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کنندة متوالی عملکرد براي پایدار سازي ماشین القائی در شرایط خطا کنترل

  .عتمداریمد شرحم دیس، 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

 يساز سنکرون سر جبران کیقیکه از طر ،ی قفسه سنجابیالقائ يها نیماش يابر یکنترل یروش مقالهنیدر ا
 یعمل کنترل به واسطۀ نواح ،روش نی. در اشودیارائه م ،اند )، به شبکه قدرت متصل شدهSSSCقدرت ( کیالکترون
رل در حالت عملکرد . هدف از کنتگرددیم لی) تکم2پس از خطا ( یابی) و باز1خطا ( نی)، ح0(يعاد یِمتوال یِکنترل رل در حالت عملکرد . هدف از کنتگرددیم لی) تکم2پس از خطا ( یابی) و باز1خطا ( نی)، ح0(يعاد یِمتوال یِکنترل

از بروز  SSSCيبا انتخاب مناسب امپدانس برا ،خطا نیگذرا است. در عملکرد ح سازيداریبهبود انتقال توان و پا ،يعاد
 یابیدر حالت باز ت،یا. و در نهشودیم يریدوار استاتور تا حد امکان جلوگ دانیروتور و م انیاختالف سرعت قابل توجه م

 نیماش یسیالکترومغناط گشتاور تیوضع SSSCگشتاور به کمک  میمستق ریاز روش کنترل غ يریپس از خطا، با بکارگ
 يبرا یتا نه تنها بتواند کنترل مطلوب سازدیرا قادر م ستمیس ،يساز سر . استفاده از جبرانابدی یتا حد امکان بهبود م

 تیتوان قابل تیفیاشته باشد، بلکه شاخص کو پس از خطا د نیدر لحظات ح ی (قفسه سنجابی)القائ نیاشم يساز داریپا
 يها کوتاه تر، با تنش یقادر است تا در زمان یالقائ نیکه ماش ي. به نحودهدیبهبود م زی) را نLVRTتحمل افت ولتاژ (

گردد.  باز داریاتصالش به شبکه، به حالت پا ۀکمتر، در نقط يو با اعمال افت ولتاژ زتریناچ ی گشتاورسیالکترومغناط
آنها  يمتداول برا ییها قرار گرفته و روش یمورد بررس تر شیپ کی) هر 2) و (1حاالت ( يارائه شده برا یکنترل يها وشر

قرار دادن  و SSSCاضافه کردن دو ناحیۀ عملکرد جدید براي  مربوط به هاي بارز این مقاله ينوآور ،رونیاز ا .اند ارائه شده قرار دادن  و SSSCاضافه کردن دو ناحیۀ عملکرد جدید براي  مربوط به هاي بارز این مقاله ينوآور ،رونیاز ا .اند ارائه شده
 میمستق ریکنترل غ ستمیس يبرا کاستاتی–شبه  یاضیمدل ر میتعم همچنین، و،یمتوال یکنترل ستمیس کیآنها در 
مطرح شده توسط نرم  یکنترل ستمی. در ادامه، سباشند میSSSC، با استفاده از )2در ناحیۀ بازیابی پس از خطا ( گشتاور

 دییرا تأ هاديپیشن کنندة صحت عملکرد کنترل ،حاصل جیو نتا شود میيساز هیشب MATLAB/Simulinkافزار 
 يها کاهش تنش يها مناسبتر، شاخص یبه شکل يشنهادیطرح پ که دهندینشان م جینتا نیا همچنین،. کنندیم

  . دهدیبهبود م ي متداول،ها روش رینسبت به سا، را LVRTو  ی گشتاورسیالکترومغناط

مقـاومتی،   م گشـتاور، امپـدانس  غیـر مسـتقی  )، کنتـرل  SSSCکنندة سـريِ سـنکرونِ اسـتاتیک (    جبرانکلمات کلیدي: 
هاي انتقال قابل انعطـاف   القائی، سیستم هاي ماشین در پایدار سازي پس از خطاماشین القائی، هاي الکترومغناطیسی،  تنش

)FACTSهاي بادي. )، توربین  

١
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  مقدمه.1

، مسائلی نظیر خطا در ]4- 1[اي چالش برانگیز بوده است  هاي القائی مسئله براي سالیان متوالی، پایدار سازي ماشین
اي  شوند، از موارد عمده بار، تغییرات شبکه، که باعث تغییرات ناخواسته در گشتاور الکترومغناطیسی می اتشبکه، نوسان

سازهاي  شوند. از این رو استفاده از جبران هاي القائی می لکترومغناطیسی در ماشینهستند که منجر به تولید گذراهاي ا سازهاي  شوند. از این رو استفاده از جبران هاي القائی می لکترومغناطیسی در ماشینهستند که منجر به تولید گذراهاي ا
  .]6, 5[باشد  حلی متداول براي کاهش گذراها می ها راه راکتیو در نزدیکی این ماشین

یابد و منجر به تضعیف کوپل  هاي ماشین القائی کاهشی می هنگامی که خطائی در شبکه رخ دهد، اندازة ولتاژ پایانه
شود؛ این مهم در حالت ژنراتوري منجر به سرعت گرفتن روتور و در  الکترومغناطیسی مابین روتور و میدان دوار استاتور می

خش در جهت عکس میدان استاتور و در نهایت منجر به ناپایدار شدن حالت موتوري منجر به کاهش سرعت و یا حتی چر
  .]8, 7[ماشین خواهد شد 

هاي  هاي القائی در صنعت، نظیر استفاده از ژنراتورهاي القائی در توربین در نتیجۀ استفادة وسیع و روز افزون از ماشین
بر کیفیت توان افزایش  هاي بزرگ صنعتی، آثار نامطلوب گذراهاي الکترومغناطیسی در ماشین ،بادي یا موتورهاي القائی

هاي مختلفی براي کاهش آثار  یافته است. که باعث شده است این مسئله بیش از پیش مورد بررسی قرار گرفته و روش
ولتاژ  افت هاي کیفت توان، نظیر قابلیت تحمل افزایش اهمیت شاخص . با]15- 9[نامطلوب این گذراها ارائه شود  ولتاژ  افت هاي کیفت توان، نظیر قابلیت تحمل افزایش اهمیت شاخص . با]15- 9[نامطلوب این گذراها ارائه شود 

)LVRT21-16[اي برخوردار شده است  ها از اهمیت قابل توجه ، بازیابی حین و پس از خطا در این نوع از ماشین) کم[.  
, 6, 5[دارد  LVRTرا براي بهبود  مطلوبی هاي القائی عملکرد براي بهبود پایداري ماشین STATCOMاستفاده از 

بروز منجر به  تواند می را براي گشتاور بوجود آورده و بزرگی هاي الکترومغناطیسی، با این حال این روش تنش]22-24
 پروسۀ STATCOMدر سیستم کنترلی  گفتنی است.]25-23[شودماشین  مکانیکیِ يادوات انتقال نیرو خساراتی در

 ]8[براي برقراري این مصالحه، در .]8[و رفتار دینامیکی ماشین القائی است LVRTاي مابین  پس از خطا مصالحهبازیابی 
اعمال شده به ماشین  ارائه شده است و به واسطۀ آن گشتاور STATCOMروش کنترل غیر مستقیم گشتاور با اسفاده از 

کند که بتواند  به نحوي تغییر می STATCOMهاي ماشین توسط  در لحظات پس از خطا به واسطۀ کنترل ولتاژ پایانه
  گردد.  بازگرداند؛ این مهم با اعمال گشتاوري ثابت ممکن می مقدار اولیهسرعت ماشین را با شیبی آرام و یک نواخت به 

و پایدارسازي ماشین القائی در سیستمی شامل یک ماشین القائی، از یک  LVRTبراي بهبود قابلیت  ]7[در مرجع 
بهره  ،هاي ماشین و شبکه مابین پایانه ،SSSCو همچنین یک  ،هاي ماشین القائی با اتصال موازي به پایانه ،بانک خازنی بهره  ،هاي ماشین و شبکه مابین پایانه ،SSSCو همچنین یک  ،هاي ماشین القائی با اتصال موازي به پایانه ،بانک خازنی

) و عملکرد پس از خطا 1)، عملکرد حین خطا (0(شامل عملکرد عادي  ه،. روش کنترلی داراي سه ناحیاست شدهگرفته 
اگرچه این طرح از  .ندکنتغییر میمتناسب با حالت مورد نظر  SSSCباشد و در هر حالت مقادیر ولتاژ و امپدانس  می ،)2(

ائه آن نسبت به طرح ار گشتاور الکتریکی در قابل توجهی برخوردار است، اما، قابلیت پایدار سازي LVRTقابلیت بهبود 
  هاي الکترومغناطیسی گشتاور بیشتري را به همراه دارد. گیر نبوده و تنش چندان چشم ]8[شده در 

ماشین  گشتاور هاي الکترومغناطیسی شبکه و تنش LVRTجدید براي بهبود مصالحۀ مابین در این مقاله روشی لذا، 
 متشکل از،]7[به ارائه شده است. آرایش مورد استفاده براي این روش، مشا ]8, 7[در  موجودهاي  گیري از طرح با بهره

به شبکه قدرت  SSSCها از طریق یک  هاي ماشین القائی به یک بانک خازنی و همچنین اتصال پایانه اتصال موازي پایانه
) و پس از 1)، حین خطا (0. همچنین روش کنترلی نیز داراي سه زیر مرحله، شامل مراحل کنترلی متوالی عادي (است

ارائه شده  ]7[)، مشابه آنچه که در 1دارد، در ناحیۀ ( SSSCاشاره به عملکرد عادي ) 0باشد. ناحیۀ عملیاتی ( )، می2خطا (

٢

ارائه شده  ]7[)، مشابه آنچه که در 1دارد، در ناحیۀ ( اشاره به عملکرد عادي ) 0باشد. ناحیۀ عملیاتی ( )، می2خطا (
)، 2شود. در ناحیۀ ( انع از بروز اختالف سرعت مابین سرعت میدان استاتور و چرخش روتور میتا حد امکان م SSSCاست، 

براي بازیابی پس از خطا در نظر گرفته شده است.  SSSCطرحی جدید مبنی بر کنترل غیر مستقیم گشتاور با استفاده از 
هاي گشتاور  ند تا به بهترین نحو مصالحۀ مابین تنش) قادر2) و (1اي نواحی ( کننده گیري از چنین کنترل از این رو با بهره
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 ]7[هاي مستقل  را بهبود بخشند، به نحوي که نتیجۀ حاصل به شکل قابل توجه اي از هر یک از طرح LVRTالکتریکی و 
  بهتر خواهد شد. ]8[و 

ي ماشین ها اد خطا در نزدیکی پایانهبه بیان مسئله، رخد آنم در بخش دواین مقاله به نحوي تنظیم شده است که 
 LVRTهاي متداول و شاخص  شود در این قسمت ساختار سیستم پرداخته می ،القائی قفسه سنجابی، و ضرورت بهبود آن

، که شامل عملکرد یمتوال ةکنند کنترلشوند. سپس در بخش سوم، اجزاء و اساس عملکرد سیستم پیشنهادي،  بیان می ، که شامل عملکرد یمتوال ةکنند کنترلشوند. سپس در بخش سوم، اجزاء و اساس عملکرد سیستم پیشنهادي،  بیان می
شود. نهایتاً در بخش  باشد، مطرح می سیسستم کنترل متوالی میکنترل کنندة حین خطا، کنترل کنندة پس از خطا، و 

چهارم، سیستم پیشنهادي به همراه انواع متداول شبیه سازي شده و نتایج حاصل به منظور تأیید صحت عملکرد طرح 
  گیرند. پیشنهادي مورد بررسی و مقایسه قرار می

آنبیان مسئله و ضرورت بهبود .2

هاي فشار قوي داراي ماهیت گذرا هستند، معموالً قسمتی که خطاي  اي وارده بر سیستمبا توجه به اینکه غالب خطاه
به شکل موقت از شبکه جدا شده و پس از مدت زمانی  ،نظیر ادوات ریکلوزر ،یاتالکتریکی بر آن وارد آمده است با تمهید

باشد سیستم مجدد به کار عادي خود باز  زمانی برطرف شده ةگردد؛ بنابراین، اگر خطا در این باز معین به شبکه باز می باشد سیستم مجدد به کار عادي خود باز  زمانی برطرف شده ةگردد؛ بنابراین، اگر خطا در این باز معین به شبکه باز می
خواهد گشت. لذا، موقعیت بروز خطا و مدت زمان ماندگاري آن (یا مدت زمان تنظیم شده براي عملکرد ریکلوزر) در شبکه 

  .]8, 7[بر روي نقاط مختلف شبکه تأثیرگذار است آنر ناشی از اثآاي بر  به شکل تعیین کننده
کند و منجر  آن به شکل قابل توجهی افت می ۀشبکه، ولتاژ پایانالقائی به  حین خطا، در نقاطی نزدیک به اتصال ماشین

 يشود. در صورت بروز افت ولتاژ میدان دوار سنکرون و میدان القائی منتج از آن در روتور می ۀبه کاهش قابل توجه دامن
خطا و زمین) و محل یا وجود مقاومت بسیار ناچیز مابینبودن محل خطا به ماشین القائی و/ نزدیک ۀقابل توجه (در نتیج

شود تا در حالت ژنراتوري، چنانچه  و باعث می یابد مییا ماندگاري خطا، تزویج مغناطیسی مابین دو میدان به شدت کاهش 
عامل محرك روتور را با گشتاوري ثابت بچرخاند، روتور سرعت بگیرد و در حالت موتوري، چنانچه بار با گشتاوري ثابت بر 

این امر وتور از حرکت باز ایستد و یا حتی پس از ایست کامل، درخالف جهت حرکت اولیه بچرخد؛ روتور اعمال گردد، ر
امکان  دیگر و اختالف پیدا کندسرعت روتور به شکل قابل توجهی نسبت به سرعت میدان دوار استاتور  شود تا باعث می

  .]26, 8, 7[دبازیابی سرعت براي ماشین القائی به مقدار قبل ازخطا وجود نداشته باش
هاي  نعتی بزرگ و یا ژنراتورهاي القائی با تولید قابل توجه) ماشیندر ابعاد پر اهمیت (کاربردهایی نظیر موتورهاي ص

از رایج ترین انواع جبران  هایی مناسب مجهز شده تا عملکرد آنها به بهترین نحو کنترل شود. ه کنند القائی معموالً با جبران
، STATCOMع خازنی، شکل (الف)، انواتوان به هاي القائی می هاي مورد استفاده در کاربردهاي مرتبط با ماشین کننده

ها کنترل توان انتقالی بین ماشین القائی و  کننده اصلی این جبران ۀوظیف ، شکل (ج)، اشاره نمود.SSSCشکل (ب)، و 
تغییرات ناگهانی بار)، ضریب  ها و شامل سوئیچ زنیهاي گذراي شبکه ( پایداريناشبکه به نحوي است که پارامترهایی نظیر 

مل مؤثر بر تأثیرات خطا در شبکه (میزان عوا.]29-27, 25- 22, 8[به بهترین نحو کنترل شوند ،و غیره ،توان توان، کیفیت
ص در کاربردهاي هاي القائی بخصو ) قادرند تا اثر قابل توجهی بر عملکرد ماشینآن افت ولتاژ و مدت زمان ماندگاري

  .پراهمیت بگذارند
) مجهز شده SSSCیا  STATCOMبا جبران سازي کنترل شونده (نظیر  القائی واضح است که چنانچه ماشین

٣

) مجهز شده SSSCیا  STATCOMبا جبران سازي کنترل شونده (نظیر  القائی واضح است که چنانچه ماشین
 قبل از خطا، توان عملکرد متأثر از خطاي آن را کنترل نمود. با در نظر گرفتن نواحی عملکرد سیستم با عنواین میباشد، 

ز جبران قادر است تا ماشین را به شکلی منحصر به فرد کنترل کند. در صورت استفاده او پس از خطا، هر طرح ،حین خطا
هاي ماشین  پایانه ) وPCCنقطۀ اتصال سیستم با شبکه ( ، اثر خطا مستقیماً برو (ب) (الف) 1شکل ساز موازي، نظیر 
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کننده هیچگونه کنترلی بر عملکرد حین خطاي ماشین نخواهد داشت، در این حالت  شود و از این رو جبران اعمال می
وجهی افزایش یافته و پس از برطرف شدن اختالف سرعت مابین میدان دوار استاتور و روتور، حین خطا، به شکل قابل ت

، حین خطا، ماشین (ج) 1شکل یابد. حال آنکه در صورت استفاده از آرایش سري، خطا قابلیت بازیابی سرعت کاهش می
قادر به کنترل  زشده و جبران ساز در این بازه نیمتصل )PCCمحل خطا (نزدیک به ساز خود به  القائی از طریق جبران

اختالف سرعت مابین میدان دوار  افزایش از توان میهاي سري، کننده گیري از جبران با بهره از این رو ماشین خواهد بود؛ اختالف سرعت مابین میدان دوار  افزایش از توان میهاي سري، کننده گیري از جبران با بهره از این رو ماشین خواهد بود؛
روتور و پس از برطرف شدن آن، قابلیت بازیابی  جلوگیري کرد تا حد قابل توجهی ، در شرایط حین خطا، استاتور و روتور

  د.ش دابه سرعت اولیه را افزای

  
  (الف)  (الف)

  
(ب)

  
  (ج)

، براي کنترل عملکرد SSSC، و (ج) STATCOMکنندهاي (الف) خازنی، (ب)  هاي متداول جبران : آرایش1شکل 
  هاي القائی. ماشین

تواند به شکل غیر  در صورت عدم استفاده از تمهیدي مناسب هنگام بروز اختالف سرعت، روتور ماشین می بنابراین،

٤

تواند به شکل غیر  در صورت عدم استفاده از تمهیدي مناسب هنگام بروز اختالف سرعت، روتور ماشین می بنابراین،
عدم استفاده از تمهیدي مناسب براي کاهش در صورت  ،قابل بازگشتی از سرعت میدان دوار استاتور فاصله گیرد. همچنین

توانند خسارات مکانیکی جبران  ها می خطا، این تنش در شرایط حین و پس از هاي الکترومکانیکی وارده بر ماشین تنش
 .، بر ماشین وارد آورند]8, 7[ها یاتاقانشل شدن  ی مادة مورد استفاده در روترو، بریدگی شفت وخستگناپذیري را، نظیر 
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از اهمیت بسیار باالئی  PCCدر  LVRTگفتنی است عالوه بر گذراهاي مربوط به گشتاور الکترومکانیکی شاخص 
  شود. به معرفی آن پرداخته می برخوردار است که در ادامه

LVRTشاخص . أ LVRTشاخص . أ

بررسی این تحقیق قرار گرفته  ةمهمی که در حوز ۀمسئل ،عالوه بر اهمیت گذراهاي مربوط به گشتاور الکترومکانیکی
باشد. این شاخص  کیفیت توان می ۀاست، شاخص قابلیت تحمل افت ولتاژ بوده که از جمله پارامترهاي مهم مربوط به مقول

. 2شکل ، دباش اعمال شده به شبکه می است که محور افقی آن مدت زمان و محور عمودي آن میزان افت ولتاژ يا منحنی
تر خواهد بود.  کننده مطلوب تر باشد براي مصرف و مدت زمان اعمالی آن کوتاه کمتر است هرچه میزان افت ولتاژ طبیعی

شرکت برق موظف ، از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که معموالً در این نقاط PCCاین شاخص، به خصوص در نقاط 
. این مهم با در اختیار مصرف کنندگان قرار دهداستاندارد و از پیش تعیین شدة این منحنی،  است تا برق را تحت مقادیر

شود.  د) نمایش داده مینشو عیین میهایی قرار دادي (که معموالً بر اساس استانداردهاي شرکت برق هر کشور ت منحنی
د؛ بنابراین نقاط نباش و مدت زمان اعمال آن می ز براي افت ولتاژ از حیث میزاننقاط باالي هر منحنی نمایانگر مقادیر مجا

از شرکت  تواند در قبال آن روي منحنی و فضاي زیر آن مربوط به نقاط غیر استاندارد افت ولتاژ بوده و مصرف کننده می از شرکت  تواند در قبال آن روي منحنی و فضاي زیر آن مربوط به نقاط غیر استاندارد افت ولتاژ بوده و مصرف کننده می
  .]30- 28, 23[ادعاي خسارت کند قبر

  
  

  
  ).AWEA)، اسپانیا، و آمریکا (E.ONنیاز براي ژنراتور بادي در آلمان (مورد  LVRTۀ: مشخص2شکل 

به شکل بارزي بر روي  دتوان هاي مختلف می کننده پایدار سازي حین و پس از خطاي ماشین القائی توسط کنترل
الزم  ،خطااثر بگذارد. در حقیقت براي پایدارسازي و بازیابی ماشین القائی حین و پس از  PCCۀنقط LVRTۀمشخص

القائی را به شکلی مطلوب کنترل نماید. انرژي  کننده مقداري انرژي از سیستم دریافت کند تا سرعت ماشین است تا کنترل
شود که بعضاً ممکن است  و در نتیجه افت ولتاژي می PCCۀولتاژ نقط ةمعموالً منجر به کاهش انداز دریافت شده

٥

شود که بعضاً ممکن است  و در نتیجه افت ولتاژي می PCCۀولتاژ نقط ةمعموالً منجر به کاهش انداز دریافت شده
اي که مقدار افت ولتاژ و مدت زمان آن را به  کننده ز این رو استفاده از کنترلقرار گیرد. ا LVRTشاخص  ۀدرمناطق جریم

  .]8, 7[تر از سایر موارد خواهد بود  لوبکمترین حد خود کاهش دهد مط
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سیستم پیشنهادي.3

روش کنترل حین خطا. أ

در ، روشی مؤثر براي جلوگیري از تغییرات بیش از حد سرعت روتور به هنگام کاهش میدان استاتور (]7[در مرجع 
هاي ماشین  وقوع خطا)، مطرح شده است. روش پیشنهادي مبتنی بر وارد ساختن مقدار مشخصی امپدانس در پایانهلحظات 

د سرعت نامی آن (سرعت میدان سنکرون) باشد. در لحظات شروع خطا، سرعت روتور در حدو به هنگام بروز خطا می
گیرد تا در نهایت به حدي غیر قابل کنترل  باشد و با گذر زمان این سرعت هرچه بیشتر از سرعت اولیه فاصله می می
 )1(توان از  بیانگر مقدار گشتاور الکتریکی است) را میبه نوعی (که  فاصلۀ هوایی ماشین القائیرسد. روابط حاکم بر توان  می

  بدست آورد.
  

)1(( )
( ) ( )( )

22
2 1

22
1 2 0 2 2( )

=
− + + + +

m
conv

t m t m

r x s v
P s

r r sx r x x sr x x
  

1که در آن  1+r jx  ،2امپدانس استاتور 2+r jx  ،1امپدانس روتورv زة ولتاژ استاتور، انداs  ،لغزشmx 
=1راکتانس مغناطیسی کنندگی ماشین،  +t seriesr r r ،1= +t seriesx x x و ،

0 = + +t r t m m rx x x x x x x باشند. اثر تغییرات  میseriesr  وseriesx  برconvP توان در منحنی گشتاور  را می
  مشاهده نمود.3شکل سرعت  –

هاي سري مختلف، شامل حاالت  گشتاور الکترومغناطیسی بر حسب سرعت با در نظر گرفتن امپدانس : منحنی3شکل 
  بدون امپدانس سري، با امپدانس مقاومتی، و با امپدانس خازنی. 

نظر گرفته شده است؛ حال آنکه، اثر  در 1puولتاژ  ۀدامنمقدار  3شکل الزم به ذکر است که براي ترسیم منحنی 
باشد و قادرند به شکلی مشابه تقویت گذراي گشتاور الکترومغناطیسی  هاي سري، متناسب با سایر مقادیر ولتاژ می امپدانس

ده از امپدانس مقاومتی در شرایط حین خطا شود، با استفا نشان داده می 3شکل از این رو، همانطور که در را صورت دهند.

٦

ده از امپدانس مقاومتی در شرایط حین خطا شود، با استفا نشان داده می 3شکل از این رو، همانطور که در را صورت دهند.
افزایش داد که این مهم تاحدي منجر به  ،توان میزان گشتاور الکتریکی ماشین را براي لحظاتی بیش از حد طبیعی آن می

شود. در روش پیشنهادي با بهره گیري از چنین امپدانسی در لحظات حین  جلوگیري از تغییرات بیش از حد سرعت می
لحاظ گردد،  SSSCو یا در ساختار  قرار گیردSSSCتواند به صورت واحدي جداگانه به صورت سري با  یخطا، که م

  توان عملکرد بازیابی پس از خطا را به شکل قابل توجهی بهبود داد. می
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روش کنترل پس از خطا. ب

هاي  زمان پایانهبه شبکه متصل شده و هم SSSCسیستم شامل یک ماشین القائی است که از طریق  ،در این روش
غیر  ةکنند ، طراحی کنترلتر نیز اشاره شدهمانطور که پیش.(ج) 1شکل یک بانک خازنی زمین شده است، توسطآن 

ي هاي گذرا باشد، که در آن از گذراهاي شار ماشین القائی و سایر پاسخ استاتیک می –مدل شبه  ۀمستقیم گشتاور بر پای ي هاي گذرا باشد، که در آن از گذراهاي شار ماشین القائی و سایر پاسخ استاتیک می –مدل شبه  ۀمستقیم گشتاور بر پای
ساده براي طراحی  سیستمیو کنترل شرایط خطا مناسب استنظر شده است. با این حال، این روش براي  صرف سیستم
  .]8[دهد کننده را ارائه می کنترل

که  به عنوان یک منبع ولتاژ سري، SSSCشده است.  نشان داده4شکل استاتیک این سیستم در  –مدل شبه 
اند. شبکه نیز به صورت مدار معادل تونن مدل شده  وکند، که در آن قرار دارد تولید میولتاژي را متعامد بر جریان خطی 

، 4،1v،qvشکل هاي مدار معادل ماشین القائی متصل شده است. در  موازي به پایانهبانک خازنی به صورت همچنین، 
grv  وgv ماشین القائی، ولتاژ تزریق شده توسط  ۀپایانبه ترتیب، ولتاژ  هاي فازورSSSC ولتاژ محل اتصال ،SSSC  با

کنندگی، هاي به ترتیب، روتور، مغناطیس جریان فازور gri، و 2i ،mi ،1iباشند. همچنین،  شبکه، و ولتاژ شبکه می
  . استاتیک داللت دارد) –(دلیل استفاده از حروف کوچک براي فازورها بر استفاده از مدل شبه  باشند استاتور، و خط می

این طرح شامل  SSSCةکنند یم گشتاور. با جبرانغیر مستق ةکنند استاتیک مطرح شده براي کنترل - شبه: طرح 4شکل 
، و مدار معادل تونن بانک خازنی ، یکSSSCآل به عنوان  ایده ةمعادل ماشین القائی، یک منبع ولتاژ کنترل شوند مدار

  باشد. شبکه می

g+هاي مضافاً، امپدانس gr jx ،1 1+r jx 2، و 2+r s jx هاي معادل شبکه، استاتور  به ترتیب امپدانس
) بوده و تمام پارامترها به سمت puباشند. مدل مطرح شده به صورت پریونیت ( ماشین القائی، و روتور ماشین القائی می

به  ماشین ، گشتاور الکترومغناطیس4شکل استاتیک سیستم،  - با توجه به مدل شبه  اند. استاتور ماشین القائی منتقل شده
  آید. بدست می )2(صورت

)2(22
, 2τ =e ref

r i
s

  توان به صورت زیر بازنویسی نمود. را می 2iو  1v، رابطۀ مابین 4شکل همچنین، با توجه به 

)3(( ) 2 2 2 1 2 2 1
1 1 2 1 21 1

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + + + + + + − ×⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦m m m m

r x r x x r rv s r j x x i
s x sx x sx

٧

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦m m m m

τe,استاتور مورد نیاز براي تولید گشتاور مرجع ، ولتاژ پایانۀ )3(در  )2(و با جایگذاري  ref توان به صورت زیر  را می
  بدست آورد.
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)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

  
) براي عملکرد موتوري 0>mT(eT>0) براي عملکرد ژنراتوري و eT)0<mT<0با درنظر گرفتن  ) براي عملکرد موتوري 0>mT(eT>0) براي عملکرد ژنراتوري و eT)0<mT<0با درنظر گرفتن 

,ماشین القائی، مقادیر مثبت  2τem ref s r  منفی آن عملکرد موتوري ماشین القائی عملکرد ژنراتوري و مقادیر  )4(در
  کنند. را بیان می

، . در این روش]8[پذیرد  ماشین القائی صورت می ۀروش کنترل غیر مستقیم گشتاور با ایجاد تغییرات در ولتاژ پایان
τe,(گشتاور الکترومغناطیسی ثابتی کننده کنترل ref،که اندکی بیشتر از گشتاور نامی ماشین است (

, 1.1τ = − pu
e ref ،نسبت به  کند که منجر به تغییرات خطی سرعترا در ماشین القائی، حین فرایند بازیابی، ایجاد می

  شود.  می قبل از بروز خطاسرعت به مقدار  مالیم زمان و بازگشت
SSSC  برخالفSTATCOM هاي ژنراتور را در  یک المان سري بوده و قادر نیست تا به شکل مستقیم ولتاژ پایانه

هاي برداري  دیاگرام ، الزم است تا ازSSSCمناسب براي  یشرایط بازیابی خطا کنترل کند. براي نائل آمدن به ولتاژ مرجع
) i)، و  جریان خط (v(SSSC)، ولتاژ تزریق شده توسط v)، ولتاژ شبکه (vبراي ولتاژ استاتور ( 5شکل  ) gri)، و  جریان خط (qv(SSSC)، ولتاژ تزریق شده توسط grv)، ولتاژ شبکه (1vبراي ولتاژ استاتور ( 5شکل 

  استفاده شود.

  ).gri، و جریان خط ()qv(SSSC)، تزریق شده توسط grv)، شبکه (1vولتاژهاي استاتور ( برداري: دیاگرام 5شکل 

  .آیند میبدست  )5(مابین فازورهاي ولتاژ مطابق ۀ، رابط5شکل با توجه به  .آیند میبدست  )5(مابین فازورهاي ولتاژ مطابق ۀ، رابط5شکل با توجه به

)5(
( )

( )1

sin sin         
2

cos cos
2

πϕ α

πϕ α

⎧ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟⎪⎪ ⎝ ⎠
⎨

⎛ ⎞⎪ + + =⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

q gr

q gr

v v

v v v

  شود. حاصل می زیردرجه دو  ۀمعادل )5(ۀ از رابط
)6(( )

2 22
1 12 sin 0ϕ− + − =q q grv v v v v

  
q,بنابراین  refv  مطلوب برايSSSCآید. بدست می )7(ۀ باشد، که از رابط می )6(ۀ قابل قبول معادل ۀ، همان ریش  

٨

)7(( ) ( )( )2 2
, 1 1sin cosϕ ϕ= = − −q ref q grv v v v v
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با اندازه گیري ولتاژ سمت  grvشود،  محاسبه می )4(رابطۀ  ) است و از طریقsتابعی از لغزش ( 1v، )7(در
، و با معلوم بودن امپدانس معادل حاصل )9(و  )8(روابط ۀباشد و با محاسب می sنیز تابعی از  ϕآید، و  شبکه بدست می

  آید. از توازي خازن و ماشین القائی، بدست می
)8(( )( ) ( ), , , ||= −eq t eq t IM cz z s jx )8(( )( ) ( ), , , ||= −eq t eq t IM cz z s jx

  

)9(( )( )
( )

,

,

tanϕ
⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

eq t

eq t

imag Z s
Arc

Z s

eq,مستتر در  ϕ ،sتنها پارامتر متغیر در  IMZ باشد؛ بنابراین، براي ایجاد یک مرجع کنترلی مناسب براي  می
SSSC ولتاژ شبکه ( ةنیاز است تا اندازgrvلقائی () و لغزش ماشین اs .سیستم مورد نیاز براي 6شکل )، مشخص باشند

  دهد. این ارزیابی را نشان می

  .SSSCراي کننده غیر مستقیم گشتاور ب : بالك دیاگرام مطرح شده جهت پیاده سازي کنترل6شکل 

ها را ساده کرده است و در آن اندازه گیري جریان براي بدست گیري اندازه )9(ۀ ذکر است که اگرچه رابطالزم به 
یح کنترل کننده الزم است تا پارامترهاي ماشین و عملکرد صحبراي شود، استفاده نمی vو iمابین  ۀآوردن زاوی یح کنترل کننده الزم است تا پارامترهاي ماشین و عملکرد صحبراي شود، استفاده نمی 1vو griمابین  ۀآوردن زاوی

  .به شکل صحیح ارزیابی شوندکننده سیستم جبران

  کنندة متوالی کنترل. ت

ماشین القائی را در شرایط قبل و پس از خطا کنترل کند،  تا نه تنها قادر است SSSCآرایش این طرح،با توجه به 
.بخشدکرده و بازیابی پس از خطاي ماشین را به شکل قابل توجهی بهبود  تواند حین خطا نیز عملکرد آن را کنترل بلکه می

در لحظات پس از  SSSCغیر مستقیم گشتاور توسط  در طرح پیشنهادي عالوه بر فراهم ساختن تمهیدي براي کنترل
  .یابد یکننده براي لحظات حین خطا نیز تعمیم م ، عملکرد کنترلSSSCبا وارد ساختن امپدانسی سري توسط  خطا،

د؛ این حاالت به صورت نشو زمانی رخ داد خطا، سه حالت کنترلی مختلف در نظر گرفته می ة، با توجه به بازاز اینرو

٩

د؛ این حاالت به صورت نشو زمانی رخ داد خطا، سه حالت کنترلی مختلف در نظر گرفته می ة، با توجه به بازاز اینرو
شود. این نواحی  می با توجه با بازة زمانی آن در نظر گرفته کنند و در هر توالی روش کنترلی مطلوب متوالی تغییر می

). براي گذر از هر 2عملکرد پس از خطا ( ۀ)، و ناحی1عملکرد حین خطا ( ۀ)، ناحی0دي (عملکرد عا ۀمتوالی عبارتند از، ناحی
 بعدي ۀشرایط الزم براي ورود به ناحیو برخورداري از  بودن در حالت قبلیبعدي الزم است تا  ۀناحیه و وارد شدن به ناحی

  .7شکل برقرار باشند، 
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  . SSSC: نواحی کنترلی روش ارائه شده براي 7شکل 

خطایی که منتج به افت  ۀ)، در نتیج0(ۀکننده از ناحی ) رخ دهد، کنترلUVزمانی که افت ولتاژ کمتر از حد معینی (
) میرسد و شرایط مورد RVولتاژ بازیابی (پس از رفع خطا، ولتاژ سمت شبکه به  .یابد ) راه می1(ۀولتاژ شده است، به ناحی
آید. چنانچه سیستم بتواند سرعت روتور را پایدار کند، در حالت ژنراتوري (یا  ) فراهم می2(ۀنیاز براي ورود به ناحی آید. چنانچه سیستم بتواند سرعت روتور را پایدار کند، در حالت ژنراتوري (یا  ) فراهم می2(ۀنیاز براي ورود به ناحی

 ۀنزدیک شود، لغزشی که در نتیجrefsشود تا لغزش به  کند و باعث می موتوري) سرعت شروع به کاهش (یا افزایش) می
) باشد و لغزش به حوالی 2) بازگردد، و از این رو چنانچه سیستم در حالت (0(ۀتواند به ناحی سیستم می ،نائل آمدن به آن

refs هر ناحیه بیان  کنترلی متناسب با، عملکرد ) تغییر دهد. در ادامه0) به (2تواند حالت را از ( کننده می برسد کنترل
  شود. می

)0عملکرد عادي ( ۀناحی . 1-ت

خط و جبران سازي سري به منظور بهبود ظرفیت  ، بهبود ضریب توان) بهبود پایداري گذرا0(ۀهدف اصلی ناحی
اند، عملکرد  ) ثابت درنظر گرفته شده0هاي شبکه در حالت ( که پارامتر . در این طرح با توجه به این]27, 22[انتقال است  اند، عملکرد  ) ثابت درنظر گرفته شده0هاي شبکه در حالت ( که پارامتر . در این طرح با توجه به این]27, 22[انتقال است 

SSSC ) تري را  دقیق تر انجام شوند و نتایجها سریع سازي به صورت امپدانسی ثابت در نظر گرفته شده است تا شبیه) 0در
سایر موارد، به  باشد و می SSSCاصلی عملکرد  ۀ، ناحیاین ناحیه،حاصل کنند. الزم به ذکر است که در طرح پیشنهادي

  نحوي، نواحی کنترلی الحاقی هستند.

  )1عملکرد حین خطا ( ۀناحی . 2-ت

توان تمهیدي را  ي میمطرح شد، با اعمال امپدانسی سرهمین بخش )أ(در این ناحیه، مطابق آنچه که در قسمت 
بوجود آورد تا روتور تغییرات سرعت کمتري نسبت به حالت طبیعی خود داشته باشد. شرایط ورود به این ناحیه قرار داشتن 

ۀهاي ماشین القائی است. شرط نخست (حضور در ناحی در پایانهUVوجود آمدن افت ولتاژي کمتر از  ) و به0(ۀدر ناحی
رساند  کننده را یاري می کنترل )UVکننده را تضمین کرده و شرط دوم (افت ولتاژي کمتر از ترل)) عملکرد متوالی کن0(

١٠

رساند  کننده را یاري می کنترل )UVکننده را تضمین کرده و شرط دوم (افت ولتاژي کمتر از ترل)) عملکرد متوالی کن0(
اثر تغییرات این  8شکل در  توان می شود و مپدانس مقاومتی استفاده میداد خطا را تشخیص دهد. در این ناحیه از ا تا رخ

مشاهده نمود. بزرگ ترومغناطیسیالک گشتاوریک  مقاومت را در تولید
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  هاي شبکه و خطا پارامتر –1جدول 
  مقدار  پارامتر

)مقادیر نامی شبکه  ) ( )[ , ]n rms nV V f Hz[690,60]  
)امپدانس معادل تونن شبکه  )[ , ] Ωgr grR X3[3.1,31] )امپدانس معادل تونن شبکه   ×−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 
  قدارم  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]  
)مقاومت و اندوکتانس روتور  )[ , ]′ ′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

)نامی  مقادیر ), , ( )−⎡ ⎤⎣ ⎦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  

)DCنامی لینک ولتاژ  )V  690 / 3  

STATCOM  

)DCهاي معادل لینک  مجموع خازن )F  520m
)بیشترین نرخ تغییرات ولتاژ مرجع  )/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

١١

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

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

ITC-SSSC سیستم ظرفیت بانک خازنی متصل شده به( )F3.3m
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ها سازي شبیه.4

با عملکرد عادي  STATCOMکنندة  )، جبرانCAPکنندة خازنی ( هاي مورد بررسی، شامل جبران در ادامه سیستم با عملکرد عادي  کنندة  )، جبرانکنندة خازنی ( هاي مورد بررسی، شامل جبران در ادامه سیستم
)STATCOMجبران ،(  کنندةSTATCOM ) با عملکرد کنترل غیر مستقیم گشتاورITC-STATCOM ،(

-ITCکنندة غیر مستقیم گشتاور ( با کنترل SSSCکنندة  )، و جبرانSSSCبا عملکرد عادي ( SSSCکنندة  جبران
SSSC مقایسهو  هاي کنترلی براي عملکرد سیستم پارامتر)، شبیه سازي شده و نتایج حاصل در دو زیر بخش، شامل، 

سازي ماشین القائی، عملکرد ژنراتوري آن در نظر  ه براي شبیهگیرند. همچنین، الزم به ذکر است ک مورد بررسی قرار می
هاي معرفی شده در محیط  باشد. همچنین، سیستم گرفته شده است که البته قابل تعمیم به عملکرد موتوري نیز می

MATLAB/Simulinkاند. ، شبیه سازي شده3جدول ، و 2جدول ، 1جدول هاي ارائه شده در  ، و با داده  

هاي کنترلی براي عملکرد سیستم اثر پارامتر. أ

 گشتاور الکترومغناطیسی و پایدارسازي LVRT، بهبود شاخص مقالهدر این  همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، گشتاور الکترومغناطیسی و پایدارسازي LVRT، بهبود شاخص مقالهدر این  همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد،
زمانی آن، حین فرایند  ةاللت بر محدود سازي افت ولتاژ و بازد LVRT، موارد مورد توجه هستند. شاخص شرایط خطا

بازیابی خطا، دارد. حال آنکه براي پایدارسازي گشتاور الکترومغناطیسی، گذر زمانی قابل توجه براي بازیابی سرعت اجتناب 
  .2شکل گذارد، می LVRTناپذیر است، زمانی که بدون شک اثري نامطلوب بر 

و پایداري  LVRTهاي شاخص که در آن بهبودخطا اي قابل قبول حین فرایند بازیابی براي نائل آمدن به نتیجه
و گشتاور  ،R، روش پیشنهادي کنترل متوالی از دو پارامتر مقاومت سري، از اهداف اصلی هستند گشتاور الکترومغناطیسی

  گیرد. اصالح کننده بهره می ، به عنوان پارامترهايrefTمرجع 

  
  (ب)  (الف)

    
  (د)  (ج)

١٢

  (د)  (ج)
سرعت، (ب) گشتاور الکترومغناطیسی، (ج) ولتاژ  ، بر (الف)0.4831puتا  0puاز مقدار  R: اثر تغییرات 8شکل 
و LVRTمنجر به بهبود قابل توجه بازیابی از حیث R). افزایش PCCهاي ماشین القائی، و (د) ولتاژ شبکه ( پایانه

  شود. پایدار سازي گشتاور الکترومغناطیسی می
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R  در حقیقت همان مقاومت سري است که توسطSSSC شود؛ این  در شرایط حین خطا در مدار قرار داده می
در لحظات بروز خطا، نسبت به حالت عملکرد عادي،  حفظ بیشترین گشتاور الکترومغناطیسیمقاومت قادر است تا با 

ور و عامل مقاوم در موتور) را به تأخیر انداخته و از این رو تغییرات سرعت متأثر با گشتاور مکانیکی (عامل محرك در ژنرات
بر سرعت روتور، گشتاور،  Rاثر تغییرات  8شکل ، درور را به شکل قابل توجهی آسان سازدکنترل غیر مستقیم گشتا بر سرعت روتور، گشتاور،  اثر تغییرات  8شکل ، درور را به شکل قابل توجهی آسان سازدکنترل غیر مستقیم گشتا

شیب تغییرات خطی سرعت  refT، نشان داده شده است. همچنین PCCمحل لتاژهاي ماشین القائی و و ولتاژ پایانه
سازي گشتاور الکترومغناطیسی و زمان مورد پایدار ةبر نحوکند که قادر است به شکل همزمان  نسبت به زمان را کنترل می

و ولتاژ محل  ،هاي ماشین القائی بر سرعت روتور، گشتاور، ولتاژ پایانه refTاثر تغییرات  9شکل ، در نیاز براي آن اثر بگذارد
  اتصال مجموعه با شبکه، نشان داده شده است.

    
  (ب)  (الف)

    
  (د)  (ج)

، بر (الف) سرعت، (ب) گشتاور الکترومغناطیسی، (ج) ولتاژ 1.185puتا  1.01puاز مقدار  T: اثر تغییرات 9شکل  ، بر (الف) سرعت، (ب) گشتاور الکترومغناطیسی، (ج) ولتاژ 1.185puتا  1.01puاز مقدار  refT: اثر تغییرات 9شکل 
ا وضعیت شود ام می LVRTگرچه منجر به بهود  refT). افزایش PCCهاي ماشین القائی، و (د) ولتاژ شبکه ( پایانه

  آورد. سازي گشتاور الکترومغناطیسی بوجود مینامناسبی را براي پایدار

مقایسه. ب

براي مقایسه خطا، حین خطا، و پس از خطا،  کننده در لحظات قبل از عملکرد هر جبراننتایج حاصل از ،10شکل در 
در  ITC-SSSCو  CAP ،(STATCOM ،ITC-STATCOM ،SSSCهاي مختلف، شامل خازنی ( ندهکن جبران

زمان، (د) ولتاژ  –زمان، (ج) سرعت  –سرعت، (ب) گشتاور  –(الف) گشتاور  اند. نتایج حاصل براي کنار یکدیگر قرار گرفته
کننده به شبکه بر حسب زمان و (ه) ولتاژ  نجبرا –ماشین  ۀزمان، (ه) ولتاژ محل اتصال مجموع –هاي ماشین القائی  پایانه

١٣

کننده به شبکه بر حسب زمان و (ه) ولتاژ  نجبرا –ماشین  ۀزمان، (ه) ولتاژ محل اتصال مجموع –هاي ماشین القائی  پایانه
  اند. سرعت ترسیم شده –هاي ماشین پایانه
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(ب)(الف)

(د)(ج)

(و)(ه) (و)(ه)
 –سرعت، (ب) گشتاور  –در شرایط خطا، شامل (الف) گشتاور  هاي ارائه شده کننده جبرانهاي عملکرد  : منحنی10شکل 
 کننده جبران –ماشین  ۀزمان، (ه) ولتاژ محل اتصال مجموع –هاي ماشین القائی  زمان، (د) ولتاژ پایانه –ج) سرعت زمان، (

  .سرعت –هاي ماشین پایانه) ولتاژ وبه شبکه بر حسب زمان، و ( )PCC(محل 

)، لحظات حین خطا 0ا (هاي ارائه شده، براي هر مرحله از عملکرد، شامل لحظات قبل از خط در ادامه، عملکرد سیستم
  گیرند. )، مورد بررسی و مقایسه قرار می2)، و لحظات پس از خطا (1(

  )0لحظات قبل از خطا (. 1-ب

sec1

١٤

دهد) با توجه به این که ماشین در حالت ژنراتوري  رخ می sec1در حالت عملکرد عادي (قبل از خطا که در لحظۀ 
باشد. همچنین، گشتاور ماشین در حالت  ، می1.01puوتور اندکی بیشتر از سرعت میدان دوار استاتور، قرار دارد، سرعت ر

−1عملکرد طبیعی به اندازة نامی خود،  pu هاي ماشین نیز باید به نحوي  لتاژ پایانه(الف)، (ب) و (ج). و 10شکل باشد،  می
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گردد؛ این بدان معناست که ولتاژ پایانۀ ماشین القائی در حالت استفاده از  1puبرابر با  PCCتنظیم شوند تا ولتاژ محل 
 ها خروجیکننده(د)، (ه)، و (و). در این حاالت تمام جبران 10شکل باشد،  1puهاي سري اندکی بیشتر از  کننده جبران

سازي قابل ي کنترلی و پایدارها در این ناحیه داراي قابلیت FACTSهاي  کننده یکسانی دارند؛ بدیهی است که جبران
به اینکه وضعیت سیستم قبل از خطا کامالً ثابت و پایدار در نظر  کنندة خازنی هستند، اما با توجه اي نسبت به جبران توجه به اینکه وضعیت سیستم قبل از خطا کامالً ثابت و پایدار در نظر  کنندة خازنی هستند، اما با توجه اي نسبت به جبران توجه

  باشد. گرفته شده است، خروجی تمام آنها یکسان می

  )1لحظات حین خطا (. 2-ب

هاي ژنراتور در انواع  نی پایانهدهد؛ یع در این بازه، خطاي اتصال کوتاه در محل اتصال ماشین القائی به شبکه رخ می
 SSSCهاي سمت شبکۀ انواع سري ( و پایانه) ITC-STATCOMو  CAP ،STATCOMهاي موازي ( کننده جبران

هاي موازي مقید به ولتاژ محل خطا شده و دیگر قادر  کننده ). در نتیجۀ رخداد چنین خطایی ولتاژ جبرانITC-SSSCو 
کننده به محل خطا  ریق جبرانهاي ماشین القائی از ط به کنترل ماشین القائی نخواهند بود. حال آنکه در انواع سري پایانه

کننده قادر خواهد بود تا  شود و کنترل هاي ماشین اعمال نمی شود و در نتیجه خطا به شکل مستقیم به پایانه متصل می
شود تا گشتاور الکترومغناطیسی در  عملکرد ماشین را تا حدودي کنترل کند. افت ولتاژ ناشی از بروز اتصال کوتاه باعث میشود تا گشتاور الکترومغناطیسی در  عملکرد ماشین را تا حدودي کنترل کند. افت ولتاژ ناشی از بروز اتصال کوتاه باعث می

اي، تا حدودي نزدیک به صفر، کاهش یابد و این امر منجر به سرعت گرفتن روتور در تمام  شکل قابل توجه این بازه به
ها، تنها روش پیشنهادي، که یکی از اهداف طراحی آن اعمال کنترل حین خطا است، قادر  مواردگردد. از میان تمام روش

کننده در بازة زمانی بسیار کوتاهی  یص داده شود و کنترلاست تا در لحظات شروع خطا (چنانچه خطا با سرعت باالیی تشخ
اي به روتور اعمال کرده و باعث شود تا سرعت با تأخیر بیشتري نسبت به سایر  وارد عمل شود) گشتاور بازدارندة قابل توجه

اي فرایند بازیابی  دیده قادر است تا به شکل قابل توجه(الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، و (و). این پ 10شکل ها افزایش یابد  روش
  و کاهش گذراهاي الکترومکانیکی بهبود بخشد. LVRTپس از خطا را از حیث 

  )2لحظات پس از خطا (. 3-ب

، با توجه به CAPشود. در سیستم  ت در لحظات پس از خطا آشکار میوهاي متفا کننده تمایز بارز عملکرد کنترل
هاي ماشین القائی و بعضاً سرعت چرخش روتور  ابلیت کنترل ولتاژ را متناسب با تغییرات ولتاژ پایانهکننده ق اینکه جبران

ندارد، با کاهش گشتاور بوجود آمده در نتیجۀ عملکرد آن، بازیابی سرعت روتور ماشین امکان پذیر نخواهد شد. از این رو در 
محرك خود قرار گرفته و سرعت آن به شکل غیر قابل  این روش، پس از برطرف شدن خطا، روتور تحت تأثیر عامل

کنندة مبتنی بر طرح متداول  (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و). در کنترل 10شکل گیرد،  بازگشتی از سرعت اولیه فاصله می
STATCOMهاي ماشین (بهبود  ، سیستم با هدف بازیابی هرچه سریعتر ولتاژ پایانهLVRT آن را به حالت پایدار باز (

شکل شود،  هاي ماشین و اعمال گشتاوري گذرا و بزرگ پس از خطا امکان پذیر می گرداند. این مهم با کنترل ولتاژ پایانه می
رومکانیکی بزرگ، به سرعت (الف) و (ب). گشتاور حاصل قادر است تا روتور را با شتابی باال، و در نتیجه گذراهاي الکت 10

(ج)، و ولتاژ خروجی ماشین القائی را در بازة زمانی محدودي به مقدار قبلی خود بازگرداند،  10شکل قبلی خود برساند، 
ازیابی به مقداري بیش از گشتاور با ثابت کردن گشتاور الکتریکی ب ITC-STATCOM(د)، (ه)، (و). در روش  10شکل 

١٥

ازیابی به مقداري بیش از گشتاور با ثابت کردن گشتاور الکتریکی ب ITC-STATCOM(د)، (ه)، (و). در روش  10شکل 
−1.1نامی،  pu و به صورت خطی نسبت به زمان به وضعیت اولیه خود بازگردد؛ در  شتابی ثابت، روتور قادر خواهد بود با

عملکرد را از حالت کننده، وضعیت را تشخیص داده و  این حالت، پس از نزدیک شدن روتور به سرعت نامی خود، کنترل
هاي ماشین  (الف)، (ب)، و (ج). ولتاژ پایانه 10شکل گرداند،  کنترل غیر مستقیم گشتاور به حالت کنترل عادي باز می
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ی کند؛ اگرچه این روش گذرهاي الکترومکانیک تر و به مقدار بیشتري افت می القائی در این حالت در مدت زمانی طوالنی
به ارمغان  LVRTدهد، با این حال، عمالً خروجی مطلوبی را براي مشخصۀ  اي کاهش می ماشین را به شکل قابل توجه

توان به خوبی با مقیاسۀ دو کنترل کنندة متداول و کنترل کنندة غیر مستقیم گشتاور در  آورد و این پدیده را می نمی
STATCOM تداول کنندة م مشاهده نمود. استفاده از کنترلSSSC قادر است تا با سرعتی به مراتب بیشتر از روش ،

کننده به شکل  ماشین را به حالت پایدار باز گرداند، گشتاور اعمالی پس از خطا توسط این کنترل متداول  کننده به شکل  ماشین را به حالت پایدار باز گرداند، گشتاور اعمالی پس از خطا توسط این کنترل STATCOMمتداول 
به  STATCOMبوده و از این رو روتور با شتابی بسیار بیشتر از روش  STATCOMاي بیشتر از روش  قابل توجه

الف، ب، ج). همچنین این کنترل کننده به دلیل اتصال سري خود با سیستم،  1-5گردد، شکل ( عت اولیۀ خود باز میسر
(د)، (ه)، و (و)؛ اما این کنترل کننده نیز  10شکل دارد،  STATCOMافت ولتاژ به مراتب کمتري نسبت به نوع مشابه 

باشند و  نیز بزرگتر می STATCOMزرگی را به ماشین اعمال کرده که حتی از نوع عادي گذراهاي الکترومکانیکی ب
بخشد، اما براي کاهش گذراهاي الکترومکانیکی اصالً مناسب  اي بهبود می را به شکل قابل توجه LVRTگرچه شاخص 

شین را کنترل کند، پس از خطا، قادر است تا حین خطا نیز وضعیت ما سیستمنیست. در طرح پیشنهادي، با توجه به اینکه 
با اعمال امپدانس مقاومتی  ،شود. با توجه به این که در مرحلۀ حین خطا گشتاور الکترومکانیکی ثابتی به روتور اعمال می

ها سرعت نگرفته است، پس از کاهش یکنواخت سرعت در نتیجۀ اعمال گشتاور  کننده روتور به اندازة سایر کنترل ،مناسب
(الف)، (ب)، و (ج). همچنین اتصال سري  10شکل گردد،  تر به حالت پایدار خود باز می ر در زمانی بسیار کوتاهثابت، روتو (الف)، (ب)، و (ج). همچنین اتصال سري  10شکل گردد،  تر به حالت پایدار خود باز می ر در زمانی بسیار کوتاهثابت، روتو

SSSC اي بهبود  ها به شکل قابل مالحظه شود تا وضعیت افت ولتاژ آن نسبت به سایر روش هاي ماشین باعث می به پایانه
هاي ارائه شده، بهبود همزمان وضعیت عملکرد ماشین القائی از حیث گذرهاي  (د)، (ه)، و (و). در منحنی 10شکل یابد، 

، به خوبی نمایان SSSCکنندة  ، توسط کنترلLVRTالکترومکانیکی ناشی از بازیابی پس از خطا و همچنین شاخص 
نشان  LVRTهاي مختلف از حیث  ، موقعیت سیستم2شکل . در دهد صحت اعتبار این طرح را به وضوح نشان می واست 
  اند. شده داده 

گیرينتیجه.5

به منظور کنترل ماشین القائی قفسه سنجابی براي شرایط  SSSCکنندة  در این مقاله، هدف توسعۀ عملکرد جبران
گیري از دو طرح نوآورانۀ کنترل حین خطا، با اعمال امپدانس  هباشد. براي این منظور، با بهر عملکرد عادي و حین خطا می

کنندة غیر مستقیم گشتاور در غالب سیستم کنترلی عملکرد  مناسب، و همچنین، بازیابی پس از خطا، با استفاده از کنترل
یستم را از حیث توان در شرایط خطا عملکرد س می SSSCشود که با اعمال آن به  متوالی، طرحی ساده و جامع معرفی می

، در محل اتصال LVRTقابلیت تحمل افت ولتاژ  هاي الکترومغناطیسی اعمال شده به روتور ماشین القائی و شاخص تنش
)، به شکل مطلوبی کنترل نمود. پس از استخراج سیستم کنترلی مورد نیاز براي اعمال PCCسیستم به شبکه (

در محیط  دیگر ستم پیشنهادي به همراه چند سیستم متداول، سیSSSCکنندة  کنندة متوالی به جبران کنترل
MATLAB/Simulink را از حیث قابلیت  نمونۀ پیشنهاديهاي قابل توجه  شبیه سازي شده و نتایج حاصل ویژگی

، و LVRTگیر سیستم در بهبود  زمان و مدت زمان بازیابی ماشین القائی)، قابلیت چشم -کنترل (شامل شیب سرعت 
هاي الکترومغناطیسی گشتاور در مراحل بازیابی پس از خطا (به دلیل قابلیت کنترل حین  هش قابل توجه تنشهمچنین کا

  دهد. خطا)، نسبت به سایر انواع متداول نشان می

١٦

  دهد. خطا)، نسبت به سایر انواع متداول نشان می
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