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کنترل کنندة غیر مستقیم گشتاور توسط  از سازي پس از خطاي ماشین القائی با استفادهپایدار
SSSC

  .2عتمداریمد شرحم دیس، 1*,يدیاکبر ام یعل  .2عتمداریمد شرحم دیس، 1*,يدیاکبر ام یعل
                                                                          دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسب-1
واحد نراق –عضو هیأت علمی و استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی-2

خالصه

ارائه شده است. در هنگام  قفسه سنجابی هاي القائی ن مقاله روشی جدید براي پایدار سازي پس از خطاي ماشیندر ای
یابد و  هاي ماشین، شدت گشتاور الکتریکی تولید شده به شکل قابل توجهی کاهش می بروز خطا در نقاطی نزدیک به پایانه یابد و  هاي ماشین، شدت گشتاور الکتریکی تولید شده به شکل قابل توجهی کاهش می بروز خطا در نقاطی نزدیک به پایانه

، محرك در حالت ژنراتوري) دچار يالب مکانیکی (بار در حالت موتورگشتاور غ از شود تا روتور به تبعیت این مهم باعث می
تواند از طریق تمهیداتی، نظیر عملکرد  ولتاژ نامی می ،تغییر سرعت شود. پس از مدت زمان کوتاهی از برطرف شدن خطا

که ماشین القائی به هاي ماشین اعمال شود، با این حال، در صورتی  ریکلوزهاي تعبیه شده در سیستم، مجدداً به پایانه
بازیابی و چگونگی انجام آن وجود ندارد. براي این منظور، در  برايسیستم کنترلی مناسبی مجهز نباشد، هیچگونه تضمینی 

مطرح شده است. در  گشتاور این مقاله، روشی براي پایدار سازي ماشین القائی با هدف بهبود گذراهاي الکترومکانیکی
و کنترل کنندة غیر مستقیم گشتاور استفاده شده  )SSSC(ن کنندة سريِ سنکرونِ استاتیکسیستم مطرح شده، از جبرا

اعمال  ، به واسطۀهاي ماشین القائی، گذراهاي الکترومکانیکی ناشی از بازیابی است تا ضمن کاهش اثر مستقیم خطا بر پایانه
اعتبار روش ارائه شده، این روش در محیط صحتتا حد امکان کاهش یابد. همچنین، به منظور تأیید  ،گشتاوري ثابت

MATLAB/Simulink هاي مشابه  در مقایسه با سایر سیستم ایج حاصل از عملکرد این سیستمسازي شده و نت شبیه MATLAB/Simulink هاي مشابه  در مقایسه با سایر سیستم ایج حاصل از عملکرد این سیستمسازي شده و نت شبیه
  ارائه شده است.

سـازي  ماشین القـائی، پایدار کنترل غیر مستقیم گشتاور،)، SSSCکنندة سريِ سنکرونِ استاتیک ( جبرانکلمات کلیدي: 
.هاي بادي )، توربینFACTSهاي انتقال قابل انعطاف ( ماشین القائی، سیستم يپس از خطا

  مقدمه.1

ون ساختار هاي متنوع بسیاري برخوردار هستند؛ این مهم بیشتر مدی هاي باال از کاربرد هاي القائی در توان ماشین
ن ساخت و نگهداري و تغذیۀ سه فاز)، هزینۀ پاییتاور (در صورت نوسانات پائین گش تنوع بسیار زیاد در توان نامی، ساده،

شود؛ از این میان  . در کاربردهاي توان باال از این ماشین در دو حالت موتوري و ژنراتوري استفاده می]1[باشد  غیره می

١

شود؛ از این میان  . در کاربردهاي توان باال از این ماشین در دو حالت موتوري و ژنراتوري استفاده می]1[باشد  غیره می
نوار  از هاي الکتریکی، موتور محرك برخی هاي نقل و انتقال الکتریکی، جرثقیل هاي مورد نیاز در سیستم موتورتوان به  می
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هاي  ماشینغالب و به ،]4[]3[]2[، موتوري این ماشینوان برخی از کاربردهاي به عن هاي صنعتی ها، و موتورپمپ نقاله
ي ژنراتوري این ماشین به عنوان برخی از کاربردها ،]6[]5[، ها هاي بادي و میکروتوربین الکتریکی مورد استفاده در توربین

  .اشاره نمود
، خطا در بخش مکانیکی، و یا خطا ماشین هاي بندي نظیر رخداد خطا در سیم ،فراوانی گفتنی است عوامل ناخواستۀ

ماشین و بعضاً بروز  توانند منجر به بروز عملکردي غیر مطلوب در اي که ماشین به آن متصل شده است، می در شبکه ماشین و بعضاً بروز  توانند منجر به بروز عملکردي غیر مطلوب در اي که ماشین به آن متصل شده است، می در شبکه
از رایج ترین انواع اي که ماشین به آن متصل شده است  خساراتی جبران ناپذیر گردند.  در این میان بروز خطا در شبکه

دهد و شدت اثر آن بر عملکرد ماشین با  معموالً به دلیل اتصال کوتاه رخ می در شبکه یی. چنین خطا]8[]7[باشد  خطا می
ی نزدیک به پایانۀ هاي ماشین رابطۀ معکوس دارد. رخداد خطاي اتصال کوتاه در فواصل فاصلۀ محل رخداد نسبت به پایانه

ماشین منجر به تضعیف قابل توجه میدان مغناطیسی تولید شده در استاتور، تضعیف کوپل الکترومغناطیسی مابین روتور و 
استاتور و در نتیجه تأثیرپذیري ناخواستۀ روتور از بار مکانیکی (در حالت موتوري) یا محرك مکانیکی (در حالت ژنراتوري) 

  گردد. می
محل خطا توسط ادوات حفاظتی پس از مدت  ان رخداد خطاهاي وارد آمده به شبکه محدود باشد، مثالًچنانچه زم

عملکرد ماشین را به حالت اولیۀ خود بازگرداند. در این خصوص  يتوان با تدابیر زمانی محدود از شبکه جدا شود، می
اند که  هاي متنوعی ارائه شده ه و در این راستا روشاي برخوردار بود چگونگی بازیابی عملکرد ماشین از اهمیت شایان توجه اند که  هاي متنوعی ارائه شده ه و در این راستا روشاي برخوردار بود چگونگی بازیابی عملکرد ماشین از اهمیت شایان توجه

  در ادامه به برخی از آنها مختصراً اشاره خواهد شد.
سازد تا در صورت اتصال با ماشین القائی بتواند به شکل مؤثري در مواقع  آن را قادر می SSSCویژگی اتصال سري 

از روشی مشابه براي پایدار سازي حین خطا ماشین  ]9[این راستا هاي ماشین بکاهد. در  بروز خطا از اثر وارد آمده بر پایانه
هاي ماشین را  د آوردن امپدانسی متغیر حین خطا، نه تنها اثر خطا بر پایانهالقائی بهره برده است، به این نحو که با وار

شود تا پس از برطرف شدن  دهد بلکه از اُفت ناگهانی گشتاور الکتریکی جلوگیري کرده و به واستۀ آن باعث می کاهش می
سیستمی کنترلی به منظور بهبود پایداري گذراي  از ]10[نشود. در خطا، ماشین تا حد زیادي متأثر از گشتاور مکانیکی

به گذراهاي الکترومکانیکی  ،هاي مذکور با این حال، در روش) بهره گرفته شده است.LVRTشبکه و شاخص افت ولتاژ (
  توجه چندانی نشده است. آن و نحوة پایدار سازي ئیالقا وارد آمده به روتور ماشین

کنترل کنندة  از ماشین القائی با بکارگیريسازي عملکرد پس از خطاي روشی را به منظور بهبود پایدار ]11[بنابراین، 
دهد که قادر است گذراهاي  ) ارائه میSTATCOMغیر مستقیم گشتاور در جبران کنندة سنکرون استاتیک ( دهد که قادر است گذراهاي  ) ارائه میSTATCOMغیر مستقیم گشتاور در جبران کنندة سنکرون استاتیک (

، به دلیل اتصال STATCOMتوجهی کاهش دهد. با این حال،  لالکترومغناطیسی ناشی از بازیابی ماشین را به شکل قاب
  خود ندارد. SSSCیت کنترل حین خطا را همچون همتاي موازي با محل خطا، قابل

شده  مطرح STATCOMبراي  ]11[از اینرو، در این مقاله مفهوم کنترل غیر مستقیم گشتاور، مشابه آنچه که در 
شود. براي این منظور روابط کنترلی متناظر با روش کنترلی غیر مستقیم گشتاور در  می تعمیم داده SSSCاست، براي 

SSSC شود و در ادامه، روش ارائه شده به منظور بررسی صحت عملکرد آن شبیه سازي شده و با برخی از  استخراج می
، در آینده SSSCد. با بررسی صحت عملکرد روش کنترلی غیر مستقیم گشتاور در شو مقایسه می متداولهاي  روش

هاي گذراي  ، ناپایداريLVRTهایی را طراحی نمود که نه تنها از عملکرد مطلوبی در حین خطا، از حیث  توان سیستم  می
تر براي  ن خطا، از کنترلی ایمنهاي الکترمغناطیسی برخوردار باشند، بلکه بتوانند به لطف کنترل حی شبکه، و کاهش تنش

  و گذراهاي الکترومغناطیسی برخوردار باشند. LVRTبازیابی عملکرد پس از خطا، از حیث 

٢

  و گذراهاي الکترومغناطیسی برخوردار باشند. LVRTبازیابی عملکرد پس از خطا، از حیث 
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هاي القائی هاي متداول مورد استفاده براي کنترل ماشین معرفی سیستم.2

استفاده از ادوات کنترل  توان باال با قفسه سنجابی هاي القائی هاي متداول براي کنترل عملکرد ماشین انواع آرایش استفاده از ادوات کنترل  توان باال با قفسه سنجابی هاي القائی هاي متداول براي کنترل عملکرد ماشین انواع آرایش
، جبرن کنندة موازي با استفاده از (الف)1شکل کنندة موازي خازنی،  توان به سه طرحِ کلیِ جبران توان راکتیو را می

STATCOM ، (ب)، و جبران کنندة سري با استفاده از خازن و 1شکلSSSC ، (ج)، دسته بندي نمود1شکل.  

  
  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)

محل اتصال  PCCها  ل، در این شکعملکرد ماشین القائی و شبکه سازي جبرانهاي متداول به منظور  : انواع آرایش1شکل 
  .کننده به شبکه است سیستم متشکل از ژنراتور و جبران

بعضاً ، بهبود عملکرد حالت پایدار و1شکل هاي متداول مطرح شده، در  گفتنی است، هدف اصلی در تمام سیستم

٣

بعضاً ، بهبود عملکرد حالت پایدار و1شکل هاي متداول مطرح شده، در  گفتنی است، هدف اصلی در تمام سیستم
. در شرایط پایدار، اهدافی نظیر افزایش ضریب باشد به آن متصل است میماشین القائی در تقابل با سیستمی که گذراي

. حال آنکه، ]12[آیند  ها به حساب می کننده هاي عملکرد این جبران توان، کاهش افت پتانسیل، و کاهش تلفات از اولویت
آنی در سیستم  هاي مطرح شده، هر یک، از رفتار گذرا و دینامیکی کامالً متفاوتی در شرایط بروز تغییرات کننده جبران

، به دلیل عدم برخورداري از قابلیت کنترل شوندگی، (الف)1شکل برخوردار هستند. به نحوي که جبران کنندة خازنی، 
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گیرد و در  بیشتر به منظور اصالح توان الکتریکی مصرفی توسط ماشین القائی، در شرایط پایدار، مورد استفاده قرار می
سازي سیستم برخوردار نیست، بلکه با اضافه کردن یک فرکانس  ط دینامیکی نه تنها از عملکرد مطلوبی براي جبرانشرای

  طبیعی دیگر به شبکه ممکن است شرایط نامطلوبی را براي عملکرد گذراي سیستم بوجود آورد.
، داراي (ج)1شکل ، SSSC، و (ب)1شکل ، STATCOM، نظیر FACTSهاي  از سوي دیگر، جبران کنندة

عملکردي کامالً متفاوت نسبت به نوع خازنی هستند. برخورداري از قابلیت کنترل اندازه و بعضاً زاویۀ مابین فازورهاي ولتاژ عملکردي کامالً متفاوت نسبت به نوع خازنی هستند. برخورداري از قابلیت کنترل اندازه و بعضاً زاویۀ مابین فازورهاي ولتاژ 
اي از  پایدار و گذرا به شکل قابل توجهسازد تا بتوانند در شرایط  و جریان اعمالی به این دسته از ادوات آنها را قادر می

، به ارمغان آورندهمتایان استاتیک خود، نظیر سلف و خازن، پیشی گیرند و نه تنها عملکردي مطلوب را در حالت پایدار 
  بلکه، در شرایط بروز تغییرات گذرا، سیستم را کنترل کرده و آن را به بهترین نحو به حالت پایدار بازگردانند.

کننده  هاي کنترلی یکی از مهمترین مواردي است که در انتخاب یک جبران ال، مصالحۀ مابین هزینه و قابلیتح با این
با این  اي برخوردار هستند، هاي کنترلی قابل توجه از قابلیت FACTSهاي  کننده باید درنظر گرفته شود. اگرچه جبران

خازنی یا استاتیک (بانک سبت به انواع ن ،هاي کنترلی یستمبه دلیل برخورداري از مدارهاي الکترونیک قدرت و س حال،
  باشند. داراي هزینۀ به مراتب باالتري می )بانک سلفی

کنترل و جبران سازي سیستم، بخصوص ماشین القائی، در شرایط بروز خطاي نزدیک به ماشین القائی، یکی از 
مانی خطاي گذرا به سه بازة، پیش از خطا، حین خطا، و کنندة مذکور است. با تفکیک ز هاي جبران مهمترین اهداف سیستم مانی خطاي گذرا به سه بازة، پیش از خطا، حین خطا، و کنندة مذکور است. با تفکیک ز هاي جبران مهمترین اهداف سیستم
از عملکردي متفاوت برخوردار باشند. حین خطا، ،1شکل در  ،هاي مطرح شده رود هر یک از طرح پس از خطا، انتظار می

یت کنترلی مطلوبی برخوردار نخواهند بود؛ در هایشان عمالً از قابل هاي موازي به دلیل افت شدید ولتاژ در پایانه کننده جبران
اي در فرایند  توجه ، به دلیل اتصال سري با سیستم و قابلیت کنترل جریان، قادر است به شکل قابلSSSCحالی که نوع 

پذیري، امکان  کنترل حین خطا مؤثر باشد. همچنین پس از رفع خطا، جبران کنندة خازنی به دلیل عدم قابلیت کنترل
قادر خواهد بود با کنترل اندازة  STATCOMبی ماشین القائی به عملکرد اولیۀ خود را نخواهد داشت؛ حال آنکه، بازیا

از  SSSCسیستم را به حالت عملکرد اولیۀ خود بازگرداند. همچنین، با توجه به اینکه  ،ولتاژ اعمال شده به ماشین القائی
رود که بتواند فرایند بازیابی پس از خطا را همچون همتاي  میباشد، انتظار  می STATCOMحیث مداري دوگان نوع 

STATCOM ه شکلی هاي مطرح شده ب خود انجام دهد. در ادامه، بخش چهارم، وضعیت عملکرد هر یک از سیستم
  د.شو تر تشریح می دقیق

مفهوم کنترل غیر مستقیم گشتاور ماشین القائی و استخراج روابط کنترلی.3

م کنترل غیر مستقیم گشتاور ماشین القائی به کنترل گشتاور الکتریکی این ماشین توسط اعمال در این مقاله، مفهو
هاي ماشین القائی،  هاي آن داللت دارد. بدیهی است که در صورت بروز هرگونه خطا نزدیک به پایانه تغییرات در ولتاژ پایانه

شود تا شدت میدان  یابد و باعث می کاهش میولتاژ اعمال شده به آن در لحظات حین خطا به شکل قابل توجهی 
الت گشتاور الکتریکی (مقاوم در حالت ژنراتوري، محرك در ح ولید شده توسط استاتور و در نتیجهمغناطیسی دوار ت

 براي گشتاور منفیمقاوم و مقادیر  الکتریکی براي گشتاور مثبتد. با در نظر گرفتن مقادیر موتوري) نیز شدیداً کاهش یاب
) mTگشتاور مکانیکی ( از )، روتور به تبعیتeT(، در صورت تضعیف گشتاور الکتریکی )1(محرك و توجه به  تریکیالک

  ) و در جهت آن شتاب خواهد گرفت. در حالت ژنراتوري (مثبت) در حالت موتوري، محرك (منفی) (مقاوم

٤

  ) و در جهت آن شتاب خواهد گرفت. در حالت ژنراتوري (مثبت) در حالت موتوري، محرك (منفی) (مقاوم

)1(  ω ω− = +m
e m m

dT T j B
dt
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تر شدن  طبیعتاً، با طوالنیباشد.  سرعت مکانیکی روتور می ωmثابت اصطکاك، و Bممان اینرسی  jدر این رابطه،
ث یابد و باع ی ثابت به روتور، مدت زمان اعمال شتاب نامطلوب در بازة خطا نیز افزایش میبازة خطا و اعمال گشتاور مکانیک

با این حال، با  به شکل قابل توجه و بعضاً غیر قابل کنترلی افزایش یابد. ،بازة اعمال خطا در انتهاي ،شود تا سرعت روتور می
، سریع ادوات حفاظتی نظیر ریکلوزرها باال و همچنین عملکرد هاي القائی توان ماشین اینرسی بزرگ� روتور درتوجه به ممان  ، سریع ادوات حفاظتی نظیر ریکلوزرها باال و همچنین عملکرد هاي القائی توان ماشین اینرسی بزرگ� روتور درتوجه به ممان 

با  کننده قادرند تا، پس از برطرف شدن خطا، ماشین را به حالت عملکرد قبل از رخداد خطا بازگردانند. غالب ادوات جبران
روتور مورد توجه  هاي وارده به این وجود، درصورتی که چگونگی بازیابی روتور از حیث گذرهاي الکترومغناطیسی و تنش

 ها این تنشوجود در نظر گرفته شوند.  هاي گشتاور الکتریکی به منظور کاهش تنش قرار گیرد، الزم است تا برخی تدابیر
ها، روتور، و غیره شود. بمنظور جلوگیري از بروز  اقانتخسارات جبران ناپذیري نظیر بریدگی یا وارد آمدن تواند منجر به می

براي بازیابی پس از خطا در نظر گرفته شده است. در روش ارائه  ]11[این مقاله راهکاري مشابه با  هایی، در چنین تنش
و اتخاذ سیستم کنترلی مناسب، تمهیدي  STATCOMهاي ماشین القائی توسط  با کنترل ولتاژ پایانه ]11[شده در 

شود  تثبیت می ،بیشتر از مقدار نامی آن کتریکی پس از خطا در مقداري، اندکیحاصل شده است که توسط آن گشتاور ال
(بدون در نظر گرفتن بازیابی بدون تنش  STATCOMتا از این طریق گذراهاي الکترومغناطیسی ناشی از کنترل عادي 

همانطور که پیشتر  به سرعت اولیۀ خود بازگردد. نسبت به زمان خطی با سرعتیگشتاور) تا حد زیادي کاهش یابد و روتور 
دهد،  خود، بتواند کنترل غیر مستقیم گشتاور را انجام STATCOM، مشابه دوگان SSSCنیز مطرح شد، چنانچه  دهد،  خود، بتواند کنترل غیر مستقیم گشتاور را انجام STATCOM، مشابه دوگان SSSCنیز مطرح شد، چنانچه 

  خواهد بود. STATCOMتر و مؤثرتر از ین خطاي آن براي ماشین القائی به مراتب گستردهقابلیت عملکرد ح
کنندة غیر  استاتیک سیستم براي استخراج روابط حاکم بر کنترل –ل شبه ، از مد]11[، مشابه در طرح ارائه شده

باشد و از آنجایی  تا حد قابل توجهی مشابه مدل استاتیک آن می این مدلشود. گفتنی است،  مستقیم گشتاور استفاده می
مدل  لفظ شود به آن اده میکردن از گذراهاي سیستم، از آن براي اهداف کنترلی در کرابردهاي گذرا استف که، با صرف نظر

تواند  گویاي این امر است که مدل مذکور نه تنها میشود. همچنین، مطالعات انجام شده تا کنون،  استاتیک اتالق می –شبه 
اي ساده با  کننده هاي کنترلی شرایط خطا، کنترل گیري از آن در سیستم سیستم را در شرایط پایدار مدل کند، بلکه بهره

، مدل SSSCکننده غیر مستقیم گشتاور توسط  . براي پیاده سازي کنترل]13, 11[آورد  ر را به ارمغان میعملکردي مؤث
  آید. بدست می 2شکل مورد نیاز به صورت  اتاتیک سیستم –شبه 

کننده (وسط)، و شبکه  و خازن جبران SSSCاستاتیک سیستم، شامل ماشین القائی (سمت چپ)،  –مدل شبه - 2شکل 
  (سمت راست).

g+هاي  امپدانس ،2شکل در  gr jx ،1 1+r jx 2، و 2+r s jx هاي معادل شبکه، استاتور  به ترتیب امپدانس
vولتاژ نبع ولتاژ متغیر باهمچنین م .لغزش ماشین القائی است باشند و  ی، و روتور ماشین القائی میماشین القائ

٥

qvولتاژ نبع ولتاژ متغیر باهمچنین م .لغزش ماشین القائی است sباشند و  ی، و روتور ماشین القائی میماشین القائ
) بوده و تمام puمدل مطرح شده به صورت پریونیت (؛باشند خازن جبران ساز ماشین القائی می cxو  SSSCمعرف 

که دلیل استفاده از حروف انگلیسی کوچک براي الزم به ذکر است  اند. پارامترها به سمت استاتور ماشین القائی منتقل شده
  استاتیک داللت دارد. –هاي ولتاژ و جریان بر استفاده از مدل شبه  فازور
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تر از دوگان  تا حدودي پیچیده SSSCتوسط  باز نویسی روابط مورد نیاز جهت کنترل غیر مستقیم گشتاور
STATCOM هاي ماشین القائی توسط  کنترل ولتاژ پایانهباشد و این امر به دلیل  میآنSSSC  به صورت است که

τe,مرجع ( نائل آمدن به گشتاور الکتریکی. چنانچه هدف قرار گرفته است القائی هاي ماشین سري با پایانه ref(  در شرایط
  آید. بدست می)2(ماشین القائی به صورت  )2iروتور ( ، رابطۀ آن با جریانپس از خطا باشد  آید. بدست می)2(ماشین القائی به صورت  )2iروتور ( ، رابطۀ آن با جریانپس از خطا باشد

)2(  22
, 2τ =e ref

r i
s

  است: محاسبهبنابراین، جریان مورد نیاز براي تولید چنین گشتاوري به صورت زیر قابل 

)3(  ,
2

2

τ
= ± e ref s

i
r

مورد نیاز براي تولید گشتاور الکتریکی مقاوم (در حالت ژنراتوري) و نماد منفی  نماد مثبت معرف جریان )3(در رابطۀ 
  باشند. معرف جریان مورد نیاز براي تولید گشتاور الکتریکی محرك (در حالت موتوري) می

ر توان به صروت زی را می 1v، ولتاژ 2شکل ، در سیستم 2iبرحسب  1vو بازنویسی  )3(و  )2(با توجه به روابط 
  بدست آورد:  بدست آورد:

)4(  ( ) ,2 2 2 1 2 2 1
1 1 2 1

2

1 1
τ⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + + + + + + − × ±⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠

e ref

m m m m

sr x r x x r rv s r j x x
s x sx x sx r

  
یک المان سري بوده و قادر نیست تا به شکل  STATCOMبرخالف  SSSCهمانطور که پیشتر نیز اشاره شد، 

، SSSCناسب براي ولتاژ مرجع م بدست آوردنهاي ژنراتور را در شرایط بازیابی خطا کنترل کند. براي  مستقیم ولتاژ پایانه
)، و  جریان qv(SSSC)، ولتاژ تزریق شده توسط grv)، ولتاژ شبکه (1vبراي ولتاژ استاتور (3شکل برداري  دیاگرام

  .دنشو در نظر گرفته می) griط (خ

  
  ).gri)، و جریان خط (qv(SSSC)، تزریق شده توسطgrv()، شبکه 1vبرداري ولتاژهاي استاتور (دیاگرام  –3شکل 

  .بازنویسی کرد،)5(توان به صورت را می grvو  ،1v ،2vي مابین فازورهاي ، رابطه3شکل در

)5(  
( )sin sin         

2
πϕ α⎧ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟⎪⎪ ⎝ ⎠

⎨
q grv v

٦

)5(  
( )1

2

cos cos
2
πϕ α

⎪ ⎝ ⎠
⎨

⎛ ⎞⎪ + + =⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
q grv v v

)با اعمال   و جمع کردن آن دو با یکدیگر خواهیم داشت. )5(در طرفین دو معادلۀ .2(
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)6(  ( )2 22
1 12 sin 0ϕ− + − =q q grv v v v v

q,و refvابطۀ زیر بدست آوردر باتوان  را می.  

)7(  ( ) ( )( )2 2
, 1 1sin cosϕ ϕ= = − −q ref q grv v v v v

را بدست آورد، ورودي مطلوب  ϕ، و زاویۀ grv، ولتاژ شبکه 1vهاي ماشین  حال چنانچه بتوان اندازة ولتاژ پایانه
ي این منظور الزم اعمال نمود. برا SSSCبه ورودي ولتاژ  )7(توان به راحتی از طریق رابطۀ  براي بازیابی پس خطا را می

  بدست آورد. )9(و  )8(هاي سیستم و از روابط  را از طریق پارامتر ϕاست تا زاویۀ 
)8(  ( )( ) ( ), , , ||= −eq t eq t IM cz z s jx

  

)9(  ( )( )
( )

,

,

tanϕ
⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

eq t

eq t

imag Z s
Arc

Z s

 SSSCکنندة غیر مسقتیم گشتاور براي کنترل )9(، و )8(، )7(گیري از روابط  و بهره ،grvهاي گیري ولتاژ با اندازه
  شود. حاصل می4شکل بصورت   شود. حاصل می4شکل بصورت 

  .SSSCکننده غیر مستقیم گشتاور براي  بالك دیاگرام مطرح شده جهت پیاده سازي کنترل–4شکل 

اند  شبیه سازي شده ،شده در بخش اول هاي معرفی در ادامه، به منظور بررسی صحت اعتبار طرح پیشنهادي، سیستم
  شود. و نتایج حاصل از مقایسۀ سیستم پیشنهادي با آنها ارائه می

ها سازي شبیه.4

 3جدول ، و 2جدول ، 1جدول هاي موجود در، بر اساس داده هاي معرفی شده در بخش اول ، سیستمدر این قسمت
با عملکرد  STATCOMکنندة  )، جبرانCAPبراي حاالت جبران کنندة خازنی ( ها سازي . شبیهاند شبیه سازي شده

با عملکرد  STATCOM)، جبران کنندة SSSCبا عملکرد معمولی ( SSSC)، جبران کنندة STATCOMمعمولی (
با عملکرد کنترل غیر مستقیم گشتاور  SSSCکنندة  بران)، و جITC-STATCOMکنترل غیر مستقیم گشتاور (

٧

با عملکرد کنترل غیر مستقیم گشتاور  SSSCکنندة  بران)، و جITC-STATCOMکنترل غیر مستقیم گشتاور (
)ITC-SSSC ها عملکرد ماشین  سازي همچنین، در شبیه آورده شده است. 5شکل ) شبیه سازي شده و نتایج هر یک در

=1(ثابت و محرك مکانیکی ن گشتاورو به آ) eT<0(القائی به صورت ژنراتوري در نظر گرفته شده است − pu
mT( 

  شود. اعمال می
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  و خطا هاي شبکه پارامتر –1جدول 
  مقدار  پارامتر

)مقادیر نامی شبکه  ) ( )[ , ]n rms nV V f Hz[690,60]  
)ن شبکه امپدانس معادل تون )[ , ] Ωgr grR X3[3.1,31] )ن شبکه امپدانس معادل تون  ×−10 )[ , ] Ωgr grR X[3.1,31] 10×  

)دامنۀ منبع ولتاژ تونن شبکه  )n rmsV VFFFF  690  
  متقارن -سه فاز به زمین   نوع خطا

)مقاومت خطا  )ΩfR( )ΩfR0.001  
)مقاومت زمین  )ΩgR0.001  

)زمان شروع و پایان خطا  )[ , ]start endt t s[1,1.35]  

  .هاي ماشین القائی پارامتر –2جدول 
  مقدار  پارامتر

)مقادیر نامی ماشین  ) ( ) ( )[ , , ]n n rms nP VA V V f Hz[2 , 690, 60]M  
)مقاومت و اندوکتانس استاتور )[ , ]s lsR L pu[0.01, )مقاومت و اندوکتانس استاتور  [0.179 )[ , ]s lsR L pu[0.01, 0.179]  

)روتور  مقاومت و اندوکتانس )[ , ]′ ′r lrR L pu[0.008, 0.074]  
)اندوکتانس تزویج  )mL pu4.3764.376  

)ثابت لختی، ضریب اصطکاك، تعداد زوج قطب  ) ( )[ , , ]H s F pu p[ ]3.085, 0.008, 2  
)گشتاور بار  )mT pu  1−

ها. هاي مربوط به انواع جبران کننده پارامتر –3جدول 
  مقدار  پارامتر  کننده جبران

)ظرفیت خازن   بانک خازنی )F5.2m  

STATCOM
  و

)مقادیر نامی  ), , ( )−⎡ ⎤⎣ ⎦rms L LV f HzV[690, 60]  
)توان نامی  )[ ]nS VA[2.3 ]M  و  

SSSC

)توان نامی  )[ ]nS VA[2.3 ]M  
)مقادیر اولیۀ فازور جریان مبدل  ) ( ), deg.⎡ ⎤⎣ ⎦Mag Phapu[ ]0,0  

)DCولتاژ نامی لینک  )V  690 / 3  

STATCOM  

)DCهاي معادل لینک  مجموع خازن )F  520m
)ات ولتاژ مرجع بیشترین نرخ تغییر )/refV pu s10

⎡,dcVهاي تنظیم کنندة ولتاژ  بهره ⎤⎣ ⎦p iK K[5,1000]

⎡,dcVهاي تنظیم کنندة ولتاژ  بهره ⎤⎣ ⎦p iK K[ ]4 210 , 2 10− −×

,هاي تنظیم کنندة جریان و بهره ,⎡ ⎤⎣ ⎦p i fK K K[ ]30.3,10, 2.2 10−×

SSSC  

)بیشترین ولتاژ قابل تزریق  )pu0.4
)DCهاي معادل لینک  مجموع خازن )F  375µ

)Vبیشترین نرخ تغییرات ولتاژ مرجع  )/pu s0.5

٨

SSSC   بیشترین نرخ تغییرات ولتاژ مرجع,q refV( )/pu s0.5
⎡,هاي تنظیم کنندة ولتاژ تزریق شده  بهره ⎤⎣ ⎦p iK K[ ]337.5 10 ,0.1875−×

⎡,dcVهاي تنظیم کنندة ولتاژ  بهره ⎤⎣ ⎦p iK K[ ]45 10 ,0.1−×

ITC-SSSC ظرفیت بانک خازنی متصل شده به سیستم( )F3.3m
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  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)

  
  (د)

  
  (ه)

  
  (و)

 –سرعت، (ب) گشتاور  –امل (الف) گشتاور در شرایط خطا، ش هاي ارائه شده کننده جبرانهاي عملکرد  منحنی–5شکل 
 –ي ماشین  زمان، (ه) ولتاژ محل اتصال مجموعه –هاي ماشین القائی  زمان، (د) ولتاژ پایانه –زمان، (ج) سرعت 

  سرعت. –) ولتاژ اتصال مجموعه وبر حسب زمان، و ( )PCC(کننده به شبکه جبران

٩

  سرعت. –) ولتاژ اتصال مجموعه وبر حسب زمان، و ( )PCC(کننده به شبکه جبران

شود تا قبل از ثانیۀ اول شبیه سازي سیستم در حالت عملکرد عادي قرار دارد و  دیده می 5شکل همانطور که در 
ولتاژ محل اتصال سیستم به شبکه sec1=tباشند. با رخداد خطا در لحضۀ ها مشابه یکدیگر می کننده خروجی تمام جبران
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هاي معرفی شده آن دسته که به صورت موازي به پایانۀ  در میان سیستم(ه).  5شکل کند،  اي افت می به شکل قابل توجه
، هیچگونه اثري بر ولتاژ ناشی از خطا ندارند؛ حال STATCOMاند، شامل نوع خازنی و انواع  ماشین القائی متصل شده

 5شکل ، حفظ کنند هاي ماشین در پایانه را اژاندکی ولت قادرند SSSCانواع سري، شامل انواع  لحظات حین خطا، آنکه در
(د). این ولتاژ قادراست تا مقدار بسیار ناچیزي از گشتاور الکتریکی را در شرایط حین خطا حفظ کند که به خوبی قابلیت 

حال، قابلیت مذکور در این (ب). با این  5شکل ها سري در شرایط حین خطا را بازگو میکند، کننده کنترلی بارز جبران حال، قابلیت مذکور در این (ب). با این  5شکل ها سري در شرایط حین خطا را بازگو میکند، کننده کنترلی بارز جبران
هدف بررسی قابلیت کنترل غیر مستقیم  ،در این مقاله ،آن اشاره شد یز بهباشد و همانطور که پیشتر ن رد توجه نمیمقاله مو

ل توجه در این بازه، حین خطا، به دلیل تضعیف قاب باشد. خود، می STATCOM، همچون دوگان SSSCگشتاور در 
eT الب شدن گشتاور ثابت مکانیکی و غmTگیرد، تا اینکه در  می قائی در جهت گشتاور مکانیکی سرعت، روتور ماشین ال

(الف)، (ج)، و (و). در  5شکل رسد،  خود در بازة اعمال خطا می به حداکثر سرعت sec1.35=tلحظۀ برطرف شدن خطا 
هاي  کننده ، تفاوت اصلی جبرانsec1.35>tباشد  بازة بعدي عملکرد، که مربوط به لحظات پس از برطرف شدن خطا می

ة خازنی، همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شده بود، به دلیل عدم شود. جبران کنند مختلف با یکدیگر آشکار می
 5شکل کند،  برخورداري از قابلیت کنترل شوندگی، قادر به بازیابی عملکرد ماشین القائی نبوده و سیستم را ناپایدار می

 ینبسیار کوتاه و تحت بیشتر یدر بازة پس از خطا، در زمان، SSSCکنندة معمولی  (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و). جبران
(الف)، (ب)، و (ج). با این  5شکل گرداند،  حالت عملکرد قبل از خطا باز می ماشین القائی را بهتنش الکترومکانیکی ممکن  (الف)، (ب)، و (ج). با این  5شکل گرداند،  حالت عملکرد قبل از خطا باز می ماشین القائی را بهتنش الکترومکانیکی ممکن 

پایدار میکند، از این حیث از همتاي ن ترین زمان ممککننده سیستم را در کوتاه حال، از دید شبکه این جبران
STATCOM در کنترل غیر مستقیم گشتاور توسط (د)، (ه)، (و).  5شکل گیرد،  با عملکرد معمولی خود پیشی می
STATCOM جبران کننده قادر است تا در لحظات بعد از خطا، با اعمال ولتاژي مناسب، که تابعی از سرعت و ،

رامترهاي سیستم است، گشتاور الکتریکی ثابتی که مقدار آن اندکی بیشتر از گشتاور نامی است را به روتور اعمال کند و پا
(الف)، (ب)، و (ج). با  5شکل به موجب آن روتور را با سرعتی خطی و یکنواخت نسبت به زمان به حالت پایدار بازگرداند، 

هاي ژنراتور با ولتاژ محل اتصال سیستم به شبکه یکسان خواهد بود و  ولتاژ پایانه ،کننده یت موازي این جبرانتوجه به ماه
  (د)، (ه)، و (و) مشاهده نمود. 5شکل توان در  ثابت را می يمنحنی ولتاژ براي نائل آمدن به گشتاور

، قابلیت قابل توجه پایدار سازي تجهیز براي بازة پس از خطا نیز SSSCط کننده غیر مستقیم گشتاور توس در جبران
تري به  در زمان کوتاه SSSC، نوع STATCOMکنندة غیر مسقتیم گتشاور توسط  یابد. در مقایسه با جبران بسط می تري به  در زمان کوتاه ، نوع کنندة غیر مسقتیم گتشاور توسط  یابد. در مقایسه با جبران بسط می

,گشتاور بازیابی  1.1τ = pu
e refسازد تا با سرعت  کننده را قادر می (ب)، (ج)، و (د)، این مهم جبران 5شکل رسد،  می

، اهداف مورد نیاز براي کنترل 3کنندة ارائه شده در بخش  بیشتري در ناحیۀ بازیابی پس از خطا قرار گیرد، همچنین کنترل
 5شکل ورده ساخته است، آن برآ STATCOMغیر مستقیم گشتاور را به شکلی قابل توجه و به مراتب بهتر از نوع 

هاي ولتاژ محل اتصال سیستم با شبکه و  (الف)، (ب)، (ج)، و (د). با توجه به اتصال سري جبران کننده در این طرح، منحنی
ولتاژ پایانۀ ژنراتور شباهت قابل توجه منحنی  (د) و (ه). همچنین 5شکل باشند،  ولتاژ پایانۀ ژنراتور با یکدیگر متفاوت می

با  (د) مشاهده نمود. 5شکل توان در  را می SSSCو  STATCOMغیر مستقیم گشتاور توسط  یکنترل میان دو طرح
توان دریافت که  (ه)، می 5شکل ، در SSSCکنترل کنندة غیر مستقیم گشتاور توسط  در PCCبررسی ولتاژ محل 

دهد که این مهم  می هاي پس از خطا رخ  ترین زمان کننده در کوتاه، بیشتر افت ولتاژ در این کنترلSTATCOMبرخالف 
خود در  STATCOMرا، نسبت به همتاي هاي کیفیت توان براي بهبود پارامتر SSSCتواند قابلیت طرح استفاده از  می

  یم گشتاور، بخوبی نمایش دهد.کنترل غیر مستق

١٠

  یم گشتاور، بخوبی نمایش دهد.کنترل غیر مستق
قادر است بخوبی کنترل  SSSCتوان دریافت که نه تنها  ها، می سازي بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده از شبیه

به مراتب کاملتر  STATCOMغیر مستقیم گشتاور مورد نظر را انجام دهد، بلکه قابلیت عملکرد و کنترل آن از نوع 
  است.
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گیرينتیجه.5

ارائه شده است. این روش،  SSSCدر  ین مقاله روشی جدید براي پیاده سازي مفهوم کنترل غیر مستقیم گشتاوردر ا
باشد؛ در حالی که به  می STATCOMدر حقیقت، همان دوگان روش متداول کنترل غیر مستقیم گشتاور با استفاده از 

 STATCOMمحدودیت عملکرد  ،این امربسط داده شده است. دلیل  SSSC، مفهوم مذکور براي STATCOMجاي  STATCOMمحدودیت عملکرد  ،این امربسط داده شده است. دلیل  SSSC، مفهوم مذکور براي STATCOMجاي 
نه تنها قادر است تا به  SSSCخطاي ماشین القائی است؛ حال آنکه،  اري از قابلیتی مؤثر در کنترل حینو عدم برخورد

هاي کنترلی قابل  توان طرح می ،خوبی کنترل غیر مستقیم گشتاور را انجام دهد، بلکه با دارا بودن قابلیت کنترل حین خطا
، SSSCمؤثري را براي آن متصور شد. از اینرو، پس از استخراج روابط مربوط به کنترل غیر مستقیم گشتاور در توجه و 

شبیه سازي شده و صحت عملکرد آن، در مقایسه با سایر  MATLAB/Simulinkسیستم مورد بررسی در محیط 
هاي موجود، مورد بررسی قرار گرفته است.  روش
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