
 

 

 

 
 

 

 

 

  فنی و مهندسیی دانشکده

  مهندسی برقگروه آموزشی 

 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 قدرتگرایش  مهندسی برقی در رشته

 عنوان:

یادگیری تقویتی  و پایدار ساز سیستم قدرت به روش IPFCطراحی هماهنگ میراگر 

 برای بهبود نوسانات فرکانس پایین

  :راهنما استاد

 دکتر حسین شایقی

 :مشاور اساتید

 دکتر عادل اکبری مجد

 مهندس یاشار هاشمی

 :پژوهشگر

 عبداله یونسی

 49تابستان



 

 

 عبداله: نام                                  یونسي: دانشجو خانوادگي نام 

و پایردا  اراس ایسرقد ترد   وره  وگ یرادگیر         IPFCطراحي هماهنگ میراگرر   :نامهپایان عنوان

 تقویقي ورا  میرا ااس  نواانا  فرکانس پایین

 دکقر حسین شایقي : اهنما ااقاد 

 دکقر عادل اکبر  مجد، مهندس یاشا  هاشمي : مشاواااتید  

                         مهنداي ورق:  شقه                                           ارشدکارشناسی  ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                   تد  :  گرایش

 017 ا :صفح تعداد        01/10/0931 دفاع: تا یخ             فني و مهنداي :دانشكده 

حاشیه پایدا   ایسقد تد   وه طو  پیواقه د  حال کاهش اات و نواانا  فرکانس پایین ناپایدا   :چكیده

ها  تد   وه هد پیواقه وه شوند. ایسقدها  تد   امروس  ویشقر ظاهر مي  ضعیف، د  ایسقدیا میرا شده

ها  مخقلف ایسقد )وه علت ایش تبادل توان وین ناحیهصو   ذاتي غیرخطي هسقند. مشخصه غیرخطي وودن وا افز

نامه اعي ور این اات که وا طراحي هماهنگ اات. د  این پایانافزایش تقاضا( وه طو  یكنواخت افزایش پیدا کرده

نامه وا ااقفاده اس ، پایدا   ایسقد تد   وهبود پیدا کند. د  این پایانو پایدا  ااس ایسقد تد   IPFCمیراگر 

وه طو  خالصه د   وند  شوند.ها  نمونه ااقاندا د شبیه ااس  ميها  تد  ، ایسقدتجهیزا  آسمایشگاه ایسقد

 اات:نامه مراحل سیر طي شدهاجرا  این پایان

مطالعه مناوع معقبر و آشنایي وا اصول و مباني طراحي کنقرل کننده وهینه ورا  میرا ااس  نواانا  وین  -0

و انقخاب  IEEEها  ااقاندا د نامه اس وین مدلمو د مطالعه د  این پایان PSSوع ا ، انقخاب نناحیه

 ها  ااقاندا د نمونه.شبكه

 تد  . ها  یادگیر  تقویقي و کا وردها  آن د  ایسقدمطالعه مناوع معقبر و آشنایي وا اصول ایسقد -1

تد   وه کمک امكانا  موجود  ها د  آسمایشگاه ایسقد IPFCماشینه وا وجود ااس  ایسقد تکپیاده -9

 ورا  این ایسقد وه  وگ یادگیر  تقویقي. PSSو  IPFCو طراحي هماهنگ میراگر 

ها  تد   وه کمک امكانا  موجود د  آسمایشگاه ایسقد IPFCماشینه وا وجود ااس  ایسقد چندپیاده -1

 ي.ورا  این ایسقد وه  وگ یادگیر  تقویق PSSو  IPFCو طراحي هماهنگ میراگر 

ها  ااقاندا د نمونه و مقایسه نقایج شبیه ااس  وا ا سیاوي کا ایي کنقرل کننده پیشنهاد  د  شبكه -5

 مراجع معقبر.

          .پایدا اراس ایسرقد ترد      -1    .نوارانا  فرکرانس پرایین     -9. یادگیر  تقویقي -IPFC.  1 -0  :    : هاواژه کلید

 .ها  چندعامليایسقد -5



 أ 
 

 البفهرات مط

 صفحه                                                                                                   شماره و عنوان مطالب

 پژوهش اتیکل: اول فصل

 1............................................................ ...................................................................................... مقدمه -0-0

 1........................................................................................................ پژوهش ضرو   -0-1

 9............................................................................................... پژوهش  نوآو  و اهداف -0-9

 9..................................................................................................... نامهانیپا يکل طرح -0-1

 پژوهش ینظر یمبان: دوم فصل

 5.....................................................................................................................................................................................  مقدمه -1-0

 5................................................................................................. تد   سقدیا  دا یپا -1-1

 0 .....................................................................................................ولقاژ  دا یپا -1-1-0

 0 ................................................................................................. فرکانس  دا یپا -1-1-1

 0 .............................................................................................  وتو  هیساو  دا یپا -1-1-9

 8.......................................................................................... تد    هاسقدیا ااس دا یپا -1-9

 PSS1A .............................................................................................8 ااس دا یپا -1-9-0

 .PSS2B ................................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا -1-9-1

 .PSS3B ................................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا -1-9-9

 .PSS4B ................................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا -1-9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... مقناوب انیجر ریانعطافپذ ادوا  -1-1

 .Error! Bookmark not defined .................... (SVC) وی اکق توان يكیااقات کننده جبران -1-1-0

 .Error! Bookmark not defined .................. (TCSC) سقو یتر وا شده کنقرل  ار خاسن -1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ..............(TCPS) سقو یتر وا شده کنقرل فاس کننده جاوجا -1-1-9

 .Error! Bookmark not defined ............................. (STATCOM) کیااقات جبرانساس -1-1-1
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 .Error! Bookmark not defined ............................... (SSSC)  ار کیااقات جبرانساس -1-1-5

 .Error! Bookmark not defined ................... (UPFC) توان پخش كپا چهی کننده کنقرل -1-1-0

 .Error! Bookmark not defined .................. (IPFC)خطوط نیو توان پخش کننده کنقرل -1-1-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................پژوهش نهیشیپ -1-5

 .PSS .. Error! Bookmark not defined يطراح نهیسم د  گرفقه صو    هاپژوهش ور  مرو  -1-5-0

 FACTS........... Error! Bookmark not ادوا  نهیسم د  گرفقه صو    هاپژوهش ور  مرو  -1-5-1

defined. 

 !PSS .... Error و FACTS ادوا  هماهنگ يطراح نهیسم د  گرفقه صو    هاپژوهش ور  مرو  -1-5-9

Bookmark not defined. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................... (RL)يقیتقو  ریادگی -1-0

 .Q-learning ............................................. Error! Bookmark not defined قدیالگو  -1-0-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. (KH) لیکر گله  ااس نهیوه قدیالگو  -1-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... .......................................................................................  وند جمع -1-8

 پژوهش یروشها و مواد: سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... .........................................................................................مقدمه -9-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... (IPFC) خطوط نیو توان پخش کننده کنقرل  مدلساس -9-1

 .IPFC ........................................ Error! Bookmark not defined ماندگا  حالت مدل -9-1-0

 .IPFC ............................... Error! Bookmark not defined ودون تد   سقدیا وا  پخش معادال  -9-1-0-0

 .Error! Bookmark not defined ..................... وا  پخش مسئله حل  ورا IPFC  مدلساس -9-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ماندگا  حالت د  IPFC مدا معادل -9-1-1-0

 Error! Bookmark توان قیتز  مدل اس ااقفاده وا IPFC وه مجهز تد   سقدیا وا  پخش معادال  -9-1-1-1

not defined. 

 .IPFC ............................................. Error! Bookmark not defined يكینامید مدل -9-1-9

 .IPFC ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED وه مجهز نهیماش تک تد   سقدیا -9-9
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 IPFC .... Error! Bookmark not وه مجهز نهیماشتک تد   سقدیا يكینامید يخط ریغ مدل -9-9-0

defined. 

 .dq ........................................ Error! Bookmark not defined و  DQ  هاتاب  اوطه -9-9-1

 .dq ................................. Error! Bookmark not defined تاب وه شبكه معادال  انققال -9-9-9

 .IPFC ............................. Error! Bookmark not defined راگریم کننده کنقرل ااخقا  -9-9-1

 !IPFCError وه مجهز نهیتكماش تد   سقدیا  ورا Q-Learning ور يمبقن کننده نقرلک يطراح -9-9-5

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................. پیشنهاد  تقویقي یادگیر   وگ پا امقرها  -9-9-5-0

 .Error! Bookmark not defined ............. تقویقي یادگیر  ور مبقني پیشنهاد  کنندهکنقرل طراحي -9-9-5-1

 Error! Bookmark مقلب افزا  نرم د  IPFC وه مجهز نهیماشتک تد   سقدیا  ااسهیشب نحوه -9-9-0

not defined. 

 IPFC Error! Bookmark not حضو  وا نهیماش تک تد   سقدیا گام وه گام  ااس هیشب نحوه -9-9-7

defined. 

 .IPFC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED حضو  وا نهیماش چند تد   سقدیا يخط ریغ  مدلساس -9-1

 .IPFC ..................... Error! Bookmark not defined ودون تد   سقدیا يخط ریغ مدل -9-1-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ انكرون ژنراتو  -9-1-0-0

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... وا ها و انققال شبكه -9-1-0-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... هیاول طیشرا محاابه -9-1-0-9

 Error! Bookmark .. نهیماش چند تد   سقدیا يرخطیغ مدل وه IPFC يرخطیغ مدل افزودن -9-1-1

not defined. 

 !Error ............ نهیماش چند تد   سقدیا  ورا يقیتقو  ریادگی ور يمبقن کننده کنقرل يطراح -9-1-9

Bookmark not defined. 

 !Error .............. مقلب افزا  نرم د  IPFC حضو  وا نهیماش چند تد   سقدیا  ااس هیشب نحوه -9-1-1

Bookmark not defined. 

 IPFC Error! Bookmark not حضو  وا نهیماش چند تد   سقدیا  ااسهیشب گام وه گام  وگ -9-1-5

defined. 
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... ....................................................................................... وند جمع -9-5

 یسازهیشب جینتا: چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... .........................................................................................مقدمه -1-0

 .IPFC ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED وه حضو  وا نهیماشتک تد   سقدیا -1-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مطالعه تحت سقدیا -1-1-0

 KH Error! Bookmark not  وگ وه IPFC راگریم و تد   سقدیا ااس دا یپا همزمان يحطرا -1-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. يقیتقو  ریادگی ور يمبقن  شنهادیپ کننده کنقرل يطراح -1-1-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ياویا س -1-1-1

 Error! Bookmark تیونیپر 0/1 انداسه وه ژنراتو  يكیمكان توان رییتغ اس يناش اغقشاگ -اول ویانا  -1-1-1-0

not defined. 

 Error! Bookmark .. ژنراتو  واس د  هیثان يلیم 011 فاس اه  خطا اس يناش اغقشاگ – دوم ویانا  -1-1-1-1

not defined. 

 .IPFC ........................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED حضو  وا نهیچندماش تد   سقدیا -1-9

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مطالعه تحت سقدیا -1-9-0

 KHError! Bookmark not قدیالگو  اس ااقفاده وا WSCC سقدیا  ورا IPFC و PSS يطراح -1-9-1

defined. 

 !WSCC ... Error تد   سقدیا  ورا يقیتقو  ریادگی ور يمبقن  شنهادیپ کننده کنقرل يطراح -1-9-9

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ياویا س -1-9-1

 !Error ........... تیونیپر 0/1 انداسه وه ژنراتو ها يكیمكان توان رییتغ اس يناش اغقشاگ -اول ویانا  -1-9-1-0

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ 7 واس د  هیثان 5/1 مد  وه فاس اه  خطا جادیا -دوم ویانا  -1-9-1-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................. وند جمع -1-1

 شنهاداتیپ و یریگجهینت: پنجم فصل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. .......................................................................................... ریگجهینق -5-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....... ....................................................................................شنهادا یپ -5-1

 ..…………………………………………………………………………………آخذم و منابع

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

وستیپ

………………………………………………………………………………………...ERROR! 

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 Error! Bookmark not .........  افسون-وتنین  وگ وه IPFC ودون تد   سقدیا  وا  پخش معادال  حل -آ

defined. 

 .WSCC ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED تد   سقدیا اطالعا  -ب
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هافهرات جدول  

 صفحه                                                                                 شماره و عنوان جدول                          

 !Errorنهیماش تک تد   سقدیا د  IPFC مخقلف  ها و ود  ورا  ریپذ کنقرل شاخص :0-9  جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... مطالعه مو د نهیماشتک تد   سقدیا اطالعا  :0-1  جدول

 Pe = 0.8Error! Bookmarkکا  نقطه د  نهیماشتک تد   سقدیا  ورا آمده ودات هیاول طیشرا :1-1  جدول

not defined. 

 .KH............................................. Error! Bookmark not defined قدیالگو   پا امقرها :9-1  جدول

 .IPFC ............................. Error! Bookmark not defined و PSS  پا مقرها نهیوه ریمقاد :1-1  جدول

 !Errorنهیماشتک تد   سقدیا د   شنهادیپ کننده لکنقر ياویا س د  ااقفاده مو د  کا  نقاط :5-1  جدول

Bookmark not defined. 

 قدیاگرو   ورا  شرده  نهیوه  هاکننده کنقرل وا يقیتقو  ریادگی ور يمبقن  شنهادیپ کننده کنقرل سهیمقا :0-1  جدول

KH نهیماشتک تد   سقدیا  ورا ياویا س  شاخصها ریمقاد دگاهید اس...... Error! Bookmark not defined. 

 .IPFC........................... Error! Bookmark not defined حضو  وا WSCC وا  پخش جینقا :7-1  جدول

 IPFCError! Bookmark not حضو  وا WSCC سقدیا  ورا شده محاابه هیاول طیشرا :8-1  جدول

defined. 

 .KH............................................. Error! Bookmark not defined قدیالگو   پا امقرها :3-1  جدول

 .WSCC ............ Error! Bookmark not defined د  IPFC و PSS  پا مقرها نهیوه ریمقاد :01-1  جدول

 WSCCError! Bookmark تد   سقدیا د  IPFC مخقلف  ها و ود  ورا  ریپذ کنقرل شاخص :00-1  جدول

not defined. 

 .WSCC........... Error! Bookmark not defined تد   سقدیا اس  وردا وهره مخقلف طیشرا :01-1  جدول
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هاشكلفهرات   

 صفحه                                                                                                             شکلشماره و عنوان 

 .PSS1A ............................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا ااخقا  :0-1 شكل

 .PSS2B ............................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا ااخقا  :1-1 شكل

 .PSS3B ............................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا ااخقا  :9-1 شكل

 .PSS4B [10] Error! Bookmark not defined ااس دا یپا وه  و ود گنالیا کننده دیتول  مبدلها :1-1 شكل

 .PSS4B ............................................ Error! Bookmark not defined ااس دا یپا ااخقا  :5-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined .......................... وی اکق توان يكیااقات کننده جبران ااخقا  :0-1 شكل

 .TCSC.......................................................... Error! Bookmark not defined ااخقا  :7-1 شكل

 .TCPS .......................................................... Error! Bookmark not defined ااخقا  :8-1 شكل

 .STATCOM ................................................. Error! Bookmark not defined ااخقا  :3-1 شكل

 .SSSC ........................................................ Error! Bookmark not defined ااخقا  :01-1 شكل

 .UPFC ........................................................ Error! Bookmark not defined ااخقا  :00-1 شكل

 .IPFC ......................................................... Error! Bookmark not defined ااخقا  :01-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............. يقیتقو  ریادگی ور يمبقن کننده کنقرل يکل ااخقا  :09-1 شكل

 Q-learningError! Bookmark not قدیالگو  لهیوا وه يقیتقو  ریادگی مسئله حل  وند :01-1 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ (Krill Herd) لیکر گله  ااس نهیوه قدیالگو  فلوچا   : 05-1 شكل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... مبدل تعداد n وا  IPFC ااخقا  :0-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .............................. ولقاژ مبدل دو وا معمول  IPFC ااخقا  :1-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... 0 انققال خط  فاسو  اگرامید :9-9 شكل

 .i ........................... Error! Bookmark not defined واس د  يموهوم و يقیحق  توانها تعادل :1-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .................................. ماندگا  حالت د  IPFC معادل مدا  :5-9 شكل
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 .IPFC .......................................... Error! Bookmark not defined  ورا توان قیتز  مدل :0-9 شكل

 !Error افسون-وتنین  وگ وه IPFC وه مجهز تد   سقدیا وا  پخش معادال  حل فلوچا   :7-9 شكل

Bookmark not defined. 

 .IPFC ........................................................... Error! Bookmark not defined اخقا ا :8-9 شكل

 .IPFC ........................................... Error! Bookmark not defined فاس اه قیدت ااخقا  :3-9 شكل

 DCError! Bookmark خاسن کینامید(: ب. ) ار ترانسفو ماتو  و 0مبدل a فاس معادل مدا (: آ) :01-9 شكل

not defined. 

 !Errorتد   سقدیا ااس دا یپا و IPFC راگریم وه مجهز نهیماش تک تد   سقدیا ااخقا  : 00-9 شكل

Bookmark not defined. 

 .dq ................................. Error! Bookmark not defined و DQ مرجع  تاوها نیو ا تباط :01-9 شكل

 .IPFC ................................. Error! Bookmark not defined راگریم کننده کنقرل ااخقا  :09-9 شكل

 !Errorنهیماشتک د  ت سقدیا د  IPFC کنقرل  ورا تقویقي یادگیر  ور مبقني پیشنهاد  کنقرلي ااخقا  :01-9 شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............. ژنراتو  کیتحر سقدیا کننده مدل نکیمولیا ولوک :05-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .................. ژنراتو  يداخل ولقاژ کننده مدل نکیمولیا ولوک :00-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............. يخروج يكیالكقر توان کننده مدل نکیمولیا ولوک :07-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .......  وتو   اهیساو ارعت و هیساو کننده مدل نکیمولیا ولوک :08-9 شكل

 .DC ................ Error! Bookmark not defined خاسن کینامید کننده مدل نکیمولیا ولوک :03-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................... يداخل  هاانیجر کننده مدل نکیمولیا ولوک :11-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined .................... نهیماش چند تد   سقدیا د  امi نیماش مدل :10-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. انققال خط π معادل مدا  :11-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ..................... وا ها و انكرون  هانیماش واقهیپ وهد شبكه :19-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................ ااقاتو   جبر  واوط  فاسو  اگرامید :11-9 شكل

 .IPFC .... Error! Bookmark not defined وه مجهز نهیماش چند تد   سقدیا کی يکل ااخقا  :15-9 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................. نهیماش چند تد   سقدیا د  IPFC معادل مدا  :10-9 شكل



   
 

 ترد    سرقد یا د  IPFC کنقررل   وررا  يقیتقو  ریگادی ور يمبقن  شنهادیپ يکنقرل  وگ اعمال نحوه :17-9 شكل
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 مقدمه -1-1

ا  وره یرک   انا  ورین ناحیره  ها  تد  ، میراااس  نوا و  ایسقد تنش ها  اخیر، وا افزایش پیواقهد  اال

ترد   مبقنري ورر     ایسقد   پایدا ااستواعه اات. د  این  ااقا و انققال تبدیل شدهموضوع وا اهمیت د  وحث تولید 

  پایدا   ایگنال کوچرک،  . مشكل گسقردهویشقر مو د توجه ترا  گرفقه ااتو ود  اطح گسقرده و کنقرل نظا تي 

-کننرده  ماني وه خاطر نبود گشقاو  انكرون کننده اات. وا پیشررفت ارریع تنظرید     اول اس وین  فقن همزد  د جه

0ولقاژ اتوماتیک ها 
(AVR)  -د  اسا   و وه وخامت  -که ور  و  ایسقد تحریک ژنراتو ها  انكرون عمل مي کنند

 ارت ،  ایرن مشركل ترا حردود  حرل شرده ا      AVR فقن میرایي نوارانا  الكقرومكرانیكي وره علرت تراثیرا  منفري       

(Abhayankar, 2009). 

 ضرورت پژوهش -1-2

حاشیه پایدا   ایسقد تد   وه طو  پیواقه د  حال کاهش اات و نواانا  فرکانس پرایین ناپایردا  یرا میررا     

ها  تد   وه هد پیواقه وه صرو   ذاتري   شوند. ایسقدها  تد   امروس  ویشقر ظاهر مي  ضعیف، د  ایسقدشده

هرا  مخقلرف ایسرقد )وره علرت افرزایش       ودن وا افزایش تبادل توان وین ناحیهغیرخطي هسقند. مشخصه غیرخطي و

افقد که ایسقد تحرت یرک   تقاضا( وه طو  یكنواخت افزایش پیدا کرده اات. ناپایدا   ایسقد معموالً سماني اتفاق مي

ها، احقمرال  شرود د  ورین پیشرامد   اغقشاگ مخرب ترا  وگیرد. سماني که ایسقد تحت شرایط تنش، وهره ورردا   مري  

ها  کنقرلي محلري، محردودیت د  اراخقن    ثبا  کننده د  میان طرحخاموشي وسیا  سیاد اات. تعامل نامطلوب و وي

-ها  انققال ویشقر و تجدید ااخقا  د  صنعت ورق جزء دالیلي هسقند که این شرایط نامطلوب  ا ووجرود مري  ایسقد

ها  میرایي وا توجره وره   باحث فوق، مسأله طراحي کنقرل کنندهوا توجه وه م .(Hadidi & Jeyasurya, 2013) آو ند

تغییرا  پیواقه نقاط کا  ایسقد تد   ورا  پااخ گویي وه تقاضا  مقغیر وا ، یک مسئله چند حالقه )دا ا  وریش اس  

رل هرا  کالاریک د  طراحري وهینره پا امقرهرا  کنقر      یک وهینه محلي اات( اات؛ اس اینرو وا توجه وه نراتواني  وگ 

ورا  طراحي یک کنقرل کننرده خرود تنظرید و    ها  چندعاملي ایسقد و تاولیت (1391 , ضائي &صفر  ) هاکننده

وره تنظرید    هرا  چنردعاملي  مبقنري ورر ایسرقد   نامه اعي ور این اات که ورا اارقفاده اس  وگ   انطباتي، د  این پایان

عرا  ایسرقد د  هرر لحظره د  صرو   ورروس       وه نحو  پرداخقه شود که ورااراس اطال  IPFCو  PSSهماهنگ ادوا  

                                                
1 Automatic Voltage Regulator (AVR) 
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وردا  ، پایدا   گذ ا تضمین شده و میرایي نوارانا  فرکرانس پرایین د     اغقشاشا  مخرب، تحت شرایط مخقلف وهره

 حد مطلوب صو   وپذیرد.

 اهداف و نوآوری پژوهش -1-3

اات. وناور این اعي ور  نامه وهبود پایدا   ایسقد تد   و میراااس  نواانا  فرکانس پایینهدف اس این پایان

و پایدا  ایسقد تد  ، وه  وگ یادگیر  تقویقي، ورا  ایسرقد ترک ماشرینه و     IPFCاین اات که وا طراحي میراگر 

نامره  ا وره   توان اهداف ایرن پایران  چند ماشینه، پایدا   گذ ا و دینامیكي ایسقد تد   وهبود پیدا کند. د  نقیجه مي

 صو   سیر ویان کرد:

  دینامیكي و حالت ماندگا   مدل ااسIPFC   

  انقخاب ایسقد چندعاملي منااب 

  طراحي میراگرIPFC ماشینهها  چندعاملي ورا  ایسقد تد   تکوه  وگ ایسقد 

  محاابه پخش وا  و شرایط اولیه ورا  ایسقد تد   چند ماشینه مجهز وه میراگرIPFC 

  طراحي هماهنگ میراگرIPFC ها  چندعاملي وگ ایسقد و پایدا ااس ایسقد تد   وه 

 نامهطرح کلی پایان -1-9

این پژوهش وه منظو  افزایش پایدا   ایسقد وا حضو  تجهیزا  کنقرلي مبقني ور الكقرونیرک ترد   صرو      

هرا   انرواع پایردا  اراس   اپس اات. اوقدا مرو   ور پایدا   ایسقد تد   و انواع آن شده دوم اات. لذا د  فصلگرفقه

شروند، معرفري   یزا  مبقني ور الكقرونیک تد   که د  وحث پایدا   ایسقد ترد   مطررح مري   ایسقد تد   و تجه

د  انقها  همین فصل مفاهید مرووط وه معرفري  شود. اپس مرو   ور کا ها  صو   گرفقه د  این سمینه مي اند.شده

ها  حالت ماندگا  و مدلاوم صل فد  د  ادامه اات. ااس  گله کریل گنجانده شدهیادگیر  تقویقي و الگو یقد وهینه

و نحوه طراحي کنقرل کننده  IPFCماشینه و چند ماشینه وا حضو  مدل ااس  ایسقد تد   تکو  IPFCدینامیكي 

مبقنري ورر یرادگیر      پیشرنهاد   ي وگ کنقرلر  نقایج شبیه اراس  اات. ویان شدهراگر مبقني ور یادگیر  تقویقي می

ینه و اره ماشرینه نمونره د  فصرل چهرا م و نقرایج ودارت آمرده و هم نرین          ماشر ور  و  ایسقد تد   تک تقویقي

 اند.ها  آینده د  فصل پنجد ذکر شدهپیشنهاداتي ورا  کا 
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 مقدمه -2-1

پایدا ااسها  ایسقد تد   وا اعمال یک ایگنال مكمل وه ایسرقد تحریرک ژنراتو هرا وره پایردا   و وهبرود       

هرا  ایسرقد ترد   ورر  و      . وا این حال، ممكن اات که پایدا  ااسکنندلكرد دینامیكي ایسقد تد   کمک ميعم

اس  کره نقواننرد نوارانا  ناشري     پروفیل ولقاژ تاثیر منفي گذاشقه و واعث پیشفاس شدن ضریب توان شوند، و ممكن اات

 IPFC 9و  UPFC 1 ،STATCOMماننرد  ،  0مقناوب اغقشاشا  وز گ  ا میرا کنند. اخیراً عناصر انعطاف پذیر جریان

انرد. د   ها  تد   مو د ااقفاده تررا  گرفقره  ا  و وهبود عملكرد دینامیكي ایسقدورا  میرا کردن نواانا  وین ناحیه

یک مفهوم جدید اات که امكان کنقرل و انققال توان اس خطوط پروا   ا وره خطروط کرد     FACTS  ،IPFCوین ادوا  

وره همرراه   ( VSC)1 ولقاژمبدل منبع  اس دو یا چندIPFC دهد. آو ده و انعطاف پذیر  ایسقد  ا افزایش مي ا  فراهدو

تواند جبران ااس  ار   ا ورا  خط مقصل شرده  مي هامبدلمشقرک تشكیل اده اات، هر یک اس این  DCیک خط 

تا حد وسیا  سیاد  واوسرقه وره    FACTsرد ادوا  کند. عملكوه خود انجام داده و امكان تبادل توان  اکقیو  ا فراهد مي

ها  کنقرلي سیاد  جهت وهینه کردن عملكرد کنقررل  عملكرد کنقرل کنندها  آنها اات وه همین دلیل تاکنون  وگ

 .(Banaei & Kami, 2011) کنندها  آنها وكا  گرفقه شده اات

 پایداری سیستم قدرت -2-2

ورا  یک نقطره کرا   و یرا     د ورا  ماندن د  نقطه تعادل،ایسق پایدا   ایسقد تد  ، عبا   اات اس توانایي

 & Demello ؛Larsen & Swan, 1981) ترا  گرفقن د  یک وضعیت تاول تبول تعادل وعد اس ورروس اغقشراگ اارت   

Concordia, 1969)وردا   انكرون ایسقد تد   وایرد  . پایدا   ایسقد تد  ، وا پدیده الكقرومكانیكي که د  وهره

هرا  آوري و   . ژنراتو ها  اه فاس انكرون که وه ووایله تو وین(Chow & Sanchez, 1989) شود، مرتبط ااتحفظ 

کننرد. یكري اس شررایط ضررو   وررا  حفرظ       وخا  چرخانده مي شوند، تقریبا کل توان الكقریكي مو د نیاس  ا تولید مي

 5ئمي و د  لحظه وروس اغقشاگ حالرت ارنكرونیزم  پایدا   این اات که چند ژنراتو  د  ایسقد تد   واید د  حالت دا

وا ایجاد یک گشقاو  انكرون کننده مقنااب وا ساویه  وتو  خود، حالت انكرون خرود   0آلقرناتو ها  خود  ا حفظ کنند.

                                                
1 Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACTS) 
2 Unified Power Flow Controller 
3  Interline Power Flow Controller 
4 Voltage Source Converter 
5 Synchronism 
6 Alternators (AC generators) 
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 کنند. ا حفظ مي

ا  وا این حال، ناپایدا   د  ایسقد تد   ممكن اات وه دالیل مخقلفي مانند اغقشاشا  مخقلرف و یرا تغییرر   

توان مو د نیاس،  ایجاد شود. د  این حالت، ماندن د  حالت انكرونیزم تنهرا مسرئله ایسرقد نیسرت، ولكره پایردا   و       

 کنقرل ولقاژ و فرکانس ایسقد اس اهمیت واالیي ورخو دا  اات.

-د  طول االیان تعا یف مخقلفي اس پایدا   ورا  ایسقد تد   ورا اااس عوامل تحت تراثیر آن شركل گرفقره   

اات. اس این  و تعرا یف  تد   مو د ااقفاده ترا  گرفقه ها  مخقلفي نیز ورا  وهبود پایدا  ایسقداات. وناور این  وگ

 :(Padyar, 2008؛ Kundur,1994شوند )وند  ميگوناگون پایدا   ایسقد تد   وه صو   سیر طبقه

 پایداری ولتاژ -2-2-1

ها د  ولقاژ حالت ماندگا ، تبل و وعد اس وروس اژ تمامي واسعبا   اات اس توانایي ایسقد تد   د  نگهدا   ولق

 اغقشاگ.

 پایداری فرکانس -2-2-2

 .یسقد د  مقدا  نامي، تحت اغقشاشا عبا   اات اس توانایي ایسقد تد   د  نگهداشقن فرکانس ا

 پایداری زاویه روتور -2-2-3

ظ انكرونیزم خود. این نروع  پیواقه، ورا  حفعبا   اات اس توانایي ماشین انكرون د  یک ایسقد تد   وهد

. این نواانا  (Larsen & Swan, 1981) شودپایدا   شامل مطالعه نواانا  الكقرومكانیكي ذاتي ایسقد تد   مي

پیواقه وه علت نواانا  ژنراتو ها  انكرون نسبت وه یكدیگر ور اثرر ورروس اغقشراگ اتفراق     ها  تد   وهدد  ایسقد

-شود، وه آنل نواانا  مكانیكي  وتو  و هم نین نواانا  توان الكقریكي خروجي ميافقند. چون این نواانا  شاممي

نامه مو د نظرر اارت، خرود وره دو گرروه      شود. پایدا   ساویه  وتو  که د  این پایانها نواانا  الكقرومكانیكي گفقه مي

 شود :وند  ميداقه

ایسقد ورا  حفظ حالرت ارنكرونیزم، ورر     عبا   اات اس توانایي پایداری سیگنال کوچک)حالت ماندگار(

 تواند تغییرا  اندک د  وا  تعریف شود.اغقشاگ کوچک مي اثر وروس اغقشاگ کوچک.
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عبا   اات اس توانایي ایسقد تد   ورا  حفظ حالت انكرونیزم، ورر اثرر ورروس یرک اغقشراگ       پایداری گذرا

-ایسقد تولید و یا انققال ناشي اس خطرا و کلیردسني نمونره    ناگهاني و وز گ. تغییرا  ناگهاني وز گ د  وا  و یا ااخقا 

 هایي اس اغقشاشا  وز گ هسقند.

یاود و گشقاو  الكقریكري وره کمرک ایسرقد     ا  وین ژنراتو ها افزایش ميد  طي اغقشاگ کوچک، تفاو  ساویه

 وترو    0، ممران اینراري  شود. وه دنبال وروس یک اغقشراگ ا  دا د تولید ميتحریک که اعي د  کاهش جاوجایي ساویه

شوند. نواانا   وتو  ژنراتو هرا  ا  ژنراتو  ميژنراتو  و گشقاو  انكرون کننده مثبت واعث ایجاد نواان د  ارعت ساویه

-ها، توان اکقیو و  اکقیو جا   د  خطروط انققرال و غیرره تراثیر مري     ور  و  اایر پا امقرها  ایسقد مانند ولقاژ واس

اس نقطه نظر عملكرد  ایسقد، د  صو تي که نواانا  وا گذشرت سمران میررا شروند، تاورل تبرول       گذا د. وا وجود این، 

هسقند. اما د  صو تي که ایسقد تحت تاثیر اغقشاشا  وز گ مانند اتصال کوتاه د  یک خط انققال ترا  گیرد، ممكرن  

وا گین واال، وه منظو  جلروگیر    1قاژها  اتوماتیک ولها  تحریک اریع مانند تنظید کنندهاات ناپایدا  شود. ایسقد

اند. اما مقاافانه، وهبود گشقاو  انكرون کننده تراثیر منفري ورر    اس خا ج شدن ژنراتو  اس حالت انكرونیزم طراحي شده

د  نقیجره    شرود. واعرث تولیرد گشرقاو  میررا کننرده منفري مري        AVRدا د، وناور این، ایسرقد   9گشقاو  میرا کننده

شود. ه خالص منااب نبوده و دامنه نواانا  وه صو   نمایي افزایش پیدا کرده و ایسقد ناپایدا  ميمیرا کنند گشقاو 

 وناوراین مسئله پایدا   اس اهمیت واالیي ورخو دا  اات.

واشرند،  ها  تد   وهرد پیوارقه مري   هرتز( که یک پدیده معمول د  ایسقد 1 – 0/1نواانا  فرکانس پایین )

(. Chow & Sanchez, 1989؛ Larsen & Swan, 1981) کننرد هرا تحمیرل مري   این ایسرقد مشكال  سیاد   ا وه 

شوند هرگاه ایسقد تحت اغقشاشا  کوچرک ماننرد   نواانا  فرکانس پایین که نواانا  الكقرومكانیكي نیز نامیده مي

  فرکانس پایین وره دو گرروه   شوند. نوااناآیند و وا اغقشاشا  وز گ ودتر ميتغییرا  کد د  وا  ترا  وگیرد، ووجود مي

1شوند: گروه اول نواانا  مد محليتقسید وند  مي
شوند، که ناشري اس نواران یرک ژنراترو  یرا گروهري اس       نامیده مي  

 1-0ژنراتو ها  یک واحد نیروگاهي نسبت وه نقطه تعادل ایسقد هسقند. فرکانس طبیعي این نوارانا  د  محردوده   

                                                
1 Moment of Inertia 
2 Automatic Voltage Regulator (AVR) 
3 Damping Torque 
4 Local Mode Oscillations 
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.  فقا  این نواانا  وه خووي شناخقه شرده  (Chow & Sanchez, 1989؛ Larsen & Swan, 1981) هرتز ترا  دا د

وا اعمال یک اریگنال   PSSآید. ووجود مي 0ها وه کمک پایدا  ااس  ایسقد ها  تد  اات و میرایي منااب ورا  آن

شروند،  نامیرده مري   1ا دهد. گروه دوم نواانا  مد وین ناحیهمكمل وه ایسقد تحریک ژنراتو ها این عمل  ا انجام مي

  دیگر  اس ایسقد هسقند. این نواانا  که ناشي اس نواان ژنراتو ها  یک ناحیه ایسقد نسبت وه ژنراتو ها  ناحیه

دا د. د  صرو تي کره    هرتز ترا  0تا  0/1ها د  محدوده تر  نسبت وه نواانا  محلي دا ند و فرکانس آنفرکانس پایین

اند، این راتو ها  نزدیک وه هد واشد که وا خطوط ا تباطي ضعیف وه یكدیگر مقصل شدهایسقد دا ا  چند گروه اس ژن

 .آیندنواانا  ووجود مي

 های قدرتپایدار ساز سیستم -2-3

اس پایدا  ااسها  ایسقد تد   ورا  وهبود میرایي نواانا  ایسقد تد  ، اس طریق ایسقد تحریرک اارقفاده   

و ، فرکانس خروجي ژنراتو  و یرا تروان الكقریكري تولیرد  ژنراترو  وررا  و ود        ا   وتمعموال اس ارعت ساویه شود.مي

IEEEد  ادامه چها  مدلشود. کنقرلي د  این ادوا  کنقرلي ااقفاده مي
ورا  پایدا  ااسها  ایسقد تد   وه طرو    9

 .(Anonymous, 2006) شوندخالصه تشریح مي

 PSS1Aپایدار ساز  -2-3-1

Error! Reference source not found.   ااخقا  پایدا  اراسPSS1A      ا ورا یرک اریگنال و ود  نشران 

 معموالً   VSIو ود  کنقرلي  دهد.مي

                                                
1 Power System Stabilizer (PSS) 
2 Inter-Area Mode Oscillations 
3 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
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