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 منابع فلیکرری موجرود در، بهمنظور کاهش فلیکر. فلیکر ولتاژ به نوسانات فرکانس پایین مدولهشده بر یک موج حامل ولتاژ گفته میشود:چکی ده
 روش جدیدی بر پایه تئوری توان فلیکری و تبدیل موجک و دمدوالسیون همدوس بررای مشر، در این پژوهش.شبکه بایستی شناسایی گردند
 دمدوالسریون همردوس و تبردیل. نمودن محل دقیق منبع فلیکر تکی یا چندتایی در شبکههای قدرت با چندین منبع فلیکر پیشنهاد شرده اسر
 اقردام بره،"FPW" " وFPM"  سرسس برا مفرفری دو پرارامتر.موجک برای دمدوالسیون مؤلفههای فرکانسی فلیکری از موج اصلی شبکه بهکاررفتهاند
 همچنرین روش. شناسایی محل دقیق منابع فلیکری در شبکه و تفیین میزان اثرات آنها بر روی بینایی انسان و تجهیزات الکترونیکی شرده اسر
 شبکه، برای ارزیابی روش پیشنهادی. میزان مشارک تکتک منابع فلیکر را در سطح فلیکر ولتاژ کل در نقطه مشترک باسبار تفیین مینماید،فوق
 دق روش، نتایج شبیهسازی.  در سیمولینک متلب شبیهسازی شده و روش فوق جه تش ی منابع فلیکر بهکارگرفته شده اسIEEE  باسه69
.پیشنهادی را در شناسایی محل دقیق منابع فلیکر و همچنین تفیین میزان سهم هر یک از منابع در فلیکر ولتاژ هر یک از شینهها را نشان میدهد
. سهم فلیکری، تبدیل موجک، توان فلیکر،منابع فلیکر

 تش ی، نوسانات ولتاژ، کیفی توان:واژههای کلیدی

Identification of the Flicker Sources Location on Power
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Abstract: Voltage flicker is referred to low frequency fluctuations modulated on the basis of voltage signal. Flicker mitigation needs
identification of the flicker sources. In this paper a new method based on flicker power theory and wavelet transform and coherent
phase demodulation is proposed to identify the locations of single and multiple flicker sources in a multiflicker source power
network. The coherent phase demodulation and wavelet transform are utilized for demodulation flicker frequency components from
main signal. Then by introducing of two parameters, “FPM” and “FPW”, in order to identify the exact location of flicker sources on
the network and evaluation of their effects on the human vision and electronic equipment. The method also evaluates the
contributions of individual flicker source to global voltage flicker level of a common coupling bus bar. To examine the proposed
method, the IEEE 13-Bus system is simulated in Matlab/Simulink and this method is used to identify flicker sources. The simulation
results in indicating the accuracy of the proposed method to identify the exact location of flicker sources, and determine the
contribution of each sources in voltage flicker of each bus bar.
Keywords: Power quality, voltage fluctuations, flicker source identification, flicker power, wavelet transform, flicker contributions.
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 -1مقدمه
امروزه شرک های برق سفی دارند ترا تغذیرهای برا کیفیر براال بررای
مشترکین خود فراهم آورند .گرچه بنا به دالیل م تلف ،مشترکین برق
با حوادث غیرقابلانتظار در تغذیه خود روبرو میشوند .این حروادث بره
دالیل گوناگون مانند قطع مدارها و یا عملکررد نادرسر تجهیرزات ر
میدهد .بدینترتیب رویدادهای کیفی توان هم برای شرک های بررق
و هم برای مشترکین برق به یک مشکل در حال افزایش تبردیل شرده
اس .
به دالیل شکایات مشترکین ،پدیده نوسرانات ولتراژ (فلیکرر ولتراژ
دارای اهمی بیشتری شده اسر ] .[6فلیکرر ولتراژ درواقرع تغییررات
دورهای یا تصادفی با دامنه کم ولتاژ اس که از بارهای سنگینی ماننرد
موتورها ،کورههای قوس الکتریکری ،کارخانرههای فروالد و جوشرکاری
ناشی میشود ] 9 ،8و  . [7مزارع بادی نیز مولد نوسان ولتاژ هستند ]،1
 1و .[ 4
مطابق استاندارد ] [2IEC 61 000-4-15وقتی دامنه نوسانات ولتراژ
برای فرکانس مفینی ( 4/1ترا  91هرترز از مقردار مش صری (±%64
فراتر رود این نوسانات توسط چشم انسان بهعنوان یک اغتشاش ،قابرل
تش ی اس و به چشم انسان آزار مریرسراند .ایرن نوسرانات ،ترثثیر
مستقیمی بر روی فلیکر المپ دارد .بهعالوه ،این پدیرده سربب برخری
اغتشاشرات در سیسرتمهای تلویزیرونی و عملکررد نادرسر تجهیرزات
بیمارسررتانی ازجملرره سیسررتمهای  ICUو ( CCUایررن تجهیررزات در
دامنههای متفاوت منبع ولتاژ ،گزارشهای متفاوتی از حال بیماران ارائه
میدهند میشود.
تاکنون روشهای م تلفی جه شناسایی پدیرده فلیکرر از دیگرر
اغتشاشات شبکه پیشنهاد گردیده که از آن جملره مریتروان بره روش
پیشنهادشده در ] [3اشاره نمود که در آن از تبدیل  Sبررای شناسرایی
اغتشاشات کیفی توان بهره گرفته شرده اسر  .همچنرین روشهرای
اندازهگیری م تلفی برای تفیین سطح فلیکر پیشنهاد شرده اسر کره
جرامعترین و رایجتررین روش در اسرتاندارد  IEC 61 000-4-15آمرده
اس  .در این روش مقرادیر شراخ های کوتاهمردت ( Pstو بلندمردت
( Pltفلیکر اندازهگیری میشود .متثسفانه هردوی این شاخ ها ،مقدار
فلیکر در نقطه مانیتورینگ را بردون هیچگونره اطالعری دربراره جهر
فلیکر در شبکه قدرت ارائه میدهند .بهعالوه ایرن مقرادیر نمریتواننرد
منبع فلیکر غالب را شناسایی نمایند .تش ی منبع فلیکر ،بهخصرو
منبع فلیکر غالب از مهمترین عواملی اس کره هرم بررای شررک های
برق و هم برای مشترکین مورد توجه اس  .در حقیقر اولرین گرام در
پروسه کاهش فلیکر ،تش ی منابع فلیکر موجود در شبکه اس .
در این خصو مقاالت متفددی منتشر شده اس کره مبتنری برر
اسررتاندارد  IECنیسررتند ] .[64-64روش پیشنهادشررده در ] 62و [63
یک رویکرد تحلیلی برای تفیین جه منبرع فلیکرر نسرب بره نقطره
مانیتورینگ ارائه میدهد که مشابه همران روش موجرود در اسرتاندارد
 IEC 61 000-4-15اس  .هر دوی این مقاالت بر پایه یک کمی جدید
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تش ی

محل منابع فلیکر . . .

به نام «توان فلیکر» بنا شدهاند .در روش پیشنهادشرده در ایرن مقالره،
بهدلیل محاسبه دقیق دامنه و اندازه فاز ،عالوه بر مکانیابی دقیق منابع
فلیکر ،تفیین میزان سهم مشرارک هرر یرک از منرابع ،نیرز در نقطره
مانیتورینررگ ،قابررل دسترسرری اس ر  .همچنررین از آنجرراییکرره روش
پیشنهادی مبتنی بر استاندارد  IEC 61 000-4-15مریباشرد مریتروان
میزان اثر تکتک منابع را بر روی سیستم بینایی انسان تشر ی داده
و اقدام به جبران و بهبود شبکه با کمترین هزینه نمود.
توان فلیکر با انتگرالگیری از حاصلضرر پروش دامنره ولتراژ در
دامنه جریان محاسبه میشرود .پروش سریگنال مدولهشرده برا فراینرد
دمدوالسیون و با استفاده از چند فیلتر مناسب بهدس مریآیرد .بررای
تفیین جه منبع فلیکر ،از عالم توان فلیکر استفاده میشود .عالم
مثب نشان میدهد یک منبع فلیکر در باالدس نقطه مانیتورینگ قرار
دارد و عالم منفی نشاندهنده وجود یک منبع فلیکر در پاییندسر
نقطه مانیتورینگ اس  .یکی از مفایب ایرن دو روش ] 62و  [63تولیرد
مؤلفههای فرکانسی پایین اضافی در پنجره فرکانسی فلیکرر اسر کره
سبب میشود تا قانون جمع آثار برای دو سیگنال فلیکر صح نداشته
باشد.
از طرف دیگر زمانی که در یک شبکه قدرت چنردین منبرع فلیکرر
موجود باشد یافتن منبع فلیکر غالب از مهمترین موضوعات مریباشرد.
هر وق مشرکل فلیکرر ر دهرد شررک بررق برا شرکایاتی از جانرب
مشترکین و حتی درخواس برای کراهش فلیکرر روبررو خواهرد شرد.
درنتیجه ،شرک برق بایستی منبع فلیکر غالب را بهطور کامل و دقیرق
بیابد و مسرئول ایجراد فلیکرر را در شربکه شناسرایی نمایرد .برهعالوه
مشترکین میخواهند از اینکه خود آنها ،منبرع تولیرد فلیکرر هسرتند
اطمینان کامل داشته باشند .هرگونه چالش و ابهام در خصرو منشرث
تولید فلیکر ،فرآیند جبرانسازی فلیکر را به تثخیر مریانردازد .پرس از
آنکه منبع فلیکر شناسایی شد امکان تفیین اینکه چه کسری (شررک
برق یا مشترکین مسئول تولید فلیکر هستند ،وجود خواهد داش .
جه بهبود روشهای موجود در ] 62و  [63در ] [84یک الگوریتم
جدید بر پایه آشکارساز همدوس پیشنهاد شرده اسر  .امرا روشهرای
قبلی تنها یرک مقردار بررای تروان فلیکرر در نقطره مانیتورینرگ ارائره
میدهند .بنابراین ،این روشها فقط منبع فلیکر غالب و جه فلیکرر را
شناسایی کرده و در شبکههای دارای چندین منبع فلیکر قادر به تفیین
محل و سهم هر یک از منابع فلیکر موجود در شبکه قدرت نیستند .در
] ،[86نواق روشهای قبلی برطرف گردیده ولی این روش نیز بهدلیل
اثر فیلتر  IECبر روی نوسانات فلیکری ولتاژ و جریان ،در پارهای اوقات،
قادر به شناسایی منبع فلیکر در شبکه نمیباشد و ثانیًا هیچ اطالعری از
میزان اثر هر یک از منابع فلیکر بر مقدار فلیکر ولتراژ کرل یرک شرینه
خا ارائه نمیدهد.
در این پژوهش ،برای شناسایی تفرداد و محرل هرر یرک از منرابع
فلیکری موجود در شبکه قدرت ،روشهای قبلی شناسایی منابع فلیکرر
بهبود داده شده اس ؛ بهگونهای که روش جدید ،قادر به ردیابی کامرل
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هر یک از منابع فلیکر در شبکه میباشد و همچنین ،روش فروق سرهم
هر یک از منابع فلیکر را در سطح کل فلیکر ولتاژ شینه ارزیابی میکند.
تبدیل موجک برای است راج چندین مؤلفه فرکانسری فلیکرر برههمراه
دامنه و اختالففاز آنها از سیگنال اصرلی فلیکرر مرورد اسرتفاده قررار
گرفته اس .
این روش قرادر بره محاسربه تروان فلیکرر هرر یرک از مؤلفرههای
فرکانسی بهطور جداگانه خواهد بود که بهکمک آنهرا مریتروان محرل
دقیق منابع فلیکر را شناسایی نمود .عالوهبر شناسایی محل دقیق منابع
فلیکررر ،روش پیشنهادشررده ،مقرردار دامنرره فلیکررر ولترراژ را بررههمراه
اختالففاز بهازای فرکانسهای مجزا تفیین مینماید کره برهکمک ایرن
روش قادر خواهیم بود اطالع دقیقی از تثثیر هر یک از منابع برر فلیکرر
ولتاژ هر یک از باسبارها داشته باشیم.

 -2تئوری توان فلیکر
تئوری توان فلیکر بر دو اصل زیر استوار میباشد ]:[62
 یک منبع فلیکر سبب ایجاد تغییراتی در پوش سریگنالهایولتاژ و جریان (مدوالسریون دامنره در نقطره مانیتورینرگ
میشود.
 اگر جه شارش فلیکر بهسم باالدس باشد ،تغییررات درولتاژ و جریان همفاز و اگر منبع فلیکر در پاییندس نقطره
مانیتورینگ باشد ،اختالففاز تغییرات ولتراژ و جریران 624
درجه اس .
اگر سیگنالهای ولتاژ و جریران مدوالسریون دامنره ( AMباشرند
میتوان آنها را بهصورت زیر بیان نمود:
) u (t )  U m  mu (t ) cos( s t  

(1

) i (t )   I m  mi (t ) cos(s t  

) I m cos(st  

در مفررررادالت فرررروق )  U m cos(st  و
بهترتیب مؤلفههای اصلی سیگنالهای حامل ولتراژ و جریران هسرتند.
همچنررین ) mu (tو ) m i (tمؤلفررههای فلیکررری ولترراژ و جریرران
(نوسانات فرکانس پایین هستند که بفد از دمدوالسیون مفادالت (6
و حذف موجهای اصرلی ،در دسرترس خواهنرد برود .حرال اگرر فیلترر
حساسی موجود در استاندارد  IEC 61 000-4-15را مانند شکل  6برر
روی )  mu (tو )  m i (tاعمال گردد نتیجه تولید مؤلفههای )  mu (tو
)  mi (tمیشود که از روی آنها ،توان فلیکر لحظهای ) FP(tبهصرورت
زیر تفریف میشود:
) FP (t )  mu (t ).m i (t
(8

تش ی

محل منابع فلیکر . . .

حال توان فلیکر بهصورت زیر بیان میشود:

t T
FP   mu ( ).mi ( )d
t

(9

در آن  Tزمان انتگرالگیری اس  .عالم مثبر تروان فلیکرر
نشاندهنده وجود منبع فلیکر در باالدس اسر و عالمر منفری FP
نشان میدهد کره منبرع فلیکرری در پاییندسر نقطره مانیتورینرگ
موجود اس ] 62و .[63
FP

 -3مدل نمودن فلیکر
نوسانات ولتاژ (فلیکر در اثر بارهای نوسانی سنگین ایجاد میشرود .برا
توجه به مش صات بار ،رفتار آن میتواند متفاوت باشد .با وجود این ،در
یک دوره کوتاه ،فلیکر ولتاژ را میتوان توسط یک فرمرول مدوالسریون
دامنه تقریب زد ] .[88با فرض فوق ،فلیکر ولتاژ را میتوان بهصورت زیر
بیان نمود:
]) u (t )  2 [U  U Sin(2 f t 
s
m
m
m
.cos(2 ft   )  2U cos(2 ft   ) 
s

(4

m sin [2 (f  f )t   ] 
m
m
2

U

] m sin [2  (f  f )t  
m
m
2

U





که در آن  USمقدار متوسط مرجع سیگنال شبکه بدون فلیکرر،
فرکانس شبکه fm ،فرکانس مؤلفره mام فلیکرر Um ،دامنره مؤلفره mام
فلیکر α ،و  αmبهترتیب اختالففاز سیگنال اصلی و مؤلفره mام فلیکرر
میباشند.
شکلموج ساده فلیکر و پوش مربوط به آن در شکل  8نشران داده
شررده اسرر (شررکلموج فلیکررری دارای دو مؤلفرره بررا دامنرره 64Vو
فرکانسهای  64و  84هرتز میباشد و فرکانس شبکه  14هرتز اس .
fb

شکل  :2شکل موج ساده فلیکر ولتاژ

 -4روش پیشنهادی
شکل  :1بلوک دیاگرام محاسبه توان فلیکر لحظهای
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در شبکههایی با چنرد منبرع فلیکرر ،تشر ی منرابع فلیکرر ،یکری از
مهمترین چالشها میباشد .در روشهای قبلی تنها منبع فلیکرر غالرب
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در نظر گرفته میشد و این روشها هیچگونه اطالعراتی دربراره تفرداد،
مکان و سهم هریک از منابع فلیکر ارائه نمیدادند .در این مقالره ،یرک
روش جدید مبتنی بر پایه تئوری توان فلیکر و تبدیل موجک پیشرنهاد
شده اس که توانایی مکانیابی منرابع فلیکرر را بهصرورت مجرزا دارد.
عالوه بر این ،روش پیشنهادی میتواند سهم فلیکر هر شاخه متصل بره
باسبار را بهدس دهد.
بلوکدیاگرام الگوریتم پیشنهادی در شکل  9نشان داده شده اس .

تش ی

محل منابع فلیکر . . .

 -1-4بلوک  –1A/1Bتبدیل موجک
اخیرًا تبدیل موجک به یکی از شناختهترین ابزارهای مفیرد در تحلیرل
سیستمهای قدرت تبدیل شده اس که مشرکالت  FFTرا نردارد .اگرر
) X(tیک سیگنال متغیر با زمان باشد ،تبدیل موجک پیوسته بهصورت
زیر تفریف میشود:
t 
 1 
(*CWT ( ,b )  b 2  X (t )
)dt
b

پارامترهای انتقال و مقیراس هسرتند .ترابع )λ(t

(5

که  τو  bبهترتیب
تابع موجک و ) λ*(tمزدوج ) λ(tاس  .تابع موجک بایرد در رابطره زیرر
نیز صدق نماید:


  (t )dt  0

(6



شکل  :3بلوکدیاگرام روش پیشنهادی

سیگنالهای ورودی u(t) ،و ) ،i(tسیگنالهای اندازهگیریشده ولتاژ
و جریرران در نقطرره مانیتورینررگ هسررتند .بلوکهررای  6A/6Bفرآینررد
دمدوالسیون را توسط تبدیل موجرک و دمدوالسریون همردوس انجرام
میدهند .خروجی این بلوکها ،نوسانات فرکانس پایین مدولهشرده برر
روی سیگنالهای ورودی هستند که از سیگنال پایه (حامل اسرت راج
شدهاند .این نوسانات همراه با فرکانسهایشان جدا میشوند.
سسس این سیگنالهای مجزا که برا دامنره ،فرکرانس و زاویره فراز
میشوند ،در بلوکهای  8A/8Bبر اساس چگونگی پاسخ چشم
مش
انسان به فلیکر ،فیلتر میشوند .فیلترر میانگرذر در ایرن بلروک ،فیلترر
حساسی با تابع تبدیل موجود در استاندارد  IEC 61 000-4-15اسر ،
سیگنالهای فیلترشده (خروجی بلوکهرای  8A/8Bچگرونگی پاسرخ
انسان به فلیکرر را نشران مریدهنرد .درنهایر  ،در بلوکهرای 9A/9B
توانهای فلیکری ،برای تمام فرکانسهای فلیکرری موجرود ،بهصرورت
مجزا محاسبه میشود.
اگر عالم توان فلیکر مثب باشد ،یفنی منبع فلیکر در باالدسر
نقطه مانیتورینگ قرار دارد .اما عالم منفی برای تروان فلیکرر ،نشران
میدهد که منبع فلیکر در پاییندس نقطره مانیتورینرگ وجرود دارد.
بهعبارتدیگر ،دامنه تروان فلیکرر ،درجره همبسرتگی برین پوشهرای
سیگنالهای ولتاژ و جریان را نشان میدهد .با محاسبه دامنره ولتراژ و
توانهای فلیکری در شاخههای متصل به یک باسبار ،سهم شاخهها در
فلیکر موجود در باسبارها تفیین میشود .فلیکرر برا دامنره بیشرتر ،در
سطح فلیکر باسبار سهم بیشتری دارد .در ادامه جزئیات بیشتر بلوکها
توضیح داده میشود.

Serial no. 82

برای تحلیل پدیدههای م تلف شربکههای قردرت ،توابرع موجرک
م تلفی پیشنهاد شده اس که از آن جمله میتوان به تروابفی ماننرد
 Morlet ،Symletو  Daubechiesاشاره نمود .قابلی هر تابع ،به پدیرده
مورد بررسی ،بسرتگی دارد ] .[82-88در ایرن مقالره ،موجرک گوسری
جه تش ی فرکانس و اختالففراز سریگنال حامرل ،انت را شرده
اس  .موجک گوسی حال نمایی داشته و حرول نقطره صرفر متقرارن
اس و در رابطره  1صردق مریکنرد .موجرک گوسری بررای تشر ی
فرکانسهای م تلف یک سیگنال ،انفطافپذیر بروده و از ایرنرو بررای
تحلیل فلیکر بسیار مناسب خواهد بود ] .[81رابطه تابع موجک گوسری
مطابق مفادله زیر اس :
(7
2
)  (t )  exp( j 2 F0t  0.5t

که در آن  F0فرکانس نوسان موجک بوده که در این مقالره برابرر
 81πدر نظر گرفته شده اس .
شکل گسسته تبدیل موجک مورد استفاده در این مقالره بهصرورت
زیر میباشد:
(8

CW T (b , iT s ) 
Nb
 ( n  i )T s N dw .T s 
T s .  u (nT s ). * 


b
2


n 1

که ) u(nTsو ) λ(nTsبهترتیب شکل موجهای نمونرهبرداریشرده ) u(tو
) λ(tهستند Nb .برابر با  b×Ndwاس  .اگر یک سیگنال با پنجره تحلیل
 Tdsبا دورهی Tsنمونهبرداری شود ،آنگاه تفداد نمونهها برابرر اسر برا:
T ds
Ts

 N ds و فرکانس نمونهبرداری برابرر برا

1
Ts

 f s خواهرد برود.

حال اگرر ترابع موجرک نیرز برا فرکرانس fsنمونرهبرداری شرود آنگراه
T dw
Ts

 N dw اس

که  Tdwو  Ndwبه ترتیرب طرول پنجرره تحلیرل و

تفداد نمونههای تابع موجک را نشان میدهنرد و  Na=Ndw.aاسر  .در
این مقاله  Ts=4/446و  Tdw=6487در نظر گرفته شده اس .
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در اندازهگیریهای سیگنال ،غالبًا فرکرانس نمونرهبرداری و پنجرره
فرکانسی آن ثاب در نظرر گرفتره مریشرود .بررای چنرین سرناریویی،
) CWT(b,iTsمیتواند عمالً با ) CWT(bتلقی گردد.

تش ی

محل منابع فلیکر . . .

نمود Bk .بهدس آمده جه نرمالسرازی مرورد اسرتفاده قررار خواهرد
گرف  .با مقایسه ایرن  Bkو  Bkفرکرانس واقفری شربکه ،مقردار دامنره
فرکانس شبکه ،بهدس میآید.

 -1-1-4محاسبات مشخصات سیگنال شبکه
محاسبه فرکانس شبکه بهعنوان پیشنیازی در ارزیابی اجزای فرکرانس
فلیکر ،مورد نیاز میباشد .برای هر فرکانس دل واه از شبکه ،ابتدا بایرد
دامنه موجک ،در اطراف فرکانس مورد نظرر بهوسریله جرارو نمرودن
محدوده فرکانسی ممکن ،محاسبه شود .ماکزیمم مقدار ضریب موجک،
مربوط به فرکانس موردنظر خواهد بود .لذا برای هرر فرکرانس دل رواه،
دامنه موجک مربوط به آن ( Bkرا میتوان از رابطه زیر بهدس آورد:
1

(9

) (bk ) 2 CWT (bk

Bk 

T dw

ابتدا بایرد عریضتررین رنرج فرکانسری ممکرن از فرکرانس شربکه
محاسبه گردد .سسس مقدار  bkاز مفادلره  64بررای مقرادیر م تلرف k
بهدس میآید که در آن  kیک عدد صرحیح مریباشرد کره مراکزیمم
مقدار آن برابر

) (f h  f l
f ru

خواهد بود fh .و  f1بهترتیب برابرر بیشرینه و

کمینرره مقرردار فرکررانس شرربکه خواهنررد بررود و  fruمقیرراس فرکانسری
میباشد .بر اساس تغییرات منظم فرکانس شبکه fh=14/1 ،و  fl=73/1و
 fru=4/46انت ا شده اس و تغییرات  kاز  6تا  644خواهد بود.
F0
f l  kf ru

(11

bk 

در ادامه با بهدسر آوردن مقرادیر م تلرف  ،bkمریتروان مقرادیر
 CWTو  Bkرا از رابطررههای ( 2و ( 3بهدس ر آورد .بفررد از محاسرربه
تمامی مقادیر Bkها ،برای  Bkماکزیمم فرکانس  fbبهدس آمرده ،همران
فرکانس شبکه خواهد بود .شکل شرماره  7مقرادیر  Bkرا برر اسراس k
برای سیگنال شکل  6نشان میدهد .همرانطور کره انتظرار مریرفر
ماکزیمم مقدار  Bkبه ازای ( k=14متناظر با فرکانس  14هرتز بروده و
مقدار  Bkدر هر دو طرف مقدار ماکزیمم ،صفر خواهد شد.
زمانی که تابع موجک م تلط انت را شرود ،زاویره فراز سریگنال
شبکه را میتوان از مفادله زیر محاسبه نمود:
(11

) 





)1 Im CW T b k (max
(
)Re CW T b k (max


  tg

برای محاسبه دامنه سیگنال شبکه ،بایستی یک گام فراتر گذاشرته
و مقدار  Bkرا دوباره برای یک سیگنال مجازی بهعنوان فرکانس شربکه
با دامنه مش

Serial no. 82

 ،برهعنوان مثرال 2 cos  2 *  * f b t   

محاسربه

شکل  :4نمودار  Bkبرحسب  kبرای تعیین فرکانس اصلی شبکه

 -2-1-4محاسبه اجزای فلیکر
بفد از اینکه فرکانس شبکه بهدس آمرد ،اجرزای فلیکرر را مریتروان
یکبهیک محاسبه نمود .این عمل با کم کرردن شرکل مروج سینوسری
خال با فرکانس شبکه از شکل موج اصلی بهدس میآیرد .خروجری،
تنها شامل اجزای مابین بیشترین و کمترین فرکانسها خواهد بود که
با محدوده زیر فرکانسی تداخل ن واهد داش  .گرام بفردی جداسرازی
یکبهیک اجزای فلیکر میباشد WT .را میتوان دوبراره جهر یکری از
حدود فرکانسی بکار برد (برای مثال ( . Fb+Fmشبیه مفادله  64مقدار
 bkابتدا باید از رابطه ( 68محاسبه شود.
(11

F0
f b  kf rf

bk 

که در آن  frfمقیاس فلیکرر فرکرانس بروده و در ایرن مطالفره 4/6
هرتز در نظر گرفته شده اس  .این بدین مفنی میباشرد کره  kاز  6ترا
 914بهطور کامل ،فلیکر فرکانسی از  4/1تا  91هرتز را پوشش خواهد
داد .بفد از آنکه مقادیر م تلف  bkمحاسبه شد ،میتروان مفادلره  3را
جه تفکیک یکبهیک مؤلفه فلیکری سیگنال مدولهشرده مرورد نظرر
بهکار برد .شکل  1مقادیر  Bkبر اساس  kرا برای سیگنال شکل  6نشان
میدهد .همانطور که انتظار میرف ماکزیمم مقدار  Bkدر دونقطه برا
 k=644و  k=844بهدس آمده اس (فرکانس  14و  44هرتز که ایرن
مقادیر متناظر با فرکانس فلیکری  64و  84هرترز مریباشرند .در گرام
بفدی ،دامنه و زاویه فاز اجزای فلیکرر بفرد از دمدوالسریون همردوس،
همانند فرکانس اصلی بهدس خواهد آمد.
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محل منابع فلیکر . . .

تش ی
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شکل  -6پاسخ فرکانسی فیلتر میانگذر

شکل  :5مقدار  Bkبرحسب  kبرای تعیین فرکانس مؤلفههای فلیکری

در بلوک  9توانهای فلیکری برای تکتک فرکانسهای فلیکری ،توسط
رابطه زیر بهدس آمده اس :

 -2-4بلوکهای  –2A/2Bفیلتر میانگذر
در بلوکهای  8A/8Bسیگنالهای فرکانسی فلیکر بر اسراس چگرونگی
پاسخ چشم انسان به فلیکر وزندهی میشود .فیلتر میانگذر موجود در
این بلوکها ،عینًا مشابه فیلتر میانگذر تفریفشرده در اسرتاندارد IEC
 61 000-4-15اس  .این استاندارد ،منحنی حساسی چشم انسان را به
سیگنال فلیکر اعمال مینماید .تابع تبدیل فیلتر این استاندارد بهصورت
زیر میباشد:
s

2

(11
)

s

4

1

)(1 

s

3


(1 

k 1s
s 2  2s  12

F (s ) 

پارامترهای رابطه ( 69برای المسی برا مقرادیر نرامی  14وات894/
ول در جدول  6نشان داده شده اس .
جدول  : 1ضرایب تابع انتقال رابطه فیلتر حساسیت استاندارد IEC 61
000-4-15

λ=π2×7/41326

9ω

= π2×6/88191
ω
7 = π2×86/3

k=6/47248

6ω

= π2×3/61737
ω
8 = π2×8/84343

پاسرخ فرکانسرری ایررن فیلتررر در شرکل  1نشرران داده شررده اسر .
همانطور که در این شکل دیده میشود پیک منحنی در فرکرانس 2/2
هرتز ر میدهد .تضفیف فلیکرر برا منحنری حساسری چشرم انسران
تطابق دارد.

Serial no. 82

 -3-4بل وک  -3A/3Bتوانه ای فلیک ری مؤلف ههای فرکانس
فلیکر

(14

) cos( mv   mi

mIm

U
m

در رابطه فروق

Um Im
(
)
2
2

1
FP 
2

و )   mv ( miدامنرهها و زاویرههای

فاز فلیکر ولتاژ (جریان میباشند.
توان فلیکری وزن دادهشده ( FPWجه شناسایی منبع فلیکرری
که بیشترین اثر را بر روی سیستم بینایی انسان در نقطه مانیتورینرگ
میگذارد مورد استفاده قرار میگیررد و تروان فلیکرری اصرلی (FPM
جه شناسایی کلیه منابع فلیکرری موجرود در شربکه برهکار مریرود.
ازآنجرراییکرره  FPWتوسررط منحنرری اسررتاندارد IEC 61 000-4-15
وزندهی میشود ،ممکن اس بررای فرکانسهرایی (ماننرد  94هرترز
مقدار توان آن قابل چشمپوشی باشد درحالیکره آن فرکانسهرا باعر
ایجاد اختالل در عملکرد تجهیزات الکترونیکری شروند .از ایرنرو FPM
مفیار مناسبتری جه ردیابی منابع فلیکر در شبکه خواهد بود.

 -5نتایج شبیهسازی
برای ارزیابی و تصدیق الگوریتم پیشنهادی ،شبیهسازیهایی در نرمافزار
 MATLAB/Simulinkانجام شده اس  .شبکه مورد آزمرایش ،سیسرتم
 69باسه  IEEEمیباشد که در شکل 4نشران داده شرده اسر  .جهر
ارزیابی الگوریتم فوق شبیهسازیها در دو حال انجام گرفته اس :
 حال اول زمانی که تنها یک منبع فلیکر در شینه 199
داریم.
 حال دوم زمانی که  8منبع فلیکر در شینههای  199و
 141داریم .الگوریتم فوق در هر دو حالر پیادهسرازی
شده و نتایج در زیر آمده اس :
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محل منابع فلیکر . . .

تش ی

به ردیابی منبع فلیکر در این نقطه ن واهند بود .با توجه به مقدار قابرل
چشمپوشی  FPWدر این نقطه میتوان به این نکته پی برد که در نقطه
فوق ،اثری از فلیکر مؤثر بر چشم انسان وجود ندارد .حال آنکه از روی
مقدار  FPMاین مطلب اثبات میشود که ممکرن اسر فلیکرر در ایرن
نقطه بر چشم انسان اثر نگذارد ولی مریتوانرد اثررات م ربری برر روی
تجهیزات الکترونیکی داشته باشد.
حالت دوم -زمانی که در شبکه دو منبع فلیکرر ،یکری متصرل بره
شینه  199و دیگری متصل به شینه  141باشد .نحوه شناسایی و نتایج
شبیهسازی بهصورت زیر خواهد بود:
ابتدا الگوریتم را بایستی بر روی دادههای نقاط مانیتورینگ  aو  bو
 cو  dپیادهسازی نمود که نتایج بهشرح جدول  9خواهد بود.
شکل  :7دیاگرام تکخطی شبکه  13باسه  IEEEجهت ارزیابی روش

جدول  :3نتایج شبیهسازی در حالت دوم (در صورت وجود بیش از
یک منبع فلیکر در شبکه)

پیشنهادی

نقطه

نقطه

نقطه

نقطه

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

a

b

c

d

فرکانس )(f1

64/4444

64/4444

64/4444

64/4444

FPW-f1

-1/6647

-1/7828

4/6837

4/4123

FPM-f1

-1/1822

-1/2171

4/6932

4/4171

جدول  :2نتایج شبیهسازی در حالت اول (در صورت وجود تنها یک

فرکانس )(f2

84/4444

84/4444

84/4444

84/4444

FPW-f2

منبع فلیکر در شبکه)

-4/4173

4/4492

4/4872

-4/7318

FPM-f2

-1/2144

4/4834

4/6386

-9/2732

-

حالت اول -زمانی که فقط یک منبع فلیکر در شینه شرماره 199
قرار داشته باشد .نتایج الگوریتم پیشنهادی در ایرن مقالره و مقالرههای
] 63و  [86در جدول زیر آمده اس :

روشها

نقطه

نقطه

مانیتورین

مانیتورینگ

نقطه
مانیتورینگ

نقطه
مانیتورینگ

گ a

b

c

d

مقاله ][11

-7/4241

-7/3134

4/6486

4/4123

مقاله ][21

-7/3482

-1/1477

4/6991

4/4332

Freq.

64/4444

64/4444

64/4444

64/4444

FPW

-7/3482

-1/1477

4/6991

4/4332

FP
M

-1/8344

پیشنهادی

-1/3712

4/6778

4/6692

همانگونه که از نترایج نیرز پیداسر تروان  FPWبهدسر آمده از
الگرروریتم پیشررنهادی بررا توانهررای فلیکررری بهدسرر آمده توسررط
الگوریتمهررای پیشنهادشررده در مقالررههای ] 63و  [86تقریبررًا نتررایج
مشابهی دارند .همانگونه که از نتایج پیداس منبع فلیکری با فرکانس
 64هرتز در پاییندسر نقطرههای مانیتورینرگ  aو  bو در باالدسر
نقطههای مانیتورینگ  cو  dقرار دارند .پس در این مرحلره بره نتیجره
الگوریتم در نقطه  eمراجفه مینماییم که برابر اس باFPW=4/4776 :
میگردد منبع فلیکر در باالدس نقطه
و  FPM=4/4741پس مش
مانیتورینگ  eقرار دارد .از روی نتایج میتوان پی برد که منبرع فلیکرر
بهطور حتم متصل به شینه  199میباشد.
حال اگر فرکانس منبع فلیکر را به  97هرتز تغییر دهریم در نقطره
مانیتورینگ  jنتایج بهصورت  FPW=4/4449و  FPM=4/4826خواهند
بود .در ضمن الگوریتمهای پیشنهادشده در مقالههای ] 63و  [86قرادر
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اس در شبکه ،دو منبرع فلیکرر برا
همانگونه که از نتایج مش
فرکانسهای  64و  84هرتز وجود دارد که منبرع فلیکرری 64هرترز در
پاییندسرر نقطرره مانیتورینررگ  bو منبررع فلیکررری  84هرتررز در
پاییندس نقطه مانیتورینگ  dقرار دارند .حال بایستی به سراغ نقراط
مانیتورینگ  eو  fو  gو  hرف که نتایج این نقاط مانیتورینرگ نیرز در
جدول  7آمده اس .
جدول  :4نتایج شبیهسازی در حالت دوم (در صورت وجود بیش از یک
منبع فلیکر در شبکه)
نقطه

نقطه

نقطه

نقطه

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

e

f

g

h

فرکانس )(f1

64/4444

64/4444

64/4444

64/4444

FPW-f1

4/4793

4/4882

4/4439

4/6884

FPM-f1

4/4747

4/4871

4/4644

4/6962

فرکانس )(f2

84/4444

84/4444

84/4444

84/4444

FPW-f2

4/4493

-4/6327

4/4411

4/4241

FPM-f2

4/4949

-6/1931

4/4142

4/1873

اس که منبع فلیکر  64هرترزی در شرینه
از نتایج کامالً مش
شماره  199و منبع فلیکر  84هرتزی در پاییندس نقطه  fقررار دارد.
حال بایستی نتایج نقطه مانیتورینگ  jرا تحلیل نمود.
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در نقطه  FPM_84HZ=-6/1761 :jو FPW_84HZ=-4/6324

محل منابع فلیکر . . .

جدول  :6نتایج شبیهسازی شبکه  34باسه ( IEEEدر صورت وجود

پس نتیجه میگیریم منبع فلیکر  84هرتزی نیز متصل بره شرینه
 141میباشد.
در جدول  1مقدار تثثیر منرابع فلیکرر در فلیکرر ولتراژ شرینههای
شبکه به تفکیک هر شینه آمده اس :

بیش از یک منبع فلیکر در شبکه)
نقطه

نقطه

نقطه

نقطه

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

مانیتورینگ

d

c

b

a

فرکانس )(f1

4/4444

4/4444

4/4444

4/4444

FPW-f1

4/4647

4/4414

-7/8437

-76/2387

جدول  :5میزان اثر هر یک از منابع فلیکر بر میزان فلیکر ولتاژ هر

FPM-f1

4/4181

4/4441

-1/8142

-18/4862

یک از شینه ها

فرکانس )(f2

61/4444

61/4444

61/4444

61/4444

656

632

FPW-f2

-6/666

4/4491

4/4486

1/689×7-64

V.F-IEC

V.F-IEC

FPM-f2

-9/9171

4/4468

4/4418

4/4462

شماره شینه
مقادیر فلیکر
ولتاژ

6

8

6

8

6/4636

4/7732

8/6138

4/3793

شماره شینه
مقادیر فلیکر
ولتاژ

633

645

V.F-IEC

V.F-IEC

6

8

6

8

9/6182

4/3761

8/6673

4/3631

شماره شینه
مقادیر فلیکر
ولتاژ

671

612

V.F-IEC

V.F-IEC

6

8

6

8

8/8421

6/4191

8/8887

6/4131

684

شماره شینه

V.F-IEC

ولتاژ

 -6نتیجهگیری

مشخصات تابع فلیکر
شماره

Freq.

6

8

6

64HZ

8/4241

8/6796

8

84HZ

مقادیر فلیکر

با افزایش نقاط مانیتورینگ در شبکه  97باسه میتروان بره محرل
دقیق هر دو منبع فلیکر در شبکه پی برد.

در خاتمه جه ارزیرابی دقیرقتر روش پیشنهادشرده ،شربکه 97
باسه ( IEEEشکل  2شبیهسازی گردید و به ترتیب دو منبع فلیکر در
شرررینههای  278و  287قررررار داده شرررد و الگررروریتم پیشنهادشرررده
پیادهسرازی گردیررد کرره نتیجرره آن بررای چنرردین نقطرره مانیتورینررگ
(بهعنوان نمونه بهصورت جدول  1میباشد.

در این پژوهش ،روش جدیدی مبتنی بر تبدیل موجک و دمدوالسریون
همدوس برای شناسایی منرابع فلیکرر در شربکههای قردرت پیشرنهاد
گردید .روش فوق عالوهبر اینکه قادر به شناسایی دقیق منابع فلیکر در
شبکه میباشد میتواند مقدار تثثیر هر یک از منابع فلیکرر را در شرینه
خاصی هم بر اساس استاندارد  IEC 61 000-4-15جه تفیین میرزان
اثر آنها بر سیستم بینایی انسان و هم بهصرورت مجرزا جهر تفیرین
نماید.
میزان تثثیرات آنها بر روی تجهیزات الکترونیکی ،کامالً مش
در روش فوق برای دمدوالسریون مؤلفرههای فلیکرری از سریگنال
اصلی شربکه ،از تبردیل موجرک گوسری برههمراه روش دمدوالسریون
همدوس بهره گرفته شده اس که برهکمک آنهرا قرادر خرواهیم برود
تکتک مؤلفههای فرکانسی را است راج کررده و تفرداد و محرل دقیرق
منابع تولیدکننده آنها را در شبکه شناسایی نمروده و میرزان ترثثیرات
آنها را بر روی سیستم تفیین کرد.

848
846

822
820

844
842
836

860

840

مراجع

864

818
826

834

850

824

814

812

808

806

802

858
816
832

862
890

800

888
810

838
852

856

854

830

828

شکل  :8دیاگرام تکخطی شبکه  34باسه  IEEEجهت ارزیابی روش
پیشنهادی

نقطه مانیتورینگ  aدر خط خروجری شرینه  297بهسرم شرینه
 214و نقطه مانیتورینگ  bدر خط خروجی شینه  212بهسم شرینه
 297نقطه مانیتورینگ  cدر خط خروجی شرینه  298بهسرم شرینه
 222نقطه مانیتورینگ  dدر خط خروجی شرینه  217بهسرم شرینه
 294قرار دارند.
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