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 چکیده 

ته استفاده می و کنترلرهای مقایسه ای توسعه یاف SVCو  TCSCاز کنترل هماهنگ و همزمان  مقالهدر این 

 TCSC، عملیات کنترل مقالهشود تا عملیات میرا شدن یک سیستم قدرت افزایش یابد. روش ارائه شده در این 

برای افزایش میرایی سیستم، و افزایش توانایی های انتقال توان بیشتر  SVCرا بطور ترکیبی با عملیات کنترل  

( قابل وصول است را نشان می دهد. همچنین FACTSاز آن چیزی که با یک سیستم تنها )بدون ادوات 

ن  سیگنال های کنترل، برای درست کردن یک کنترل موثر را شرح می چگونگی اندازه گیری ها و هماهنگ شد

 دهد.

 

جبران ساز سری قابل کنترل با ، (SVCجبران کننده استاتیک توان راکتیو ) میرایی،واژگان کلیدی: 

 (TCSCتریستور)
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 قدمهم

امروزه مسئله مورد توجه در صنعت برق کاهش نوسانات سیستم قدرت می باشد. این نوسانات به دینامیک انتقال توان سیستم  

و تعدد بروز میرای های ضعیف مربوط می شود. با تسهیالت عمومی برق مبادالت توان در یک شبکه ثابت افزایش می یابد 

 ک سیستم انتقال برای میرا کردن این نوسانات مالحظه و مطرح شده است،استفاده از وسایل جدید و موجود در ی

[Sanchez-Gasca, 1998]. 

 AC( هر دو از اعضای سیستم انتقال SVC) استاتیکی  ر توان راکتیوجبرانگ ( وTCSC) خازن سری کنترل شده با تریستور

 کنترل زاویه آتش تریستورها می باکه  باشد یک ابزار جبران کننده سری می TCSC باشند. ( میFACTS) انعطاف پذیر

این ویژگی ها با تقاضاهای سیستم قدرت مدرن که باید بصورت  سریع تغییر داد. بصورت یکنواخت و توان راکتانس ظاهری را

یک وسیله جبران کننده موازی است که این وسیله  SVC. های سریع عمل کند مطابقت دارد انعطاف پذیر و با عکس العمل

توانایی تنظیم سریع و انعطاف پذیر  TCSCهمانند   SVC اصل برای پشتیبانی از ولتاژ سیستم قدرت طراحی شده است. در

توانند برای مزایای  می این دو کردن سیستم قدرت را دارند. توانایی بهبود عملیات میرا TCSCو  SVCمخصوصاً  را دارد.

در غیر این صورت عوارض و عواقب غیر  وجود همامنگی بین آنها بسیار مهم است.با این  بهتر و باالتر با یکدیگر ترکیب شوند.

    گذارد باشد و بر روی عملکرد سیستم قدرت تاثیر می دهد که ناشی از فعل و انفعاالت متقابل آنها می ضروری روی می

[Tso et al., 1997]. 

( را در SVCاستاتیکی )  ( و جبران کننده توان راکتیوTCSCترکیبی از نصب خازن سری کنترل شده با تریستور ) مقالهاین 

قدرت برای باال بردن عملکرد میرایی یک سیستم قدرت ارائه می دهد. در این طرح پیشرفته یک کنترل کننده، سیگنال  شبکه

ر می گیرد. به کا  SVCوTCSC شده را با سیگنال های کنترلی هماهنگ می کند و آنها را برای کنترل  های اندازه گیری

مطالعات شبیه سازی یک سیستم  عملکرد کنترل کننده بر روی یک رنج و دامنه از شرایط عملیاتی بدین صورت است که تمام

غیر خطی نشان می دهد  قدرت تک ماشینه با باس بینهایت را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل های خطی و نتایج شبیه سازی

پس توانایی  واند بهبود قابل توجهی بر روی عملکرد میرا شدن سیستم قدرت بگذارد،که کنترل کننده پیشنهاد شده می ت

 انتقال توان سیستم را افزایش می دهد.
 

 و کنترل  TCSCمدل تزریق جریانی 

عمالً ماتریس ادمیتانس   TCSCبکار برده می شود. با نصب تاسیسات  TCSCدر این قسمت یک مدل تزریق جریان برای 

برای شبیه سازی در حوزه زمان استفاده می  TCSCبه یک ماتریس نامتقارن تبدیل می شود. هنگامیکه از  باس سیستم 

فاکتور گیری شده ثابت در   در هرتکراری تغییر کند. این روش دارای شرایط خوبی نیست زیرا یک  شود، الزم است 

ه پایداری گذرا است مکرراً نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل مدل تزریق جریانی هنگامی که سیستم در مرحل

TCSC  متغیر در هر تکرار پیشنهاد می شود. این مدل تزریق جریانی که می تواند برای پایداری  برای جلوگیری از

با یک منبع  TCSCر گیرد که بوسیله جایگزینی ولتاژ دو سر سیگنال کوچک و مطالعات پایداری گذرا مورد استفاده قرا

 ید.آجریان بدست می 
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دیگر مستلزم هیچ تغییری در  TCSCبا بکار گیری یک مدل جریان همسنگ معادل در ترمینال باس ها برای شبیه سازی  

سازی کامپیوتری کمتر در مقایسه با روش  در هر تکراری نیستیم. این روش دارای مزیت سرعت در محاسبات و ذخیره  

       متغیر می باشد. همچنین این روش می تواند به آسانی در یک برنامه شبیه سازی دینامیکی جای داده شود 

[Chow, 1997]. 

صورت ب TCSCبر روی افزایش میرایی سیستم، کمک کننده است. یک  TCSCهمچنین این مدل برای فهمیدن اثرات  

نشان داده شده است و مدار معادل آن در  (1)متصل است که در شکل jو  iبین گره های   سری با راکتانس خطی 

 و ، )2(و)1(کند. در شکل های به عنوان یک خازن متغیر عمل می TCSCآورده شده است. در این تحقیق  (2)شکل

 TCSCولتاژ کل  و ،   jو iولتاژهای مختلط در گره های   و هستند.  jو  iر گره های جریان های مختلط د

  ( می توان نشان داد که :2( و )1را نمایش می دهد. از شکل های)

(1                                                              )     

(2                                                    )           

 (3)بصورت موازی با خط نشان داده شده در شکل بوسیـله یک منبع جریان  مدل تزریقی از طریق جایگزینی ولتاژ 

نشان داده شده  (4)در شکل  بدست می آیند که( 4)و  (3)از معادالت  TCSCمدل تزریق جریان  بدست می آید. بنابراین

 است.

 
  TCSC    نمایش یک   1 شکل

 

 
 

  TCSCمدار معادل  2شکل
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(3                    )(        

(4                                    )(        

 دارد. ،شود ب میـدر آن نص TCSCو بستگی به خطی که  باشد می TCSC درجه جبران سازیکه     در اینجاکه 

برای در حوزه زمان مورد استفاده قرار می گیرد.  TCSCبرای شبیه سازی مدل تزریق جریان  )4 (و (3) ادالتـاز مع

 TCSC جریان مدل تزریق (، بیانگرو  ) jو  iی و ولتاژ گره ها و  جریان تزریقی  مطالعات پایداری سیگنال کوچک

 :بدین صورت ،شود می کوپلشبکه با سایر مولفه های دیگر در سراسر شبکه  q-d در صفحه مرجعکه  ،می باشد

 

(5)                                                       

(6)                                                           

(7           )                                          

(8 )                                                    

 

برای مدل تزریقی  TCSC( برای مدل تزریقی جریان 12( تا )9( ،معادالت جبری )4( و )3( در )8( تا )5با جایگزینی )

 بدست می آید: TCSCجریان 

 

(9                    )                   (    )   

(11 )                                       (   )   

(11               )                         (   )   

(12)                                (    )   

 

 

 بوسیله یک منبع جریان TCSCجایگزین کردن ولتاژ دو سر  3شکل
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 TCSCمدل تزریق جریان برای  4شکل 

 

درجه متغیر جبران سازی اش و واکنش سریع اش به تغییر شرایط است، که می تواند در میرا  TCSCبا اهمیت ترین مشخصه 

که برای حالت گذرا و  TCSCوک دیاگرام مدل کنترل یک ( بل5کردن نوسانات سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. شکل )

و سیگنال مرجع  مطالعات پایداری نوسانی سیستم قدرت است را نشان می دهد. این مدل شامل یک سیگنال ورودی 

با هم جمع می    هستند. این ورودی ها برای ساختن یک سیگنال خطای TCSCمی باشد که هر دو مقادیر ابتدایی  

را بوجود می  همراه شده و یک ثابت زمانی   TCSCشوند، این سیگنال خطا با کنترل زاویه آتش و واکنش های طبیعی 

 می باشد، که این محدودیت ها برپایه TCSCدارای محدودیت های مرزی است که وابسته به آورد. خروجی این بلوک

 آورده شده است. [Paserba et al., 1995]در  TCSCمی باشد. یک شرح مفصل از مدل کنترل  TCSCتوانایی راکتانس 

 
 TCSCمدل کنترل  5شکل 

 

 

  و کنترل آن  SVCمدل تزریق جریان 

شده  آورده (7)نشان داده شده است و مدل تزریق جریان آن در شکل  (6)وصل شده است و در شکل  jدر گره  SVCیک 

جریان لحظه ای  ،،  (7)و  (6)مانند یک ظرفیت خازنی متغیر رفتار می کند. در شکل های  SVCاست. در این مقاله 

   نشان   (7)و  (6)هستند. شکل های  jو  iولتاژهای مختلط در گره های   و   است.  j در گره SVCمختلط 

 می دهند که :

(13                                                         )   

می باشد که  CSV( بیانگر مدل تزریقی ) j( و ولتاژ گره ) SVCبرای مطالعات پایداری سیگنال کوچک، جریان تزریقی 

 ریف می شوند و به صورت زیر با دیگر مولفه های شبکه کوپل می شوند:شبکه تع d-qدر صفحه مرجع 
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(14                               )    

(15                                                         ) 

 بدین صورت بدست می آید:  SVCمعادالت جبــــــری مدل تزریقی جریان  (13)در  (15)و  (14با جایگزاری )

(16                                                      )    

(17                                                   )       

 

 
 در شبکه SVCنمایش یک  6شکل

 

 

 SVCمدل تزریق جریان  7  شکل

را برای نوع گذرا و مطالعات پایداری نوسانی نشان می دهد. این مدل شامل یک  SVC( بلوک دیاگرام مدل کنترل 8شکل)

می باشند. این ورودی ها برای ساختن یک  SVCکه مقدار های اولیه  و یک سیگنال مرجع   سیگنال کنترل 

همراه شده و   SVCبا هم جمع می شوند، این سیگنال خطا با کنترل زاویه آتش و واکنش های طبیعی  سیگنال خطای 

می باشد و یک  SVCسوسپتانس مطلوب و قابل کنترل  خروجی تنظیم کننده را بوجود می آورد.  یک ثابت زمانی  

است. شرح مفصلی از مدل  SVCمرتبط است. این حدود بر پایه توانایی سوسپتانس  SVCحدود نهایی دارد که با خصوصیات 

 آورده شده است. [Larsen and Chow, 1987]در مرجع  SVCکنترل 

 

 SVCبلوک دیاگرام مدل کنترل   8شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

313 

 

 

 

 کنندهی کنترل طراح 

 شود: توان به یک سیستم خطی دسترسی پیدا کرد که به صورت زیر توصیف می بوسیله مدل فضای حالت می

(18 )                                                                     

(19        )                                                                  

های حالت ورودی و  بترتیب ماتریسبردار خروجی درجه  بردار ورودی درجه  بردار حالت درجه که 

آنرا بشکل یک مسئله درجه دوم خطی به  یک روش عمومی طراحی کنترل کننده برای این سیستم این است خروجی هستند.

می باشد طوریکه که تابع هزینه زیر مینیمم  معادالت ریاضی تبدیل کنیم. که این کار مستلزم یک فیدبک حالت 

 گردد:

(21         )                                    

مطابق  را می توان از حل معین مثبت ماتریس های وزنی معین مثبت می باشند. گین کنترل  ماتریس های 

 معادالت ریکاتی زیر بدست آورد:

(21                            ) 

(22)                                                     

(23                     )                                                 

 

 

به هر حال این روش بهینه کردن و بصورت خالصه بفرم ریاضی در آوردن برای سیستم های فیزیکی مختلط غیر ممکن است 

مطلوب تر آن است که کنترل کننده فقط نیازمند اندازه گیری زیرا معموآل همه متغیر های حالت قابل اندازه گیری نیستند. 

، مقدم است به یک کنترل تعداد کمی از متغیرهای حالت  باشد. به عبارت دیگر کنترل کننده فیدبک خروجی وابسته به 

 . کننده فیدبک حالت وابسته به 

بک خروجی، طراحی یک نظارت کننده است که دینامیک وسایل و ابزار آالت را یک راه برای تعمیم این کنترل کننده به فید

تخمین می زند، سپس این تخمین در قانون کنترل فیدبک حالت   را بر پایه اندازه گیری  شبیه سازی می کند و حالت 

کننده مرتبه باالی غیر ضروری را نتیجه می دهد که غیر مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال این روش نیز یک کنترل 

مطلوب نیز می باشد. برای مطالعه مسئله کنترل میرایی در این مقاله، یک روش تناوبی را پیشنهاد می دهیم که کنترل فرا 

 . این روش یک کنترل[Hopkins, 1981; Arnautovic and Medanic, 1987]نامیده می شوند مقایسه ایفکنی یا 

را تهیه می کند که از اندازه گیری های بردار حالت کامل و پیچیدگی کنترل کننده  کننده با فیدبک خروجی ثابت 

 دینامیکی مرتبه باال جلوگیری می کند. این روش می تواند بطور خالصه بصورت زیر توصیف شود:

(24                                                  )    
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را تشکیل می  را انتخاب کرده و ماتریس  و بردارهای ویژه  می باشد، مقادیر ویژه  ، از آنجایی که ابعاد بردار خروجی 

 ه می باشد. طرح تعیین کردن ماتریس به قرار زیر است:دهیم، بدین صورت که ستون هایش بردارهای ویژه انتخاب شد

(25                                                     )   

 و کنترل تصویر شده:

(26                                                      )   

 می تواند اجرا شود:  ( بر حسب خروجی 26آنگاه قانون کنترل )

(27                                                                 ) 

 که در اینجا:

                                               

( 27از قانون کنترل فیدبک خروجی ثابت ) نشان داده شده است که ماتریس حلقه بسته  Hopkins][1981 ,مرجع 

بدست آمده است. در این  و بردارهای ویژه یکسان هستند همانند آنچه از  بدست آورده شده است و دارای مقادیر ویژه 

اهد ماند. برای حفظ سادگی و ( محفوظ خو23) ( و22بدست آمده از طراحی کنترل درجه دوم خطی ) روش، مقادیر 

هماهنگی کنترل کننده ها با یکدیگر در این مقاله، فقط دو سیگنال اندازه گیری و دو سیگنال کنترل برای کنترل میرایی بکار 

 . پس کنترل کننده دارای این فرم می باشد:, می رود، 

(28                                   )    

می باشد( را با سیگنال های اندازه گیری  و  )که سیگنال ورودی به  و  سیگنال کنترل  که ماتریس 

 ( این موضوع را نشان می دهد(.9هماهنگ می کند )شکل ) و   شده 

 
 کنترل کننده میرایی 9شکل 
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، بترتیب خطای پخش بار توان حقیقی در سرتاسر خطی که شامل و  سیگنال های اندازه گیری شده انتخابی برای 

(. کنترل کننده میرایی که توضیح 11شکل)( می باشد، ) (، و خطای شدت ولتاژ در باس محلی است ) 

( نشان داده شده است. این کنترل کننده همچنین شامل تعدادی بلوک بعنوان فیلتر باال گذر، با ثابت 9آن داده شد، در شکل)

کافی بزرگ انتخاب  می باشد، و برای اینکه به سیگنال های مرتبط با نوسانات اجازه عبور بدون تغییر را دهد به حد زمانی 

      برای از بین بردن فعل و انفعاالت در فرکانس های باال می باشد شده است و همچنین یک فیلتر ساده باثابت زمانی 

[Tso et al., 1997] . 

 
 TCSCو   SVCیک سیستم باس بینهایت تک ماشینه همراه با  01شکل 

 

 

 مدل سیستم

 یک مدل ساده ای از سیستم قدرت پیشنهاد می (،) رایی کنترل کننده هماهنگ پیشنهاد شدهبرای آزمایش تاثیر و کا

(. این ژنراتور 11خط انتقال به یک شین بینهایت متصل شده است، شکل) این سیستم شامل یک ژنراتور که بوسیله دو شود.

 ( مشخص شده است.11در شکل) ( شبیه سازی شده است. محل قرار گیری 111بوسیله یک مدل )

از تاثیر مقاومت های سری خط انتقال و خازن های موازی صرفنظر شده است. این سیستم با یک ژنراتور که توان حقیقی  

( نشان داده شده است که 11را به سیستم بینهایت تحویل می دهد، کار می کند. مدار معادل سیستم در شکل) 

 بوسیله جریان تزریقی در باس های ترمینال مدل شده اند. ادوات

مربوط  ( می توان فهمید که بوسیله تنظیم راکتانس 12( دیاگرام فازوری این سیستم را نشان می دهد. از شکل)12شکل)

( 13( و )4(، )3)برگرفته از معادالت ) ترل هماهنگ تحت کن  مربوط به  و سوسپتانس  به 

مطابق با جریان های تزریقی در باس های ترمینال (، شدت ولتاز و زاویه فاز باس سیستم می تواند بوسیله تنظیمات ادوات 

 مدوله و تنظیم شوند. 

به فرم  بتدا یک تبدیل حالت برای درست کردن ماتریس بر اساس این سیستم، یک مدل فضای حالت نتیجه می شود. ا

برای طراحی کنترل کننده بکار گرفته می  (4)به کار می رود و سپس همان روش توضیح داده شده در قسمت  

 انتخاب می شوند. نهایتًا ماتریس کنترل میرایی  و  ( بترتیب بصورت 21در ) و ماتریس  شود. ماتریس 

 بصورت زیر در می اید:
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 که بوسیله جریان های تزریقی مدل شده اند SVCو  TCSCمدار معادل سیستم همراه با   11شکل 

 
 TCSCو  SVCیستم همراه با دیاگرام فازوری س 01شکل 

 

 

 شبیه سازی حوزه زمان غیر خطی

برای بررسی نتایج آنالیزهای خطی و ارزیابی کارایی کنترل کننده طراحی شده، شبیه سازی های حوزه زمان غیر خطی برای 

 هماهنگ و بدون آن، انجام شده است: این سیستم در دو حالت همراه با کنترل کننده 

  

 

          زمایش: توان انتقالی آ

هماهمنگ در مدار قرار دارد  ( نتایج شبیه سازی را برای این حالت هنگامی که کنترل کننده 16( تا )13شکل های )

ک نشان می دهد. شکل هماهمنگ در مدار نباشد در هنگام بروز اختالل کوچ را در مقایسه با حالتی که کنترل کننده 

( به ترتیب واکنش دینامیکی زاویه روتور ماشین، توان اکتیو خروجی ماشین و ولتاژ باس را به اختالل کوچک 16) تا (13های)

هماهمنگ، سیستم ناپایدار است. در  نشان می دهد. نتایج شبیه سازی حاکی بر این است که بدون کنترل کننده 

هماهمنگ سیستم پایدار شده و زمان نشست را به حدود  شکل ها می توان دریافت که با کنترل کننده حالیکه از این 

( را به اختالل  )خروجی  ( و   خروجی)  ( بترتیب واکنش های 18( و )17رسیده است. شکل های) 

تغییر می   در واکنش به تغییرات خط  و   ک نشان می دهد. همان طور که از این اشکال مشاهده می شود  کوچ

 به مقدار اولیه اش باز می گردد. در کل بتدریج  پس از  صفر میل می کند، در حالیکه  به پس از  کند و 

 را در مقدار مورد نظر و دلخواه حفظ کند. 3می خواهد توان راکتیو تزریقی به باس 
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 زاویه ماشین 01شکل 

 FACTS با ادوات __

 FACTS بدون ادوات - -
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 سرعت ماشین 01شکل 

 FACTS با ادوات __

 FACTS بدون ادوات - -
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 توان انتقالی انتقالی ماشین 05شکل 

 FACTS با ادوات __

 FACTS بدون ادوات - -
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 ولتاژ ترمینال 01شکل 

 FACTS با ادوات __

 FACTS بدون ادوات - -
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 TCSCخروجی  01شکل 
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 نتیجه گیری

باس بینهایت تک ماشینه بوسیله شبیه در یک سیستم قدرت با  بهبود میرایی سیستم همراه با کنترل هماهنگ 

سازی حوزه زمان غیر خطی بررسی شده و از یک کنترل کننده فیدبک خروجی که از کنترل تصویر خروجی بهره می گیرد 

 سیگنال اندازه گیری شده را با دو سیگنال کنترلی برای کنترل  دواستفاده شده است. کنترل کننده پیشنهادی 

 ی کند.هماهنگ م

می تواند به طور موثری  نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال طرح کنترل هماهنگ پیشنهادی به 

نوسانات سیستم قدرت را که ناشی از اختالل کوچک و اختالل بزرگ است را میرا کند، در نتیجه توانایی انتقال توان سیستم 

 افزایش می یابد.
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