
 
 

  

  

 

 

  

  

 فنی و مهندسیي دانشکده

  مهندسی برقگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  قدرتگرایش  مهندسی برقي در رشته

  

  عنوان:

-و ذخیره ي فازدهندهبا شیفت  ايکنترل تولید خودکار یک سیستم قدرت چند ناحیه

   ي فازيي پیش جبران شدهکنندهساز انرژي با استفاده از کنترل

  

   :راهنما استاد

  سیدجالل سیدشنوادکتر 

  

 :مشاور تاداس

  مجددکتر عادل اکبري

  

 :پژوهشگر

  سیروان آرازي

 

  94زمستان



 
 

  سیروان: نام                                  آرازي: دانشجو خانوادگی نام

سـاز ذخیـره و ي فـازبا شیفت دهنده ايکنترل تولید خودکار یک سیستم قدرت چند ناحیه :نامهپایان عنوان

  ي فازيي پیش جبران شدهکنندهانرژي با استفاده از کنترل

  سیدجالل سیدشنوادکتر  :راهنما استاد 

  دکتر عادل اکبري مجدر: مشاو تاداس 

                        مهندسی برق: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :هدانشگا                                                                   قدرت:  گرایش

  110 ات:صفح تعداد          29/10/1394 دفاع: تاریخ             فنی و مهندسی :دانشکده

  :چكيده

یوسته ورت پسیستم قدرت به دلیل رشد روز افزون صنعت، در حال پیچیده شدن است و تقاضاي بار نیز به ص

رکانسی و ییرات فبراي مواجه با این تغ شود.تغییر در فرکانس می باشد که این موضوع منجر بهدر حال تغییر می

ر هتر آن، دچه ب و انجام هر رسدجلوگیري از ناپایدار شدن سیستم، کنترل تولید خودکار  نیازي ضروري به نظر می

این  د.کنیمایفا ي قابلیت اطمینان باال، نقش مهمی ي ایمن و دارامهیا کردن یک سیستم قدرت به هم پیوسته

، هددن میرا نشا کنترلی پیشرفته جهت بهبود هر چه بهتر عملکرد دینامیکی سیستم ساختارهايمسأله، ضرورت 

یسی رژي مغناطساز انذخیرهو استفاده از ادوات  جبران شدهبراي کنترل پیش ساختاري که با اتخاذ منطق فازي

 نامهایانپنجام این ادر  .انجام گرفته استنامه این پایاندر ي فاز کنترل شده با تریستور ابررسانا و شیفت دهنده

  :شده استمراحل زیر طی 

ي فاز هفت دهندساز انرژي مغناطیسی ابررسانا و شیو ادوات ذخیره اي چند واحدهسیستم قدرت چند ناحیه )1

 سازي شده است.مدل کنترل شده با تریستور

ظیم شده معرفی و تن فازي يپیش جبران شدهي ندهکنکنترل، ي کنترل تولید خودکاربراي حل مسأله )2

 است.

ه کار ستري بساز گرگ خاکسازي جدید به نام بهینهجهت بهینه کردن پارامترهاي کنترلی، یک روش بهینه )3

 گرفته شده است.

-یاده، پالعهساز روي سیستم قدرت مورد مطي فازي به همراه ادوات پایدارکننده پیش جبران شدهکنترل )4

 ده است.سازي ش

 سازيشبیه نتایج و قرار گرفته ارزیابی به همراه ادوات معرفی شده، مورد ي پیشنهاديکنندهکارایی کنترل )5

  ت.بوده اس موفقیت روش پیشنهاديي نشان دهنده نتایج بدست آمده، است. مقایسه شده با مراجع معتبر

ي فـاز یفت دهنـدهشـ -3رژي مغناطیسـی ابررسـانا    انـسـاز ذخیره -2  کنترل تولید خودکار  -1:      : هاواژه کلید

  فازي ش جبران شدهکنترل پی -5     ايسیستم قدرت چند ناحیه  -4کنترل شده با تریستور   
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 2 ...................................................................................................................................................................................... مقدمه -1-1
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هافهرست جدول  

  صفحه                                                                                             شماره و عنوان جدول                          

 .Error! Bookmark not defined ..............يفاز منطق يکنندهکنترل يراب شده استفاده يفاز قواعد -1-3 جدول

 ,Sahu) مراجع در شده ادی يهاتمیالگور و GWO تمیالگور از استفاده با شده میتنظ PID يکنندهکنترل بیضرا -1-4 جدول

et al., 2015) و (Ali & Abd-Elazim, 2013) ........................... Error! Bookmark not defined. 

 ,Sahu) مراجع در شده ادی يهاتمیالگور و GWO تمیالگور از استفاده با شده میتنظ PID يکنندهکنترل بیضرا -2-4 جدول

)et al., 2015 و )Elazim, 2013-Ali & Abd( اریمع با  ...... .Error! Bookmark not defined 

 یارتبـاط خط توان انحراف و دوم و اول ینواح فرکانس انحراف يبرا فروجهش و نشست زمان يعملکرد يارهایمع -3-4 جدول

 ,Ali & Abd-Elazim) و (Sahu, et al., 2015) مراجـع در شـده ادیـ يهـاتمیالگـور و GWO تمیالگـور حضور در

 Error! Bookmark not defined. ..........................................................  رایمع با 2013(

 FPC-PIError! Bookmark not يکنندهکنترل یخروج و يورود يپارامترها يمحدوده و بیضرا -4-4 جدول

defined. 

-هیناح دو ستمیس يبرا اول يهیناح در% 5 پله بار انحراف اعمال از حاصل wITAE رایمع و يعملکرد يهاشاخص -5-4 جدول

 !Errorکیکالس PID يکنندهکنترل با يشنهادیپ يکنندهکنترل عملکرد سهیمقا جهت یحرارت-یحرارت يا

Bookmark not defined. 
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یحرارتـ-یحرارتـ ياهیـناح دو قـدرت ستمیس يبرا SMES و FPC-PI يکنندهکنترل يدهش نهیبه يپارامترها -6-4 جدول

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 ياهیـناح دو قـدرت سـتمیس يبرا TCPS و SMES ادوات و FPC-PI يکنندهکنترل يشده نهیبه يپارامترها -7-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یحرارت-یحرارت

-هیناح دو ستمیس يبرا اول يهیناح در% 5 پله بار انحراف اعمال از حاصل wITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -8-4 جدول

 .TCPS .......... Error! Bookmark not defined و SMES ادوات حضور عدم و حضور در یحرارت-یحرارت يا

-هیناح دو ستمیس يبرا دوم يهیناح در% 4 پله بار انحراف اعمال از حاصل wITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -9-4 جدول

 .TCPS .......... Error! Bookmark not defined و SMES ادوات حضور عدم و حضور در یحرارت-یحرارت يا

 .FPC-PI .. Error! Bookmark not defined يکنندهکنترل یخروج و يورود يپارامترها يمحدوده -10-4 جدول

 Error! Bookmark notکیکالس PID و FPC-PI يهاکنندهکنترل يشده نهیبه يپارمترها -11-4 جدول

defined. 

 !Errorتیحساس لیتحل جهت ستمیس يپارامترها در مختلف راتییتغ يبرا شده نهیبه يپارامترها -12-4 جدول

Bookmark not defined. 

)b( شـده مجـدد میتنظـ و) a( هیـاول میتنظـ يپارامترها درحضور wITAE اریعم و يعملکرد يهاشاخص ریمقاد -13-4 جدول

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark(Sahu, et al., 2016) يفاز PID يکنندهکنترل يبرا شده استفاده يفاز قواعد -14-4 جدول

not defined. 

 .FPC-PI .. Error! Bookmark not defined يکنندهکنترل یخروج و يورود يپارامترها يمحدوده -15-4 جدول

 يواحـده سـه ياهیـناح دو قـدرت سـتمیس يبرا FPC-PI و يفاز PID يهاکنندهکنترل يشده نهیبه بیضرا -16-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. يگاز-یآب-یحرارت

 دو سـتمیس يبـرا اول يهیـناح در% 1 پلـه بـار انحـراف اعمال از حاصل ITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -17-4 جدول

يزفـا PID يکننـدهکنتـرل بـا يشـنهادیپ يکننـدهکنتـرل عملکرد سهیمقا جهت يگاز-یآب-یحرارت يواحده سه ياهیناح

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 دو سـتمیس يبـرا دوم يهیـناح در% 2 پلـه بـار انحـراف اعمال از حاصل ITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -18-4 جدول

يفـاز PID يکننـدهلکنتـر بـا يشـنهادیپ يکننـدهکنتـرل عملکرد سهیمقا جهت يگاز-یآب-یحرارت يواحده سه ياهیناح

 ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 ياهیـناح دو قـدرت ستمیس يبرا TCPS و SMES ادوات و FPC-PI يکنندهکنترل يشده نهیبه يپارامترها -19-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یآب-یحرارت يواحده دو

 دو سـتمیس يبـرا اول يهیـناح در% 2 پلـه بـار انحراف اعمال از حاصل wITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -20-4 جدول

 .TCPS ... Error! Bookmark not defined و SMES حضور عدم و حضور در یآب-یحرارت يواحده دو ياهیناح

 دو سـتمیس يبـرا دوم يهیـناح در% 2 پلـه بـار انحراف اعمال از حاصل wITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -21-4 لجدو

 .TCPS ... Error! Bookmark not defined و SMES حضور عدم و حضور در یآب-یحرارت يواحده دو ياهیناح

 ياهیـناح دو قـدرت ستمیس يبرا TCPS و SMES ادوات و FPC-PI يکنندهکنترل يشده هنیبه يپارامترها -22-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................... يگاز-یآب-یحرارت يواحده سه

 دو سـتمیس يبـرا ولا يهیـناح در% 1 پلـه بـار انحـراف اعمال از حاصل ITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -23-4 جدول

 TCPSError! Bookmark not و SMES حضور عدم و حضور در يگاز-یآب-یحرارت يواحده سه ياهیناح

defined. 

 دو سـتمیس يبـرا دوم يهیـناح در% 2 پلـه بـار انحـراف اعمال از حاصل ITAE اریمع و يعملکرد يهاشاخص -24-4 جدول

 TCPSError! Bookmark not و SMES حضور عدم و حضور در يگاز-یآب-یحرارت يواحده سه ياهیناح

defined. 
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هافهرست شکل  

ــکل ــوان ش ــماره و عن                                                                                                                 ش

  صفحه

 .Error! Bookmark not defined ................... مربوطه يعملکرد يهاکنترل و یفرکانس يهاانحراف -1-2شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................. وستهیپ هم به قدرت ستمیس کی شینما -2-2شکل

 Chaine & Tripathy, 2015(Error! Bookmark not( قدرت ستمیس در SMES يکربندیپ -3-2شکل

defined. 

 TCPS )Deepak, 2014(Error! Bookmark not به مجهز ياهیناح دو قدرت ستمیس کی یکل طرح -4-2شکل

defined. 

 Bhongade, et al., 2014(Error! Bookmark not( یارتباط خط در يسر اتصال با SSSC یکل طرح -5-2شکل

defined. 

 TCSC )Padhan, et al., 2014(Error! Bookmark به مجهز ياهیناح دو قدرت ستمیس کی یکل طرح -6-2شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................... ياهیناح کی قدرت ستمیس کی يبرا AGC کنترل -1-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ امi يهیناح يبرا یارتباط خط یشیگرا کنترل -2-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... ياهیناح دو قدرت ستمیس کی يبرا AGC ستمیس -3-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ........ یآب-یحرارت یآب-یحرارت يواحده دو ياهیناح دو قدرت ستمیس -4-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... یفرکانس يکنندهکنترل عنوان به SMES ساختار -5-3شکل

 .TCPS ........ Error! Bookmark not defined و SMES گرفتن نظر در با مطالعه مورد قدرت ستمیس -6-3شکل

 .GRC .................................................... Error! Bookmark not defined انتقال تابع مدل -7-3شکل
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  مقدمه -1-1

هـاي روزمـره بـه کلـی فعالیـت ي انرژي الکتریکی و وابستگیبا رشد روزافزون جمعیت، افزایش سرانه

انرژي، لزوم تأمین این انرژي به صورت گسترده، در مقیاس باال و به صورت مطمئن و مطلوب اجتناب ناپـذیر 

ن اسـت. بنـابراین ا، جلب رضایت و اطمینان مصرف کنندگیانرژی چنین يبهینه يهئهدف اصلی در ارااست. 

همه جانبه و بطور دقیـق و دائمـی  کنترل، تحت نظارت و یکیابی به این هدف، باید سیستم الکتربراي دستی

  قرار گیرد.

هـاي هـاي انتقـال انـرژي و شـبکهها، خطوط انتقال، پستبدیهی است که هدف اصلی از ایجاد نیروگاه

. کاربرد انرژي الکتریکی در زندگی روزمره امري اجتناب ژي الکتریکی مصرفی مورد نیاز است، تأمین انرتوزیع

ي وسـعت آن قان و دانشمندان، هر روز بر دامنـههاي علمی محقو با توجه به اختراعات و نوآوري ر استناپذی

هاي الکتریکی، شرایطی را فـراهم کـرد کـه همگـان ز طرفی دیگر، باید با گسترش شبکهشود. انیز افزوده می

ص، افـزایش کیفیـت و رعایـت وي مهم و حائز اهمیـت در ایـن خصـبتوانند از این انرژي استفاده کنند. نکته

  هاي مجاز و استاندارد انرژي مورد تقاضاي مصرف کنندگان است.محدوده

ي انـرژي ي بهینـهمندي و اطمینان مصرف کنندگان انـرژي الکتریکـی، هـدف اصـلی در ارائـهرضایت

رژي، عـدم ی همچون تداوم و تأمین انیهاکنندگان است. ویژگیي مشترکان و مصرفالکتریکی و مطلوب همه

کننده نیز، آنچه که کنندگان اهمیت دارد. از دیدگاه تولیدتغییر ولتاژ و یکنواختی آن بطور معمول براي مصرف

  باشد.رژي الکتریکی با کمترین هزینه میي انعالوه بر موارد فوق حائز اهمیت است، ارائه

ر رابطه با چگونگی تأمین انرژي بـا هاي الزم دبراي دستیابی به موارد ذکر شده، باید مطالعات و بررسی

هاي مـورد نیـاز انجـام اسبات پیچیده و دقیق علمی، کنترلقابلیت اطمینان باال صورت گیرد و با توجه به مح
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تر، منجر به وجود یک سیسـتم قـدرت بـا قابلیـت هاي کنترلی قابل اتکا و دقیقشود. در واقع، وجود سیستم

  شود.اطمینان باالتر می

فرکانس سیستم در مقدار نامی، بسـیار حیـاتی  نتم قدرت به هم پیوسته، ثابت نگه داشتدر یک سیس

کند. قدرت را از لحاظ کمبود یا ازدیاد تولید مشخص می ياست. در واقع این فرکانس است که سالمت شبکه

کـه فرکـانس ي افزایش تقاضاي بار و کمبود تولید اسـت، حـال آنتر از مقدار نامی، نشان دهندهکمفرکانس 

ي کاهش تقاضاي بار و تولید اضافی است. از این رو، حذف خطاي فرکـانس از مقدار نامی، نشان دهنده بیشتر

) AGC( 1اي مانند کنترل تولید خودکاري عدم تعادل بین تقاضا و تولید است، مستلزم برنامهکه نشان دهنده

  است.

  ضرورت پژوهش -2-1

ي بـار بـا با افزایش تقاضا هایی در صنعت سیستم قدرت، مواجهي تجدید ساختار و مقررات زدبا توسعه

 شود. یک سیستم قـدرت بـه هـم پیوسـتهبیشترین امنیت و قابلیت اطمینان، یک چالش بزرگ محسوب می

 زرتبـاطی اهمواره در معرض اغتشاش بار قرار دارد. این اغتشاش بار باعث انحراف در فرکـانس و تـوان خـط ا

ام هر دهد و انجیشود. این موضوع لزوم استفاده از کنترل تولید خودکار را نشان مده میریزي شمقادیر برنامه

، نقـش ي ایمـن و داراي قابلیـت اطمینـان بـاالچه بهتر آن، در مهیا کردن یک سیستم قدرت به هم پیوسته

  کند.مهمی را ایفا می

  اهداف و نوآوري پژوهش -3-1

ي فازي در تلفیق با ادوات پایدارسـاز نوسـانات جبران شدهي پیش کنندهنامه، یک کنترلاین پایان در

 .به کار گرفته شده استاي چند واحده فرکانسی، براي بهبود عملکرد دینامیکی یک سیستم قدرت چند ناحیه

شاشات ناشی از اضافه بارهـاي ناگهـانی در سیسـتم قـدرت، بـا تدر دفع اغ يي پیشنهادکنندهعملکرد کنترل

                                              
1 Automatic Generation Control 
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سـاز گـرگ الگـوریتم بهینـه از مقایسه شده است. PIDي فازي کنندهو کنترل PIDالسیک ي ککنندهکنترل

سـازي عملکـرد بهتـر نتایج شـبیه استفاده شده است. کردن ضرایب کنترلی ) براي بهینهGWO( 2خاکستري

عملکـرد  همچنین تـأثیر دهد.ي یاد شده نشان میکنندهرا در مقایسه با دو کنترل يي پیشنهادکنندهکنترل

ي فـاز دهنـده و شـیفت )SMES( 3ساز انرژي مغناطیسـی ابررسـاناادوات پایدارساز نوسانات فرکانسی ذخیره

  .نشان داده شده استدر سیستم قدرت مورد مطالعه  )TCPS( 4کنترل شده با تریستور

  نامهطرح کلی پایان -4-1

داف و له، ضرورت پژوهش و اهـاین پایان نامه متشکل از پنج فصل است. در فصل اول تعریف کلی مسأ

ابطـه بـا رهاي آن بیان شد. فصل دوم شامل کلیات پژوهش و بررسی و مرور کارهاي انجام گرفتـه در نوآوري

ي دهکننـسـازي کنتـرلمورد بررسی و مـدل يبیان دقیق مسأله به فصل سوم در است. مطالعهموضوع مورد 

ازي سـمدل يشیوه همچنین .داخته شده استپر واحدهاي چند چند ناحیهپیشنهاد شده براي سیستم قدرت 

وي ر يي پیشنهادکنندهنتایج حاصل از اعمال کنترل در این فصل بررسی شده است. TCPSو  SMESادوات 

 SMESوات تأثیر اد در این فصل .نامه گنجانده شده استطالعه در فصل چهار این پایانسیستم قدرت مورد م

نهادات گیري و پیش. فصل پنج نیز شامل نتیجهبررسی شده است نیز کی سیستمروي عملکرد دینامی TCPSو 

  .ارائه شده براي ادامه و تکمیل این پژوهش است

 

                                              
2 Grey Wolf Optimizer 
3 Superconducting Magnetic Energy Storage 
4 Thyristor Controlled Phase Shifter 
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  مبانی نظري پژوهش :فصل دوم - 2
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  مقدمه -1-2

و رشد جمعیت از طرفی دیگر باعـث افـزایش تقاضـاي انـرژي  شرفت روز افزون فناوري از یک طرفپی

شود. در کنار این افزایش تقاضا، کنترل فرکانس در مقابل تغییرات بار، امري ضروري در راستاي یالکتریکی م

ي اصـلی آن کنتـرل فرکـانس . از این رو کنترل تولید خودکار که وظیفهباشدمیباال بردن کیفیت این انرژي 

هاي مربوط بـه آن کنترلدر این فصل کنترل فرکانس سیستم قدرت و  اي پیدا کرده است.است، اهمیت ویژه

شود. سپس به بحث ادوات پایدارساز نوسانات فرکانسی پرداخته و در ادامه منطق فازي بـه در ابتدا تشریح می

ي کنتـرل تولیـد خودکـار در ادامه به مرور برخی کارهاي انجام گرفته در زمینه شود.صورت مختصر مرور می

  پرداخته شده است.

  کنترل فرکانس سیستم قدرت -2-2

اي کـه در فرکـانس نـامی کـار یک اغتشاش مانند افزایش ناگهانی بار در یک سیستم قدرت تک ناحیه

ي انرژي ذخیـره در ابتدا به وسیله تطابقشود. این عدم در تولید و تقاضاي توان می تطابقکند، باعث عدم می

در شـود. سیسـتم مـیشود که باعث افت سرعت توربین و کاهش فرکـانس شده در سیستم گردان تأمین می

ایـن امکـان  .شـودکاسـته مـیتوانی که در اختیار بارهاي قبلی است  از کند،فرکانس کاهش پیدا می کهحالی

اي بدست آیـد هاي قدرت بزرگ، تعادل به صورت ذاتی توسط خود سیستم در نقطهکه در سیستم وجود دارد

مربوط به انرژي جنبشی ذخیره شده در سیسـتم  ي کاهش در توان بارهاي قبلی و توانکه بار جدید، بوسیله

گردان جبران شود. برآیند این تعادل، که حاصل کار خود سیستم بوده و عملکرد گاورنر در آن نقـش نداشـته 

است، بوجود آمدن انحرافی در فرکانس است. انحراف فرکانسی بوجود آمده تحت ایـن شـرایط نسـبتاً بـزرگ 

 ی براي کاهش آن هاي کنترلاین انحراف مطلوب نبوده و نیازمند حلقه است و بدیهی است که بوجود آمدن
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