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  مقدمه -1-1

 

یكي از مهمترین مسائل در طراحي و عملكرد سیستم قدرت است و از آنجا که   1(LFCکنترل بار فرکانس )

سیستم هاق قدرت مدرن به صورت متصل به هم هستند این مساله اهمیت خاصي پیدا مي کند.هر گونه 

تغییر در بارهاق سیستم منجر به اختالل در عملكرد طبیعي سیستم مي شود بنابراین براق از بین بردن 

امرق الزامي است . هدف از کنترل  2(AGCر طبیعي سیستم استفاده از کنترل اتوماتیک تولید )عملكرد غی

 ( در سیستم هاق قدرت تامین سه هدف عمده به صورت زیر است :LFCبار فرکانس )

هرتز( در حالت عملكرد عادق و به خصو  پس از  61حفظ فرکانس سیستم در یک مقدار نامي )مثال  -1

 سیگنال کوچک مثل قطع و وصل بارها. بروز اغتشاشات

 حفظ توان تبادلي بین نواحي کنترلي همسایه در یک سیستم قدرت بزرگ  -2

  مشخصحفظ تولید هر واحد دریک مقدار  -3

در معرض هرگونه اختالل و اغتشاش، نقطه کار  سیستم از مقدار اسمي خود منحرف مي شود و یک  

هد که این انحراف مي تواند به صورت انحراف در فرکانس اسمي انحراف در نتیجه کار سیستم رخ مي د

سیستم و یا انحراف در تبادل انرژق بین ناحیه اق باشد. و از آنجا که سیستم هاق قدرت مدرن به صورت 

بنابراین نوسانات ایجاد شده به دلیل اغتشاش ممكن است در ناحیه وسیعي از سیستم   متصل به هم هستند

 ایجاد خاموشي شود.   پخش شده و باعث

سیستمي که به خوبي طراحي شده و عمل نماید باید با تغییر در بار و اختالل در سیستم مقابله کند و 

 سطح باالیي از کیفیت توان را با حفظ ولتاژ و فرکانس در محدوده قابل قبول فراهم کند.

میالدق معرفي نموده و اولین منطق فازق در  1965تئورق مجموعه فازق را در سال  پرفسور لطفعلي زاده

بر روق موتور بخار اعمال شده است در سال هاق اخیر، کنترل منطق ممداني  میالدق توسط 1947سال 

                                                
1
 Load Frequency Control 

2 Automatic Generation Control 



2 

 

کارایي را در زمینه کاربردهاق صنعتي به خود اختصا  داده است. در میان این  و  فازق استفاده وسیع

ربردها کنترل سیستم هاق قدرت به دلیل ساختار غیر خطي و پیچیده آن ها نیازمند کنترل قوق و دقیق کا

هستند. براق این امر مي توان از کنترل کننده هاق فازق به دلیل کارایي و سازگارق با سیستم هاق غیر 

 خطي بهره گرفت. 

 

 

 ضرورت تحقیق -2-1
 

فرکانس اهمیت ویژه اق در بهره بردارق از این سیستم ها پیدا  با گسترش سیستم هاق قدرت ، کنترل بار

کرده است. بگونه اق که بدون استفاده از این کنترل حتي اگر طراحي مناسب هم انجام گرفته باشد بازهم 

بهره بردارق بهینه از سیستم هاق قدرت  ممكن است شبكه با مشكالت پیش بیني نشده مواجه گردد.

تغییرات فرکانسي در محدوده مشخصي ثابت بماند. چراکه تمام اجزاق سیستم هاق ایجاب مي کند که 

قدرت اعم از توربین ژنراتورها ، ترانسفورماتورها، موتورها و غیره براق کار در فرکانس نامي طراحي شده اند. 

 که انحراف فرکانس از مقدار نامي خود باعث دور شدن تجهیزات ازحالت عادق کارشان مي شود.

بنابراین سیستمي که به خوبي طراحي شده و عمل نماید باید با تغییر در بار و اختالل در سیستم مقابله 

کند و سطح باالیي از کیفیت توان را با حفظ ولتاژ و فرکانس در محدوده قابل قبول فراهم کند. همچنین 

فرونشست کم باشد چراکه ایجاد این سیستم باید عالوه بر بازسازق فرکانسي داراق پاسخ فرکانسي با زمان 

         نوسانات زیاد و به وجود آمدن زمان فرونشست باال ممكن است باعث ناپایدارق سیستم شود

(Pothiya .S,2008).  بنابراین به علت اهمیت تثبیت فرکانس در مقابل تغییرات بار، در این پژوهش به

 انس پرداخته شده است.طراحي یک کنترل کننده مناسب براق کاهش نوسانات فرک
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 هدف از تحقیق -2-3

هدف از این پژوهش دست یابي به یک روش کنترلي مناسب براق کنترل بار فرکانس در سیستم هاق 

. در ت اطمینان در سیستم هاق قدرت استقدرت  به هم پیوسته براق باال بردن سطح پایدارق و قابلی

 صورت زیر بیان کرد.نتیجه مي توان اهداف این پایان نامه را به 

بار فرکانس با حضور خازن ذخیره کننده انرژق و ابر  D 1فازق +Iفازق +P طراحي کنترل کننده فازق -

 در مقابل تغییرات بار رساناق ذخیره کننده انرژق براق باال بردن سطح پایدارق در سیستم قدرت

با الگوریتم مناسب و با در نظر   Dفازق +Iفازق +Pتنظیم و بهینه سازق پارامترهاق کنترل کننده فازق -

 گرفتن تابع معیار مناسب 

تنظیم و بهینه سازق پارامترهاق خازن ذخیره کننده انرژق و ابررساناق ذخیره کننده انرژق با الگوریتم  -

 مناسب و با در نظر گرفتن تابع معیار مناسب 

 

 ساختار پایان نامه -2-4

+  I+ فازق Pده جدید منطبق بر منطق فازق به نام کنترل کننده فازقدر این پایان نامه یک کنترل کنن

براق کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت به هم پیوسته همراه با ادوات ذخیره کننده انرژق   Dفازق

SMES  وCES  طراحي شده است. لذا بدین منظور در فصل اول این پایان نامه بعد از بیان مقدمه به

به طورق که دستیابي به یک روش کنترلي مناسب براق کنترل  پرداخته شده است. ضرورت و هدف تحقیق

 بار فرکانس در سیستم هاق قدرت به هم پیوسته هدف این پژوهش در نظر گرفته شده است.

                                                
1 FuzzyP +FuzzyI +FuzzyD 
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پژوهش بعد از بیان مفاهیم کلي کنترل بار فرکانس و حلقه هاق کنترلي به مفاهیم در فصل دوم این 

ر سیستم هاق قدرت تک ناحیه و دو ناحیه پرداخته شده است. سپس مفاهیم ضرایب کنترل بار فرکانس د

مشارکت و محدودیت هاق فیزیكي بیان گردیده و در آخر فصل به مرور کارهاق انجام شده در این زمینه 

 پرداخته شده است و نتایج حاصل از این کارها بیان گردیده است.

اد و روش هاق پژوهش در نظر گرفته شده است.که براق این کار در فصل سوم این پایان نامه براق بیان مو

 I+فازق Pکنترل کننده پیشنهادق فازقابتدا بعد از مرور مختصر بر منطق فازق به نحوه ق طراحي 

 CESو  SMESپرداخته شده است. سپس نحوه عملكرد و مدل سازق ادوات ذخیره کننده انرژق  D+فازق

براق بهینه کردن  (ISA)الگوریتم بهینه سازق قدرتمند جستجوق داخلي بیان گردیده است. همچنین 

پارامترهاق کنترل کننده معرفي شده است. ودر آخر فصل به معرفي سیستم دو ناحیه به هم پیوسته که 

 هرکدام از نواحي از دو واحد تولیدق حرارتي تشكیل یافته پرداخته شده است.

بر روق سیستم اعمال کنترل کننده پیشنهادق  از شبیه سازق و در فصل چهارم این پژوهش نتایج حاصل

 قدرت دو ناحیه اق آورده شده و نتایج حاصل از آن ، مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است.

و در فصل پنجم این پایان نامه نتایج گرفته شده از این پژوهش بیان شده و پیشنهادات الزم براق مطالعات 

 است. آینده ارائه گردیده

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش



 

 

ابتدا یک مرور کلي در ارتباط با هدف هاق کنترل بار فرکانس انجام شده و کلیاتي در در این فصل 

عناصر قدرت، توصیف حلقه هاق کنترلي، سیستم مورد آن ارایه شده است. بخش هاق بعدق به مدل سازق 

فرکانس سیستم در محیط سنتي اختصا  یافته است. در ادامه به محدودیت  -چند ناحیه اق و مدل بار

و باند راکد گاورنر نیز اشاره شده و درباره تاثیر آن به اختصار  هاق فیزیكي مانند محدودیت نرخ تولید

صحبت خواهد شد. پس از بیان این مباحث، در انتهاق فصل نیز با بررسي کارهاق انجام شده در مقاالت 

آنها اشاره ایج گرفته شده از تن وبه برخي مزایا و معایب  معتبر، به برخي کارها در این زمینه پرداخته و 

 است.شده 

 

 فرکانس -مفاهیم کلی کنترل بار -1-2

 به یک سیستم کنترلي اطالق مي شود که سه هدف عمده را تامین کند: (LFC)فرکانس  -کنترل بار

 . هرتز( 51 )مثالنگه داشتن فرکانس سیستم در مقدار اسمي و یا مقدارق نزدیک به مقدار اسمي  -1

 . مقدار صحیححفظ مقدار توان مبادله شده بین نواحي در یک  -2

 . مشخصمقدار  یکواحد در حفظ تولید هر  -3

فرکانس سیستم قدرت به توازن در تولید و مصرف توان حقیقي  بستگي دارد . یک تغییر دربار مصرفي در 

یک نقطه از سیستم ، تمام شبكه را به واسطه تغییر در فرکانس سیستم متأثر مي سازد . هر گونه عدم 

نجر به انحراف فرکانس از مقدار نامي مي شود . کنترل فرکانس وتولیدتوان به تعادل بین بار و تولید م

( است . از AGC( معروف است که مهمترین وظیفه کنترل اتوماتیک تولید )LFCفرکانس)-کنترل بار

کنترل کردن توان جارق شده در خطوط ارتباطي بین نواحي در مقدار مشخص برنامه  LFCاهداف مهم 

حي ، تحت تغییرات بار نواحي مختلف مي شود . در ااین عمل باعث کنترل فرکانس نوریزق شده است. 

صورت کمبود تولید دریک ناحیه ، شرکت هاق تولید برق در نواحي دیگر براق کمک به آن خواهند آمد . 

گیرق  انجام مي پذیرد . در این سیستم به وسیله اندازه LFCاین تعادل سازق بار و تولید به وسیله سیستم 



 

 

انحراف فرکانس از مقدار نامي و انحراف توان عبورق خطا ارتباطي از مقدار برنامه ریزق شده ، سیگنال 

( از روق این مقادیر محاسبه شده و سپس این سیگنال خطا به کنترل ACEخطاق کنترل ناحیه اق )

 .(Kundur . P,1994)کننده اعمال مي شود

با یک سرق نوسانات  ناحیه ، فرکانس سیستم دستخوش تغییر )همراهیک  در صورت تغییر ناگهاني بار در

باشد که با تنظیم سیگنال کنترلي توربین  . بنابراین مكانیزم فیدبک و کنترل باید به نحوقگذرا( مي شود

شود . دراین صورت در حالت ماندگار، تولید دقیقا مطابق با بار بوده   ها باعث تنظیم صحیح تولید ژنراتورها

 نواحي برابر با صفر است.  ACEتوان عبورق خط ارتباطي ، انحراف فرکانس ها و خطاق  ،

  مفاهیم حلقه های کنترلی فرکانس -2-2

بسته به مكانیزم نوع تولید ، توان حقیقي تولید شده یک ژنراتور به وسیله توان مكانیكي تولید شده توسط 

و...( کنترل مي شود .  گازق ، توربین آبي ، دیزل ژنراتورمانند توربین بخار، توربین  موتور محرک اولیه )

مثالً در مورد توربین هاق آبي یا بخار ، توان مكانیكي به وسیله باز یا بسته کردن شیرهاق تنظیم خروجي 

تولیدق وظیفه کنترل اولیه سرعت  واحد بخار یا جریان آب به توربین کنترل مي شود . گاورنر هر

مانطور که درادامه نشان داده خواهد شد این کنترل هاق اولیه براق تثبیت فرکانس )فرکانس( را دارد ه

کافي نبوده وحلقه کنترل فرکانس تكمیلي مورد نیاز است . حلقه تكمیلي به عنوان فیدبک انحرافات 

 فرکانس عمل  مي کند، در سیستم هاق واقعي این کنترل کننده دینامیكي معموالً یک انتگرال گیر ساده،

PI یا PID ستا. 

 کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت تک ناحیه ای -1-3

سیستم هاق قدرت ، طبیعت غیر خطي و متغییر با زمان دارند ، ولي به منظور آنالیز کنترل فرکانس در 

 تور و ولتاژ، . در مقایسه با دینامیک زاویه روحضور تغییرات بار، مدل ساده خطي سازق شده به کار مي رود

 



 

 

Family name:Khodaie                                                      Name:Hooshang 

Title of Thesis: Fuzzy P+ Fuzzy I+ Fuzzy D Controller Design Including SMES and 

CES for Load  Frequency Control 

Supervisor: Prof. Hosein Shayeghi         

Advisor: Prof. Behroz Mirzaei  

Graduate Degree M.Sc. 

Major:Electrical Engineering                                                Specialty:Power  

University: Mohaghegh Ardabili                                       Faculty: Technical Engineering 

Graduation date: 2016/01/02                                                Number of pages: 74 

Abstract: Load frequency control (LFC) is one of the most important issues in the 

designing and operation of the power systems and because the modern power systems are 

interconnected it finds special importance. The basic purpose of load frequency control 

(LFC) in power system is : preserve system frequency at nominal value(e.g. 60Hz) during 

normal operation and specially after the small signal disturbance such as load switching, 

preserve the power exchange between neighboring control areas in a large power system, 

preserve the production of each units in special value. Therefore in this thesis to increase 
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(CES) designed.  

The Proposed Controller in this thesis is based on fuzzy logic. This controller has 9 

adjustable parameters that powerful optimization algorithm based on internal search 

algorithm (ISA) is used with an objective function to adjust this parameters. Also, the 
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