
 

   

   
  

 

از طريق اين روش . شودپيشنهاد می STATCOMهمواری ديفرانسيلی برای تنظيم ولتاژ  يک روش کنترلی جديد مبتنی بر  مقاله ن يا در – دهيچک

کنترل  توانند کنترل شوند.به راحتی و خيلی دقيق از طريق خروجی مسطح بدون حل معادالت ديفرانسيل میSTATCOM يرخطی متغيرهای غ

برداری از قبيل تغييرات بار و تغييرات شبکه همواره با پاسخ مطلوب مطابقت مبتنی بر همواری ديفرانسيلی صرف نظر از تغييرات شرايط بهره

 که تغييراتی در شرايط بهرهحتی اگر خوب تنظيم شود، برای يک شرايط بهره برداری خاص برای اصالح ولتاژ وقتی PIدارد. در مقابل کنترل 

استفاده از کنترل مبتنی  برداری باشد و يا جبران کننده استاتيکی در يک سيستم قدرت جديد مستقر باشد ممکن است ناکارآمد و ناتوان باشد.

با انجام مطالعات شبيه سازی با نرم افزار متلب تحت شرايط مختلف بهره برداری اثر بسيار  PIمقايسه با کنترل معمولی بر همواری ديفرانسيلی در 

 دهد.مطلوب اين کنترل پيشنهادی را نشان می

 .Flatness،همواری دیفرانسيلی، كنترل غير خطی ،جبران توان راكتيو، پایداری ولتاژ -كليد واژه

 

 مقدمه -1

های اخير در زمينة الکترونيک قدرت عالقه به استفاده از پيشرفت

های ولتاژ باال تحت عنوان ادوات سيستمهای این عناصر در شبکه

پذیر افزایش داده است. این عناصر نه تنها انتقال متناوب انعطاف

های توانند باعث بهبود عملکرد سيستمدر حالت ماندگار می

توانند در باالی خود نيز میقدرت شوند، بلکه به واسطة سرعت 

برابر اغتشاشات وارد بر سيستم، نقش ميراكنندة نوسانات سيستم 

در این مقاله به نقش یکی از انواع این ابزار یعنی  نيز ایفا كنند.

در بهبود پایداری گذرا پرداخته  جبران كنندة سنکرون استاتيک

به  STATCOMسازهای توان راكتيو، شده است. در ميان جبران

دليل قابليت انعطاف و كنترل پذیری قابل توجهی كه دارند، 

ها اند و این جبران كنندههمواره مورد توجه محققان قرار گرفته

های به دليل پشتيبانی و فراهم آوردن ولتاژ دیناميکی سيستم

قدرت محبوبيت قابل توجهی در طول دهة گذشته به دست 

ی برای كنترل ولتاژ های كنترلی مختلفروش [.1آورده است ]

استفاده شده است. با توجه به  STATCOMدیناميکی 

های اكتيو و راكتيو های كنترلی كنترل جریاناستراتژی

STATCOM  معموال از طریق كنترل كننده هایPI  به دست

آیند، یک استراتژی كنترلی دو حلقه معمولی در یک می

. حلقة بيرونی [2و3جبرانساز استاتيک به كار گرفته شده است ]

جریان اكتيو و راكتيو مورد نظر را برای نگهداری ولتاژ نقطة 

كه حلقة درونی جریان در حالی ،كنداتصال مشترک توليد می

كند. این اینورتر را با خطای صفر حالت ماندگار كنترل می

استراتژی كنترلی ارتباطی ميان جریان اكتيو و راكتيو برقرار 

در صورت یک اختالل  PCC ولتاژ نقطة كند، بنابراین حفظمی

[ 1و3شود. در  ]بسيار مشکل می dcكوچک در لينک ولتاژ

روشهای مختلفی برای از بين بردن اثرات كوپلينگ برای طراحی 

به هر  و رسيدگی به این چالش پيشنهاد شده است. PIكنترلر 

بر اساس  PIها برای كنترل كننده های حال تمام این طراحی

هستند. ازآنجا كه مدل جبران كنندة  STATCOM مدل خطی

های كنترل غير خطی به طور استاتيک غير خطی است، روش

مستقيم و بدون نياز به خطی سازی مورد استفاده قرار گرفته 

های قبلی ممکن است از سوی دیگر بسياری از روش [.4است ]

در شرایط بهره برداری متفاوت مقاوم نباشد. در بسياری از 

از طریق مطالعات جانبی یاروش  PIهای قبل دستاورد كنترل كار

 Flatnessنوين  کنترلی روش مبتنی بر (STATCOMگر استاتيکی )جبران کنترل

 3غضنفر شاهقليان 2بهادر فانی محمد آبادی، 1محسن رادان
 comyahoo@mohsenradan69. نجف آباد، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 1

 yahoo.com@bahador_fani ایرانگروه برق، نجف آباد،  ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 2
 yahoo.com@shahgholian_47 گروه برق، نجف آباد، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 3
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وری بدست  صحيح و خطا  با یک مصالحه در كارآیی و بهره

[. مهندسان به انجام مطالعات آزمون و خطا برای 2-4آید ]می

به یک  STATCOMپيدا كردن پارامترهای مناسب زمانی كه 

جدید به سيستم جدید متصل بوده و یا یک جبرانگر استاتيک 

دهند. برای ای نشان نمییک سيستم قدرت متصل باشد عالقه

همچنين  [.5و6ها ارائه شده است ]بهبود این موضوع انواع كنترل

[ یک كنترل بهينه خطی بر اساس تنظيم كننده خطی 7در ]

در كنترل  درجه دوم پيشنهاد شده است. از آنجا كه دستاوردها

LQR زن وابسه است، پارامترهای به انتخاب طراح در ماتریس و

    تواند به تجربه طراح وابستگی داشته باشد. دربهينه نيز می

های كنترل فازی برای تنظيم گين PI[ یک روش كنترل 8]

روش كنترل مبتنی بر همواری  پيشنهاد شده است. PIكننده 

در این فصل پيشنهاد و برای كنترل ولتاژ جبرانساز  دیفرانسيلی

خواص ریاضی  Flatnessشود. در واقع ار برده میاستاتيک به ك

شود. با یک سيستم است كه توسط معادالت دیفرانسيل بيان می

غير خطی معادل  یک سيستم مسطحFlatnessكنترل مبتنی بر 

یک سيستم خطی قابل كنترل است. همچنين مسيرهای همة 

متغيرهای سيستم ميتواند ازطریق خروجی مسطح و مشتقات آن 

های مسطح زیر مجموعة [. سيستم9زده شود ] تخمين

های غير خطی هستند، به عبارتی دیگر برخی از سيستم

را نشان  Flatnessهای غير خطی ممکن است خواص سيستم

ریزی های همواری دیفرانسيلی ميتوان برای برنامهدهند. از ویژگی

حركت، توليد مسير و پایداری استفاده كرد. از لحاظ تئوری یک 

فيبک باشد كه انتخاب تواند خطی سازیيستم مسطح میس

ویژگی  Flatnesندارد، به عالوه  Flatبهتری از رویکرد كنترل 

های مستقل از هماهنگی انتخاب دارد كه در خطی سازی سيستم

 باشد.غير خطی حياتی می

 ساختار جبرانگر استاتيکی -2

STATCOM  توان ولتاژ را در ترمينال خود با كنترل ميزان

. كندراكتيو تزریق شده یا جذب شده از سيستم قدرت تنظيم می

توان راكتيو  STATCOMكه ولتاژ سيستم كوچک است، هنگامی

كند )حالت خازنی( و زمانيکه ولتاژ سيستم بزرگ است، توليد می

كه كند )حالت سلفی(. زمانیاین وسيله توان راكتيو جذب می

به حداكثر  STATCOMيروی كند نولتاژ سيستم كاهش پيدا می

ان راكتيو خروجی تحت تاثير رسد و حداكثر تومقدار خود می

هنگاميکه جبرانگر استاتيکی در حالت  گيرد.یولتاژ قرار نممقدار

 سازی( را پياده1شکل ) V-Iكند، مشخصه یتنظيم ولتاژ كار م

 نماید. می

refV

minI
maxI

V

I

 
 STATCOMوط به مر ب V-I مشخصه (1شکل )

 

كه جریان راكتيو در داخل محدوده مقادیر مينيمم و تا زمانی

ماكزیمم جریان تحميل شده توسط ظرفيت مبدل قرار دارد، 

دارای  V-Iو مشخصه  گرددتنظيم می Vrefولتاژ در ولتاژ مرجع 

توسط  باشد و در حالت تنظيم ولتاژ شيب مشخص شده می

 گردد.( تعریف می1معادله )

(1)                                    ref sV V X I  

سازی توان راكتيو به كار اگر مبدل منبع ولتاژ فقط برای جبران

كوچک جایگزین  DCتواند با یک خازن می DCرود، منبع انرژی 

فقط توان  DCو  ACكه توان تبادلی بين سيستم شود. در صورتی

را شارژ كرده و در سطح ولتاژ مورد نياز  راكتيو باشد مبدل خازن

مقداری توان اكتيوجذب و آن  ACدارد. مبدل از سيستم نگه می

كند و ولتاژ خازن را در سطح را به عنوان تلفات داخلی مصرف می

( نمودار تک خطی جبرانگر 2دارد. شکل )ولتاژ مورد نظر نگه می

 دهد.شان میاستاتيکی و بلوک دیاگرام سيستم كنترلی آن را ن
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V1

I

t  Id

Iq

V1dq

V1dq

Vac

Vref

+

+

+

+

-

-

-

-

Vdc

Vdcref

V2d

V2q

Iq

Id

Iqref

Idref

           

 ( نمودار تک خطی و بلوک دیاگرام سيستم كنترلی2شکل ) 
 

 STATCOMمدلسازی و کنترل   -3
 

( نشان داده شده 3در شکل ) STATCOMمدار معادل 

و  Rsاست. در این سيستم قدرت امپدانس اتصال معادل شامل 

Ls ورت سری قرار گرفته استبوده كه با اینورتر منبع ولتاژ به ص .

پيچی در اینجا مقاومت معادل از طریق مجموع تلفات سيم

شود و ترانسفورماتور و تلفات هدایتی اینورتر محاسبه می

اندوكتانس معادل نشان دهنده اندوكتانس نشتی ترانسفورماتور 

 دهد.را نشان می DCظرفيت خازن سمت  Cباشد و همچنين می

ليل آسان سيستم سه فاز را متعادل در نظر به منظور تجزیه و تح

( را تعریف 5( الی )2گيریم و سپس با حلقه ولتاژ معادالت )می

  كنيم.می

as
s s as as al

di
L R i V V

dt
                                     )2(   

bs
s s bs bs bl

di
L R i V V

dt
                               )3(   

cs
s s cs cs cl

di
L R i V V

dt
                                      )4(   

21
2

( ( )) [ ]dc al as bl bs cl cs
d

CV t V i V i V i
dt

                    )5(   

   

مشکل كنترلی تا حد زیادی قابل حل  dqبه  abcاز طریق تبدیل 

 dcدیر بوده و متغير های سيستم تحت وضعيت متعادل دارای مقا

 شوند.( بيان می11( الی )6هستند و توسط معادالت )

ds
s ds s qs ds dl

di
L Ri L i V V

dt
                          )6(

qs
s qs s ds qs dl

di
L Ri L i V V

dt
                          )7(

2 31
2 2

( ( )) ( )dc dl ds ql qs
d

CV t V i V i
dt

                         )8(

1
2

cosdl dc aV V m                                             )9(
1
2

sinql dc aV V m                                      )11(

                       STATCOM ( مدار معادل3شکل)  
 

+-

+-

PI

PI

dcV

dcrefV

dsV

dsrefV

-+

+- PI

PI -+
+

--

dsV

WLS

WLS

dsi

qsi

dsrefi

qsrefi

dlV

qlV

                 
      DC

 
                

            
           
           

  
 STATCOMمعمولی  PI( بلوک دیاگرام كنترل 4شکل )

 

ای معمولی استراتژی كنترلی دو حلقه ( یک4در شکل )   

شود كه حلقه خارجی جریان اكتيو و راكتيو مرجع استفاده می

كند و را ایجاد می PCCمورد نظر را برای نگهداری ولتاژ در نقطه 

حلقه درونی برای كنترل جریان اینورتر با خطای صفر حالت 

برای  PIباشد. این استراتژی كنترلی به چهار كنترلر ماندگار می

سيستم كنترلی خود نياز دارد، بنابر این ميتوان آن را یک كار 

خسته كننده و وقت گير برای مهندسان جهت انجام مطالعات 

صحيح و خطا برای پيدا كردن پارامترهای مناسب زمانيکه شرایط 

بهره برداری سيستم تغييرات قابل توجهی كرده باشد توصيف 

 كرد.
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                                                یهمواری ديفرانسيل -4   

با و همکاران های مسطح ابتدا توسط فالیسسيستم

[. در جبر 11بندی جبر دیفرانسيل معرفی شد ]بکارگيری فرمول

ی در جبر دیفرانسيل یک سيستم به عنوان یک حوزه دیفرانسيل

شود، می ای از متغيرها  توليدی مجموعهدیفرانسيلی كه بوسيله

اگر بتوان  ندیرا مسطح  گو ستميس .[11و12] شودشناخته می

مسطح( به  ی)با عنوان خروج افتیرا  رهاياز متغ یامجموعه

شده توسط  ديتول یليفرانسید یحوزه یرو ستميس كهیطور

عملکرد  ني. همچن باشد. یمسطح، جبر یهایخروج یمجموعه

با روش كنترل  سهیدر مقا یاافتهیبهبود  یگذرا  بيتعق

 یبرا یليفرانسید یبر هموار ی. روش مبتنكندیم گرحاصلید

 یرهايمس بيو تعق ريمس ديكنترل در سطح تول یهاستميس

به سمت  ستميس تیشده است و هدا رفتهیپذ یمرجع به خوب

 یحاصل م یخوب بهرا  ستميس وديق ةمالحظمطلوب با  ریمقاد

به این نکته دارد كه وقتی یک سيستم مسطح است اشاره . كند

بندی شده و ساختار ساختار غير خطی سيستم به خوبی مشخصه

های كنترل برای طراحی حركت، تواند در طراحی الگوریتممی

ی همواری توليد مسير و پایدارسازی بکار رود. ویژگی برجسته

تواند به دیفرانسيلی این است كه متغيرهای حالت ورودی می

روجی مسطح و تعداد محدودی از طور مستقيم بر حسب خ

مشتقاتش بيان گردد. به بيان دیگر یک سيستم مسطح است اگر 

ای كه های مسطح یافت شوند به گونهای از خروجیمجموعه

گيری بر حسب ها بتوانند بدون انتگرالها و ورودیی حالتهمه

( را برای 11معادله ) ها تعيين شوند. . فرم عمومیاین خروجی

یک سيستم را  م دیناميکی غير خطی در نظر بگيرید.یک سيست

ای از متغيرهای به طور دیفرانسيلی مسطح گوئيم اگر مجموعه

( وجود داشته باشد به طوریکه yخروجی مستقل دیفرانسيلی )

 ( برآورده شود:14( الی )12شروط )

(11)                                    
( ) ( ( ), ( ))

( ) ( ( ), ( ))

x t f x t u t

y t h x t u t





                                                                                                 

 (12)                     ( )[ ,u,u,...u ] , rank{ } my x                     

 (13)                    ( )[ , ,..., ] , rank{ } nx y y y     

 (14)                  ( 1)[ , ,..., ] , { }u y y y rank m                   
به ترتيب تعداد مشتقات ورودی و  و در روابط فوق

خروجی هستند. بلوک دیاگرام كنترل مبتنی بر همواری 

 ( است.5دیفرانسيلی برای سيستم مسطح بصورت شکل )

كنيد یک قانون كنترل ( مالحظه می1-4طور كه در شکل )همان

می تواند  Flatnessویژگی  تلفيق شده است. Flatnessبا الگوریتم 

بسيار مفيد باشد زمانی كه با مسيرها سر و كار دارد. از مسيرهای 

y مسيرهای x  وu شوند. این ویژگی اجازه به سریعاً نتيجه می

سيستم مسطح معادل  دهد.تعقيب مسير بصورت حلقه باز می

پذیر با فيدبک درونی است كه تم خطی كنترلیک سيس

( 6. شکل )دهدپایدارسازی فيدبکِ مسير مطلوب را نتيجه می

 دهدتصوری فضایی از مفهوم همواری دیفرانسيلی را نشان می

 .[13و14]

Control 

Law

Flat system
Inverse 

Dynamics
(t) f(x(t),u(t))

y(t) h(x(t),u(t))

x 



y

y

yref

y u

 ( بلوک دیاگرام كنترلی همواری دیفرانسيلی5شکل)
 

 

 همواری ديفرانسلی  طراحی کنترل مبتنی بر -5

از آنجا كه تمام متغيرهای سيستم ميتواند تعيين شود اگر ما 

و  اولرا بدانيم كه همان متغير های حالت  Vdcو   Iq دو پارامتر

است، بنابراین خروجی مسطح در این سيستم به صورت سوم ما 

1 2y x  2و 3y x ود. بنابر این با استفاده از شتعریف می

( و شرط الزم فلت بودن خروجی معادالت 14( الی )12معادالت )

آید. و باتوجه به اینکه تمامی  ( بدست می18( الی )15)

متغيرهای سيستم بر اساس خروجی مسطح است در نتيجه 

 آید.تمامی متغيرهای سيستم بدست می

(15                                    )                        1 2y x  

(16)                                                            2 3y x  

(17                                    )1 3 3 1
2 2

3

3( )

2

ds dsx v x x v x
y

cx


  

(18                                   )               1 2 2
2

3 ds

c
x y y

v
  

 شبيه سازيها -6

برای تنظيم  STATCOM( شبيه سازی سيستم 6در شکل )

كيلو ولت نمایش داده شده  511در خط انتقال  B2ولتاژ باس 

كيلوولت با  511است. شبکه مورد بررسی دارای دو منبع 

منبع  باشد. این دومگاولت آمپر می 2511و  3111قدرتهای 
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كيلومتری به هم متصل شده اند. در  611توسط یک خط انتقال 

مگا ولت آمپری در حالت  111دارای ظرفيت  STATCOMاینجا 

 باشد. همچنين از یک نمونهخازنی )منفی( و سلفی )مثبت( می

STATCOM سه سطحی PWM ولتاژ نامی شوداستفاده می .

ميکروفاراد  375كيلو ولت و شامل خازنی برابر  dc 41لينک 

باشد مگاولت آمپر می 111. پریونيت با 22باشد. امپدانس كل می

كه این امدانس نشان دهنده مقاومت القایی و خازنی نشتی در 

 STATCOMیک  IGBT ترانسفورماتور و نيز راكتور فازی در

در مدل اصلی، سيستم كنترل توسط چهار  باشد.واقعی می

ای مورد نظر به خوبی تنظيم . گين هیابدتحقق می PIكنترلر 

برابر  AC، kpشوند. جهت انجام مطالعات دیناميکی بهره ولتاژ می

. در كنترل مبتنی بر همواری  شودانتخاب می 111برابر  kiو  5

باشد كه دیفرانسيلی دستاورد های كنترلی دارای مقدار یک می

 ند. كاطمينان پيدا می ،ای هرویتزبرای بر آوردن شرایط چندجمله

 
 ( سيستم مورد نظر برای مطالعات شبيه سازی6شکل )

ساختار روش كنترلی پيشنهادی  اجرا شده در سيمولينک نرم 

( نشان داده شده است. در این 7افزار قدرتمند متلب در شکل )

نشان داده شده در شکل برابر  B2شبيه سازی ولتاژ مرجع باس 

باشد. همچنين می كيلو ولت 511یک پریونيت و با ولتاژ پایه 

افتد و برای ثانيه اتفاق می 2فرض شده اختالالت اوليه در زمان 

ثانيه از سيستم فوق انتظار  3رسيدن به حالت نامی در زمان 

تمامی پارامترها بدون تغيير هستند با این حال امپدانس  رود.می

. ثانيه یک 2رسد به طوریکه در لحظه . پریونيت می66معادل به 

اضافه  B2مگاواتی به عنوان یک اغتشاش به باس  211ید بار جد

و همچنين توان راكتيو جبرانگر B2شده است. نتيجه ولتاژ باس 

و   PIتوسط كنترلر اصلی   qو  dاستاتيکی و جریانهای  محور 

( الی 8)در شکل های   تکنيک مبتنی بر همواری دیفرانسيلی

شود مشاهده می ( نمایش داده شده است. همانطور در شکلها15)

كنترل مبتنی بر همواری دیفرانسيلی دارای پاسخ سریعتری 

باشد، همچنين پاسخ كنترل به نسبت به كنترل معمولی می

 باشد.پاسخ مطلوب و مورد نظر ما نزدیکتر  می

 
 روش كنترلی پيشنهادی شبيه سازی ( ساختار7شکل )

 
 PIبا كنترلر اصلی  B2( نتيجه ولتاژ باس 8شکل )

 
 همواری دیفرانسيلیبا كنترلر  B2( ولتاژ باس 9شکل )

 
 PIبا كنترلر  dجریان محور ( 11شکل )
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 همواری دیفرانسيلیبا كنترلر  dجریان محور ( 11شکل )

 

 

 

 

 

 
 PIكنترلر با   STATCOMتوان راكتيو خروجی ( 12شکل )

 
 PIكنترلر با   STATCOMتوان راكتيو خروجی ( 13شکل )

 

 PIبا كنترلر  qجریان محور  (14شکل )

 
 همواری دیفرانسيلیبا كنترلر  dجریان محور ( 15شکل )

 نتيجه گيری  -7

بدون  همانطور كه مشاهده شد با استفاده از این تکنيک نوین

حل هيچ گونه معادله و با استفاده از خروجی مسطح به جواب 

مطلوب خود در كمترین زمان ممکن رسيده و جواب شبيه سازی 

 باشد.ها سریعتر و صاف و  بسيارمطلوب و مورد نظر ما می
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