

شروع به شارژ خازن میلر ) (CDGمی نماید .این فرآیند تا رسیدن زمان  t3ادامه می یابد .زمان شارژ برای خازن میلر نسبت به
) (CDGبزرگ است مطابق با سرعت شارژ شدن ولتاژ درین مابین  t2و  ). (Current=cdv/dt.t3وقتی هر دو خازن  CGSو
 CGDبهطور کامل شارژ شدند ولتاژ  Vgsدوباره شروع به باال آمدن می کند تا اینکه به مقدار ولتاژ منبع در زمان  t4برسد.

ID

D

CDG

S

CGS

شکل  -11مدار تست شارژ گیت
DRAIN VOLTAGE

OGD
OGS
DRAIN CURRENT

VG
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VDD

GATE VOLTAGE
ID

t4

t2

t3

t1

t

شکل  -12ادامه -شکل موجهای گیت و درین در تست شارژ گیت

 -3-4تواناییdv/dt
مکانیزم اول  dv/dtایجاد شرایط عملکرد فعال از طریق فیدبکی است که شامل خازن  CGDاست .موقعی که یک ولتاژ
رمپ ایجاد میشود از طریق ترمینال درین و سورس از میان مقاومت گیت یک جریان  I1جاری میشود RG .برابر است با مقاومت
نهایی گیت در مدار و ولتاژ نشست از طریق رابطه  8بدست می آید.
dv
()0
Vgs  I R  R C
dt

GD

G

G

1

()4
یا بعبارت دیگر می توان گفت:

()1

Vh
dv

dt
RG C GD

که در حالتی است که ولتاژ  VGSاز مقدار ولتاژ آستانه Vhبیشتر شود که وسیله قدرت بسمت هدایت کشیده میشود.

 -5منابع ولتاژ و جریان
 -1-5منبع ولتاژ دیودی
در شکل ( )A –91مدار یک منبع ولتاژ ساده که از یک ترانزیستور تشکیل شده و نحوه اتصال آن بگونه ای است که همانند
یک دیود عمل میکند نشان داده شده است؛ و در شکل ( )91--Bمدار همانند یک منبع ولتاژ متغیر عمل می نماید .فرض میشود
 Vref≥Vhاست .پس بر اساس شکل  98می توان رابطه  98را تعریف نمود:
Vx  Vref
()98
2
Iref 
  n Vref  Vh 
R

34

که در آن ولتاژ مرجع از رابطه  99بدست می آید:

()99

1  4nRVx  Vh   1
2nR

Vref  Vh 

برای  VX=Vhیا برای مقادیر خیلی کوچک از مقاومت مدار  Vrefبرابر با  Vref=Vxدر نظر گرفته میشود .بعبارت دیگر
اگر Rخیلی بزرگ باشد با توجه به رابطه  90خواهیم داشت:
Vx  Vh
nR

()90

Vref  Vh 

در شکل  94پاسخ حالت پایدار  Vrefبرای اعمال به ولتاژ ورودی  Vxو برای بایاس شبکه نشان داده شده است؛ که در آن
1
1
1
 nR  1V , 10V , 100V ,و ولتاژ آستانه  Vhاز مقدار  588میلی ولت .از طرفی مقاومت مدار در شکل

( ) A –91ممکن است همانند شکل ( )91--Bدر نظر گرفته شود .توسط یک جریان مرجع ثابت ()Iref؛ بنابراین خواهیم داشت:
()91

Iref
n

Vref  Vh 
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شکل  -13منبع ولتاژ دیودی
حساسیت جریان  Irefنسبت به درجه حرارت نیز از رابطه  94محاسبه می گردد:

()94



Iref / Iref
2VF
 
 3 / 2  Vref  Vh 

T / T



S TIref 

در رابطه  VF ،94از رابطه  95بدست می آید:

()95
 Nsub 
VF  VT Ln

 Ni 
که در آن VTثابت بولتزمن (معموال  05میلی ولت در نظر گرفته میشود) و  Nsubداللت بر ناخالصی غلظت در نوع  Pیا N
دارد؛ و  Niضریب دوبل افزایشی برای هر  98درجه افزایش درجه حرارت محیط است.

32

)BNR=1V(-1
1/40
1/20
)BNR=10V(-1
1/00
./80
)BNR=100V(-1
Vref

./60

./40
./20

0/00
1/90

1/70

1/50

1/10

1/30

./70

./90

./50

)INPUT(VX

شکل  -14پاسخ استاتیکی  Vrefبرای ولتاژ ورودی Vx

 -2-5مقسم ولتاژ فعال
با توجه به شکل ( )2–Aبوسیله اتصال سری یک ترانزیستور دیودی دیگر همانند شکل  19و برای دو ترانزیستور
 Mو  M2خواهیم داشت:
n1
W1 / L1
()92
2

1
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 K12

W2 / L2



n 2

از آنجایی که دو ترانزیستور بهطور سری به یکدیگر متصل شده اند جریان  Irefاز میان هر دوی آنها جاری خواهد شد در
نتیجه:
2
2
()97
I  n V  V  V
  V V



h

ref



n1

با توجه به رابطه  97می توان نوشت:
()90



h

ref

x



2

V x  Vh
K V
 12 h
K 12  1 K12  1

ref

Vref 

VX
VX

Vh
M2
RX2
Vref
Vref

M1

RX1

Vh

شکل  -15مقسم ولتاژ فعال
با توجه به شکل  95می توان ثابت کرد:

()91
()08

45

Vx  2Vh
K12  1Rx
Vref V x  2Vh 
2
Vref I ref 
 Vref  n1 Vref  Vh 
K12  1Rx
I ref 

که در آن:

Vx  2Vh

()09

 n 1 K12  1Vref  Vh 

2

Rx 

 -6بایاسینگ LOW VOLTAGE
شکل  92شماتیک یک سلول بایاسینگ  LOW VOLTAGEرا نشان می دهد .برای این مدار می توان نوشت:

n2 W2 / L2

 K2
n1 W1 / L1

()00

از آنجایی که جریان حالت ماندگار  Irefاز میان هر دو ترانزیستور عبور می کند بنابراین خواهیم داشت:

Iref   n1 Vgs1  Vh   n2 Vgs 2  Vh    2 Vref  Vh 
2

2

()01

2

در نتیجه:
()04

Vgs1  Vh  K Vgs1  Vh   K Vref  Vh 

بنابراین:

Vds 2  Vbias  Vgs1  Vref  Vh

()05

()02

Vbias  Vgs1  Vds 2  Vgs1  Vref  Vh

با توجه به رابطه  04و  05خواهیم داشت:

 K  1
Vbias  Vh  Vgs  Vh  Vref  Vh  
V gs  Vh 
 K 

()07

در اینجا ولتاژ درین – سورس  Vdsبرای ترانزیستور  M 2ایجاد شده است .در این حالت با توجه به ولتاژ آستانه  Vhو با
رابطه  00خواهیم داشت:
()00
Vds1  Vref  Vds2  Vref  Vref  Vh  Vh





در نتیجه باید:
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در این حالت با اعمال ولتاژ بایاس  Vbiasخواهیم داشت:

 K 
Vh  Vgs1  Vh  
Vbias  Vh   Vh
 K  1

()01

تا  M1در محدوده اشباع نگه داشته شود؛ بنابراین:

 Vbias   2 K  1 Vhدر نظر گرفته میشود؛ و در نهایت ولتاژ مرجع برابر است با:


()18

K



Vbias  KVh
K 1



V gs1  Vh
K

Vref  V gs2 

برای مقدار ثابت  Vbiasولتاژ  Vrefنیز مستقل از جریان  Irefثابت است؛ بنابراین:

()19

V
 KVh
 K  1
 bias

Vh
K 1
 K 

Vref

41

Iref

Vbias

M1

Vref

M2

0

شکل  -16شماتیک سلول بایاسینگLow Voltage

 -1-6مقاومت خروجی
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1422

در شکل  92با استفاده از مدارمعادل شکل و محاسبه نسبت  Vx/Ixمقاومت خروجی مدار محاسبه می گردد؛ بنابراین خواهیم
داشت:
()10
ro 1  1  g m1 ro1 ro 2
Vx





1  g m 2 1  g m1 ro 1 ro 2



Ix

Rout 

که در این رابطه  gm9و  ro1بترتیب هدایت انتقالی و مقاومت درین– سورس ترانزیستور  M1و  gm2و  ro2بترتیب
هدایت انتقالی و مقاومت  M2هستند؛ و جریان  Irefو ولتاژ  Vbiasایده آل در نظر گرفته می شوند.

ro1
gmV1
IX
gmV2
V1
ro2
+

شکل  -17مدل سیگنال کوچک سلول بایاسینگ Low Voltage

برای مقادیر بزرگ از مقاومت کانال  ro1و  ro2مقاومت خروجی  Routدر رابطه  10بمقدار  1/gm 0کاهش مییابد.

که برابر مقاومت نرمال MOSFETمی باشد .در شکل  95فرض شده که مدار نشان داده شده در شکل 94همانند یک دیود
اتصالی بوسیله جریان مرجع  Irefاست؛ بنابراین:
2
2
()11
 K 
 1 
2
2
I ref  
  n 1 Vbias  Vh    n 2 
  Vbias  Vh 
 k  1

شکل 92را در نظرمی گیریم که برای ترانزیستور  M3خواهیم داشت:

49

 K  1

2

()14

 K 
  n1
 K 1

n3  

اگر جریان درین برابر Irefباشد بر اساس رابطه  11ولتاژ گیت– سورس  M 3ایجاد میشود؛ که از  M1بسمت زمین برای
ایجاد ولتاژ Vbiasجاری میشود.
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شکل  -18سلول بایاسینگ  Low Voltageهمانند یک دیود اتصالی

شکل  -19سلول بایاسینگ  Low Voltageتقویت شده با یک طبقه گیت مشترک

 -7مدارات آینه جریان
 -1-7بایاسینگ آینه جریان کاسکد
سلول بایاسینگ  Low Voltageدر مقادیری از ولتاژ و جریان بایاس میشودکه قادر به ایجاد مقاومتهای بزرگ کانال درین
–سورس نیست .در طراحی منابع جریان و آمپلی فایرهای هدایت انتقالی سورس مشترک به مقاومتهای خروجی بزرگی نیازمندیم .

یک راه حل سری نمودن یک طبقه گیت مشترک با ترمینال خروجی درین سلول سورس مشترک است .در شکل  97مدار آینه
جریان کاسکد برای رفع مشکل فوق مشاهده می گردد .برای مثال نسبت تبدیل برای  K2٬ M2برابر M1لحاظ میشود .بصورت
ایده آل جریان  Ibiasبرابرجریان  Irefخواهد شد .از زمانی که ترانزیستور M2بایاس می گردد افزایش ولتاژ درین ترانزیستور M2
کوچکتر از  Vref-Vhخواهد بود و بنابراین  Vref  Vh  Vh / Kخواهد بود .برای ترانزیستور  M4نیز شرط

Vref  Vh  Vh / K



برقراراست.



درحالت

روشن

شدن

ولتاژهای

گیت–سورس

 Vbias  Vref  Vh  Vbias  Vh / Kاز  M1و  M5بصورت یکسان ساخته می شوند .یا بعبارتی:

()15

1 

Vo  Vh  Vh / K  1 
Vh
K
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( در گره خروجی آینهVo) طراحی شود مینیمم ولتاژ قابل پذیرشK= 2 خواهد شد؛ بنابراین برای مثال اگر آینه ای برابر
. برابر از ولتاژ آستانه کوچکتر باشد9.5 کاسکد می تواند
ROUT

Ibias

Iref

IO

Vbias

Vref

M5
M1

M3
M4
XK^2
M2
X(K/K+1)^2

0
0

0

Mirror

 مدار آینه جریان کاسکد-21 شکل

Rout 

Vx
 ro5  1  g m5 ro5 ro 4
Ix

1422  بهـار،)92 : (پیاپی1  شماره،سال پنجم

:با آنالیز مدل سیگنال کوچک خواهیم داشت

)12(

 نتیجه گیری-8
 بهعنوان منبع تغذیهmosfet در ادامه منابع ولتاژ و جریان و نحوه استفاده از.  بررسی شدmosfet ابتدا تئوری و ساختار
 در طراحی منابع تغذیه همانند منبع ولتاژ دیودی و مدار آیینه جریانmosfet  مثالهای مختلفی از کاربرد تکنولوژی.بررسی گردید
.کاسکد ارائه گردید
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پیشبینی وقوع مرگ تا  03روز بر اساس سن بیمار و حجم خونریزی
در عکس سی تی اسکن با استفاده از هوش مصنوعی
تاریخ دریافت99/17/71 :
تاریخ پذیرش99/11/17 :

نسترن کرانی ،*1محمدامیر ستاری ،2غالمحسین روشنی،3
سعید ستایشی

4

کد مقاله17619 :

چکـیده
امروزه با توجه به میزان آسیبهای مغزی که منجر به انواع خونریزی مغزی میشود نقش پررنگ دستگاه سی تی اسکن در
تصویربرداری از مغز نمایان میشود .توسط دستگاه سی تی اسکن میتوان حجم خونریزی مغزی را بدست آورد .خونریزی
مغزی میتواند منجر به نابودی سلولهای مغزی شود .در بدترین حالت خونریزی مغزی ،نتیجه میتواند منجر به مرگ شود
لذا تالشهایی باید در جهت حفظ جان بیماران مبتال به خونریزی مغزی انجام داد .هدف از این مقاله پیش بینی مرگ در
طی  01روز بر اساس عکس سی تی اسکن با استفاده از هوش مصنوعی می باشد .در صورت پیشبینی فوت بیمار مبتال به
خونریزی مغزی در طی  01روز ،الزم است که پزشک معالج مراقبتهای ویژه و طرح درمان قویتری را برای بیمار بهعمل
آورد .مشخصههای حجم خونریزی مغزی بیماران و سن آنها به عنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است و
خروجی شبکه ،زنده بودن یا فوت کردن بیماران مبتال به خونریزی مغزی در طی  01روز میباشد .دادههای مورد استفاده
شامل حجم خونریزی و سن  16بیمار مبتال به خونریزی عمیق 66 ،5بیمار مبتال به خونریزی لوبار 77 ،6بیمار مبتال به
خونریزی مخچهای 7و  9بیمار مبتال به خونریزی پونتین 8میباشد .در این مقاله از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه 2استفاده
شده است .دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتال به خونریزی عمیق حاصل از دادههای آموزش  %91/0و دادههای تست
 ، %66/1دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتال به خونریزی لوبار حاصل از دادههای آموزش  %91/6و دادههای تست ،%61
دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتال به خونریزی مخچهای حاصل از دادههای آموزش  711%و دادههای تست  ،%711و
دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتال به خونریزی پونتین حاصل از دادههای آموزش  %711و دادههای تست  %711می
باشد.
واژگـان کلـیدی :سی تی اسکن ،هوش مصنوعی ،آسیبهای مغزی ،شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

 -7گروه مهندسی برق ،دانشکده انرژی ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران (مسئول مکاتبات)
nastarankorani7597@gmail.com

 -1گروه مهندسی برق ،دانشکده انرژی ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -0گروه مهندسی برق ،دانشکده انرژی ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 -1گروه مهندسی پرتوپزشکی ،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ،تهران ،ایران
1- Deep Hemorrhage
2- Lobar Hemorrhage
3- Cerebellar Hemorrhage
4- pontine Hemorrhage
5- Multi Layer Perceptron
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 -1مقدمه
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با توجه به شیوع باالی خونریزی داخل مغزی و مرگ ناشی از آن ،بررسی میزان مرگ بر حسب سن و حجم خونریزی امری
ضروری و الزم بنظر میرسد .شایعترین علت خونریزی اولیه مغزی پرفشاری خون است که به نام خونریزی خودبخود مغزی
شناخته میشود .این نوع خونریزی عمدتا ناشی از پرفشاری خون مزمن و تغییرات دژنراتیو عروق مغزی میباشد .اما ممکن است
یک سوم موارد این نوع خونریزی در افراد با فشار خون نرمال اتفاق بیافتد] .[7خونریزی در درون بافت مغز باعث فشرده شدن و
تخریب بافتهای مجاور میشود و در صورت گسترده بودن ،به جابجایی بافتهای مغزی و فشار بر روی نواحی حیاتی ساقهی مغز
منجر خواهد شد] .[1خونریزی داخل مغزی یکی از شایعترین علل بستری در بیمارستان و مرگ در جهان است .در دو هفتهی اول
پس از خونریزی داخل مغزی میزان مرگ باالتر است .میزان مرگ برای خونریزی داخل مغزی  11تا  01درصد است .در تحقیقی
که بین سالهای 7999-1111در بیمارستان سینا واقع در تهران صورت گرفت ویژگیهای جمعیت شناختی همراه با ویژگی های
بالینی و اطالعات مربوط به عصب شناختی در  711بیمار مبتال به خونریزی مغزی اولیه بستری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل
چند متغیری مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد  11نفر مرد و  01نفر زن بودند .نتیجهی بدست آمده از این تحقیق بدین
صورت بود که حدود یک سوم مرگ و میر در دو روز اول پس از آسیب مغزی اتفاق افتاد ] .[0در مطالعهای که در سال  7966در
سینسیناتی صورت گرفت مرگ  01روزه برای  766مورد خونریزی داخل مغزی بررسی شد ،میزان مرگ  11درصد گزارش شد و
نیمی از مرگ در طی دو روز اول شروع خونریزی رخ داد .پیشبینیهای مستقل مرگ  01روزه با استفاده از تحلیلهای آماری تک
متغیره و چند متغیره انجام شد .حجم خونریزی داخل مغزی قویترین پیشبینی کننده از مرگ  01روزه برای همهی موارد
خونریزی داخل مغزی بود .با استفاده از سه دسته حجم خونریزی پارانشیمال(  1تا  01 ،19cm3تا ،61 cm3و بیشتر از 67cm3
) توسط روش سریع و آسان بیضی محاسبه شد و دو دسته مقیاس کما گالسگو( 9یا بیشتر و  6یا کمتر) مرگ و میر  01روزه به
درستی با حساسیت  96درصد پیشبینی شد] .[1موریس و همکارانش در سال  7997میزان بروز خونریزی مغزی از یک رکورد
سکته مغزی مبتنی بر جمعیتی در فرانسه را مورد مطالعه قراردادند .خونریزیها عمیق بودند و عمدتا به دلیل فشار خون باال بودند.
مرگ در ماه اول  07درصد و در طی دو سال  67درصد بود] .[0مهمترین ابزار برای تشخیص شدت آسیب و وضعیت بیمار استفاده
از سیستم ) G.C.S(Glasgow coma Scaleبرای تعیین سطح هوشیاری بیماران است که تقریبا تمامی متخصصان بر روی
این موضوع توافق نظر دارند .سیستم شماره گذاری  G.C.Sبرای تعیین سطح هوشیاری بیماران مبتال به خونریزی حاد مغزی ابداع
شده است .کمترین میزان آن  0و بیشترین میزان آن  70میباشد ] .[6در سال  7966تحقیقی در منطقه بزرگ سینسیتاتی با
جمعیتی نزدیک به  7/0میلیون نفر صورت گرفت که پروندههای پزشکی ،گزارشهای کالبدشکافی و سی تی اسکن همه بیماران
مشکوک به خونریزی داخل مغزی یا سوپراآنوویید را مورد بررسی قرار دادند .سکته مغزی یکی از دالیل مهم مرگ در میان سیاه
پوستان است و خونریزی داخل مغزی و سوپراآنوویید تقریبا نیمی از مرگ های اولیه سکته مغزی را تشکیل میدهد .این نوع سکته
مغزی ،علل مهم مرگ در میان سیاه پوستان جوان و میان سال است] .[1استفاده از عکسهای سی تی اسکن همراه با محاسبات
نرم در تمام پژوهش های قبلی قابل مشاهده است .هدف از پژوهش حاضر پیش بینی وقوع مرگ بر اساس سن بیماران و حجم
خونریزی داخل مغزی بر حسب سانتیمترمکعب میباشد .بدین منظور از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه استفاده شده است .در
صورت پیش بینی فوت بیمار مبتال به خونریزی مغزی در طی  01روز الزم است که پزشک معالج مراقبت های ویژه و طرح درمان
قویتری را برای بیمار به عمل آورد.

 -2مدلسازی
خونریزی مغزی یک نوع سکته مغزی است که باعث ایجاد انسداد شریان در مغز میشود و باعث خونریزی موضعی در بافت
های اطراف بدن میشود که در نهایت این خونریزی سلولهای مغز را میکشد .در بدترین حالت خونریزی مغزی نتیجه میتواند
مرگ باشد که بستگی به شدت خونریزی دارد .دادههای استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمایشات و مطالعات صورت گرفته
در مرجع ] [1میباشد .در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه استفاده شده است بدین صورت که سن و حجم خونریزی
به عنوان ورودی شبکه در نظر گرفته شده است و خروجی شبکه شامل اعداد ( 1مرگ افراد طی  01روز) و ( 7زنده ماندن افراد
طی 01روز) میباشد .اگر خروجی شبکه عصبی مرگ را در طی  01روز پیش بینی کند پزشک معالج طرح درمان قویتر و مراقبت-
های بیشتری را برای بیمار مبتال به خونریزی مغزی انجام میدهد .در این پژوهش  1گروه از انواع خونریزیهای مغزی مورد
بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن  1شبکه عصبی پرسپترون چندالیه طراحی شده است.
الف) خونریزی عمیق 16 :بیمار مبتال به خونریزی مغزی عمیق بررسی شده است .از بین این تعداد  17نفر در مدت 01
روز زنده ماندند و  00نفر فوت کردند .شبکه عصبی طراحی شده برای این دسته از بیماران با ورودیهای سن افراد مبتال به
خونریزی و حجم خونریزی و خروجی مرگ یا زنده بودن می باشد .دقت شبکه حاصل برای دادههای آموزش %91/0و داده های
تست%66/1میباشد .دادههای ورودی و نتایج حاصله مربوط به دادههای آموزش و تست به ترتیب در جداول  7و  1نشان داده شده
است .ماتریس خطای داده های آموزش و تست در شکلهای  7و  1آورده شده است.
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جدول -1دادههای آموزش خونریزی عمیق
بینی شده
7
7
7
7
1
1
1
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

واقعی
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
1
1
1
7
1
1
1
7
1
1
1

واقعی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خونریزی
00
97/1
91/6
77/0
19/6
01/1
71
11/6
90/0
707
61/9

91/1
91/6
90/6
711
10/6
01/1
06/6
67/6
61/1
61/0
17/7
17/9
10
11/1
61/6
66/1
90/0
69/1
66/1
60/1
16
11/1
10/6
61
61/0
97/0

بینی شده
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

واقعی
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

01
01/9
19/6
07/0
07/9
00/1
01/9
61/0
61/1
66/1
66/1
66/6
66/6
17/1
61/0
61/1
11/0
10/0
19/0
61/6
67/1
61/6
61/1
60
61/7
61/1
66/9

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1922

خروجی پیش-

خروجی

حجم
خونریزی
1/06
71/6
1/16
61/1
7/91
61/0
16/6
77/7
1/106
77/0
06/0
97/7
6/10
70/7
17/1
1/11
76/6
11/0
00
06/1
67/6
706
701
717
69/7
710

سن

خروجی پیش-

خروجی

حجم
خونریزی
6/91
1/11
71/1
16/7
0/17
19/6
1/71
0/16
6/67
1/111
77/9
16/1
00/0
6/91
1/09
6/06
6/01
71/7
7/60
1/161
7/67
0/71
0/06
07/6
7/11
0/0
0/90

سن

جدول -2داده های تست خونریزی عمیق
سن
67/1
61/1
10/0
16/0
11/0
16/1
61/6
61/6
16/1
61/0
90/1

خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

واقعی
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1

خونریزی
6/11
79/0
76
7/11
1/06
16/0
7/11
6/01
76/1
71/0
19/0

سن
11/0
01/1
00/7
09/0
60/1
61/7
11/1
16/6
19/0
61/1
61/6
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شکل – 1ماتریس دقت دادههای آموزش خونریزی عمیق

شکل –2ماتریس دقت دادههای تست خونریزی عمیق
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ب) خونریزی لوبار 66 :بیمار با خونریزی لوبار بررسی شده است .از بین این تعداد  11نفر در مدت  01روز زنده ماندند و  16نفر
فوت کردند .شبکه عصبی طراحی شده برای این دسته از بیماران با ورودیهای سن افراد مبتال به خونریزی و حجم خونریزی و
خروجی مرگ یا زنده بودن میباشد .دقت شبکه برای دادههای آموزش  91/6درصد و برای دادههای تست  %61میباشد .دادههای
ورودی و نتایج حاصله مربوط به دادههای آموزش و تست به ترتیب در جدولهای  0و  1نشان داده شده است .ماتریس خطای
دادههای آموزش و تست نیز در شکلهای  0و  1آورده شده است.
جدول -3دادههای آموزش خونریزی لوبار
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خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

واقعی
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خونریزی
6/09
71/6
71/6
10/7
19/9
61/0
716
7/06
710
17/7
61/0
01/7
90/6
11/6
700
67/1
60
69
00/6
11/1
66/1
00/0
66/1

سن
67/1
60/0
60/7
61/1
60/9
60/9
60/0
09/9
16/9
01/6
01/1
61/9
61/0
69/1
11/0
11/6
10/6
67/0
61/0
60/0
69/1
90/1
96/1

خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

واقعی
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

خونریزی
76/9
76/7
6/19
70/1
97/1
711
10/6
70/9
0/60
6/16
70/9
76/0
11/1
10/0
9/10
10/0
0/67
77/1
16/1
06/1
11/6
771
00/6

سن
07/1
00/1
11/1
19/1
11
61/1
67/7
61
60/1
60/9
60
66/6
60/6
61/1
11/0
17/1
11/7
11/6
11
16/1
10/0
16/7
91/1

جدول  -4دادههای تست خونریزی لوبار
خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
7
1
1
1
7
1
1
1

واقعی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خونریزی
16/1
16/6
79/1
61/1
69/0
90/0
10/6
61/1
61
01/6

سن
00/6
10
16/6
67/6
66/7
11/1
16/1
67/1
61/0
97

بینی شده
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

واقعی
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

01/6
01/6
06/6
61/1
61/1
11/7
11/6
10/7
16/1
67/7

شکل –4ماتریس دقت داده های تست خونریزی لوبار
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شکل – 3ماتریس دقت دادههای آموزش خونریزی لوبار

خروجی پیش-

خروجی

حجم
خونریزی
1/17
6/10
00
0/10
60/0
11/0
11/0
16/0
17/0
11/9

سن

ج) خونریزی پونتین 9 :بیمار با خونریزی پونتین بررسی شده است .از بین این تعداد  0نفر در مدت  01روز زنده ماندند و1
نفر فوت کردند .شبکه عصبی طراحی شده برای این دسته از بیماران با ورودیهای سن افراد مبتال به خونریزی و حجم خونریزی و
خروجی مرگ یا زنده بودن میباشد .دقت شبکه برای دادههای آموزش  711%و برای دادههای تست  %711میباشد .دادههای
ورودی و نتایج حاصله مربوط به دادههای آموزش و تست به ترتیب در جدولهای  0و 6نشان داده شده است .ماتریس خطای داده
های آموزش و تست نیز در شکلهای  0و 6آورده شده است.
جدول -5دادههای آموزش خونریزی پونتین
خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
1
1
1

واقعی
1
1
1

خونریزی
6/00
01/1
6/61

سن
61/0
61
10/6

خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
7

واقعی
7
7
7

خونریزی
7/00
7/11
1/0

سن
61/1
61/1
69/6

جدول  -6دادههای تست خونریزی پونتین
خروجی پیشبینی شده
7
7
1

خروجی واقعی
7
7
1

حجم خونریزی
7/11
1/176
6/70

سن
60/0
91/6
00/0
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شکل – 5ماتریس دقت دادههای آموزش خونریزی
پونتین

شکل – 6ماتریس دقت داده های تست خونریزی پونتین

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1922

د) خونریزی مخچهای 77 :بیمار مبتال به خونریزی مخچهای بررسی شده است .از بین این تعداد  1نفر در مدت  01روز
زنده ماندند و 1نفر فوت کردند .شبکه عصبی طراحی شده برای این دسته از بیماران با ورودیهای سن افراد مبتال به خونریزی و
حجم خونریزی و خروجی مرگ یا زنده بودن میباشد .دقت شبکه برای دادههای آموزش %711و برای دادههای تست  %711می
باشد .دادههای ورودی و نتایج حاصله مربوط به دادههای آموزش و تست به ترتیب در جدول  1و  6نشان داده شده است .ماتریس
خطای داده های آموزش و تست در شکلهای  1و  6آورده شده است.
جدول  -7دادههای آموزش خونریزی مخچهای
خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
1
1
1
1

واقعی
1
1
1
1

خونریزی
67/7
11/1
16/7
66/0

سن
17/6
16
01/6
61/0

خروجی پیش-

خروجی

حجم

بینی شده
7
7
1
1

واقعی
7
7
1
1

خونریزی
00/1
66/1
00/6
00/7

جدول -8دادههای تست خونریزی مخچهای
خروجی پیشبینی شده
7
7
1

66

خروجی واقعی
7
7
1

حجم خونریزی
60
11/6
61/1

سن
00
06
11/7

سن
09/1
11/9
01/6
61/9

شکل -7ماتریس دقت دادههای آموزش خونریزی

شکل -8ماتریس دقت دادههای خونریزی مخچهای

مخچهای

نتیجه گیری
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)92 :بهـار 1922

خونریزی داخل مغزی اولیه یکی از شایعترین علل بستری در بیمارستان و مرگ در جهان است .در این مقاله پیش بینی مرگ
در طی  01روز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است .در صورت پیش بینی فوت بیمار مبتال به خونریزی مغزی در
طی  01روز  ،الزم است که پزشک معالج مراقبتهای ویژه و طرح درمان قویتری را برای بیمار بهعمل آورد .مشخصههای حجم
خونریزی مغزی بیماران و سن آن ها به عنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است و خروجی شبکه زنده بودن یا فوت
کردن بیماران مبتال به خونریزی مغزی در طی  01روز میباشد .دادههای مورد استفاده شامل حجم خونریزی و سن  16بیمار مبتال
به خونریزی عمیق 66 ،بیمار مبتال به خونریزی لوبار 77 ،بیمار مبتال به خونریزی مخچهای و  9بیمار مبتال به خونریزی پونتین می
باشد .در این مقاله از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه استفاده شده است .دقت شبکه عصبی برای بیماران مبتال به خونریزی عمیق
حاصل از دادههای آموزش  ، %91/0دادههای تست  ، %66/1برای بیماران مبتال به خونریزی لوبار حاصل از دادههای آموزش
 ، %91/6دادههای تست  ، %61برای بیماران مبتال به خونریزی مخچهای حاصل از دادههای آموزش  ، %711دادههای تست %711
و همچنین برای بیماران مبتال به خونریزی پونتین حاصل از دادههای آموزش  %711و دادههای تست  %711می باشد.
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طراحی و شبیهسازی اینورتر  31سطحی تکفاز سلول U

محسن یحیی آبادی ،1علی اصغر شجاعی ،*2سامان طوسی،3
احسان دشتبانی
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چکـیده
در این مقاله با استفاده از مدوالسیون چند حاملی و سلول  Uیک اینورتر  51سطحی تکفاز ارائه شده است .شبیهسازی در
سیمولینک نرمافزار متلب انجام شده است .خروجی ولتاژ و جریان اینورتر در بار ثابت و متغیر در اسکوپ نشان داده
میشود .همچنین اعوجاج هارمونیک کل یا  THDاینورتر محاسبه و نمایش داده میشود .روش مدوالسیون چند سطحی
یکی از روشهای رایج در تولید پالس برای کلیدها میباشد .معموالً برای تولید پالس سوئیچها موج مثلثی حامل با موج
مرجع که یک موج سینوسی با فرکانس مطلوب و مورد نظر خروجی میباشد مقایسه میشود و این پالسها تولید میشوند
و به سوییچها اعمال میگردد .در این کار اینورتر  9سوئیچ و  51موج حامل و  1منبع تغذیه  DCدارد .این کار با اینورتر
 51سطحی  CH-Bتکفاز مقایسه میشود و نشان داده میشود که عملکرد اینورتر در این مقاله بهبود داده شده است.

واژگـان کلـیدی :اینورتر ،چند حاملی ،سوییچینگ ،مبدل.

 -1گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.
 -9گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران( .مسئول مکاتبات)
a.shojaei@iau-neyshabur.ac.ir

 -6گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.

 -4گروه برق ،دانشکده فنی مهندسی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران.
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اینورترها در مکانهایی که ولتاژ  DCبه عنوان منبع تغذیه میباشد ،مانند باتری ها و پنل های خورشیدی ،و مصرف کننده
توسط ولتاژ متناوب یا اصطالحا بار  ACهست مورد استفاده قرار می گیرند ،بعبارت دیگر اینورتر عمل معکوس سازی را انجام می
دهد و ولتاژ  DCمنبع را به ولتاژ  ACبا مقدار موثر قابل تنظیم تبدیل می کند .البته اینورتر های  CH-Bبا  2سوئیچ خیلی
مرسوم هستند ولی امروزه با توجه به کاهش قیمت ادوات نمیه هادی اینورترهای چند سطحی جایگزین مناسبی برای تولیدات
قدیمی هستند[5و1و.]1
در مقاالت تمرکز در روشهای مدوالسیون است .مولفهی مهم و قابل توجه شامل کاهش قطعات ،کاهش پیچیدگی طراحی و
ساخت اینورتر میباشد  .هر چقدر که تعداد کلیدها کاهش پیدا کند تلفات سوییچینگ و هزینه ساخت کاهش می یابد .اینورتر های
چند سطحی در کارهای صنعتی مختلف از تک فاز و سه فاز ،توان کم ،توان متوسط و توان باال کاربرد دارند]51-1[.
در بیشتر اینورتر های صنعتی از یک یا دو منبع  DCاستفاده میشود .استفاده از منابع  DCبیشتر برای افزایش تعداد سطح
اینورتر هزینه بر میباشد .هر منبع  DCدر اینورتر یک ترانسفورماتور و یک پل دیودی مجزا نیاز دارد .]57-52[.تعدادی از
توپولوژیهای  CH-Bکه منابع مجزا ی  DCدارند در کاربردهای توان باال مورد استفاده قرار می گیرند .تکنولوژی  CH-Bکمک
می کند که ولتاژ بین سلول ها تقسیم شود از این رو مولفه های سوئیچ ها میتوان ولتاژ متوسط و یا پایین تری داشته باشند-11[.
]11
در این مقاله یک اینورتر  51سطحی تکفاز با  9کلید و  51کریر و سه منبع ولتاژ طراحی شده است .در نمونه ی مشابه که از
فناوری  CH-Bاستفاده میکند دارای تعداد کلید های کمتر و همچنین  THDبهتری در ولتاژ و جریان خروجی میباشد .درقسمت
دوم مدار پیشنهادی برای اینوتر  51سطحی با  9کلید نمایش داده شده است .قسمت سوم به توضیح مدوالسیون چند سطحی و
نحوه ی تولید پالس برای سوییچها می پردازد .قسمت چهارم نتایج شبیهسازی در بارهای مختلف ،محاسبه ی  THDو مقایسه با
اینورتر  51سطحی  CH_Bآورده شده است.

 -2طراحی اینورتر  13سطحی با کلید های کاهش یافته
در این مقاله با استفاده از  9سوئیچ و سه منبع ولتاژ یک اینورتر  51سطحی تکفاز طراحی شده است ،درشکل  5می بینید.
منابع ولتاژ برای اینورتر طراحی شده در این کار با توجه به رابطه ی ( )5انتخاب می شوند.
𝑣1 = 2𝑣2 = 4𝑣3
() 1
با تغییر ولتاژ منابع باتوجه به رابطه ( )5و تغییر ضریب مدوالسیون می توان ولتاژ موثر دلخواه را در خروجی اینورتر ایجاد کرد.
در این کار  v1=100v, v2=50, v3=25vمیباشد.
در این مقاله از مدوالسیون چند سطحی  PWMبرای تولید موج کلید زنی جهت سوییچینگ استفاده شده است که در بخش
 1به توضیح آن پرداخته میشود.
a

il
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+

T1
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Vab
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شکل  – 1اینورتر  13سطحی با  8سوییچ و سه منبع ولتاژ
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 -3تولید موج کریر با مدوالسیون عرض پالس چند سطحی
در این مقاله برای تولید پالس سوییچینگ کلید ها از مدوالسیون چند سطحی استفاده شده است .با رجوع به رابطه ی ()1
تعداد کریر ها با توجه به تعداد سطح های اینورتر بدست می آید.
N=L-1
() 9
در این رابطه  nتعداد کریرهای الزم و  Lتعداد سطح ولتاژ خروجی اینورتر میباشد .در این کار  L=13و  n=12میباشد .موج
کریر یک موج مثلثی انتخاب میشود که با توجه به رابطه( )1دامنه آن مشخص میشود.
acr=2/n
()6
در رابطه ( acr )1دامنه موج و  nتعداد سطح میباشد .در این کار  acr=1/6میشود که این دوازده موج بین  5تا  -5تقسیم
می شوند .سیگنال مرجع یک موج سینوسی با فرکانس  frو دامنه  mrبین  -5تا  5در نظر گرفته میشود که با تغییر دامنه ولتاژ
مرجع دامنه ی ولتاژ خروجی اینورتر تغییر می کند .با مقایسه موج مرجع و موج های کریر پالس های سوییچینگ تولید میشود .در
این کار فرکانس موج مرجع  fr=60Hzو دامنهی آن(ضریب مدوالسیون)  mr=0.8vو فرکانس کریرها fcr=2000Hz
میباشد .شکل 1را ببینید.

با مقایسه موج مرجع با موجهای کریر پالس های سوئیچینگ برای  9کلید ایجاد میشود .اگر موج مرجع از موج کریر کمتر
باشد منطق  5و اگر بیشتر باشد منطق صفر میشود .موج مرجع یک موج سینوسی با فرکانس مطلوب خروجی میباشد ،موج کریر
یک موج مثلثی در نظر گرفته میشود .در شکل  1نحوه تولید پالس برای سوییچها و مقایسه ی موج مرجع با موج کریر نشان داده
شده است.
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شکل  –2نمایش موج کریر چند سطحی و موج مرجع

شکل - 3مقایسه موج مرجع با موج کریر و تولید پالس سوییچینگ.

در شکل  2پالس های اعمالی به سوئیچ ها نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه می کنید فرکانس سوییچینگ
سوییچها متفاوت هست.
36

شکل  –4پالسهای اعمالی به  8کلید.
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نحوه ترتیب سوییچینگ و نحوه ایجاد سطوح ولتاژ در خروجی به جدول  5رجوع کنید .به طور مثال زمانی که سوییچهای
5و1و6و 9زده شود در خروجی مجموع ولتاژ های  v1,v2,v3ایجاد میشود وبه همین صورت برای حالت دیگر به این ترتیب 51
سطح ولتاژ در خروجی ایجاد می گردد.
جدول  –1ترتیب سوئیچینگ جهت ایجاد ولتاژ خروجی اینورتر.
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 -4نتایج شبیهسازی و مقایسه با اینورتر CH_B
شبیهسازی در نرمافزار متلب انجام و بار اهمی  11اهم و بار سلفی  11میلی هانری در نظر گرفته شده است .در شکل  2ولتاژ و
در شکل  1جریان خروجی اینورتر طراحی شده در این مقاله نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه می کنید ولتاژ خروجی
دارای  51سطح میباشد که به شکل موج سینوسی بسیار نزدیک هست و همچنین یک بار سلفی کوچک  11میلی هانری جریان
خروجی مشابه موج سینوسی میباشد و دارای هارمونیک بسیار پایین و نیازی به اضافه کردین فیلتر در خروجی نیست.
در شکل  6به ازای  11درصد کاهش بار شکل موج ولتاژ و جریان بار خروجی اینورتر طراحی شده نمایش داده شده است.
شکل موج آبی رنگ مربوط به ولتاژ خروجی و شکل موج قرمز رنگ مربوط به جریان بار خروجی میباشد .همانطور که نشان داده
شده است ولتاژ خروجی به ازای  11درصد کاهش بار پایدار و ولتاژخروجی در اثر کاهش  11درصدی بار ثابت میباشد.
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شکل  -4ولتاژ خروجی اینورتر 11سطحی طراحی شده در این مقاله.
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شکل  -5جریان بار اینورتر  11سطحی طراحی شده در این مقاله.

شکل  -6شکل موج ولتاژ و جریان بار خروجی اینورتر طراحی شده در این مقاله به ازای  05درصد کاهش بار.
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یکی از پارامترهای مهم در طراحی اینورتر اعوجاج هارمونیک کلی  THDمیباشد .در شکل THD ،7ولتاژ اینورتر 51
سطحی طراحی شده و در شکل  THD ،9ولتاژ اینورتر  51سطحی  CH-Bنمایش داده شده است .همانطور که مشاهده می کنید
اینورتر طراحی شده دارای  THDولتاژ کمتر از  51درصد میباشد که تقریبا  11درصد نسبت به اینورتر  CH-Bبهبود داشته
است.
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شکل  -7آنالیز  fftاینورتر  11سطحی طراحی شده برای ولتاژ خروجی.

شکل  -8آنالیز  fftاینورتر  11سطحی  CH-Bبرای ولتاژ خروجی.

در شکل  8آنالیز  fftبرای بدست آوردن  THDجریان اینورتر  51سطحی طراحی شده در این مقاله آمده است که کمتر از 7
درصد میباشد.
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. سطحی طراحی شده برای جریان بار خروجی13  اینورترfft  آنالیز-9 شکل

. نشان داده شده استCH-B  سطحی ارائه شده در این مقاله و اینورتر51  مقایسه ای بین اینورتر1 در جدول
.CH-B  مقایسه پارامترهای بین اینورتر ارائه شده و-2 جدول
CH-B اینورتر

12
51
17.17
56.72

اینورتر ارائه شده
9
51
52.67
6.12

تعداد کلید ها
تعداد کریر ها
برای ولتاژTHD
 برای جریانTHD

 نتیجهگیری-0
 بهتر و کلیدهای کمتریTHD  دارایCH-B  کلید نسبت به اینورتر9 در این کار نشان داده شد که اینورتر طراحی شده با
 سطحی نمایش داده51  همچنین یک طرح جدید برای برای اینورتر.میباشد که کاهش هزینه در ساخت اینورتر را به همراه دارد
.شده است
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