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 مقدمه و بیان مسئله -4-4

هدف از کنترل سیستم قدرت عبارت است از تولید و تحويل توان الکتريکي در يک سیستم به هم 

پیوسته، به طوری که تا حد امکان قابل اطمینان و اقتصادی باشد و در عین حال تغییرات ولتاژ و فرکانس 

 در درون محدوده مجاز قرار گرفته باشند.

گذارد، در حالي که توان راکتیو حساسیت  تغییر در توان حقیقي بر روی فرکانس سیستم تاثیر مي

کمي به فرکانس دارد و به طور عمده به تغییرات اندازه ولتاژ وابسته است. بنابرين، توان حقیقي و راکتیو 

، توان حقیقي و فرکانس را کنترل 1(LFCکنترل بار فرکانس ) شود. حلقه به صورت جداگانه کنترل مي

نمايد. با رشد و  ، نیز توان راکتیو و اندازه ولتاژ را تنظیم مي8(AVRکنند و حلقه تنظیم خودکار ولتاژ ) مي

های ناشي از به هم پیوستن شبکه های محلي و تشکیل يک  توسعه سیستم های قدرت و پیچیدگي

 رل بار فرکانس دو چندان شده است.، اهمیت کنتسیستم با ابعاد وسیع

 حلقه های اصلی کنترل ژنراتور -4-2

( و تنظیم کننده خودکار LFCدر يک سیستم قدرت بهم پیوسته، تجهیزات کنترل بار فرکانس )

را به صورت ساده ای نشان  AVRو  LFCحلقه  1-1( روی هر ژنراتور نصب مي شوند. شکل AVRولتاژ )

ده های مذکور برای شرايط عملکرد ويژه ای تنظیم شده اند و اثر تغییرات جزئي در مي دهد. کنترل کنن

تقاضای بار را برای نگهداری فرکانس و اندازه ولتاژ در محدوده مشخصي خنثي مي کنند. تغییرات کوچک 

طور عمده که توان راکتیو ب در توان اکتیو به تغییرات زاويه رتور و در نتیجه فرکانس بستگي دارد در حالي

به اندازه ولتاژ )جريان تحريک ژنراتور( بستگي دارد. ثابت زماني سیستم تحريک خیلي کمتر از ثابت 

زماني محرک اولیه مي باشد و همچنین نوسانات گذرای آن بسیار سريع میرا مي شود لذا اثری روی 

قابل چشم پوشي و  AVRو حلقه  LFCنمي گذارد. بنابراين، اثرات متقابل بین حلقه  LFCدينامیک 

                                                
1 Load Frequency Control (LFC)  
2 Automatic Voltage Regulator (AVR)  



 

نظر کردن مي باشد و تجزيه و تحلیل کنترل بار فرکانس و کنترل ولتاژ تحريک بطور مستقل قابل  صرف

  (.584: 1،1444)سعادت انجام مي باشند

 

 (584: 1444)سعادت،  يک ژنراتور سنکرون LFCو  AVRحلقه :  1-1 شکل

 فرکانس -کنترل بار کلیمفاهیم  -4-9

 م کنترل اطالق مي شود که سه هدف عمده زير را دنبال مي کند:فرکانس به يک سیست -کنترل بار

 حفظ فرکانس سیستم در مقدار نامي يا نزديک به آن. .1

 حفظ مقدار توان تبادلي بین نواحي در يک مقدار از پیش تعیین شده. .8

 .حفظ تولید هر واحد در اقتصادی ترين مقدار ممکن .3

تباطي بین نواحي )که همان تغییر زاويه رتور مي ، تغییرات فرکانس و توان ار1-1با توجه به شکل 

باشد که بايستي اصالح شود( اندازه گیری مي شوند سپس تغییرات مورد نظر تقويت و ترکیب شده و به 

 ( تبديل مي گردد که به توربین جهت افزايش گشتاور ورودی ارسال شود.سیگنال فرمان )

                                                

1 Saadat  



 

خروجي ژنراتور مي شود که اين خود نیز موجب تغییر در مقادير  بنابراين، توربین باعث تغییر در

 فرکانس و توان ارتباطي بین نواحي خواهد شد.

اولین مرحله در تجزيه و تحلیل و طراحي سیستم کنترل، مدل سازی رياضي آن مي باشد که جهت 

 مدل سازی دو روش مرسوم زير وجود دارد:

1روش تابع تبديل .1
 

  8روش متغیر های حالت .8

روش متغیر های حالت را مي توان برای سیستم های خطي و غیر خطي به کار برد. برای استفاده از 

 تابع تبديل و معادالت حالت خطي، ابتدا بايد سیستم را خطي سازی نمود. 

 در ادامه به بررسي مدل های خطي عناصر مي پردازيم.

 ژنراتور مدل -4-9-4

 به دست مي آيد 1-1ک اختالل کوچک معادله با اعمال معادله نوسان ژنراتور سنکرون به ي

 : (584: 1444)سعادت، 

(1-1)                  
d2H

2

2

s

em PP
dt





 

توان  Peتوان مکانیکي و  mPزاويه رتور بر حسب گراديان،  ثابت اينرسي بر حسب ثانیه،  Hکه در آن 

 ر سرعت، خواهیم داشت:برحسب انحراف کوچک دالکتريکي مي باشند. 

(1-8)  
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 ( مي توان نوشت:puبا استفاده از سرعت بر حسب پريونیت )

(1-3)                 )(
2

1d
em PP

Hdt



 

 بدست مي آيد: 9-1با بدست آوردن تبديل الپالس از طرفین رابطه باال، معادله 

                                                

1 Transfer Function Method  

8 State VariablesMethod  



 

(1-9)  
    )]()([(

2Hs

1
(s) sPsP em  

 نشان داد: 8-1 شکلمعادله باال را مي توان به صورت نمايش بلوکي 

 

 (584: 1444ت، )سعاد بلوک دياگرام ژنراتور سنکرون:  8-1 شکل

 مدل بار -4-9-2

بار در سیستم های قدرت شامل وسايل الکتريکي مختلفي مي باشند. در بار های مقاومتي مانند 

روشنائي و بار های حرارتي، توان الکتريکي به فرکانس سیستم بستگي ندارد ولي بار های موتوری به 

سرعت در تمام وسیله -صه بارچگونگي حساسیت به فرکانس به مشخ تغییرات فرکانس حساس مي باشند.

سرعت يک بار ترکیبي )مقاومتي و موتوری( به صورت -های محرک موتوری بستگي دارد. مشخصه بار

 تقريب زده مي شود: 5-1معادله 

(1-5)                 DPP Le 

)بار موتوری( به تغییر  D)بار مقاومتي( به تغییرات فرکانس حساس نبوده اما جمله ∆PLکه در آن 

)سعادت،  عبارت است از نسبت درصد تغییر بار به درصد تغییر فرکانس Dکمیت فرکانس حساس  است. 

  (.849: 1449، 1؛ کندور532: 1444

 نشان داده مي شود. 3-1با توجه به آنچه که ذکر شد نمايش بلوکي ژنراتور و بار در شکل 

                                                

1 Kundur  



 

 

 (531: 1444)سعادت،  بلوک دياگرام ژنراتور و بار:  3-1 شکل

 به دست مي آيد. 9-1شکل ر نهايت د، 3-1با حذف حلقه فیدبک در شکل 

 

 (531: 1444)سعادت،  بلوک دياگرام نهايي ژنراتور و بار با حذف کردن حلقه فیدبک:  9-1 شکل

 4مدل محرک اولیه -4-9-9

محرک اولیه، منبع تولید توان مکانیکي مي باشد که از جمله آن ها مي توان به توربین های 

ی بخاری که انرژی آن ها از سوزاندن زغال سنگ، هیدرولیکي در سد ها، توربین های گازی و توربین ها

گاز و سوخت هسته ای تامین مي شود اشاره کرد. اين مدل برای توربین تغییرات در توان مکانیکي 

توربین های مختلف که واضح است سازد و  مي مرتبط ∆PVرا به تغییرات شیر بخار   Pm∆خروجي

 مشخصه های متفاوتي خواهند داشت. 

مدل محرک دو نوع از پر کاربرد ترين توربین ها که بخار و آبي مي باشند خواهیم  در ادامه به

 پرداخت.

                                                

1 Prime Mover  



 

 توربین های بخار اولیهمدل محرک  4-9-9-4

 :( 138: 8222، 1)پديار مدل های محرک توربین بخار به شش دسته زير طبقه بندی مي شوند

  8بدون بازگرمايش .1

  3کمپاند متوالي با يک بازگرمايش .8

  9با دو بازگرمايش کمپاند متوالي .3

   LP 5کراس کمپاند با يک بازگرمايش و يک توربین  .9

   LP 6کراس کمپاند با يک بازگرمايش و دو توربین  .5

  4کراس کمپاند با دو باز گرمايش .6

مي باشد که مي توان آن را فقط با يک  حرک توربین بخار، بدون باز گرمايشساده ترين مدل م

تابع تبديل  ثانیه مي باشد. 8ا  ت 8/2در محدوده زماني   τTت زماني که ثاب تقريب زد τTثابت زماني 

 آورده شده است. 5-1و بلوک دياگرام آن در شکل  6-1آن در رابطه 

(1-6)                   
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 (531: 1444)سعادت،  ن بازگرمايشوبدبخار برای يک توربین  نمايش بلوکي:  5-1 شکل

                                                

1 Padiyar  

8 Nonreheat   

3Tandem Compound, Single Reheat   

9Tandem Compound, Double Reheat   

5 Cross Compound, Single Reheat with single LP turbines  

6 Cross Compound, Single Reheat with two LP turbines  

4 Cross Compound, Double Reheat  



 

لي ديگر آن که کمپاند متوالي با يک از بین پنج مدل محرک توربین بخار باقیمانده، به دو مورد ک

بازگرمايش و کراس کمپاند با يک بازگرمايش مي باشد در زير با قرار دادن شکل های مربوط به آن ها 

 اشاره هايي مي کنیم.

 

 (135: 8222پديار، ) بلوک دياگرام کمپاند متوالي با يک بازگرمايش:  6-1 شکل

(، فشار متوسط HPی توربین های فشار قوی )توربین کمپاند متوالي دارای تنها يک محور بر رو

(IP( و فشار ضعیف )LP .خود مي باشد )FHP ،FIP  وFLP  نشان دهنده کسری از کل تولید توربین

و  3/2، 3/2که در حالت استاندارد به ترتیب مقادير آن برابر  های فشار قوی، متوسط و ضعیف مي باشد

)پديار،  به شرح زير مي باشد 6-1در بلوک دياگرام شکل  . پارامتر های ديگر بکار رفتهمي باشند 9/2

8222  :133 ): 

1. TCH  ثانیه مي باشد. 9/2تا  1/2بیانگر تاخیر در محفظه بخار است و محدوده آن بین 

8. TRH ثانیه مي باشد. 11 تا 9 آن است و محدوده ايشبیانگر تاخیر در بازگرم 

3. TCO ثانیه مي باشد. 5/2تا  3/2آن بین  محدودهتاخیر در محل اتصال لوله ها است و  بیانگر 

( و IP(، فشار متوسط )HPتوربین کراس کمپاند دارای دو محور بر روی توربین های فشار قوی )

 4-1که به ژنراتور متصل شده و منجر به تولید برق خواهد شد. شکل  ( خود مي باشدLPفشار ضعیف )



 

: 8222)پديار، ايش را بطور مختصر نشان مي دهد بلوک دياگرام توربین کراس کمپاند با يک بازگرم

133.) 

 

 

 (135: 8222)پديار،  بلوک دياگرام کراس کمپاند با يک بازگرمايش:  4-1 شکل

 مدل محرک اولیه توربین های آبی 4-9-9-2

زمان  TWبه نمايش در آمده است که در آن ثابت زماني  2-1مدل تقريبي توربین آبي در شکل 

 بیان مي شود : 4-1اشد و با رابطه آب يا ثابت زماني آب مي ب شروع

(1-4)  
 

 مي باشد.شتاب گرانش   وارتفاع کل  HTسرعت آب ،  V چه،يطول در Lدر اين رابطه، 

ثانیه مي باشد ولي در حالت استاندارد يک ثانیه در نظر  5تا  5/2ثابت زماني آب در محدوده زماني 

  (.138: 8222)پديار،  گرفته مي شود
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design of ANN controller. There are many training algorithms in MATLAB Toolbox in 

which the most useful and efficient is the Levenberg-Marquardt back-propagation 

algorithm (Trainlm), but this method has limitations such as sensitivity to the number of 

neurons in the hidden layer, low speed and being inappropriate for large and complex 

networks. To solve these problems, a smart and metaheuristic algorithm called the Firefly 

Algorithm (FA) is used to train the neural network controller. The mentioned power 

systems with ANN-FA and ANN-Trainlm controllers are simulated in 
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