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 چکیده:

( در سیستم SSR( بر تقسیمات رزونانس زیر سنکرون )AVRین مقاله اثر بهره رگوالتور ولتاژ اتوماتیک )در ا

، Hopfهای توان مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر تقسیم توان، فاکتور جبران سازی است. تقسیمات 

مت چپ به سمت که در آن یک جفت مقدار ویژه مزدوج مختلط مدل خطی شده حول نقطه کار، بخش س

آشکارسازی شده است. اثبات شده است  AVRراست را در صفحه مختلط طی می کند، در تمام بهره های 

قرار می گیرد. تغییرات  AVRیعنی نواحی با نقطه کار پایدار، تحت تاثیر مقدار بهره  Hopfکه نقطه تقسیم 

از شرایط کاری به دست آمده اند. برای دو تا  AVRبه صورت تابعی از بهره  Hopfمکانی نقطه تقسیم 

نتایج شبیه سازی حوزه زمان بر مبنای مدل ریاضی دینامیک غیر خطی در ضرایب جبران سازی مختلف و 

 با مقادیر حاصل از آنالیز تقسیم شدن توافق دارد. AVRمقادیر مختلف بهره 

 

 اتوماتیک،رگوالتور،زیر سنکرون،مختلط،مقادیر کلمات کلیدی:
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 :  SSRعرفی حالتم

( شرایطی است که در آن شبکه الکتریکی انرژی را با ژنراتور و توریبن در یک SSRرزونانس زیر سنکرون )

 SSRیا چند فرکانس طبیعی از سیستم ترکیبی کمتر از فرکانس سنکرون سیستم مبادله می کند. مساله 

خود تحریکی اساساً حاصل از جریان های دارای دو بعد است، گشتاور خود تحریکی و گشتاور گذرا گشتاور 

فرکانس زیر سنکرون است که وارد ترمینال های ژنراتور می شود. دو نوع اثر خود تحریکی وجود دارد : 

یکی شامل دینامیک الکتریکی روتور و دیگری شامل دینامیک الکتریکی و مکانیکی روتور است. 

که می تواند گشتاورهای نوسانی را در روتور ژنراتور گشتاورهای گذرا، ناشی از اغتشاشات سیستم هستند 

تحریک کنند. هر رخداد این گشتاورهای گذرای بزرگ می تواند باعث افزایش هزینه نگهداری شفت به 

 خاطر آسیب های فرسایشی شود.

SSR  پدیده دیگری در سیستم توان، عالوه بر افت ولتاژ است که در آن تئوری تقسیم می تواند مورد

 فاده قرار گیرد. است

 

 معرفی پدیده تقسیم 

سیستم توان دارای پدیده تقسیم شدن به صورت غنی است. هنگامی که نیاز به توان راکتیو از جانب مصرف 

کننده به حداکثر خود می رسد، دینامیک شبکه توان الکتریکی به سمت حاشیه پایداری ولتاژ حرکت می 

وه بر توان راکتیو ثابت، ضریب امددانس راکتیو به عنوان پارامتر کند که باعث نوسان و تقسیم می شود. عال

تقسیم شدن مورد استفاده قرار می گیرد. تقسیم شدن به صورت نقطه ناگهانی، زیر بحرانی و فرا بحرانی، 

Hopf دوره ای و با تناوب دوبل و جاذب های تصادفی حاصل می شوند. کنترل کننده های غیر خطی ،

یم شدن زیر بحرانی و با پریود دوبل مورد استفاده قرار می گیرند. دینامیک سیم پیچ های برای کنترل تقس

به عنوان پارامتر تقسیم نیز در نظر گرفته می شوند. معمول  refVبا  AVR، و دینامیک qمیرا کننده محور 

ویژه مدل است که در آن یک زوج مزدوج مختلط از مقادیر  Hopfترین حالت تقسیم، تقسیم دینامیک 

خطی شده حول نقطه کاری صفحه مختلط را از سمت چپ به سمت راست طی می کنند. در این مقاله، 

در نظر گرفته شده است درحالی که دینامیک سیم  qو  dدینامیک سیم پیچ های میرا کننده محورهای 

 نادیده گرفته شده است. AVRپیچ 

 کنترل تقسیم:

ت تقسیم در سیستم غیرخطی پارامتری با ورودی کنترل طراحی کنترل تقسیم مرتبط با اصالح مشخصا

شده است. اهداف کنترل تقسیم شامل تخریب شکل ظاهری تقسیم، پایداری یک راه یا شاخه تقسیم شده، 

تغییر مقدار پارامتر نقطه تقسیم موجود، ایجاد تقسیم جدید در یک پارامتر مطلوب، بررسی ضرب، بزرگی و 

دود ورودی از تقسیم، بهینه سازی راندمان سیستم در نزدیکی نقطه تقسیم و فرکانس سیکل های مح

 ترکیب بعضی از اهداف فوق است. 
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 انواع سیستم های تحریک:

 سه نوع سیستم تحریک مختلف برمبنای منبع توان تحریک کننده وجود دارد :

  سیستم تحریکDC  که از یک ژنراتورDC  یا کموتاتور استفاده می

 کند،

 تحریک  سیستمAC  که از آلترناتور و یکسوسازهای ثابت یا چرخشی

 برای تولید جریان مستقیم برای میدان استفاده می کند.

  سیستم تحریک استاتیک که در آن توان از طریق مبدل ها و

 یکسوسازها تامین می شود.

ت دهنده اولیه دو نوع اول را تحریک کننده های چرخشی نیز می نامیم که روی یک شفت ژنراتور و حرک

 قرار گرفته اند.

 
 

 پایدار کننده های سیستم توان

( که کنترل کننده های مکمل در سیستم های تحریک هستند دارای PSSپایدار کننده های سیستم توان )

یک سیگنال ورودی می باشند که از سرعت روتور، فرکانس باس، توان الکتریکی یا ترکیبی از این متغیرها 

ایجاد یک  PSSاضافه می شود. هدف اصلی  AVRدر نقطه جمع در ورودی  PSS. خروجی به دست می آید

متشکل از یک مدار خروجی و جبران ساز فاز است. هدف مدار  PSSگشتاور میرا کننده اضافی است. 

و مولفه های  DCخروجی آن است که به عنوان یک فیلتر باال گذر عمل کند و مانع از ورود مولفه های

پایین شود. اثبات شده است که کنترل کننده های خطی سطح جبران سازی را که در آن رزونانس فرکانس 

زیر سنکرون رخ می دهد، کاهش می دهند درحالی که کنترل کننده های غیرخطی بر روی مکان و نوع 

 اثری ندارند. اثبات شده است که هرچه بهره کنترل کننده غیرخطی بیشتر باشد، بزرگی Hopfتقسیم 

سیکل محدود کمتر است. کنترل کننده غیرخطی به فرم  طراحی شده است که در آن تمام تقسیم های 

سیستم در تمام ضرایب جبران سازی واقعی حذف می شوند، که این علیرغم برهم کنش های موفق مد 

 الکتریکی زیر سنکرون با سه مد مکانیکی چرخشی خواهد بود. 

 

 تئوری تقسیم:

ز یک تغییر کیفی یا کمی در رفتار یک سیستم غیرخطی هنگامی که یک یا چند پارامتر تقسیم عبارتست ا

آن تغییر می کند. برای مثال، پایداری تغییرات یک روش هم ارزی از پایداری مجانبی محلی به سمت 

امتر که ناپایداری در مقادیر خاصی از پارامترهای سیستم. این تغییرات تقسیم نامیده می شوند و مقادیر پار

به بررسی تقسیمات محلی در دسته  Hopfدر آن، تغییرات رخ می دهند مقادیر تقسیم نام دارند. تقسیم 

ای از معادالت تفاضلی می پردازد، که بستگی به پارامتر اسکالر و هم ارزی ایزوله دارد که دارای یک زوج 

 امتر تقسیم می باشد. مقدار ویژه مزدوج مختلط با بخش حقیقی صفر در مقدار خاصی از پار

 

 ادامه -تئوری تقسیم 

 0xبرابر با  0μ = μسیستم غیرخطی دینامیک خود مختار زیر را در نظر بگیرید : فرض کنیم جواب برای 

( به 4به آن اضافه می شود. با بسط معادله ) yباشد. برای تعیین پایداری راه حل هم ارزی، اغتشاش اندک 
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ماتریس مشتقات جزئی اول  Aظ ترم های خطی در اغتشاش داریم: که ، و حف0xفرم سری تیلور حول 

است که در نقطه کار تعریف نشده اند. به این ماتریس ژاکوپی گوییم. مقادیر ویژه این ماتریس ثابت 

به دست می دهند. به این مقدار محلی گفته می  0xاطالعاتی را در مورد پایداری محلی راه حل مقدار ویژه 

 داشته باشیم  Hopfبه صورت مجانبی پایدار است. شرایط رخداد تقسیم  0xل هم ارزی شود. راه ح

 
 
 
 

  0;
00

xF
 

bدارای یک جفت مقدار ویژه موهومی     Aماتریس 
i

است، درحالی که سایر مقادیر ویژه دارای    

0هستند. برای        بخش های حقیقی غیر صفر در
 

فرض کنیم پیوستگی    

تحلیلی زوج مقدار ویژه موهومی برابر با   iˆ
0باشد. در این صورت در    

          ،

  0ˆ  dd    این شرایط نشان دهنده سرعت غیر صفر در عبور محورهای موهومی است و لذا .

متغیر به آن شرایط گذار یا انتقال گوییم. برخالف روش های هم ارزی، راه حل های متناوب با حالت های 

 با زمان دسته بندی می شوند. 

 

 Hopfطبقه بندی وضعیت تقسیم 

می تواند مطابق با این که آیا تقسیم زیر بحرانی است یا فوق بحرانی  Hopfوضعیت موجود در تقسیم 

پایدار و  cμ<μبرای  0x(μ)باشد و فرض کنیم  cμاست، طبقه بندی می شود. فرض کنیم پارامتر بحرانی 

زیر بحرانی، مدارات متناوب ناپایدار با بزرگی کوچک حاصل از  Hopfایدار باشد. در تقسیم ناپc μ>μبرای 

)c(μ0x  هستند و به صورت محلی برایc μ<μ وجود دارد. در تقسیم فوق بحرانیHopf مدار متناوب ،

 0x(μ)یکی وجود دارد. در حالت زیر بحرانی، شرایط اولیه در نزدc μ>μآغاز می شود و برای  cμپایدار در 

 منجر به واگرایی نسبت به هم ارزی نامی می باشد. c μ>μبرای 

 

 توصیف سیستم و مدل ریاضی: 

با دو  SMIB است. این یک سیستم توان SSR از IEEE سیستم مورد نظر سیستم مرتبه اول مدل پایه دوم

جبران سازی می  1خط انتقال است، یکی از آنها با خازن های سری به صورت نشان داده شده در شکل 

 .شود
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 : سیستم الکتریکی مورد مطالعه1شکل 

نشان داده شده است. این  2دمدر متناظر با سیستم الکتریکی در شکل  –فنر  –سیستم مکانیکی جرم 

  .است (HP) و فشار باال (LP) ، توربین کم فشار (.Gen) ، ژنراتور(Ex) متشکل از محرک

 

 
 دمپر –فنر  –: سیستم مکانیکی جرم  2شکل 

 

 ادامه:-توصیف سیستم و مدل ریاضی

 بهره TR متشکل از یک ثابت زمانی AVR .نشان داده شده است 3در شکل  PSS و AVR بلوک دیاگرام

KR است. 

 
 

 
 PSS و AVR : بلوک دیاگرام 3شکل 

 : اجزاء مدل

ور متشکل از سیم پیچ های ژنراتور سنکرون : استاتور ژنراتور سنکرون متشکل از سیم پیچ سه فاز است، روت

میدان و دمدر است. سیم پیچ میدان به منبع جریان مستقیم وصل می شود، درحالی که سیم پیچ های 

  .دمدر اتصال کوتاه شده و تنها یک سیم پیچ دمدر در هر محور در نظر گرفته می شود

 خط انتقال

 سیستم مکانیکی

AVR و PSS 

 
 = KR با μ ول نقطه کار به صورت تابعی از ضریب جبران سازیتغییرات مقادیر ویژه مدل خطی شده ح

100 
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:a بخش موهومی 

 
:b بخش حقیقی 

 = KR با μ تغییرات مقادیر ویژه مدل خطی شده حول نقطه کار به صورت تابعی از ضریب جبران سازی

100 

 
aبخش موهومی : 
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bبخش حقیقی : 

 شبیه سازی های عددی:

ان سازی است که برابر است با نسبت بین راکتانس خازن های سری و راکتانس پارامتر تقسیم ضریب جبر

  .با افزایش ضریب جبران سازی، قابلیت انتقال توان خط انتقال افزایش می یابد .سلف

 KR = 100 تغییرات بخش های حقیقی و موهومی مقادیر ویژه مطلوب مدل خطی شده حول نقطه کار با

با افزایش ضریب جبران سازی،  .نشان داده شده است 4ران سازی در شکل به صورت تابعی از ضریب جب

حالت الکتریکی سوپر سنکرون افزایش می یابد در حالی که حالت الکتریکی زیر سنکرون کاهش یافته و به 

 μ = 0.0723 و μ = 0.7922  ،μ = - 0.5455 خوبی با مدهای مکانیکی پیچشی اول، دوم و سوم در

برهم کنش اول برای ایجاد تغییر در پایداری نقطه کار سیستم به حد کافی قوی  می دهدبرهم کنش نشان 

برهم کنش دوم می تواند متناظر با بخش های حقیقی مقادیر ویژه از سمت چپ به راست صفحه  .نیست

مد چرخشی ثانویه مجدداً  .رخ می دهد Hopf حرکت کند. لذا، تقسیم شدگی μ = 0.5210 مختلط در

 به دست می آورد. μ = 0.8225در  Hopfی خود را در تقسیم شدگی معکوس پایدار

 

 ادامه:-شبیه سازی های عددی

 
 ، برای دو نقطه کارAVR ،KRکه به صورت تابعی از گین  Hopf: نقطه تقسیم  6شکل 
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 نتیجه گیری:

  .گرفته است مورد مطالعه قرار SSR از IEEE بر تقسیم در سیستم اول مدل پایه دوم AVR اثر گین

در تمام موارد، نقطه کار  .نیز مورد بررسی قرار گرفته اند PSS دینامیک دو سیستم میرا کننده محوری و

به صورت یک جفت مقدار ویژه مزدوج مختلط از مدل  Hopf سیستم پایداری خود را از طریق تقسیم

اثبات شده  .از دست می دهدخطی شده حول نقطه کار که صفحه مختلط را از چپ به راست طی می کند، 

بر روی مکان  AVR نتایج نشان می دهند که گین .از نوع زیر بحرانی است Hopf است که این تقسیم

بهترین مکان نقطه تقسیم  1111در رنج  AVR اثر می گذارد. برای این سیستم، گین Hopf نقطه تقسیم

ینامیک غیرخطی پس از کاهش پله ای شبیه سازی حوزه زمان برمبنای مدل ریاضی د .را حاصل می کند

و سطوح جبران سازی مختلف انجام شده است. آنها با  AVRدر ولتاژ باس محدود در مقادیر مختلف گین 

 نتایج آنالیز تقسیم سازگاری دارند.
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