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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی،( در ﺳﯿ ﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘ ﺼﺎدی آنDG)  ﺣ ﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه:ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪDG  ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼﺐ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪی.اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدد
 ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪﻫﺎی ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن و اﺻــﻠﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم، در ﺻــﻮرت ﺣﻀــﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷــﺒﮑﻪ.ﺟﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ
 ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ زوج رﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و.ﺣﻀﻮر آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﯿﺪ،DG  ﺑﺎ رواﺑﻂ رﯾﺎ ﺿﯽ ﻧ ﺸﺎن داده ﺷﺪه ا ﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧ ﺼﺐ.ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ا ﺻﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﺷـﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان
 درDG  ﺷﯿﻨﻪ ﺑﻪ ازای ﻧ ﺼﺐ۸  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی ا ﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ.ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده ا ﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽDG  ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖ.ﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖDG  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺼﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی.را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
. ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن:واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

A New Index for Evaluating Distributed Generation Impacts
on Overcurrent Relay Coordination
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Abstract: The presence of Distributed Generation (DG) resources in power system, versus economic benefits, can be cause a misscoordination in operation of overcurrent relay. In this paper, a new index is proposed to determine the impact of DG installation on
coordination constraints of overcurrent relay, independent of relay settings. In the presence of DG in network, the fault current passing
through the backup and primary relays change in compare to the no presence of DG. According to this, the proposed index is defined
as the difference between the rate of change of fault current passing through backup relay and the rate of change of fault current passing
through primary relay, for each relay pairs. In the presence of DG, mathematically proven that the sign of the proposed index for each
coordination constraints, indicates the increase or decrease of coordination time interval and the measure of proposed index indicates
the reduction of coordination time interval. The proposed index for the coordination constraints of overcurrent relay of an 8-bus test
system is determined at each DG location. The results have shown the correctness of proposed index to evaluate the impact of location
and capacity of DG on the coordination constraints. Also, the locations and capacities of DG have been ranked base on proposed index.
Keywords: Overcurrent relay coordination, distributed generation, proposed index.

1394/ 6/2 :ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ
1394/ 9/6 :ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪ
1394/ 11/ 3 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي ﻧﻮﻗﺎﺑ ﯽ:ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
 ﮔﺮوه ﺑﺮق- داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ-  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ – داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ-  اﯾﺮان:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾ ﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 3, autumn 2016

Serial no. 77

 /258ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺟﻠﺪ  ،46ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﺋﯿﺰ 95

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﻟﻪ ﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺻـــﻠﯽ ﺷـــﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ﻣــــﻮردا ﺳﺘﻔﺎده ﻗــــﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻪ ازای ﯾﮏ
ﺧﻄﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴــﻮﺳ ـﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ] .[۱ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی
اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳـــﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮ ﯾﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ
رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺳـــﯿﺴـــﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ در آن رخداده در
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدد .ﺑﺮای ر ﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ً
ً
اوﻻ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدد و ﺛﺎﻧ ﯿﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد ].[۲
اﻣﺮوزه ﻣ ﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﭘﺮاﮐ ﻨﺪه (DG) 1ﺑﻪ دﻟ ﯿﻞ ﻣﺰا ﯾﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی و
زﯾ ﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪﻃﻮر ﮔ ﺴﺘﺮده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳــﺖ ] .[۴ ،۳اﺗﺼــﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﺗ ﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺗ ﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳـــﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن
ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺻــﻠﯽ و ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدد ].[۵
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ  DGﺑﺮ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﺷــﺪت ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن
ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ ا ﺳﺖ .در ] [۶اﺛﺮ  DGاﯾﻨﻮرﺗﺮی ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﯾﮑﻠﻮزر-ﻓﯿﻮز
ﺑﺎﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽﻣﻮرد ﻓﯿﻮز در ﺷـــﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔﺮد ﯾﺪه
اﺳـــﺖ .ﺷـــﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ  DGدر اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .در ] [۷اﺛــــــﺮ
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﻨﻮرﺗﺮی در ﺳ ـﯿﺴــﺘﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔﺮد ﯾﺪه اﺳـــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻟﻪ
ﺗﻄﺒ ﯿ ﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺸـــﺨ ﯿﺺ ﺧﻄــﺎ در ﺣﻀـــﻮر  DGا ﯾ ﻨﻮرﺗﺮی ﺑــﺎ اﻧﻮاع
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGدر ][۸
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
در ﺣﻀــﻮر  DGﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن داده ،روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی در
اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿ ﺴﺘﻢ را ﺑﻬﺒﻮد داده ا ﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺣ ﻀﻮر  DGﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﯾﮑﻠﻮزر/ﻓﯿﻮز و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﯿﻮز ﺳﻮزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮدد ،در ] [۹ﯾﮏ رﻟﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﺴــﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﯿﺪر ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن رﯾﮑﻠﻮزر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .در ] [۱۰ﯾﮏ روش ﮐﻼ ﺳﻪﺑﻨﺪی
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﯾﮑﻠﻮزر/ﻓﯿﻮز در ﺣ ﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾ ـﺪه ﮐــﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠــﺎد ﮔﺮدد و در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻌــﺪ
ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت رﯾﮑﻠﻮزر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮد ﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺪا ﻗﻞ
ﮔﺮدد.
در ] [۱۱ﯾﮏ روش ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ  DGﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی ا ﺿﺎﻓﻪ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ (PMI) 2اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳــﯿﺴــﺘﻢ
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ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ را ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﻧ ﺼﺐ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮد ﯾﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدد.
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ (PCI) 3ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ در
ﺣﻀﻮر  DGدر ] [۱۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﻧﺴـــ ﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﻓ ﯿﺖ  DGﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺻـــ ﻠﻪ ز ﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾ ـﻒ ﮔ ـﺮدﯾﺪه ﮐ ـﻪ ﻣﯿﺰان ﮐ ـﺎﻫﺶ ﻓ ـﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﻟﻪﻫﺎی اﺻــﻠﯽ/ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGرا ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳــﺎزی ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ دوﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺷﺎﺧﺺ  PCIﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .در ] [۱۳اﺑﺘﺪا اﺛﺮ  DGﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿ ﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﯾﺴــﮏ ﺳ ـﯿﺴــﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ DG
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸــﺎن داده درﺻــﻮرﺗﯽﮐﻪ DG
ﺑﺪون ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﺎ ﺷﺪ رﯾ ﺴﮏ ﺳﯿ ﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ
 DGاﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷــﺎﺧﺺ اراﺋﻪﺷــﺪه در ] [۱۱-۱۳ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن
واﺑﺴـــﺘﻪ اﺳـــﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ
 DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷــﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪی
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ .ﺣﻀــﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷــﺒﮑﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪﻫﺎی ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن و اﺻـﻠﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم
ﺣﻀــﻮر آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺗﻔﺎﺿــﻞ ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﺗﺼــﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﭘﺸـــﺘﯿ ﺒﺎن و ﻧﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی اﺗﺼـــﺎل ﮐﻮﺗﺎه
ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ اﺻـﻠﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﯾﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
رﻟﻪﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﺎ رواﺑﻂ رﯾﺎ ﺿﯽ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،در ﺻـــﻮرت ﻧﺼـــﺐ  ،DGﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎ ﯾﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷـــﺎﺧﺺ
ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓ ﯿﺖ  DGرا از د ﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴـــﺌﻠﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زوج رﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﯿﺸــﺘﺮی از ﻧﺼــﺐ  DGﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻞﺗﺸــﺨﯿﺺ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۸ﺷﯿﻨﻪ ،درﺳﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
DG

 -۲ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن
رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﮑﻮس زﻣﺎﻧﯽ دارای دو ﺿـــﺮﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن و
زﻣﺎن اﺳــﺖ .در ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ
ً
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن و زﻣﺎن رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳــﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺧﻄﺎی اﯾﺠﺎدﺷــﺪه در
ً
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷـــﺒﮑﻪ در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ رﻓﻊ ﮔﺮدد و ﺛﺎﻧ ﯿﺎ ﺗﺪاﺧﻠﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد .ﻟﺬا در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣ ﺴﺌﻠﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﺎﺑﻖ
راﺑﻄﻪ ) (۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
) J (X

)(1

Min
s.t :

C m ( X )  t j  t i  CTI  0
m  1,2,..., n BP

(i, j )  
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در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﺮدار ﺣﺎﻟﺖ  Xﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺮﯾﺎن ) (IPو ﺿـــﺮﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ) (TDSرﻟﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷـــﺒﮑﻪ ﺑﻮده و ) Cm(Xﻗ ﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای mاﻣﯿﻦ زوج رﻟﻪ
اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻮده درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  nBPﺗﻌﺪاد زوج رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ا ﺳﺖ ti .و  tjﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ا ﺻﻠﯽ  iو رﻟﻪ ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن  jﺑﻮده و
زوج رﻟﻪ ) (i, jﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زوج رﻟﻪﻫﺎی ا ﺻﻠﯽ/ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن ) (Ωﺗﻌﻠﻖ دارد.
 CTIﻧﯿﺰ ﺣﺪا ﻗﻞ ﻓﺎﺻـــ ﻠﻪ ز ﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮردﻧ ﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ J(.) .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی ا ﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ا ﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑ ﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻊ اﯾﻦ
ﺗﺎﺑﻊ ،ﻣﺠﻤﻮع ز ﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ﻫﺎی اﺻـــﻠﯽ ﺑﻪ ازای ﺧ ﻄﺎ در ﺟﻠﻮی آن
رﻟﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ
از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮ ﯾﺎن و ﺿـــﺮ ﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ رﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳــﺎزی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸــﺨﺼــﻪ رﻟﻪ اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳــﺎده ﺑﻮدن ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸــﺨﺼــﻪ واﻗﻌﯽ رﻟﻪ
ﺧﻄﺎی ﮐﻢﺗﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸــﺨﺼــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد IEC
ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (۲ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ ﺸﺨ ﺼﻪ رﻟﻪﻫﺎی ا ﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ا ﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮا ﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺚ اﯾ ﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮدد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾ ﺴﻪ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر  DGو ﺑﺪون ﺣﻀـﻮر  ،DGﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر  DGاز دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راﺑﻄﻪ ) (۱ﺑﺮای mاﻣﯿﻦ زوج رﻟﻪ اﺻــﻠﯽ/ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن ) i,
ً
 ،(jدر ﺻــﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀــﻮر  DGﻣﺠﺪدا ﺑﻪﺻــﻮرت راﺑﻄﻪ ) (۴ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴــﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

)(2

) ti  TDSi  f ( M i
Ii
I pi

Mi 

k1
k2
Mi 1

f (M i ) 

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  TDSiو  Ipiﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿـــﺮ ﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺟﺮﯾﺎن رﻟﻪ iام Ii ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از اﯾﻦ رﻟﻪ و  Miﻧﺴـــﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎن
اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ iام ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ آن رﻟﻪ اﺳﺖ .ﺿﺮاﯾﺐ  k1و
ً
 k2ﻧﻮع ﻣ ﺸﺨ ﺼﻪ رﻟﻪ ا ﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن )ﮐﺎﻫ ﺸﯽ ،ﺑ ﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫ ﺸﯽ و ﺷﺪﯾﺪا
ﮐﺎﻫﺸﯽ( را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن رﻟﻪﻫـــﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟـــﺮﯾـــﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر
max
min
)  ( Iloadو ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎ )  ( I faultﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ رﻟﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (۳ﺑﻪ ازای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺑﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺪاﺷـــﺘﻪ و ﺑﻪ ازای
ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

)(3
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾ ـﺎن رﻟــﻪﻫــﺎ  ۱/۲ﺗــﺎ  ۱/۳ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ].[۱

max
I load
 I p  I min
fault

max
 I loadاﻧﺘﺨــﺎب

 -۳اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و زﯾﺴــﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،
در ﺷــﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ در ﺣﺎل ﮔﺴــﺘﺮش اﺳــﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی
ﺑﺎدی از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳـــﻨﮑﺮون اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .راﮐﺘﺎﻧﺲ ﮔﺬرای اﯾﻦ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﺳـــ ﻤﺖ ﺷـــﺒ ﮑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧ ﻄﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣ ﺤﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺳﻨﮑﺮون ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
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)(4
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  Δtﻓﺎﺻـــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ mاﻣﯿﻦ زوج رﻟﻪ
اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ازای ﺧﻄﺎ در ﺷﯿﻦ ﻧﺰدﯾﻚ رﻟﻪ اﺳﺖ.
درﺻــﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮏ  DGروی ﯾﮏ ﺷــﯿﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﻧﺼــﺐ ﮔﺮدد ،ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ
) (۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴـــﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﺻـــﻮرﺗﯽﮐﻪ
زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺣﻀﻮر  DGدر ﺷﯿﻦ  kﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
 t'iو  t'jﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ،ﻟﺬا دارﯾﻢ:
 t m  t j  t i  CTI

)(5
ﮐــﻪ  Δt′ﻓــﺎﺻـــﻠــﻪ زﻣــﺎ ﻧﯽ ﻫﻤــﺎ ﻫ ﻨ ﮕﯽ ﺑ ﯿﻦ mا ﻣ ﯿﻦ زوج رﻟــﻪ
اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ازای ﺧﻄﺎ در ﺷﯿﻦ ﻧﺰدﯾﻚ رﻟﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ  DGدر
ﺷﯿﻦ  kاﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ:
 : ∆ ′در اﯾﻦ ﺻـــﻮرت ﻗ ﯿﺪ ﺟﺪ ﯾﺪ ﻧﯿﺰ رﻋﺎ ﯾﺖ
∆
ﺣﺎ ﻟﺖ :۱
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﺬا ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  kﺑﺮ ﻗﯿﺪ mام ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
 : ∆ ′در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺼــﺐ  DGدر ﺷ ـﯿﻦ  kﺑﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ∆ :۲
ﻗﯿﺪ mام ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ ﻗﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳــﺖ ﻫﺮﭼﻪ  Δt′ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺼــﺐ
 DGاﺛﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮ آن ﻗﯿﺪ دا ﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد.
اﻣﺎ  t'iو  t'jو ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن  Δt′ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﻣﺎن
رﻟﻪﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿ ﺴﺖ .در اداﻣﻪ ﺷﺎﺧ ﺼﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ
ﻣﺴـــﺘ ﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت ز ﻣﺎن ر ﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀـــﻮر  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
t m  t j  ti

 -۴اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و رﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ ) (۴و
) (۵ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷــﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ﺑﻪ ﺿــﺮﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ
آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿ ﺴﺖ .ﻟﺬا در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رواﺑﻂ رﯾﺎﺿــﯽ ﯾﮏ ﺷــﺎﺧﺺ ،ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﺿــﺮﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ
زﻣﺎﻧﯽ رﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
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ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ...

اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی اﺛﺮ ﻧ ﺼﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺪدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺎﺿـــﻞ ﻓﺎﺻـــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زوج رﻟﻪ اﺻـــﻠﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ) (i,jﺑﺮای دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ  (Δt′ ) DGو ﺑﺪون  (Δt ) DGﻣﻄﺎﺑﻖ
راﺑﻄﻪ ) (۶ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺳﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺗـ ـﺄﺛﯿﺮﮔـ ـﺬار ﺑـ ـﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـ ـﺬاری ﻧﺼﺐ  DGﺑـ ـﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را
 ∆F Iﻧﺸﺎن داد .ﻟﺬا ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ∆F I
 ∆F Iﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ∆F I
ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺲ از ﻧﺼـﺐ
 DGﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 ∆F Iو
 ∆F Iﯾﺎ ∆F I
 ∆F Iو 0
ﺣﺎﻟﺖ ج∆F I -
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Δ t m  Δt

ﺗﻮاﺑﻊ  ∆F Iو  ∆F Iﻣﺴـــﺘ ﻘﻞ از ﺿـــﺮ ﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ز ﻣﺎن رﻟﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ) (۷ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
) f (M j )  f (M j
) f (M j

)(7

) f (M i )  f (M i
) f (M i

F (I B ) 
F (I P ) 

ﻟﺬا راﺑﻄﻪ ) (۶ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ:
)(8
در اداﻣﻪ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺣﻀــﻮر  DGﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ
در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻟﺬا دارﯾﻢ:
)  t m   tm   t j  F ( I B )  ti  F ( I P

)(9
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ) (۸ﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر اﺳﺖ:
t j  ti

ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ-
)(10

0

 ∆F Iو

∆F I



 t m  t j  ti  CTI

 ،∆F Iدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ:

  F ( I B )   F ( I P ) 


 F ( I B )  0

)    t j F ( I B )   t i F ( I P


t

t
j
i


 t m  t m  0  t m  t m  CTI

ﺑ ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼـــﺐ  DGدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻـــ ﻠﻪ ز ﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون  DGاﺳـــﺖ .ﻟﺬا ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رخ
ﻧﺪاده و ﻧ ﺼﺐ  DGﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪا ﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ  DGﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی را
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ب0 -

)(11

 ∆F Iو

∆F I

 ،∆F Iدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﻢ:

  F ( I B )  F ( I P ) 


)   F ( I B )  0   t j F ( I B )  t i  F ( I P


t j  ti


 tm  tm  0  tm  tm

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﻟﻪﻫﺎی ا ﺻﻠﯽ و ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺾ ﻗ ﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷـــﺮاﯾﻂ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮﭼ ﻘﺪر
 ∆F Iﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ∆F I
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

Serial no. 77

:∆F I
0
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  Δtو  Δt′راﺑﻄﻪ وا ﺿﺤﯽ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
 Δt′ﺑﺎﺷــﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
 Δt′و ﯾﺎ Δt
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ Δt
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـــﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ازای ﺧﻄﺎ در ﺟﻠﻮی رﻟﻪ اﺻـــﻠﯽ،
ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ اﺻـــﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺴـــﺎوی ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧﻄﺎی
ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن ا ﺳﺖ ،در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی ﻧ ﺸﺎن داده ﺷﺪه ا ﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﺼـــﺐ
 DGﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،در ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ ) (۱۲ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣ ﺴﺎ ﺳﯿﺖ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ mام ﺑﻪ ﻧ ﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ kام
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)(12

∆ ,

0

∆
∆

∆
∆

0
∆ ,
) (k
PI m

0

∆

∆

ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  kﺑﺮ
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  mرا ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ا ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن رﻟﻪﻫﺎ واﺑﺴـــﺘﻪ ﻧﯿﺴـــﺖ و ﺑﺪون ﺣﻞ ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺣﺴــﺎﺳــﯿﺖ ﯾﻚ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺼــﺐ  DGرا ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮد .در ﺑﺨﺶ ﻧ ﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی ﻧﺸـــﺎن داده ﺷـــﺪه ﮐﻪ ا ﻧﺪازه ﺷـــﺎﺧﺺ
 Δtاﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﻔﺎﺿﻞ Δt′

 -۵اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
) (k

در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺷــﺎﺧﺺ  PImﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼــﺐ  DGدر
ﺷ ـﯿﻦ  kﺑﺮ mاﻣﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼــﺐ  DGدر
ﺷﯿﻦ  kﺑﺮ ﮐﻞ ﻗﯿﻮد ﻣ ﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (۱۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
nBP

)(13

) (k
m

 PI



) (k

PI

m 1

)(k

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ  PIﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  kﺑﺮ ﮐﻞ
ﻗﯿﻮد ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ  ۱ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ
m=1
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از زوج رﻟﻪ m

ﺑﻠﻪ

آﯾﺎ m<=nBP

m=m+1

k=1
ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ k

∆F I

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﻠﻪ

آﯾﺎ m<=nBP

m=m+1

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﻠﻪ

n _ Bus
) (k
m

 PI

PI m 

k 1

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎي ﻋﺒﻮري از زوج رﻟﻪ m
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

اﯾﻦ ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﺪدا ﺷــﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ )( ۱۳
را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷــﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.
ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،زوج رﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی از
ﻧﺼـــﺐ  DGدر ﺷـــﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـــﺒﮑﻪ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷـــﺎﺧﺺ
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ اﺳــﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷــﺎﺧﺺ راﺑﻄﻪ )(۱۴
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
)(14

m=1

 ∆F Iو

ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ...

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  n_Busﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﺷﺎﺧﺺ  PI mﻣﯿﺰان
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ mاﻣﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺷﺒﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن در
ﺻـــﻮرت ﻧﺼـــﺐ  DGرا ﻣﺸـــﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻـــﻮرت اﻣﮑﺎن در آن ﻧﻘﺎط
ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

 -۶ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۸ﺷﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎن و
ﺷﻤﺎره رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﮑﻞ  ۲آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

k<N

k=k+1
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﯿﻦﻫﺎ

ﺷﮑﻞ  :۱اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺑﺘﺪا در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون  DGﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎت اﺗﺼـــﺎل
ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮای ﻫﺮ زوج رﻟﻪ ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .ﺳﭙﺲ  DGدر ﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎره k
ً
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی
ﻋﺒﻮری از زوج رﻟﻪﻫﺎی ا ﺻﻠﯽ/ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻮدن ﺟﺮ ﯾﺎن ﺧ ﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎ ﻟﺖ ﺑﺪون  DGو ﺣﺎ ﻟﺖ ﺑﺎ
ً
) (k
ﺣ ﻀﻮر  ،DGﻣﻘﺎدﯾﺮ  ∆F Iو  ∆F Iو ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ  PImﻣﻂاﺑﻖ
راﺑﻄﻪ ) (۱۲ﺑﺮای ﻫﺮ زوج رﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﮔﺮد ﯾﺪه اﺳـــﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾ ﻨﺪ ﺑﺮای
)(k
ﺗﻤﺎﻣﯽ زوج رﻟﻪﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺷـــﺎﺧﺺ  PIﻣﻄﺎﺑﻖ راﺑﻄﻪ ) (۱۳ﺑﻪ

ازای ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  kﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻦﻫﺎ
ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷـﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺼـﺐ  DGدر آن
ﺷﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮ ﻣ ﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دا ﺷﺖ .ﻟﺬا درﻧﻬﺎﯾﺖ از
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ﺷﮑﻞ  :۲دﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺷﺒﮑﻪ  ۸ﺷﯿﻨﻪ

اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺷـــﺒﮑﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺧﻄﻮط ،ﺑﺎر ﺷـــﯿﻦﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ] [۱۴آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ.ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن از ﻧﻮع
ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸــﺨﺼــﻪ  IECدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه و  CTIﺑﺮاﺑﺮ ۰/۳
ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣ ﻘﺎ ﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﭘﺮاﮐ ﻨﺪه از ﻧﻮع ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳـــﻨﮑﺮون ﺑﺎ
ﻇﺮﻓ ﯿﺖ  ۵ﻣﮕﺎوات و  ۱۲ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ ﯾﮏ
ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .راﮐﺘﺎﻧﺲ ﮔﺬرای  ۰/۲ﭘﺮﯾﻮﻧﯿﺖ
در ﻣﺒﻨﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ...

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷـــﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺟﺮﯾ ـﺎن ﺧﻄــﺎ و ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی رﻟــﻪ در ﺟــﺪول  ۱آورده ﺷــــﺪه
اﺳﺖ].[۱۴

ﻧﺼـــﺐ  DGﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷـــﺘﻪ اﺳـــﺖ( ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﻧﻘﺾ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول  ۲ﺗﻔﺎﺿﻞ ' Δt-Δtآورده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻮد ﺑﻪﺟﺰ ﻗﯿﻮد  ۱۶ ،۵و  ۱۹ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﺑ ﺘﺪا ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳در ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷـــﺒ ﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻــﺤﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﻮد .ﺑﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :۱ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم
ﺣﻀـﻮر  DGﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺟﺮﯾﺎن رﻟﻪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ راﺑﻄﻪ ) (۱ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ] [۱۴و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎی ﺟﻠﻮی رﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ .ﺿـــﺮاﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ
زﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺟﺪول  ۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۲ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون
 DGو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  DGدر ﺷﯿﻦ ۵

 -۱-۶ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺟﺪول  :۱ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر DG

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن)(TMS

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن)(A

ﺷﻤﺎره رﻟﻪ

۰/۴۷۶۶

۲۴۰

۱

۰/۵۷۵۱

۶۰۰

۲

۰/۵۱۶۲

۴۰۰

۳

۰/۳۸۸۷

۶۰۰

۴

۰/۳۶۸۵

۳۶۰

۵

۰/۴۵۲۲

۶۰۰

۶

۰/۷۰۰۳

۲۴۰

۷

۰/۳۹۱۶

۶۰۰

۸

۰/۳۹۳۶

۳۲۰

۹

۰/۳۹۴۷

۶۰۰

۱۰

۰/۴۰۵۲

۶۰۰

۱۱

۰/۵۶۷۱

۶۰۰

۱۲

۰/۳۳۲۱

۳۶۰

۱۳

۰/۶۹۱۱

۲۴۰

۱۴

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺷﺎرهﺷﺪه در ﺟﺪول  Δt ،۱ﺑﺮای ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ
ﻗﯿﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون  DGﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﮔﺮد ﯾﺪه و در ﺟﺪول  ۲آورده ﺷـــﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :۳ﺑﺎ ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ در ﺷـــﯿﻦ  ،۵ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺪول ) ،۱ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪدﺳـﺖآﻣﺪه از ﺣﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺪون  Δt' (DGﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳــﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول  ۲آورده ﺷــﺪه
ا ﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ا ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  DGﻣﻘﺪار ' Δtﺑﺮای آن
ﻗﯿﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ،ﺑﻪﺻــﻮرت زﯾﺮﺧﻂ و ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه
ا ﺳﺖ .ﻣ ﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﻧ ﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  ،۵اﻧﺪازه ' Δtﺑﺮاي ﻗﯿﻮد
 ۱۶ ،۵و  ۱۹اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺪا ﺷﺘﻪ ا ﺳﺖ( ،اﻣﺎ اﻧﺪازه ' Δtﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻗﯿﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
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t  t 

t

t

ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره
رﻟﻪ اﺻﻠﯽ رﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﺷﻤﺎره ﻗﯿﺪ

۰/۰۱۰۲

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۸۹۸

۲

۱

۱

۰/۰۱۱۱

۰/۴۰۰۳ ۰/۳۸۹۲

۱۴

۱

۲

۰/۰۰۱۶

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۸۴

۳

۲

۳

۰/۰۰۲۰

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۸۰

۴

۳

۴

-۰/۰۱۳۷

۰/۳۰۰۰ ۰/۳۱۳۷

۵

۴

۵

۰/۰۴۳۹

۰/۳۹۶۸ ۰/۳۵۲۹

۶

۵

۶

۰/۰۴۴۱

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۵۵۹

۷

۵

۷

۰/۰۰۳۷

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۶۳

۱

۶

۸

۰/۰۰۶۳

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۳۷

۲

۷

۹

۰/۰۰۵۶

۰/۵۷۵۱ ۰/۵۶۹۵

۸

۷

۱۰

۰/۰۰۲۱

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۷۹

۱۳

۸

۱۱

۰/۰۱۶۲

۰/۴۷۴۸ ۰/۴۵۸۶

۸

۹

۱۲

۰/۰۱۶۵

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۸۳۵

۱۴

۹

۱۳

۰/۰۰۵۵

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۴۵

۹

۱۰

۱۴

۰/۰۱۳۱

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۸۶۹

۱۰

۱۱

۱۵

-۰/۰۱۰۸

۰/۳۰۰۰ ۰/۳۱۰۸

۱۱

۱۲

۱۶

۰/۰۰۱۱

۰/۳۸۱۶ ۰/۳۸۰۵

۷

۱۳

۱۷

۰/۰۰۵۹

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۴۱

۱۲

۱۳

۱۸

-۰/۰۰۰۸

۰/۴۷۸۴ ۰/۴۷۹۲

۶

۱۴

۱۹

۰/۰۰۲۱

۰/۳۰۰۰ ۰/۲۹۷۹

۱۲

۱۴

۲۰

 ∆F Iو  PI mﻣﺴــﺘﻘﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :۴در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ∆F I ، ∆F I
از ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت ز ﻣﺎن رﻟﻪ ﻫﺎی اﺿـــﺎ ﻓﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  ،۱ﺑﺮای
ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﻗﯿﻮد در ﺻــﻮرت ﻧﺼــﺐ  DGدر ﺷ ـﯿﻦ  ۵ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در
ﺟﺪول  ۳آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮنﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﻚ
، ∆F I
از ﻗ ﯿﻮد ،ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﻋﻼﻣــﺖ  ∆F Iو ﻋﻼﻣــﺖ ∆F I
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻟﻒ ،ب و ج ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۳اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :۵در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ـﯽ ﺻــﺤﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪاول  ۲و  ،۳ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
∆F I
 ∆F Iﯾﺎ
 ∆F Iو 0
∆F I
 -1ﺣﺎ ﻟﺖ ج )0
 (∆F Iﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۳ﺗﻮﺿــﯿﺢ داده ﺷــﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺼــﺐ
 ∆F Iو
0
 DGدر ﺷﯿﻦ  ۵رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ج ﻫﯿﭽﮕﺎه رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
) (k

) (k

 -2ﻗﯿﻮد ﺷــﻤﺎره  ۱۶ ،۵و  ۱۹ﮐﻪ ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﺪول  ۳ﺻﻔﺮ اﺳﺖ )ﺣﺎﻟﺖ اﻟﻒ( ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  Δt' ،۲ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد
ﺑﺰرگﺗﺮ از  Δtﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  ۵ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮد ﯾﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮ ﻗ ﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
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ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ...

ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺ  PI mﻣ ﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎ ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧ ﺼﺐ
 DGﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣ ﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﻗﯿﻮد ﺑﺮ ا ﺳﺎس ﺗﻔﺎ ﺿﻞ ' Δt-Δtﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ

) (k

) (k
PI m
 -۳ﺑﺮای ﺳــﺎﯾﺮ ﻗﯿﻮد ) ﺑﻪﺟﺰ ﻗﯿﻮد ﺷــﻤﺎره  ۱۶ ،۵و  (۱۹ﺷــﺎﺧﺺ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۳ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻـــﻔﺮ اﺳـــﺖ )ﺣﺎﻟﺖ ب( .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۲ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ' Δtﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  Δtﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ ۵
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻗﯿﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾ ﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮد ﯾﺪه اﺳـــﺖ.
) (k

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎ ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ
ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺼﺐ  DGﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۳ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ  ۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ
) (k
PI m

ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺖ ) (k
PI m
ب اﻟﻒ
ج

)ΔF(IB)ΔF(IP

)ΔF(IB

ﺷﻤﺎره
رﻟﻪ
اﺻﻠﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎره
رﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﯿﺪ

) (k
PI m
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ دارای ﺷـــﺎﺧﺺ

ﺑﺰرگﺗﺮی ﻫﺴـــﺘ ﻨﺪ ،ﺗ ﻔﺎﺿـــﻞ ' Δt-Δtﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳـــﺖ.
) (k

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﺷــﻤﺎره  ۷دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎﺿــﻞ ' Δt- Δtﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﯿﻮد  ۱۶ ،۵و  ۱۹ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷـــﺎﺧﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﺻـــﻔﺮ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﻤﺎره  ۱۷ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦ
 ۵ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ا ﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﯿﻮد  ۲۰و  ۱۱ﯾﮏ ا ﺳﺘﺜﻨﺎء دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﺴـــ ﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳـــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷـــﺎﺧﺺ
) (k

 PI mﻣﺴـــﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﺮ
ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح در ﺟﺪول  ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
) (k
ﺟﺪول  :۴رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻗﯿﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  PI mدر ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ  DGدر
ﺷﯿﻦ ۵

t  t 

) (k
PI m

ﺷﻤﺎره ﻗﯿﺪ

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۱۷ ۰/۰۰۸۱ ۰/۰۰۸۱

۲

۱

۱

۰/۰۴۴۱

۰/۰۴۰۶

۷

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۱۷ ۰/۰۰۸۸ ۰/۰۰۸۸

۱۴

۱

۲

۰/۰۴۳۹

۰/۰۳۹۷

۶

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۳۹ ۰/۰۰۰۷ ۰/۰۰۰۷

۳

۲

۳

۰/۰۱۶۵

۰/۰۱۴۹

۱۳

۰/۰۰۳۳ ۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۱۵

۴

۳

۴

۰/۰۱۶۲

۰/۰۱۳۵

۱۲

۰/۰۰۰۰ -۰/۰۲۱

۵

۴

۵

۰/۰۱۳۱

۰/۰۱۰۵

۱۵

ﺑﻠﻪ

۰/۰۴۵۵ ۰/۰۳۹۷ ۰/۰۳۹۷

۶

۵

۶

۰/۰۱۱۱

۰/۰۰۸۸

۲

ﺑﻠﻪ

۰/۰۴۵۵ ۰/۰۴۰۶ ۰/۰۴۰۶

۷

۵

۷

۰/۰۱۰۲

۰/۰۰۸۱

۱

ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ

۰

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۷۰ ۰/۰۰۲۴ ۰/۰۰۲۴

۱

۶

۸

۰/۰۰۶۳

۰/۰۰۴۶

۹

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۸۲ ۰/۰۰۴۶ ۰/۰۰۴۶

۲

۷

۹

۰/۰۰۵۹

۰/۰۰۴۲

۱۸

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۸۲ ۰/۰۰۳۹ ۰/۰۰۳۹

۸

۷

۱۰

۰/۰۰۵۶

۰/۰۰۳۹

۱۰

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۵۱ ۰/۰۰۱۲ ۰/۰۰۱۲

۱۳

۸

۱۱

۰/۰۰۵۵

۰/۰۰۳۳

۱۴

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۷۷ ۰/۰۱۳۵ ۰/۰۱۳۵

۸

۹

۱۲

۰/۰۰۳۷

۰/۰۰۲۴

۸

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۷۷ ۰/۰۱۴۹ ۰/۰۱۴۹

۱۴

۹

۱۳

۰/۰۰۲۰

۰/۰۰۱۵

۴

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۱۲ ۰/۰۰۳۳ ۰/۰۰۳۳

۹

۱۰

۱۴

۰/۰۰۲۱

۰/۰۰۱۵

۲۰

ﺑﻠﻪ

۰/۰۱۹۱ ۰/۰۱۰۵ ۰/۰۱۰۵

۱۰

۱۱

۱۵

۰/۰۰۲۱

۰/۰۰۱۲

۱۱

۰/۰۰۰۰ -۰/۰۱۴

۱۱

۱۲

۱۶

۰/۰۰۱۶

۰/۰۰۰۷

۳

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۵۴ ۰/۰۰۰۶ ۰/۰۰۰۶

۷

۱۳

۱۷

۰/۰۰۱۱

۰/۰۰۰۶

۱۷

ﺑﻠﻪ

۰/۰۰۵۴ ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۴۲

۱۲

۱۳

۱۸

-۰/۰۱۳۷

۰

۵

-۰/۰۰۳ -۰/۰۰۳

۶

۱۴

۱۹

-۰/۰۱۰۸

۰

۱۶

۰/۰۰۲۷ ۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۱۵

۱۲

۱۴

۲۰

-۰/۰۰۰۸

۰

۱۹

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

ﺑﻠﻪ

۰

۰

) (k
 -4اﻧﺪازه ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را
) (k

ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ  PI mﺑﺰرگﺗﺮ
ﺑﺎ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧ ﺴﺒﺖ ﺗﻔﺎ ﺿﻞ ' Δt-Δtﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎ ﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ داﺷــﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ آن
ﻗﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺪول
) (k
 ۴ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﺷـــﺎﺧﺺ  PI mﺑﻪﺻـــﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻔﺎﺿـﻞ ' Δt-Δtﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﯿﺪ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

Serial no. 77

-2-6

اﺛﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ DG
) (k
PI m

ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺣ ﺴﺎ ﺳﯿﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻧ ﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ
ﻗﯿــــﺪ در ﻣﻘﺎﺑــــﻞ ﻧﺼــــﺐ  DGرا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺼﺐ  DGدر ﺳﺎﯾﺮ
ﺷ ـﯿﻦﻫﺎی ﺷــﺒﮑﻪ  ۸ﺷ ـﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳ ـﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ ﺣﺎﺻــﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺛﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﻮد
ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺟﺪول ۵
) (k

ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﺑﻪ ازای ﻧﺼــﺐ  DGدر ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﺷــﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﯿﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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) (k
ﺟﺪول  :۵ﺷﺎﺧﺺ  PI mﺑﻪ ازای ﻧﺼﺐ  DGدر ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﺷﯿﻦﻫﺎ

۲

۱

۰/۰۰۰۰ ۰/۰۳۱۷ ۰/۰۰۲۹ ۰/۰۰۵۲ ۰/۰۰۸۱ ۰/۰۱۱۰ ۰/۰۵۸۸

۱

۱

۱ ۱۴ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۳۳۷ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۴۰ ۰/۰۰۸۸ ۰/۰۱۳۸ ۰/۰۶۰۳

۲

۰/۰۰۱۴ ۰/۰۰۱۲ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۷ ۰/۰۰۱۰ ۰/۰۰۴۵

۳

۲

۳

۰/۰۰۳۷ ۰/۰۰۳۱ ۰/۰۰۷۱ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۲۵ ۰/۰۱۷۸

۴

۳

۴

۰/۰۰۱۶ ۰/۰۰۱۲ ۰/۰۰۳۲ ۰/۰۰۴۷ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۹ ۰/۰۱۱۶

۵

۴

۵

۰/۰۰۳۶ ۰/۰۰۱۸ ۰/۰۱۵۴ ۰/۰۲۲۵ ۰/۰۳۹۷ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۸۶۱

۶

۵

۶

۰/۰۰۵۴ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۱۶۸ ۰/۰۲۶۶ ۰/۰۴۰۶ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۸۹۴

۷

۵

۷

۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۱۷ ۰/۰۰۱۹ ۰/۰۰۲۴ ۰/۰۰۲۹ ۰/۰۱۰۳

۱

۶

۸

۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۳ ۰/۰۰۱۷ ۰/۰۰۲۹ ۰/۰۰۴۶ ۰/۰۰۶۲ ۰/۰۱۵۶

۲

۷

۹

۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۴۱ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۷ ۰/۰۰۳۹ ۰/۰۰۷۳ ۰/۰۱۶۰

۸

۷

۱۰

۸ ۱۳ ۰/۰۰۲۱ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۱۷ ۰/۰۰۱۳ ۰/۰۰۱۲ ۰/۰۰۱۰ ۰/۰۰۷۳

۱۱

۹

۱۲

۹ ۱۴ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۳۷۴ ۰/۰۲۴۲ ۰/۰۱۴۹ ۰/۰۰۵۰ ۰/۰۸۱۶

۱۳

۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۱۸ ۰/۰۳۶۵ ۰/۰۲۳۱ ۰/۰۱۳۵ ۰/۰۰۳۳ ۰/۰۷۸۲
۰/۰۰۱۱ ۰/۰۰۱۴ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۵۰ ۰/۰۰۳۳ ۰/۰۰۱۸ ۰/۰۱۲۷

۲

ﺷﻤﺎره ﻗﯿﺪ

PIm

۶

۵

۴

۳

ﺟﺪول  :۶رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ )PI(k

DG

ﺷﻤﺎره رﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺷﻤﺎره رﻟﻪ اﺻﻠﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﯿﻦ ﻧﺼﺐ

ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ...

۸
۹

۱۴ ۱۰

۱۵ ۱۱ ۱۰ ۰/۰۰۴۰ ۰/۰۰۴۹ ۰/۰۰۲۲ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۱۰۵ ۰/۰۰۵۸ ۰/۰۲۷۴
۱۶ ۱۲ ۱۱ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰
۰/۰۲۰۲ ۰/۰۵۱۵ ۰/۰۱۳۰ ۰/۰۰۶۵ ۰/۰۰۰۶ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۹۱۹

۷

۱۷ ۱۳

۱۸ ۱۳ ۱۲ ۰/۰۱۷۴ ۰/۰۴۹۶ ۰/۰۱۲۴ ۰/۰۰۷۸ ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۹۱۴
۰/۰۰۷۴ ۰/۰۰۳۸ ۰/۰۰۳۷ ۰/۰۰۰۴ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۱۵۴

۶

۱۹ ۱۴

۲۰ ۱۴ ۱۲ ۰/۰۰۶۳ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۰۴۵ ۰/۰۰۲۸ ۰/۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰ ۰/۰۱۵۲
۰/۰۷۵۶ ۰/۱۹۰۱ ۰/۱۶۰۱ ۰/۱۴۳۲ ۰/۱۶۰۰ ۰/۰۶۲۴

)PI(k

در ﺳــﺘﻮن آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷــﺎﺧﺺ  PI mﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻧﺼــﺐ
 DGدر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﯿﺪ
 ،۱۷ﮐﻪ رﻟﻪ  ۱۳ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رﻟﻪ  ۷اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازای ﻧﺼﺐ  DGدر اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻦﻫـــﺎ
ﻓﻌـﺎل ﮔـﺮدﯾﺪه و ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را از ﻧﺼﺐ  DGﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﯿﻮد
 ۶ ،۱۸و  ۷ﻧﯿﺰ وﺿـــﻌﯿﺖ ﻣﺸـــﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷـــﺒﮑﻪ ﻣﺸـــﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ زوج رﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎن رﻟﻪ ﻫﺎی  ۷ ،۶و  ۱۲ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
روی ﺷﯿﻦ  ۶ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻟﻪﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻦ ۶
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را از ﻧﺼﺐ  DGدر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﺧﺺ )PI(k
ﺑﻪﺻـــﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺟﺪول  ۶ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﮑﺎن ﻧﺼـــﺐ DG

آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Serial no. 77

۰/۱۹۰۱

۲

۰/۱۶۰۱

۳

۰/۱۶۰۰

۵

۰/۱۴۳۲

۴

۰/۰۷۵۶

۱

۰/۰۶۲۴

۶

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۶ﺷـــﯿﻦ  ۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﺼـــﺐ  DGاز دﯾﺪﮔﺎه
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ  DGدر ﺷــﯿﻦ ۶
ﻧﺼــﺐ ﮔﺮدد ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن
)(k

ﺧﻮاﻫﺪ دا ﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺎﺧﺺ PI
ً
در ﺷﯿﻦﻫﺎی  ۳و  ۵ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در دﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺷـﯿﻦ  ۳و ۵
ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳــﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷــﯿﻦﻫﺎی  ۱و  ۶ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن
ﻧﺼﺐ  DGﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ.

در ﺟﺪول  ،۶ﻧ ﺼﺐ DG

 -3-6اﺛﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ DG

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳـــﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﭘﺮاﮐ ﻨﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓ ﯿﺖ ﻫﺎی  ۵ ،۲/۵و ۱۰
ﻣ ﮕﺎوات ﺑﺎ ﻫ ﻤﺎن اﻣ ﭙﺪاﻧﺲ ﮔﺬرای ﭘﺮﯾﻮﻧ ﯿﺖ  ۰/۲در ﻣﺒ ﻨﺎی ﻇﺮﻓ ﯿﺖ
ﺧﻮدﺷــﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷــﯿﻦﻫﺎی
) (k
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـــﺒﮑﻪ ﻧﺼـــﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷـــﺎﺧﺺ  PI mﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﯿﻮد

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـــﺎﺧﺺ

)(k

 PIﺑﻪ ازای

ﻧ ﺼﺐ  DGدر ﻫﺮ ﺷﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در
ﺟﺪول  ۷آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ،۷ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ

DG

ﺷـــﺎﺧﺺ )PI(k

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ ﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  DGﺑﺰرگﺗﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮ ﻫ ﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪ ﻫﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGاوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﻧ ﺼﺐ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳــــﺖ ﺑـﻪﻧﺤﻮیﮐـﻪ ﺑـﻪ ازای ﺗﻤـﺎم
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﺷﯿﻦ  ۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺷﯿﻦ  ۶ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ  DGاﺳﺖ.
)(k

ﺟﺪول  :۷ﺷﺎﺧﺺ  PIﺑـﻪ ازای ﻧﺼﺐ  DGﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در
ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

)(k
در ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺟﺪول  ،۵ﺷﺎﺧﺺ  PIﺑﻪ ازای ﻧﺼﺐ  DGدر ﻫﺮ ﺷﯿﻦ

آورده ﺷﺪه ا ﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧ ﺼﺐ  DGدر ﻫﺮ ﺷﯿﻦ را ﺑﺮ
ﮐﻞ ﻗﯿﻮد ﻣﺴـــﺌ ﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸـــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـــﺎس ﻣﯽﺗﻮان

) PI (k

ﺷﻤﺎره ﺷﯿﻦ

) (k

PI

ﺷﻤﺎره ﺷﯿﻦ

 ۱۰ﻣﮕﺎوات

 ۵ﻣﮕﺎوات

 ۲/۵ﻣﮕﺎوات

۰/۱۴۶۵

۰/۰۷۵۶

۰/۰۳۸۴

۱

۰/۳۵۳۳

۰/۱۹۰۱

۰/۰۹۸۹

۲

۰/۳۰۳۶

۰/۱۶۰۱

۰/۰۸۲۳

۳

۰/۲۷۳۳

۰/۱۴۳۲

۰/۰۷۳۳

۴

۰/۳۰۲۸

۰/۱۶۰۰

۰/۰۸۲۴

۵

۰/۱۲۱۲

۰/۰۶۲۴

۰/۰۳۱۶

۶
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 -۴-۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل ﺷـــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ][۱۲
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ .روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی در ] [۱۲دارای دو ﻓﺎز ﻣﺴــﺘﻘﻞ
اﺳــﺖ .در ﻓﺎز اول ﻣﺴ ـﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪﻫﺎی اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﺣﻀــﻮر
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳـــﺖ آ ﻣﺪه
اﺳـــﺖ .در اداﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪدﺳـــﺖآﻣﺪه در ﻓﺎز اول ،ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻓﺎز دوم ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGقاﺑﻞﻧﺼﺐ در ﻫﺮ ﺷﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮد ﯾﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت ﻓﺎز اول
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺻـــﻮرت ﻧﺼـــﺐ  ،DGو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺎز اول ،ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا در ﻓﺎز دوم ﻓﺎﺻــﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  CTIﮐﻢﺗﺮ از ﻓﺎز ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﻓﺎز دوم  CTIﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﻗﺎﺑﻞﻧﺼــﺐ روی ﻫﺮ
ﺷـــﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ  CTIﺟﺪﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ
ﮔﺮدد .ﺳـــﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﻧﺼـــﺐ روی ﻫﺮ ﺷـــﯿﻦ
) (ΔPو ﺗﻐﯿﯿﺮات  CTIﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ) ،(ΔCTIﺷــﺎﺧﺺ  PCIﻣﻄﺎﺑﻖ
راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
)(15

P
CTI

PCI  

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGدر آن ﺷ ـﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻢﺗﺮی در ﻓﺎﺻــﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ  PCIﺑﺮای
ﯾﮏ ﺷﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﺐ  DGدر آن ﺷﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﻟﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ روش ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی ] [۱۲ﺑﻪ ﺷـــﺒﮑﻪ  ۸ﺷـــﯿﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺎز اول ﺑﺪون ﺣﻀﻮر  DGﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و
ً
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺒﻼ در ﺑﺨﺶ
 ۱-۶ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺟﺪول  ۱آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺎز دوم روش ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی ] ،[۱۲ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿ ﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ
ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ) (CTIاز  ۰/۳ﺑﻪ ۰/۲
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷــﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﻗﺎﺑﻞﻧﺼــﺐ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣ ﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی  ۰/۰۱ﻣﮕﺎوات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت اﺗﺼــﺎلﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه و ﻗﯿﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮرﺳ ـﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳـــﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGآن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻘﺾ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﻧﺼﺐ  DGﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
روش ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ] [۱۲ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷ ـﯿﻦﻫﺎی ﺷــﺒﮑﻪ  ۸ﺷ ـﯿﻨﻪ اﺟﺮا
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۸آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  :۸ﺷﺎﺧﺺ  PCIﻣﺮﺟﻊ ] [۱۲ﺑﻪ ازای ﻧﺼﺐ  DGدر ﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺒﮑﻪ  ۸ﺷﯿﻨﻪ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﯿﻦﻫﺎ

PCI

ΔP

ﺷﻤﺎره ﺷﯿﻦ

۵

۲۸۰/۵

۲۸/۰۵

۱

۱

۹۳/۳

۹/۳۳

۲

۳

۱۴۱/۲

۱۴/۱۲

۳

۴

۲۰۲/۲

۲۰/۲۲

۴

۲

۱۲۷/۵

۱۲/۷۵

۵

۶

۴۵۷/۵

۴۵/۷۵

۶

ﻣﻘﺎﯾ ﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول  ۸ﺑﺎ ﺟﺪول  ۶ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﺧﺺ
)(k

 PIو ﺷﺎﺧﺺ  PCIﺷﯿﻦ  ۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻦ و ﺷﯿﻦ  ۶ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻦ ﺑﺮای

ﻧﺼﺐ  DGاز دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس
ً
اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﺟﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ  ۲و  ۳ﮐﺎﻣﻼ ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ا ﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ً
)(k
 ،۶ﺷﯿﻦﻫﺎی  ۵و  ۳دارای ﺷﺎﺧﺺ  PIﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﯿﺖ اﯾﻦ دو ﺷـــﯿﻦ در د ﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ و ﺗ ﻘﺎرن د ﯾﺎﮔﺮام
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـــﺪ .اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷـــﺎﺧﺺ  PCIﺷـــﯿﻦ  ۵اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﯿﻦ  ۳دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷـﺎﺧﺺ در اﯾﻦ دو ﺷـﯿﻦ
زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
ً
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞذﮐﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ اﯾﻦ دو ﺷـــﺎﺧﺺ اﯾﻦ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اوﻻ
)(k
ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی  PIﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی را

اﻧﺠﺎم داده ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  PCIﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد.
ً
)(k
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی  PIﻣﯽﺗﻮان اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻗﯿﻮد را
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ۴اﻧﺠﺎم داد ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  PCIاوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی را
ً
)(k
ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺷـــﯿﻦﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺷـــﺎﺧﺺ  PIﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻣ ﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ا ﺳﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪﻫﺎ
ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ  PCIﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﻞ ﮔﺮدد.

 -۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷـــﺎﺧﺺ ﺟﺪ ﯾﺪی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارز ﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ  DGﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
رﻟﻪﻫﺎی ا ﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎ ﺿﻞ ﻧ ﺴﺒﯽ
ﺟﺮ ﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻄﺎی ﻋﺒﻮری از رﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﺸـــﺘﯿ ﺒﺎن و اﺻـــﻠﯽ ،ﻣﺴـــﺘﻘﻞ از
ﺗﻨﻈﯿ ﻤﺎت رﻟﻪﻫﺎی اﺿـــﺎﻓﻪ ﺟﺮ ﯾﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮد ﯾﺪ .ﺑﺎ رواﺑﻂ ر ﯾﺎﺿـــﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ  DGﺑﺮ ﻓﺎﺻــﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﯿﻮد را ﺑﻪدرﺳـــﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎ ﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ
ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷــﺒﮑﻪ  ۸ﺷ ـﯿﻨﻪ ﻧﺸــﺎن داد ﻋﻼﻣﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی
ﺑﻪدرﺳـــﺘﯽ ﻣﺜ ﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ  DGﺑﺮ ﻗ ﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ؛ اﻧﺪازه ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺼــﺐ  DGﺑﺮ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳــﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای آن
ﻗﯿﺪ در ﺻـــﻮرت ﻧﺼـــﺐ  DGﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
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