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  چکیده

گیرند و بسیارمهم است که این اغتشاشات، سیستم را به سمت ناپایداري نبرد. در هاي قدرت به طور پیوسته مورد اغتشاش قرار میسیستم

سازها نقش راهبردي در قابلیت اطمینان و همگرایی سیستم دارند. پایدارسازهاي مختلفی تاکنون ارائه تحلیل سیگنال کوچک سیستم، پایدار

ي شرایط، عملکردي مناسب و سریع از خود بروز دهد، اهمیت خاصی دارد. در این مقاله یک است ولی طراحی پایدارسازي که در همه شده

باسه و چند ماشینه  14ک سیستم قدرت تک ماشینه و همچنین براي یک سیستم قدرت پایدارساز سیستم قدرت براساس منطق فازي براي ی

گردد. با اعمال یک خطاي سه فاز بر روي خط انتقال، تغییر در ولتاژ ورودي و همچنین تغییر در توان ورودي، بازخورد سیستم را طراحی می

شوند. سیستم هدف در سیمولینک متلب شبیه سازي شده و یشنهادي مقایسه میمشاهده خواهیم کرد.  در انتها، کنترلرهاي متداول، با کنترلر پ

  دهد.نتایج، در هر دو سیستم تک ماشینه و چند ماشینه بر برتري کنترلر فازي در اغتشاشات مختلف گواهی می

  يمنطق فاز ک،یتحر ستمیقدرت، ژنراتور سنکرون، س ستمیساز س داریپا ،اغتشاش - کلید واژه

 مقدمه -1

 نیوابسته هستند، بد داًیشد گریکدیقدرت به  ستمیاجزاء س     

 ستمیس هاياز بخش یکیدر  یاغتشاش ای رییصورت که اگر تغ

 لیدل نی. به همگذاردیاثر م زنی هابخش گریبر د فتدیاتفاق ب

به  ستمیس نانیاطم تیو صحبت از قابل ماندید يارضا نیتضم

قدرت  ستمیدر س یشاش. اگر اغتباشدینم ریامکان پذ یراحت

وارد عمل  یحفاظت يدهایو به موقع برطرف نشود، کل دیبوجود آ

باعث خسارات  نیکه ا کنندیرا از مدار خارج م ستمیشده و س

]. از 1خواهد شد [ عیانتقال توز هايشرکت يبرا يدیشد یمال

است، همواره  یکینامید ستمیس کیقدرت  ستمیچون س یطرف

. اغتشاش ممکن است بصورت مد ردیگیمورد اغتشاش قرار م

اتفاق  یکمتر نسبت به مد محل یبا فرکانس ايهیناح ای ،یمحل

 شوندیم ستمیس یوستگیکه هردو، موجب بر هم زدن پ فتدیب

 يگذرا يداریحفظ پا يبرا ییدارسازهایوجود پا نی]. بنابرا2[

به سمت  ستمیاز رفتن س يریو جلوگ یکیالکتر ستمیس

که در  يدارسازیپا نتریاست. مرسوم ریاپذن انکار ،يداریناپا

پسفاز  - شفازیجبران ساز پ شود،یاستفاده م یعمل هايستمیس

و  نیگ ماتیپسفاز، تنظ -شفازی. در جبران ساز پباشدیم

 طیشرا يموجود در آن برا هايصفرها و قطب نیهمچن

-جبران نیا نبنابرای اند،شده کسیو ف یخاص طراح يعملکرد

بار و در اغتشاشات  رییدر لحظات تغ یفضعی ردعملک سازها

که  يدارسازیپا ی]. پس طراح3[ دهدیمختلف ازخود بروز م

 یدگیچیاز خود نشان دهد پ یعملکرد مناسب ط،یتحت همه شرا

از  یعیپوشش رنج وس يمقاله برا نیخاص خود را دارد. در ا

راه حل ممکن  کیبه عنوان  يمنطق فاز ،يعملکرد طیشرا

 هاي قدرت بزرگ با استفاده از منطق فازيبهبود پایداري دینامیکی سیستم

 3مجید معظمیو  2محمدرضا یوسفی نجف آبادي، 1محمد ترکی

 torki.iaun@gmail.com، نجف آباد واحد دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی1

 mr.yousefi@ieee.org، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباداستادیار گروه برق 2

 m_moazzami79{at}yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباداستادیار گروه برق 3
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  .شودیم شنهادیپ

]، 4[ یعصب ي، فازيهمچون: فاز يدیجد يدارسازهایپا امروزه

 که اند] ارائه شده5[ کیژنت تمیو الگور یهوش مصنوع هايروش

نسبت به  ايژهیو هاييهوشمند برتر هايروش نای

  چون: هاییتیمعمول دارند. مز يدارسازهایپا

 يزهادارسایپا نهیتک ماش ستمیس کیمقاله، ابتدا در  نیا در

 میو اغتشاشات مختلف اعمال خواه راتییمعمول را با وجود تغ

 میوارد خواه یرا به طراح يفاز دارسازیکرد و سپس دو نوع پا

 7 یواقع ستمیس کیروند را در  نیکرد. در بخش دوم مقاله، هم

تکرار  يدیروگاه خورشین کی يبه اضافه باسه 14 ينهیماش

 يمختلف موجود در ژنراتورها يدارسازهایپا جیکرد و نتا میخواه

  کرد. میخواه سهیمقا گریکدیرا با  A,C,F هايمتصل به باس

  سازي سیستم قدرت تک ماشینهمدل  -2

مدل یک سیستم تک ماشینه متصل به باس بینهایت  1در شکل 

ي یک ترانس ژنراتور سنکرون بواسطه .نشان داده شده است

ه است. توان توسط خط انتقال به باس بینهایت متصل شد

مکانیکی مورد نیاز ژنراتور توسط سیستم گاورنر و توربین اعمال 

شود. پایدارسازها و رگوالتورهاي ولتاژ به قسمت تحریک می

شوند تا با عملکرد خود، ولتاژ تحریک مناسبی ژنراتور متصل می

  به ژنراتور تحویل دهند.

  

بینهایت با ): شماتیک سیستم قدرت تک ماشینه متصل به باس 1شکل(

  هاي قدرترگوالتور ولتاژ و پایدارساز

  پایدارسازهاي سیستم قدرت  -3

   پایدارساز جنریک -3-1

 ییرایبه م ک،یتحر ستمیبا اضافه شدن در س دارسازیپا نیا

 نیا ينوسانات روتور ژنراتور سنکرون کمک خواهد کرد. ورود

توان  نیتفاوت ب ای ن،یسرعت ماش راتییتغ تواندیم دارسازیپا

ولتاژ  کی دارسازیپا نیا یباشد. خروج یکیو توان الکتر یکیمکان

  ].6[ستا کیتحر ستمیورود به س يبرا داریپا

  ): بلوك دیاگرام پایدارساز جنریک2شکل(               

  پایدارساز چند بانده -3-2

 ستمیس يگذرا يداریپا يبرا يادیز يلترهایاز ف دارسازیپا نیدر ا

پسفاز از هر باند  -شفازیبلوك پ نی. تنها اولشودیاستفاده م

. با استفاده شودیاستفاده م دارسازیپا نیا میتنظ يبرا ،یفرکانس

 میتنظ یپاسخ فرکانس ممیماکز ياندازه KI,KL,KH بیاز ضرا

  .دهدیرا نشان م دارسازیپا نیا اگرامیبلوك د 3. شکلشودیم

  

  دارساز چند پانده): بلوك دیاگرام پای3شکل(                

 پایدارسازهاي فازي -3-3

 دنمی باش سیستم هاي مبتنی برقانون سیستم هاي کنترل فازي

 یک مکانیزم ينشان دهنده فازي مجموعه قوانین که در آن

باشد. با کمک قواعد یک سیستم خاص می راي تنظیمب یکنترل

هر تواند جایگزین مناسبی براي اپراتور ماموثر، کنترلر فازي می

براساس متغیرهاي است که  انسانی باشد. کنترلر فازي الگوریتمی

تواند زبانی با تبدیل دانش بشري به یک استراتژي کنترلی می

هاي مهندسی را به صورت اتوماتیک کنترل کند انواع سیستم

]6.[  

کنترلرهاي فازي از چهار بخش اصلی: فازي ساز (تبدیل ورودي 

اج (قلب سیستم فازي)، پایگاه عددي به فازي)، موتور استنت

ي قواعد (قواعد اگر آنگاه فازي براساس تجربیات بشري بوسیله

متغیرهاي زبانی) و نافازي ساز (تبدیل خروجی فازي به عددي) 

هاي فازي مورد نظر در این . در سیستم[7]تشکیل شده است

مقاله از فازي ساز منفرد، نافازي ساز متوسط مراکز و موتور 

  ضرب استفاده شده است. استنتاج

هاي متفاوت استفاده شده در این مقاله از دو فازي با ورودي

به همراه مشتق آن، به عنوان  Pa) از Aاست. در فازي نوع اول(
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) که ، از Bشود. در فازي نوع دوم (هاي فازي استفاده میورودي

Pa  وdw هاي فازي استفاده شده است که به عنوان ورودي

Pa= Pm-Pe و dw باشد.تغییرات سرعت ماشین می  

از توابع عضویت مثلثی براي ورودي و خروجی هر دو پایدارساز 

)، NBفازي استفاده شده است. متغیرهاي زبانی با منفی بزرگ (

)، مثبت ZE)، صفر(NS)، منفی کوچک (NMمنفی متوسط (

-)، نامPB)، مثبت بزرگ (PM)، مثبت متوسط (PSکوچک (

قواعد این دو پایدارساز فازي را نشان  1ول اند. جدگذاري شده

  دهد.می

  ): قواعد فازي1جدول(                                

Pa = Pm – Pe  

dw 

PB  PM  PS  ZE  NS  NM  NB  

PS  ZE  ZE  NS  NB  NB  NB  NB  

PM  PS  ZE  NS  NM  NB  NB  NM  

PB  PM  PS  ZE  NM  NB  NB  NS  

PB  PM  PS  ZE  NS  NM  NB  ZE  

PB  PB  PM  ZE  NS  NM  NB  PS  

PB  PB  PM  PS  ZE  NS  NM  PM  

PB  PB  PB  PS  ZE  ZE  NS  PB  

  نتایج شبیه سازي  -4

 نتایج شبیه سازي براي یک سیستم تک ماشینه -4-1

 1که در شکل تینهایمتصل به باس ب نهیقدرت تک ماش ستمیس

. ابتدا دیگرد يساز هیمتلب شب نکیمولینشان داده شده، در س

تقال اعمال شد تا بازخورد عملکرد خط ان يسه فاز بر رو يخطا

در  4مشاهده شود. در شکل ستمیس يبر پارامترها دارسازهایپا

-یبه نوسان م شروعروتور  يهیشروع خطا، سرعت و زاو يلحظه

به  ستمینوسانات به موقع برطرف نشوند س نیکه اگر ا کنند

 نجایدر ا دارسازهای. تفاوت عملکرد پارودیم يداریسمت ناپا

  .دشویممشخص 

  

  (الف) سرعت روتور                            

  

  ي روتور(ب) تغییرات زاویه                      

  

  (ج) توان الکتریکی                           

  

  (د) خروجی پایدارسازها                        

الف) سرعت ي نتایج شبیه سازي در پایدارسازهاي مختلف: ): مقایسه4شکل(

  ي روتور ج) توان الکتریکی د) خروجی پایدارسازهاروتور ب) تغییرات زاویه

ي کند تا حدود ثانیههنگامی که سیستم بدون پایدارساز عمل می

پریونیت  8/0ثانیه حدود 3/0کنند، در نوسانات ادامه پیدا می 6

ي روتور تغییر پیدا کرده و نوسانات زیادي را در سرعت زاویه

روتور نیز شاهد هستیم. که این نوسانات بر روي دینامیک 

پایدارساز مختلف و  4سیستم اثرات بسیار منفی دارد. با اعمال 

آورشوت کمتري نسبت  Aشود که فازي ي آنها، دیده میمقایسه

  .ي پایدارسازها داردبه بقیه

پریونیت استپ در ولتاژ و توان ورودي،  05/0 حال با اعمال

 6و  5هاي بازخورد این تغییرات را به صورت جداگانه در شکل

  خواهیم دید.

  

  ي روتور(الف) تغییرات زاویه                       
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  (ب) سرعت روتور                            

  

  (ج) گشتاور                                 

  

  (د) توان الکتریکی                             

  

  (ه) خروجی پایدارساز                          

 05/0مختلف در  سازي در پایدارسازهايي نتایج شبیه): مقایسه5شکل (

  پریونیت تغییر در ولتاژ ورودي

  

  ي روتور(الف) تغییرات زاویه                       

  

  (ب) سرعت روتور                             

  

  (ج) گشتاور                                 

  

  (د) توان الکتریکی                           

  

  (ه) خروجی پایدارساز                         

 05/0مختلف در  سازي در پایدارسازهاي اي نتایج شبیه) مقایسه6شکل (

  ن وروديپریونیت تغییر در توا

که پارامترهاي ژنراتور، اکسایتر و  6و 5هاي در شکل

اند، تغییرات آورده شده 3و2هاي پایدارسازهاي آن در جدول

ي روتور، سرعت روتور، گشتاور، توان مکانیکی و خروجی زاویه

   شود.پایدارسازها مشاهده می

  TABLE 2: PARAMETS OF CONVENTIONAL PSS       

T1  60e-3 

T2 0.5 

T3 &T4 0 

Tω 0.7 

Kpss 2 

KL 20 

HI 25 

KH 145 
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                 TABLE 3: GENERATOR PARAMETS    

Nominal power 200e6m 

Line-to-Line Voltage 13800k 

Xd 1.35 

Xq 0.474 

Inertia 3.02 

Ka 300 

Ta 0/001 

  

ساز شود هر چه خروجی پایدارهمانطور که در  قسمت ه دیده می

بهتر عمل کند نتیجتاً تاثیر بهتري در میرا کردن نوسانات 

ي روتور در سیستم خواهد داشت. در الف تغییرات زاویه

زمان نشست بهتري از خود نشان داده و  Aپایدارسازهاي فازي 

پایدارساز سینرجیک نسبت به پایدارساز مولتی باند سریعتر میرا 

ي ورودي به واسطهشده است. بهرحال چه تغییر در ولتاژ 

تغییرات بار یا خطاي سه فاز، و چه تغییر در توان ورودي، هردو 

باشند ي پارامترهاي سیستم از مقدار نرمال خود میبر هم زننده

که اگر پایدارسازها وجود نداشته باشند سیستم به سمت و سوي 

  ناپایداري خواهد رفت.

 نتایج شبیه سازي براي یک سیستم قدرت چند  -4-2

  ماشینه

باسه به  22ماشینه و  7در این بخش یک سیستم قدرت واقعی

سازي شده است که شماي کلی همراه یک نیروگاه بادي شبیه

به نمایش در آمده است. در این سیستم  7این سیستم در شکل 

ها براي حفظ قابلیت اطمینان در ارضاي دیماند، تمامی ایستگاه

 A, C, Fهاي همتر در باساند. ژنراتورهاي مبه هم متصل شده

اند که از پایدارسازهاي فازي نیز در آنها استفاده شده واقع شده

کیلومتري 1000است. با اعمال خطاي سه فاز بر روي خط انتقال 

، بازخورد آن در سیستم قدرت و در سه Aمتصل به باس اسلک 

  مشاهده خواهیم کرد. A, C, Fهاي ژنراتور باس

ها، خطوط انتقال، مقدار بارهاي سلفی و خازنی پارامترهاي ژنراتور

  .شودها در شکل دیده میو ولتاژ باس

  

 يباد ستگاهیا کیباسه به همراه  22نهیماش 7قدرت  ستمی): س7شکل (

هاي اکتیو و راکتیو نتایج اعمال این خطاي سه فاز بر روي توان

 10و  9و  8هاي را، در شکل الکتریکی و تغییرات سرعت روتور

کنید. در هر سه ژنراتور، پایدار سازهاي فازي داراي مشاهده می

اعوجاجات کمتر و ریپل کمتر هستند و همچنین زمان نشست 

عملکرد بهتري از  Bنیز نسبت به نوع  Aکمتري دارند. فازي نوع 

خود نشان داده است. پایدار ساز مولتی باند نسبت به پایدارساز 

ریک، نوسانات موجود در تغییرات سرعت روتور را سریعتر میرا جن

 Cهاي در ماشین Aکرده است ولی در توان اکتیو به جز ماشین 

پایدارساز جنریک بهتر عمل نموده است. و در پایان در توان  Fو 

راکتیو این سه ژنراتور، تفاوت چندانی بین پایدارسازهاي معمول 

ي ي فازي همچنان نشان دهندهوجود ندارد ولی پایدارسازها

بهترین عملکرد و انتخابی برتر نسبت به پایدارسازهاي معمول 

  هستند.

  

  A باس (الف) ژنراتور                               

  

 C(ب) ژنراتور باس                                
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  F(ج) ژنراتور باس                              

مختلف با اعمال خطاي  ژنراتورهايسازي در ي نتایج شبیهسه): مقای8شکل (

  سه فاز

  

  A(الف) ژنراتور باس                            

  

  c(ب) ژنراتور باس                              

  

  F(ج) ژنراتور باس                              

مختلف با اعمال خطاي  سازي در ژنراتورهايي نتایج شبیه): مقایسه9شکل (

  سه فاز

  

  A(الف) ژنراتور باس                             

  

  C باس (ب) ژنراتور                             

  

  F(ج) ژنراتور باس                             

توان مختلف، خروجی سازي در ژنراتورهاي ي نتایج شبیه): مقایسه10شکل (

 km در اعمال خطاي سه فاز بر روي خط مختلف ارسازهايراکتیو با پاید

1000  

  ي نتایجمقایسه -5

سازي شد و در این مقاله ابتدا یک سیستم تک ماشینه مدل

سپس مورد تغییر و اغتشاش قرار گرفت. با اعمال انواع 

پایدارسازها برروي آن، سرعت میرایی نوسانات در پارامترهاي 

ها برتري کنترل سازير خروجی شبیهژنراتور افزایش پیدا کرد. د

فازي نسبت به کنترلرهاي معمول بسیار مشهود است. در پایان 

همین عمل در یک سیستم قدرت چند ماشینه انجام شد. 

و همچنین  Fو  Cو  Aتغییرات سرعت روتور ژنراتورهاي 

هاي اکتیو و راکتیو، دال بر عملکرد بهتر کنترلر خروجی توان

  فازي دارد. 
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