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 در این مقاله یک کنترلکننده فازی.) معموالً در مزارع بادی متصل به خط انتقال جبران شدهسری اتفاق میافتد1SSR(  تشدید زیرسنکرون:چکیده
 با استفاده. طراحی میشود،)2DFIG( عصبی با توجه بهروش جدید میراسازی نوسانات زیر سنکرون توسط مبدلهای ژنراتورهای القایی از دوسوتغذیه
-عصبی بهروش سیستم استنتاج فازی- کنترلکننده فازی،) بهدستآمده در حاالت مختلف3SSRDC( از بهره بلوک میرایی کنترلکننده زیرسنکرون
عصبی طراحیشده موجب کاهش دامنه- کنترلکننده فازی.) آموزش داده شده و بر روی سیستم پیادهسازی میشود4ANFIS( عصبی تطبیقی
 از تحلیل ماندهها برای تشخیص نوع سیگنالها و محل.فراجهش و زمان نشست میرایی میشود و سبب بهبود پاسخ میراسازی نوسانات میگردد
 ناپایداری مود زیر سنکرون بهوسیله تحلیل.اعمال آن و از دیاگرام مکان هندسی برای طراحی بهره بلوک کنترل میرایی زیرسنکرون استفاده میشود
 شماره یک استفادهشده و شبیهسازی بهکمکIEEE  برای مطالعه از سیستم استاندارد تست.مقادیر ویژه و شبیهسازی حوزه زمان نشان داده میشود
. انجام میشودMATLAB نرمافزار
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Abstract: Sub-synchronous resonance usually occurs at the wind farms that connected to series compensated transmission lines. At
this paper, a neuro fuzzy controller is designed for the new method of damping sub-synchronous oscillations using doubly-fed induction
generator (DFIG) convertors. The adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) approach is used to train the proposed neuro fuzzy
controller according to the various values of the SSR damping controller (SSRDC) gain. It is shown that using the designed neuro
fuzzy controller improve the performance of the damping controller and decrease the overshoot and settling time of the oscillations.
The appropriate input signal for SSRDC and the optimum point to apply the output signal identified according to the residue-based
analysis in the system and its gain is determined based on the root-locus diagrams. instability due to SSR is shown by modal analysis
and time domain simulations. The IEEE first benchmark model is used in this study and simulations are done using MATLAB.
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 -1مقدمه
انرژی باد نسبت به سایر انرژیها بهدلیل پاک بودن ،قیمت ارزان و
تجدیدپذیر بودن توسعه بیشتری یافته است .توربینهای بادی با تبدیل
انرژی مکانیکی باد به انرژی الکتریکی ،میتوانند برق موردنیاز قسمتی از
شبکه را تأمین کنند .کاهش هزینهی ساخت توربینهای بادی و بهبود
عملکردی آن ،باعث توجه بیشتر سرمایهگذران به احداث مزارع بادی
شده است .امروزه در میان انواع فنّاوری توربینهای بادی ،ژنراتورهای
القایی از دوسوتغذیه بهدلیل کاهش تنش مکانیکی ،از بین بردن آلودگی
صوتی و قابلیت کنترلپذیری توان اکتیو و راکتیو توسط مبدلهای
پشتبهپشت بین استاتور متصل به شبکه و روتور ژنراتور القایی ،موارد
استفاده بیشتری پیدا کردهاند [ .]1در سال  2411حدود  1/6درصد
انرژی کل جهان از طریق انرژی باد تأمین شده است و پیشبینی میشود
در سال  2424حدود  12درصد انرژی کل دنیا از طریق توان باد تأمین
گردد [ .]2با توجه به این افزایش سطح تولید توان در مزارع بادی ،دو
راهحل کلی برای شبکههای انتقال میتوان در نظر گرفت ،اولی ساخت و
ایجاد خط انتقال جدید و دومی افزایش ظرفیت خطوط انتقالی که قبالً
احداث شدهاند .ایجاد خط انتقال جدید از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه
است؛ بنابراین از روش دوم یعنی افزایش ظرفیت انتقال بهکمک
جبرانسازی سری (بانکهای خازنی) استفاده میشود [ .]9برای انتقال
انرژی مزارع بادی میتوان از خطوط ولتاژ باالی  ACیا خطوط ولتاژ باالی
 DCاستفاده نمود .مطالعات نشان میدهد که انتقال توان با استفاده از
خطوط ولتاژ باالی  ACبرای فاصلههای باالی  214کیلومتر ارزانتر است،
اگر از خازن جبرانشده سری استفاده شود [ .]8شرکت  ABBطی
تحقیقاتی نشان داد که هزینه افزایش انتقال توان یک خط انتقال موجود
از  1944مگاوات به  2444مگاوات با استفاده از جبرانساز سری %34
کمتر از احداث یک خط انتقال جدید است [ .]1خازن سری معموالً در
وسط خط انتقال برای کاهش راکتانس بین بار و منبع قرار میگیرد و
باعث افزایش ماکزیمم توان قابلانتقال و کاهش تلفات میگردد .در این
شبکه الکتریکی ،خازن جبرانشده سری میتواند باعث ایجاد تشدید
زیرسنکرون شود [ .]6طبق گزارش کمیتهی مؤسسه مهندسان برق و
الکترونیک ( )IEEEدر سال  ،1341نوسانات زیر سنکرون بهصورت زیر
تعریف میشود [:]1
رزونانس زیرسنکرون شرایطی از یک سیستم قدرت است که در آن
شرایط ،شبکه الکتریکی با یک توربین ژنراتور در یک یا چند فرکانس
طبیعی از سیستم ترکیبی که کمتر از فرکانس سنکرون شبکه است،
تبادل انرژی میکنند .تشدید زیرسنکرون به دو دسته حالت گذرای
تشدید زیرسنکرون ( )5TAو حالت ماندگار تشدید زیرسنکرون تقسیم
میشود .حالت گذرای تشدید زیرسنکرون حین اغتشاشات در شبکه
(مانند خطای سهفاز به زمین) به وجود میآید .در خطوط انتقال سری
فرکانس نوسانات برابر فرکانس تشدید شبکه است که اگر این فرکانس

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

محل ژنراتور و توربین گردد .تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر آسیب
شفت توسط حالت گذرای تشدید زیرسنکرون ارائه نشده است [.]4 ،2
حالت ماندگار تشدِید زیرسنکرون به دو دسته تقسیم میشود ،اولی
خودتحریکی ناشی از ژنراتور القایی که از مقاومت منفی در فرکانس
زیرسنکرون به وجود آمده و دیگری تداخل پیچشی ( )6TIناشی از تبادل
انرژی بین توربین و شبکه  LCاست .در توربین-ژنراتورهای بادی ،شفت
واسط بین توربین-ژنراتور است .مدل مکانیکی تکجرمه نمیتواند
نوسانات الکترومکانیکی و پیچشی شفت را پیشبینی کند .ازاینرو شفت
واسط توربین-ژنراتور باید حداقل بهصورت دو جرمِ مدل شود تا این
نوسانات در سیستم ظاهر شوند [ .]3این نوسانات در صورت عدم
محافظت بهموقع سیستم الکتریکی ،نوسانات نامیرایی در سیستم به
وجود میآید که سبب آسیب رساندن به قسمتهایی از توربینهای بادی،
خط انتقال و ناپایداری کل شبکه میشود [ .]6اخیرًا دو رویداد مربوط
به  SSRدر مزارع بادی متصل به خط انتقال جبرانشده رخ داده است.
اولین حادثه ،در اکتبر سال  2443در سیستم شورای قابلیت اطمینان
برق جنوب تگزاس ( )7ERCOTبهصورت خطای تکفاز به زمین در خط
انتقال جبرانشده  981-kVبه ظرفیت  841-MWاتفاق افتاد .بعد از
خطا و پاکسازی آن ،توربین بادی به خط انتقالی با سطح جبرانسازی
 %14متصل شد ،افزایشولتاژ و تشدید زیرسنکرون بین کنترلکننده
ژنراتور توربینهای بادی و خازن سری خط انتقال باعث آسیب رساندن
به تجهیزات گردید .تحلیل اولیه تداخل کنترلی بین کنترلکننده توربین
بادی  DFIGو خازن سری را نشان میدهد که باعث ایجاد نوسانات ولتاژ
نامیرا گردیده است [ .]14حادثه دوم در جنوبغرب مینهسوتا اتفاق افتاد
که مزرعه بادی دارای توربینهای  DFIGبه ظرفیت  114–MWمتصل
به خط انتقال سری با سطح جبرانسازی اولیه  %64که با تغییر این
سطح جبرانسازی ،نوسانات زیرسنکرون افزایش یافت .گزارش این حادثه
تداخل کنترلی بین کنترلکننده توربین بادی  DFIGو خازن سری را
نشان میدهد [.]11
میراسازی نوسانات زیرسنکرون معموالً به کمک سیستم انتقال
انعطافپذیر جریان متناوب ( )8FACTSمانند خازن سری کنترلشده با
تریستور ( ،)9TCSCخازن سری کنترلشده با گیت (،)10GCSC
جبرانساز وار استاتیکی ( )11SVCو جبرانساز سنکرون استاتیکی
( )12STATCOMانجام میشود [ .]19 ،12روش دیگر ،استفاده از
مبدلهای توان در توربینهای بادی است که تنها برای توربینهایی که
دارای مبدل کنترلی هستند ،کاربرد دارد [ .]18-16کنترل مبدلها
راهحلی ارزانقیمت نسبت به تجهیزات میراسازی گرانقیمتی مانند
ادوات  FACTSاست .با توجه به اینکه ژنراتور القایی از دوسوتغذیه دارای
مبدل توان بین روتور و استاتور متصل به شبکه است ،قابلیت میراسازی
نوسانات زیرسنکرون با اضافه کردن یک سیگنال کنترلی کمکی را دارند.
این سیگنال میتواند سیگنال محلی مانند ولتاژ باس ،جریان خط انتقال،

نزدیک یکی از فرکانسهای طبیعی شفت ژنراتور باشد ،گشتاور بزرگی
به وجود خواهد آورد .این گشتاور بهطور مستقیم به نسبت اندازه نوسانات

سرعت روتور ،توان اکتیو یا راکتیو ژنراتور و غیره باشد .مبدل توان در

جریان وابسته است و میتواند موجب اِیجاد نوسانات پیچشی شدیدی در

 DFIGشامل مبدل سمت شبکه ( )13GSCو مبدل سمت روتور ()14RSC
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است که با یک لینک  DCبه هم متصل شدهاند [ .]19ساختار مبدل
سمت شبکه شبیه  STATCOMاست و قابلیت میراسازی نوسانات
زیرسنکرون را دارد .تفاوت بین  STATCOMو  GSCدر میزان میراسازی
نوسانات است [ .]11استفاده از کنترل مبدل برای میراسازی نوسانات
زیرسنکرون در مزارع بادی توسط خانم فن و همکارانش مطرح شد [.]11
در این مقاالت تنها قسمتهایی از مبدلهای  DFIGمورد بررسی قرار
گرفت [ .]11 ،18آقای محمدپور و همکارش در مقالهی بسیار کامل و
جامع تمامی قسمتهای مبدل  DFIGرا با سه سیگنال محلی سرعت
روتور ،توان اکتیو خط انتقال و ولتاژ خازن سری خط انتقال بهعنوان
ورودی کنترلکننده  SSRDCمورد بررسی قرار دادند .ایشان نشان دادند

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

 -2مدلسازی اجزای سیستم موردمطالعه
 -1-2سیستم قدرت موردمطالعه
سیستم موردمطالعه در شکل  1نشان داده شده است که یک مزرعه
بادی دارای ژنراتور القایی از دوسوتغذیه به یک خط انتقال سری
جبرانشده در سیستم تست استاندارد شماره یک )15FBM( IEEE
متصل میشود [ .]11در این سیستم ،مزارع بادی  DFIGدور از ساحل
با توان ( 100MWبهصورت  14واحد توربین بادی با توان  )2MWبه یک
باس بینهایت با ولتاژ  161kVبهصورت سری با خط انتقال قرارگرفته
است.

که از سیگنال روتور و توان خط انتقال برای میراسازی نوسانات
زیرسنکرون بهعنوان سیگنال ورودی کنترلکننده نمیتوان استفاده کرد.
همچنین ،تمامی نقاط کنترلکننده سمت شبکه زمانی که از ولتاژ خازن
خط انتقال استفاده میشود ،برای اعمال  SSRDCمناسب است [.]16
در سیستم موردمطالعه سرعت باد و سطح جبرانسازی بهعنوان
ورودی سیستم ممکن است بهطور مرتب تغییر کند؛ بنابراین در هر
مرحله نیاز به طراحی بهره کنترلکننده میرایی زیرسنکرون از طریق
دیاگرام مکان هندسی است که نویسندگان مقاالت قبلی ،در کار خود
تنها یکبار تغییر در شرایط سیستم را در نظر گرفتند .پژوهش حاضر
ادامهدهنده کار دو نویسنده قبل بوده و با اضافه کردن کنترلکننده فازی
عصبی تمامی حالتهای سیستم را پیشبینی میکند و با پایدار
نگهداشتن سیستم ،پاسخ میراسازی را بهبود میبخشد .همچنین،
سیگنال جریان خط انتقال بهعنوان سیگنال کنترل ورودی جدید به تمام
نقاط مبدل اعمال کرده و نتایج بیان میگردد .برای این کار ابتدا اجزای
سیستم موردمطالعه را مدلسازی کرده و سپس مقادیر ویژه سیستم
حول نقطه تعادلاش به دست میآید .بهکمک جدول عامل مشارکت
مودهای سیستم تشخیص داده میشود .از هر دو روش تحلیل مقادیر
ویژه و شبیهسازی حوزه زمان برای نشان دادن ناپایداری مود زیرسنکرون
استفاده میشود .از تحلیل ماندهها برای تشخیص سیگنال مناسب و محل
اعمال و از دیاگرام مکان هندسی برای طراحی بهره کنترلکننده میرایی
زیرسنکرون استفاده میشود .بهکمک بهرههای بهدستآمده در حالت
مختلف ،یک کنترلکننده فازی-عصبی برای تمامی حالتهای سیستم
طراحی و پیادهسازی میشود.
در بخش دوم نحوهی مدلسازی کلی مزرعه بادی دارای ژنراتور
القایی از دوسوتغذیه متصل به خط انتقال سری بیان میشود و ناپایداری
مود زیر سنکرون به کمک تحلیل مقادیر ویژه و شبیهسازی حوزه زمان
نشان داده میشود .در بخش سوم نحوه انتخاب سیگنال و طراحی
کنترلکننده برای سیگنال جریان خط انتقال و ولتاژ خازن سری خط
انتقال بیان میشود .در بخش چهارم نحوه طراحی کنترلکننده فازی-
عصبی و نتایج شبیهسازی آن نشان داده شده و درنهایت در بخش پنجم
نتیجه حاصل از این مطالعه بیان میگردد.
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شکل  :1دیاگرام تکخطی سیستم موردمطالعه

در این سیستم از مدل مرتبه  6برای ژنراتور القایی ،مدل مرتبه 9
برای سیستم دو جرمی شفت توربین بادی ،مدل مرتبه  8برای خط
انتقال الکتریکی ،مدل مرتبه  8برای مبدل سمت شبکه ،مدل مرتبه 8
برای مبدل سمت روتور و مدل مرتبه یک برای بیان مدلسازی لینک
 DCاستفاده شده است ،جزئیات مدلسازی بهطور کامل در مرجع [،19
 ]14بیان شده است .ماتریس فضای حالت اجزای سیستم ،بهطور خالصه
در پیوست  1بیان شده است .با اتصال اجزای شبکه به یکدیگر ،یک
سِیستم مرتبه  22خواهیم داشته که مطالعات روی این سیستم انجام
میشود .شکل  2بلوک دیاگرام و نحوه ارتباط کلی سیستم موردمطالعه
را نشان میدهد .مقادیر پارامتر سیستم در پیوست  2بیان شده است.
Vqs
qs,Vds
ds

Tee
Shaft

DFIG
Converter

DC
LINK

VDC
DC

Prr

and
Interface

Pgg

Between
Network

iqr
qr,idr
dr
iqs
qs,ids
ds

System

Induction
Machine

Vqr
qr,Vdr
dr
Vcq,Vcd
iqlql,idldl

Transmission
Line

EB

شکل  :2نحوه ارتباط کلی اجزای سیستم موردمطالعه

 -2-2مدلسازی دینامیک توربین بادی
گشتاور تولیدی باد بر روی شفت توربین که از طریق سرعت باد ()V
ایجاد میشود ،از رابطه زیر میتوان به دست آورد [:]19
()1

2
2
0.5  R C PV 
P
T   
m
m
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 Pتوان باد ( T ،)Wگشتاور باد (  ،)N.mچگالی هوا ( R ،)Kg.m-3شعاع
روتور توربینهای بادی ( m ،)mسرعت مکانیکی زاویه ( )Rad/sاست.
زاویه پیچشی برابر صفر و شعاع روتور برابر  244فوت در نظر گرفته شده
است .برای به دست آوردن ماکزیمم توان تولیدی در مزارع  DFIGاز
روش ردیابی حداکثر توان ( )16MPPTاستفاده میشود .در شکل  9توان
باد بهازای سرعت شافت توربین برحسب پریونیت برای سرعتهای
متفاوت با منحنی ردیابی حداکثر توان نشان داده شده است .در این
نمودار بهازای سرعتهای مختلف باد ،توان مرجع و سرعت مناسب به
دست میآید [.]19

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

سمت شبکه مطابق شکل  1ولتاژ لینک  DCو ولتاژ ترمینال ژنراتور القایی
را تنظیم میکند .مبدل سمت شبکه و روتور ایدهآل (تلفات کلید زنی
نداریم) در نظر گرفته میشود و قابلیت عبور توان و پهنای باند نامحدود
را دارند و میتوانند توان را بدون ذخیره کردن انرژی انتقال دهند .پهنای
باند نامحدود بدین معنی که فرکانس کلید زنی باال و عملکرد بهاندازه
کافی سریع در مقایسه با سایر قسمتهای سیستم را دارد .در تحقیق
حاضر توان راکتیو را ثابت و برابر صفر (برای کار در ضریب قدرت واحد)
در نظر گرفته میشود [.]14

شکل  :4کنترلکننده سمت روتور

شکل  :3توان مکانیکی بهازای سرعت روتور برای سرعتهای
متفاوت باد

در شکل  9در یک سرعت باد مشخص ،توان خروجی توربین در یک
مقدار سرعت روتور خاص که سرعت بهینه نامیده میشود ،به مقدار
ماکزیمم خود میرسد .جدول  1نشاندهنده سرعت شفت روتور و توان
مکانیکی بهازای چندین سرعت مختلف با توجه به شکل  9است.
جدول  :1سرعت روتور و توان مکانیکی با توجه به شکل 6
12

11

14

3

4

1

1/21

1/11

1/41

4/31

4/41

4/11

)m(p.u

)V(m/s

شکل  :5کنترلکننده سمت شبکه
جدول  :2مقادیر حالت ماندگار متغیرهای سیستم بهازای
سطحجبران سازی  %33و سرعت باد  7متربرثانیه
iqs0 -7/2706
r0
7/0077

1/6

1/21

4/31

4/63

4/83

4/92

)Pm(p.u

7/0077

Ttg0

7/7600

ids0

1/24

1/43

4/3

4/19

4/14

4/89

)Tm(p.u

7/7777

iq0s0

7/7777

id0s0

7/8609

iql0

7/2000

iqr0

 -3-2مدلسازی کنترلکننده DFIG

-7/7000

ids0

7/0068

idr0

امروزه تکنیکهای متعددی با درجه پیچیدگی متفاوت جهت کنترل
توان و گشتاور ماشین القایی مطرح شده است .رایجترین روشها
عبارتاند از روشهای کنترل اسکالر که بیشتر در کنترل ماشین القایی
در وضعیت موتوری بهکار میروند ،روش کنترل برداری ( ،)17VCروش
کنترل مستقیم گشتاور ( )18DTCو روش کنترل مستقیم توان ()19DPC
که پرکاربردترین روشها برای کنترل ژنراتور القایی دوسوتغذیه ()DFIG
است که کلیه این روشها ،مبتنی بر جهتیابی شار استاتور و یا روتور
میباشند [ .]24 ،13کنترلکنندههای  DFIGبه دو قسمت کنترلکننده
سمت روتور و کنترلکننده سمت استاتور تقسیم میشود .در این مقاله
از روش  VCاستفادهشده که کنترلکنندههای  GSCو  RSCهرکدام 8
متغیر حالت به سیستم اضافه میکند .کنترلکننده سمت روتور مطابق
شکل  8گشتاور الکتریکی و توان راکتیو را تنظیم میکند و کنترلکننده

7/7677

Serial no. 83

m0

Vqc0

7/0077

7/0600

*iqg0

7/0006

Vdc0

-7/7608

*idg0

7/0200

Vqr0

0/0009

Vqg0

-7/7007

Vdr0

-7/0260

Vdg0

7/2000

*iqr0

0677

VDC0

7/0068

*idr0

 -4-2بهدست آوردن نقاط تعادل سیستم

نقطه تعادل نقاطی هستند که در آن نقاط ،کلیه مشتقات  X1تا
 Xnهمزمان صفر میشود .این نقاط مکانهایی با سرعت صفر را بر
روی مسیر حالت (مجموعه نقاطی که بهوسیله حالت سیستم به
هنگام حرکت سیستم در فضای حالت رسم میشود) تعریف
میکند [ .]21اگر سیستم خطی باشد ،تنها یک نقطه تعادل داریم
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اما اگر سیستم غیرخطی باشد ،ممکن است بیش از یک نقطه
تعادل داشته باشیم .با قرار دادن مشتقهای متغیر حالت برابر صفر
و حل معادالت غیرخطی میتوان نقاط تعادل سیستم مرتبه  22را
بهدست آورد .جدول  2نقاط تعادل بهدستآمده بهازای سطح
جبرانسازی  %94و سرعت باد  1متربرثانیه را نشان میدهد.

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

فوقسنکرون ،الکترومکانیکی و شفت سیستم ندارد ،در جدول  8از آوردن
آن صرفنظرکردهایم.
جدول  :4ضرایب مشارکت سیستم به ازای سطح جبرانسازی %75
و سرعت باد  7متربرثانیه
مود زیر
سنکرون
)(λ1,2
3/264

مود فوق
سنکرون
)(λ3,4
3/216

مود
الکترومکانیکی
)(λ5,6
3/245

مود شفت
سیستم
)(λ7,8
4/442

متغیر حالت

محور  dجری ان
استاتورids-

3/193

3/163

3/213

3/319

محور صفر جریان
استاتورi0s-

4/444

4/444

4/444

4/444

محور  qجری ان
روتورiqr-

3/252

3/231

3/225

4/449

محور  dجری ان
روتورidr-

3/126

3/149

3/252

4/128

محور صفر جریان
روتورi0r-

4/444

4/444

4/444

4/444

م حور  qو لت اژ
خازن س ری خط
انتقالvcq-

4/421

4/414

4/444

4/444

 -5-2مقادیر ویژه سیستم
فضای حالت کلی سیستم مدلشده حول نقطه تعادلاش (با توجه به
سرعت باد و سطحجبران سازی) بهکمک دستور  linmodدر متلب
استخراج میشود [ .]22از روی فضای حالت کلی سیستم 22 ،مقدار
مقادیر ویژه با توجه به مرتبه سیستم به دست میآید .جدول 9
نشاندهنده مقادیر ویژه سیستم بهازای سطح جبرانسازی  %11و سرعت
باد  1متربرثانیه است .از  λ1تا  λ12مودهای مختلط سیستم و از  λ13تا
λ22مودهای غیرنوسانی سیستم میباشند .مود  λ1,2را مود زیرسنکرون،
 λ3,4مود فوقسنکرون λ5,6 ،مود الکترومکانیکی λ7,8 ،مود شفت سیستم،
λ9,10مود فرکانس باالی سیستم و  λ11,12مود کنترلکننده سیستم
نامگذاری میشود .مقادیر حقیقی تمامی مودها بهجز مود زیرسنکرون
منفی است و ناپایداری این مود را نشان میدهد.
جدول  :3مقادیر ویژه سیستم به ازای جبرانسازی  %75و سرعت
باد  7متربرثانیه
مقادیر ویژه

مود
λ15

+0/472±j060/60

مود
λ1,2

-7/077

λ16

-2/7800±j262/68

λ3,4

-7/708

λ17

-8/0002±j89/92

λ5,6

-80/90

مقادیر ویژه

محور  qجری ان
استاتورiqs-

م حور  dو لت اژ
خازن س ری خط
انتقالvcd-
محور  qجری ان
خط انتقالilq-

-7/776

λ18

-0/0060±j0/0806

λ7,8

-67/80

λ19

-000/9±j6098/6

λ9,10

محور  dجری ان
خط انتقالild-
سرعت توربین-

-08/86

λ20

-7/700±j7/0760

λ11,12

-7/777

λ21

-0098/2

λ13

m

-7/777

λ22

-078/0

λ14

 -6-2عامل مشارکت
تشخیص مودها به کمک عامل مشارکت انجام میشود ،عامل مشارکت
اندازهگیری نسبت مشارکت هر متغیر حالت در هر مود (مقادیر ویژه)
سیستم را فراهم میکند .اندازه عامل مشارکت متغیر حالت  jthدر مود
 ithدر سیستم بهصورت زیر است [:]18

()2

 ji ij
P ji  n
 

k 1 jk kj

که در آن  Pjiضریب مشارکت n ،تعداد متغیرهای حالت  ،و  بردار
ویژه راست و چپ است .در جدول  8عامل مشارکت بزرگتر در هر ستون
پررنگتر شده که میزان تأثیر متغیرهای حالت بر روی هر مود را نشان
میدهد .با توجه به اینکه متغیرهای حالت کنترلکننده سمت شبکه و
سمت روتور (هشت متغیر حالت) تاثیری بر مودهای زیرسنکرون،

Serial no. 83

4/429

4/421
4/421
4/444

4/469

4/418
4/411
4/444

4/444

4/444
4/444
4/444

4/441

4/444
4/444
4/449

سرعت روتور-

4/444

4/444

4/444

3/325

گش تاور بین دو
جرمTtg-

4/444

4/444

4/444

3/377

ول تاژ لی نک DC
مبدلهاVDC-

4/444

4/444

4/444

4/444

r

طبق جدول  8مود  λ7,8به سرعت روتور ( )rو گشتاور مکانیکی
بین دو جرم ( )Ttgوابسته است و آن را مود شفت سیستم مینامند .مود
 λ5,6به جریانهای روتور و استاتور وابسته است ،یعنی به قسمت الکتریکی
ژنراتور وابسته است .با توجه به جدول  1بهازای سرعت باد  1متربرثانیه
فرکانس سرعت شفت برابر  4/11پریونیت یا  81هرتز است؛ بنابراین
محدوده مکمل فرکانس سرعت شفت توربین باید نزدیک فرکانس
الکترومکانیکی سیستم باشد .با توجه به قسمت موهومی مودها تنها مود
 -8/0002±j89/92در محدوده این فرکانس ( )64-)34/46÷2𝜋(=88/91قرار
میگیرد ،این فرکانس با فرکانس شفت توربین یعنی  81هرتز منطبق
است (در جدول  1مقدار سرعت شفت توربین در سرعت  1متربرثانیه
برابر  4/11پریونیت یا  81هرتز است) .بهدلیل اینکه این مود هم به
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قسمت مکانیکی (سرعت شفت توربین) و هم به قسمت الکتریکی
(جریانهای روتور و استاتور) مربوط است ،آن را مود الکترومکانیکی
مینامند .فرکانس طبیعی ( )fnسیستم برابر است با [:]6
K Xc

()9

X

fn  fs

 Kسطح جبرانسازی  X ،راکتانس دیدهشده از شین بینهایت و
راکتانس خازن خط انتقال است .طبق رابطه ( )9و جایگذاری پارامترهای
سیستم در سطح جبرانسازی  ،%11فرکانس طبیعی برابر  84/24هرتز
به دست میآید .مکمل فرکانس طبیعی مود زیرسنکرون برابر  13/62و
مکمل فرکانس طبیعی مود فوقسنکرون برابر  33/12است؛ بنابراین
بهترتیب  λ1,2و  λ3,4در محدوده مود زیرسنکرون و فوقسنکرون قرار
میگیرد.
شکل  6نشاندهنده ولتاژ استاتور ژنراتور ( ،)Vsولتاژ لینک DC
( )VDCو توان راکتیو ( )QSبرای زمانی که سرعت باد  1متربرثانیه و سطح
جبرانسازی در لحظه  4/1ثانیه از  %21به  %11میرسد .همانطور که
از شکل مشخص است در لحظه راهاندازی سیستم پایدار است و در لحظه
 4/1ثانیه با افزایش سطح جبرانسازی ،سیستم ناپایدار میشود و
خودتحریکی ناشی از ژنراتور القایی ) (IGرخ میدهد .علت این نوسانات
این است که در شروع شبیهسازی سیستم برای سطح جبرانسازی کم
سیستم در ناحیه پایدار قرار دارد و با یک اغتشاش کوچک ،سیستم در
ناحیه دیگری قرار میگیرد که مود زیرسنکرون ناپایدار است.
Xc

شکل  :7بلوک دیاگرام کنترلکننده میرایی زیر سنکرون

کنترلپذیری سیستم نقش بسیار مهمی در طراحیها دارد .با توجه
به اینکه سیستم ما کامالً کنترلپذیر است ،بنابراین با طراحی یک بهره
ساده کنترلی میتوان بر روی تمامی مودهای سیستم تأثیر گذاشت .پس
بهکمک این بلوک بدون اینکه پایداری سایر مودهای سیستم کاهش یا
ناپایدار شوند ،میتوان مود زیرسنکرون را پایدار کرد .مطابق شکل  4و
شکل  3بهترتیب خروجی کنترلکننده میرایی زیرسنکرون به
جمعکنندههای مبدل سمت روتور (از  ARSCتا  )FRSCو سمت شبکه (از
 AGSCتا  )FGSCبهازای سیگنالهای ورودی جریان خط انتقال و ولتاژ
خازن سری اضافه میکنیم .بهترین سیگنال و محل اعمال آن را بهکمک
آنالیز ماندهها تشخیص داده میشود .اگر فرض کنیم تابع تبدیل حلقه
باز سیستمی که دارای یک قطب است بهصورت زیر باشد [:]16
Ri

()8

S  i

G a (s ) 

که  Riمانده مقدار ویژه  iام است و از رابطه ( )1به دست میآید.
C  B
i i

()1

i

R

 iو   iمقادیر ویژه سمت راست و چپ هستند .تابع حلقه بسته
سیستم با فیدبک منفی  KSSRبهصورت زیر است [:]16

()6

شکل  :6ولتاژ استاتور ژنراتور ( ،)Vsولتاژ خازن لینک  )VDC( DCو
توان راکتیو ( )QSبرای سرعت باد  7متربرثانیه و تغییر سطحجبران
سازی

 -7-2طراحی کنترلکننده و نحوه انتخاب سیگنال
بلوک دیاگرام  SSRDCرا میتوان بهصورت شکل  1نشان داد ،این بلوک
شامل یک فیلتر واش اوت (باالگذر) و یک بهره کنترلکننده است .بهره
پایدارساز  KSSRمقدار میرایی ایجادشده را تعیین میکند و وظیفه فیلتر
واش اوت حذف اثر تغییرات فرکانس پایین در ورودی کنترلکننده است.
مقدار  Tمعموالً بین  1تا  24ثانیه است که در این مقاله  Tبرابر 1
ثانیه انتخاب میشود [.]6

Serial no. 83

Ri
s  a  k
R
SSR i



) G a (s
) 1  kG a (s

Gca (s ) 

با به دست آوردن ریشه مخرج تابع تبدیل حلقه بسته و انتقال ریشه تابع
تبدیل حلقه باز به سمت چپ ،اختالف مقدار ویژه دو تابع حلقه بسته و
حلقه باز بهصورت زیر به دست میآید:
()1

i

  K SSR R

رابطه ( )1تأثیر ماندهها بر روی ریشه حلقه بسته سیستم را نشان
میدهد .اگر اندازه ماندهها بزرگ باشد ،بهره کوچکتری برای سیستم
کنترل فیدبک موردنیاز است .از تحلیل مانده در این تحقیق برای
تشخیص نوع سیگنال محلی و محل مناسب اعمال آن استفاده میشود.
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شکل  :2کنترلکننده سمت روتور

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

ناپایدار یا پایداری آنها کاهش یابد .شکل  14دیاگرام مکان هندسی را
برای زمانی که جریان خط انتقال بهعنوان سیگنال ورودی به  ARSCاعمال
میشود .در این مقاله عالمت  قطبهای حلقه باز و عالمت  قطبهای
حلقه بسته سیستم را در دیاگرام مکان هندسی نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میکنید مود  SSRدر حلقه باز ناپایدار است و بهکمک
کنترلکننده  SSRDCو بهره  KSSR=1/28e+46مود زیرسنکرون با
نسبت میرایی  %6به سمت چپ صفحه منتقل میشود؛ اما پایداری مود
فوقسنکرون و الکترومکانیکی کاهش مییابد ،علت آن این است که طبق
جدول  1عالمت مانده مود زیرسنکرون مخالف عالمت مود فوقسنکرون
و مود الکترومکانیکی است .با توجه به اینکه اندازه مانده مود
الکترومکانیکی بزرگتر است ،بنابراین افزایش بهره باعث کاهش پایداری
بیشتر این مود میشود .برای نقاط  BRSCو  DRSCهم رسم دیاگرام مکان
هندسی ناپایداری را نشان میدهد که از آوردن نمودارهای مکان هندسی
در این حالت صرفنظر کردهایم.

شکل  :13دیاگرام مکان هندسی جریان خط بهعنوان سیگنال
کنترلی ورودی به ARSC

شکل  :9کنترلکننده سمت استاتور
 -3تحلیل و طراحی SSRDC
 -1-3سیگنال جریان خط انتقال بهعنوان ورودی SSRDC

جدول  1نشاندهنده اندازه و زاویه مانده مودهای زیرسنکرون،
فوقسنکرون ،الکترومکانیکی و شفت سیستم هنگامیکه جریان خط
انتقال بهعنوان سیگنال کنترل ورودی انتخاب شده و بلوک کنترلی
 SSRDCبه نقاط مختلف کنترلکننده سمت روتور (از  ARSCتا  )FRSCو
سمت استاتور (از  AGSCتا  )FGSCاعمال میشود .با توجه به جدول 1
نقاط  BRSC ،ARSCو  DRSCمقدار ماندههای مود زیرسنکرون بسیار کوچکی
دارند ،بنابراین به بهره بسیار بزرگی برای انتقال مود زیرسنکرون به سمت
چپ موردنیاز است .همچنین ،زاویه مود  SSRمخالف سایر مودها است؛
بنابراین ممکن است در این نقاط با بهره بسیار باال ،سایر مودهای سیستم

Serial no. 83

برای سایر نقاط کنترلکننده سمت روتور و سمت شبکه اگر جریان
خط انتقال را بهعنوان ورودی  SSRDCانتخاب کنیم ،بهره کوچکتری
برای انتقال مود زیرس نکرون از س مت راس ت ص فحه به س مت چپ
ص فحه نس بت به حالت قبلی نیاز دارد ،زیرا ماندههای آنها بزرگتر
اس ت .با پا یداری مود زیرس نکرون ،ممکن اس ت پا یداری مود
فوق سنکرون ،مود الکترومکانیکی و مود شفت سی ستم کاهش یا کالً
ناپایدار ش ود ،چون مطابق جدول  1پالریته مانده زیرس نکرون مخالف
پالریته سایر مودها است .بهعنوانمثال طبق جدول  1اگر از نقطه ERSC
بهعنوان سیگنال کنترل ورودی ا ستفاده کنیم ،با توجه به اینکه عالمت
مانده مود فوقسنکرون و مود الکترومکانیکی ،منفی است ،امکان کاهش
پایداری یا ناپایداری این مود وجود دارد .بهکمک دیاگرام مکان هندسی
حالت ورودی  ERSCرا در ش کل  11بررس ی میکنیم .همانطور که
مش اهده میکنید ،مود زیرس نکرون پایدار ش ده ولی پایداری مود
الکترومکانیکی کاهش و مود فوقسنکرون کامالً ناپایدار میشود.
حال بهکمک بهره طراحیشده در دیاگرام مکان هندسی
( )KSSR=4/33و اضافه کردن بلوک دیاگرام  SSRDبه سیستم
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موردمطالعه ،تأثیر جریان خط انتقال بهعنوان سیگنال ورودی به ERSC

را در میراسازی نوسانات زیرسنکرون ( )IL-ERSCو شبیهسازی حوزه
زمان را در شکل  12مشاهده میکنیم .در  4/21ثانیه اول بعد از لحظه
 4/1ثانیه ،نوسانات سیستم میرا میشود ،اما بعد از  4/11ثانیه ،نوسانات
ناپایدار دیگری در سیستم ظاهر میشود.

میشود ،صحت و درستی عملکرد کنترلکننده را تائید میکند .درنتیجه
جریان خط انتقال سیگنال کنترلی مناسبی برای هیچکدام از نقاط مبدل
سمت شبکه و سمت روتور نیست.

شکل  :11دیاگرام مکان هندسی جریان خط بهعنوان سیگنال
کنترلی ورودی به ERSC

شکل  :12شکل موج ولتاژ خازن لینک  )VDC( DCو گشتاور

فرکانس این نوسان در محدوده فرکانس مود فوقسنکرون است که
با توجه به دیاگرام مکان هندسی شکل  11که مود فوقسنکرون ناپایدار

الکتریکی ( )Teزمانی که جریان خط انتقال بهعنوان سیگنال
کنترلی ورودی به ERSC

جدول  :5تحلیل مانده مودهای سیستم در سرعت باد  7متربرثانیه و سطح جبرانسازی  %75زمانی که جریان خط انتقال به کنترلکننده
میرایی زیرسنکرون اعمال میشود
مود الکترومکانیکی

مود فوق سنکرون

مود زیر سنکرون

9/91-44 ∠ 12/113°

1/444e-46 ∠ -118/23°

2/144e-41 ∠ -111/64°

8/33e-46 ∠ 23/99°

IL as
ICS
ARSC

3/196e-41 ∠14/83°

4/41138 ∠ -161/91°

4/44211 ∠ 111/41°

4/4483 ∠ 24/441°

BRSC

مود شفت

4/29914∠ -142/34°

114/81∠26/498°

28/116 ∠ 1/99°

846/11 ∠-114/91°

CRSC

9/31e-41 ∠ -194/91°

1/361e-46 ∠ 46/82°

2/2411e-41∠ 16/38°

1/946e-46 ∠ -31/81°

DRSC

4/44413 ∠ 182/98°

4/411244 ∠ -46/82°

4/41314 ∠ -33/8°

4/41114 ∠ 144/6°

ERSC

4/3998∠ 11/46°

183/84 ∠ 111/34°

28/146 ∠ 46/24°

841/61∠ -61/93°

FRSC

8/416e-41 ∠ 61/61°

4/44214 ∠ -11/36°

4/41231 ∠ -166/16°

4/44311∠ 12/19°

AGSC

4/444819 ∠ 14/89°

4/42141 ∠ -11/64°

4/1231 ∠ -166/1°

4/4311 ∠ 12/16°

BGSC

2/83e-41 ∠ 164/94°

4/4132 ∠ 96/44°

4/1218 ∠ -118/89°

4/46318 ∠ 11/42°

CGSC

4/44441 ∠ -129/36°

4/4618 ∠ -111/84°

4/6111 ∠ 163/91°

4/14431 ∠ 1/46°

DGSC

4/4444 ∠ -113/24°

1/411 ∠ -111/11°

6/111 ∠ 163/82°

1/443 ∠ 1/29°

EGSC

4/44419 ∠-21/23°

4/149 ∠ -198/84°

6/88 ∠ 114/14°

6/11 ∠ 88/23°

FGSC

 -2-3سیگنال ولتاژ خازن خط انتقال بهعنوان ورودی SSRDC

الکترومکانیکی (در مورد  ARSCزاویه مود شفت هم پالریته مخالف دارد)

نشاندهنده اندازه و زاویه مانده مودهای زیرسنکرون،

است؛ بنابراین انتظار داریم با افزایش بهره مود زیرسنکرون ،مود

فوقسنکرون ،الکترومکانیکی و شفت سیستم هنگامیکه ولتاژ خازن خط

الکترومکانیکی ناپایدار یا پایداری آنها کاهش یابد .برای نقاط ،BRSC

انتقال بهعنوان سیگنال کنترل اعمال میشود .با توجه به جدول  6نقاط

 ERSC ،CRSCو  FRSCاگر ولتاژ خازن انتقال بهعنوان ورودی

 ARSCو  DRSCمقدار ماندههای مود زیرسنکرون بسیار کوچک است،

انتخاب شود ،بهره کوچکتری برای انتقال مود زیرسنکرون از سمت

بنابراین به بهره بسیار بزرگی برای انتقال مود زیرسنکرون بهسمت چپ

راست صفحه بهسمت چپ صفحه نسبت به حالت قبلی موردنیاز است،

موردنیاز است .همچنین ،زاویه پالریته مود زیرسنکرون مخالف مود

زیرا ماندههای آنها بزرگتر است .ولی با توجه مخالف بودن پالریته مود

جدول 6

Serial no. 83

SSRDC
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زیرسنکرون و الکترومکانیکی ،ممکن است با افزایش بهره مود

نقاط مبدل سمت روتور برای سیگنال کنترل ورودی ولتاژ خازن مناسب

الکترومکانیکی ناپایدار یا پایداری آن کاهش یابد .درنتیجه هیچکدام از

نمیباشند.

جدول  :6تحلیل مانده مودهای سیستم در سرعت باد  7متربرثانیه و سطح جبرانسازی  %75زمانی که ولتاژ خازن سری خط انتقال به
کنترلکننده میرایی زیرسنکرون اعمال میشود
مود شفت

مود الکترومکانیکی

مود فوق سنکرون

مود زیر سنکرون

1/982e-44 ∠ 14/84°

9/448e-46 ∠ 112/11°

1/144e-41 ∠ -8/943°

2/491e-46∠ -24/1°

VC as
ICS
ARSC

9/61e-41 ∠ -8/19°

4/42439 ∠ 169/13°

4/441141 ∠ -6/21°

4/42444 ∠ -13/861°

BRSC

4/43981∠-31/213°

244/4 ∠ 21/416°

18/81 ∠ -118/19°

216/91 ∠ -114/33°

CRSC

1/161e-41 ∠ -128/6°

9/4468e-46 ∠ 12/616°

1/246e-41 ∠ -141/12°

9/41e-46 ∠-34/41°

DRSC

4/444294 ∠184/1°

4/423624 ∠ -48/46°

4/441248 ∠ 14/198°

4/42346∠ 33/31°

ERSC

4/9198 ∠ 64/421°

241/24 ∠ 111/64°

18/43 ∠ -31/14°

216/39 ∠ -62/41°

FRSC

1/691e-41 ∠ 11/89°

4/44199 ∠ 14/14°

4/48286 ∠ 11/91°

4/44143 ∠ 11/31°

AGSC

4/444161 ∠ 16/24°

4/41994 ∠ 3/43°

4/8268 ∠ 11/822°

4/41434 ∠ 12/18°

BGSC

3/348e-46 ∠ 1/118°

4/44339 ∠ 91/46°

4/8211 ∠ 24/14°

4/49383 ∠ 11/24°

CGSC

4/44498 ∠ -114/24°

4/4181 ∠ -26/11°

4/9446 ∠ 12/63°

4/8844 ∠ 8/946°

DGSC

4/44919 ∠ -119/8°

4/1814 ∠-113/11°

9/4469 ∠ 12/68°

8/8442 ∠ 8/61°

EGSC

4/44421 ∠-11/19°

4/8411 ∠ -192/6°

9/1688 ∠ 9/16°

9/8148 ∠ 89/61°

FGSC

از نقاط  AGSCتا  CGSCمطابق جدول  6پالریته تمامی مودها مشابه
مود زیرسنکرون است؛ بنابراین با افزایش پایداری مود زیرسنکرون،
پایداری سایر مودهای سیستم افزایش پیدا میکند .شکل 19
نشاندهنده دیاگرام مکان هندسی به نقطه  AGSCبهازای سیگنال کنترل
ورودی ولتاژ خازن خط انتقال است .بهازای بهره  KSSR=1381/4مود
زیرسنکرون با نسبت میرایی  %6پایدار و سایر مودهای سیستم پایدارتر
میشوند.

نقاط از  AGSCتا  CGSCبیشتر است .درنتیجه به بهره کنترلکننده
کوچکتری برای پایداری سیستم نیاز است.
شکلهای  18تا  16نشاندهنده دیاگرام مکان هندسی به نقاط
 EGSC ،DGSCو  FGSCبهازای سیگنال کنترل ورودی ولتاژ خازن خط انتقال
است.
شکل  11نشاندهنده حالت نوسانات زیر سنکرون ( )SSRو
میراسازی نوسانات زیر سنکرون بهکمک سیگنال کمکی اضافهشده به
( EGSCخط توپر) است .این شکل موج ،صحت و درستی عملکرد
کنترلکننده طراحیشده و روش مورداستفاده را نشان میدهد.
شکل  14نشاندهنده مقایسه سیگنالهای  EGSC ،DGSCو
 FGSCزمانی که ولتاژ خازن بهعنوان سیگنال کنترل ورودی اعمال
میشوند .شکل موجها تقریبًا مشابه و نزدیک بههم است ،اما با توجه به
اینکه  EGSCبهره کمتری الزم دارد ،مناسبتر است.

شکل  :13دیاگرام مکان هندسی ولتاژ خازن سری خط انتقال
بهعنوان سیگنال کنترلی ورودی به ARSC

از نقاط  DGSCتا  FGSCمطابق جدول  6پالریته تمامی مودها بهجز
مود الکترومکانیکی و مود شفت سیستم ،مشابه مود زیرسنکرون است .با
توجه به اینکه اندازه مانده مود الکترومکانیکی و شفت سیستم در مقایسه
با اندازه مانده مود زیرسنکرون و فوقسنکرون کوچک است؛ بنابراین
افزایش پایداری مود زیرسنکرون ،تاثیری بر پایداری سایر مودها نداشته
و قابلچشمپوشی باشد .اندازه ماندهها در نقاط  DGSCتا  FGSCنسبت به

Serial no. 83

شکل  :14دیاگرام مکان هندسی ولتاژ خازن سری خط انتقال بهعنوان
سیگنال کنترلی ورودی به DRSC
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 -4طراحی کنترلکننده فازی عصبی

شکل  :15دیاگرام مکان هندسی ولتاژ خازن سری خط انتقال بهعنوان
سیگنال ورودی کنترلی به ERSC

شکل  :16دیاگرام مکان هندسی ولتاژ خازن سری خط انتقال بهعنوان
سیگنال کنترلی ورودی به FRSC

تئوری مجموعه فازی ،یک روش نظاممند محاسباتی برای بحث در مورد
اطالعات روانشناختی فراهم میآورد .این تئوری برمبنای محاسبات
عددی بر روی مقادیر تولیدشده توسط تابع عضویت برای هر یک از
متغیرهای زبانشناختی عمل مینماید .عالوه بر آن ،انتخاب قواعد if-
 thenفازی ،جز اصلی سیستم استنتاج فازی ( )20FISرا تشکیل میدهد.
بهکمک این قواعد ،میتوان بهشکل موثرتری تخصص یک انسان را در
زمینهی خاص مدل نمود .مشکالت مربوط به پیادهسازی
کنترلکنندههای فازی ازجمله نبودن روشی استاندارد برای تبدیل دانش
انسانی یا نتایج آزمایشها به قواعد فازی و همچنین مشکل تنظیم مؤثر
و مناسب پارامترهای توابع عضویت ،سبب مطرحشدن سیستم استنتاج
فازی-عصبی تطبیقی (انفیس) گردیده است [.]29
انفیس روشی برای روند مدلسازی فازی بهمنظور آموزش اطالعات
یک مجموعه مهیا میکند تا پارامترهای تابع عضویت بهگونهای در نظر
گرفته شوند که سیستم استنتاج فازی بهترین نگاشت بین اطالعات
ورودی و خروجی باشد .مدل فازی بکاربردهشده در انفیس مدل سوگینو
است که برای آموزش قوانین و در تشکیل سیستم فازی بهطور عددی
بسیار مناسب است .همانطور که میدانید ،در سیستمهای فازی سوگینو
قسمت آنگاه قوانین ترکیب خطی از متغیرهای زبانی است که با ضرایب
ثابتی قرار دارند [.]28
کنترلکنندههای فازی دیگر نیازی به تنظیم پارامترهای
کنترلکننده ندارد .این مزیت باعث میشود که سیستم بتواند با تغییر
شرایط ،بهخوبی عمل کند و رفتار مناسبی در جهت میرایی نوسانات
داشته باشد [ .]21با توجه به نتایج قسمت  ،2-9ولتاژ خازن سری خط
انتقال دارای بهترین عملکرد و نقطه  EGSCبا توجه به کمتر بودن بهره
آن نسبت به سایر نقاط محل مناسبتری است .درنتیجه بهکمک سیگنال
محلی ولتاژ خازن سری خط انتقال بهعنوان ورودی  SSRDCدر نقطه
 EGSCو به دست آوردن بهره در چند حالت مختلف (بهازای سرعت باد و

شکل  :17شکل موج ولتاژ خازن لینک ) DC (VDCو گشتاور الکتریکی

سطح جبرانسازی متفاوت) ،برای آموزش انفیس و طراحی کنترلکننده

( )Teبرای نوسانات و میراسازی تشدید زیرسنکرون زمانی که ولتاژ

فازی عصبی استفاده میشود .مراحل طراحی کنترلکننده فازی بهصورت

خازن بهعنوان سیگنال کنترل ورودی به محل EGSC

زیر است:
 خطیکردن سیستم غیرخطی موردمطالعه بهکمک دستور linmod
در متلب
 به دست آوردن میزان بهره بلوک کنترلکننده میرایی زیرسنکرون
بهازای سرعت باد و سطح جبرانسازی بهکمک دیاگرام مکان
هندسی
 تعیین ورودی و خروجی کنترلکننده و بارگذاری دادههای
بهدستآمده در مرحله دوم در برنامه انفیس
 تعیین تعداد و شکل توابع عضویت ورودی
 آموزش انفیس
 استفاده از کنترلکننده فازی-عصبی طراحیشده در شبیهسازی و
مشاهده نتایج

شکل  :12مقایسه ولتاژ خازن لینک ) DC (VDCو گشتاور الکتریکی
( )Teبرای سه حالت  DGSCو  EGSCو  FGSCبهازای ولتاژ خازن
بهعنوان سیگنال کنترل ورودی
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در این کار سرعت باد و سطح جبرانسازی بهعنوان دو ورودی
کنترلکننده فازی-عصبی استفاده شده است .برای سرعت باد مطابق
شکل  11از  9تابع عضویت گوسی شکل برای سرعت کم ( ،)VLمتوسط
( )VMو زیاد ( )VHباد استفاده میشود .برای سطح جبرانسازی مطابق
شکل  14از  1تابع عضویت گوسی شکل برای سطوح خیلی کم (،)KSL
کم ( ،)KLمتوسط ( ،)KMزیاد ( )KHو خیلی زیاد ( )KSHجبرانسازی
استفاده میشود.

میراسازی نوسانات زیرسنکرون . . .

فازی-عصبی را نشان میدهد .بهکمک کنترلکننده فازی-عصبی در
لحظه  4/1ثانیه ،سیستم ناپایدار را پایدار کرده و در لحظه  1/1ثانیه
دامنه نوسانات (فراجهش) و زمان نشست را بهسرعت کاهش دادیم.

شکل  :23شکل موج ولتاژ خازن لینک  )VDC( DCو گشتاور
شکل  :17تابع عضویت سرعت باد

شکل  :12تابع عضویت سطح جبران سازی

الکتریکی ( )Teبا و بدون کنترلکننده فازی-عصبی در سرعت 7
متربرثانیه و سطح جبرانسازی متغیر

شکل  21نشاندهنده شکل موج ولتاژ لینک  DCو گشتاور الکتریکی
برای سرعت  4متربرثانیه باد و سطح جبرانسازی اولیه  %21است که
در لحظه  4/1و  2/1و  8ثانیه این سطح جبرانسازی بهترتیب به %11
و  %61و  %44افزایش میدهیم .همانطور که در شکل مشاهده میکنید
بهکمک کنترلکننده فازی-عصبی دامنه نوسانات (فراجهش) و زمان
نشست بهسرعت کاهش یافته و سرعت میرایی نوسانات بهبود مییابد.

شکل  13رویه قوانین فازی-عصبی کنترلکننده را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود رفتار بهرههای بلوک کنترل میرایی
زیرسنکرون برای سطح جبرانسازی و سرعت باد خطی نیستند ،بنابراین
کنترلکننده فازی-عصبی رفتار غیرخطی خواهد داشت.

شکل  :21شکل موج ولتاژ خازن لینک  )VDC( DCو گشتاور
الکتریکی ( )Teبا و بدون کنترلکننده فازی-عصبی در سرعت 2
متر بر ثانیه و سطح جبران سازی متغیر

شکل  :19رویه قوانین فازی-عصبی کنترلکننده

در مرحله بعد ،کنترلکننده فازی-عصبی طراحیشده را بر روی
سیستم موردمطالعه تست کرده و قابلیت میراسازی نوسانات زیرسنکرون
را مشاهده میکنیم .شکل  24نشاندهنده شکل موج ولتاژ لینک  DCو
گشتاور الکتریکی برای سرعت  1متربرثانیه باد و سطح جبرانسازی اولیه
 %21است که در لحظه  4/1و  1/1ثانیه این سطح جبرانسازی بهترتیب
به  %11و  %14افزایش پیدا میکند .خطوط نقطهچین پاسخ سیستم
بدون کنترل میرایی زیرسنکرون و خطوط توپر سیستم با کنترلکننده
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 -5نتیجه
در این مقاله بهکمک طراحی یک بلوک میرایی زیرسنکرون اضافهشده
به مبدلهای  DFIGبا قابلیت پیشبینی حالتهای مختلف سیستم،
نوسانات ناشی از تشدید زیرسنکرون را در خط انتقال سری از بین برده
شد .در این روش تغییرات ولتاژ خازن سری و جریان خط انتقال بهعنوان
سیگنال کنترل ورودی انتخاب شد .با اعمال جریان خط انتقال بهعنوان
ورودی سیگنال کنترلی ،مود فوقسنکرون و مود الکترومکانیکی (گاهی
هر دو باهم) ناپایدار میشدند؛ بنابراین با جریان خط نمیتوان نوسانات
زیرسنکرون را از بین برد .بهکمک سیگنال خازن اعمالی به تمام نقاط
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کنترلکننده سمت شبکه ،میراسازی را میتوان انجام داد .در این حالت
نقاط  DGSCتا  FGSCنسبت به نقاط  AGSCتا  CGSCبه بهره کمتری نیاز
دارند .کمترین بهره مربوط به نقطه  EGSCاست که با بهدست آوردن این
بهره در شرایط متفاوت باد و سطح جبرانسازی مختلف ،کنترلکننده
فازی عصبی بهروش انفیس آموزش و طراحی شد .کنترلکننده فازی-
عصبی طراحیشده موجب کاهش دامنه فراجهش و زمان نشست میرایی
میشود و سبب بهبود پاسخ سیستم میشود .درستی و صحت عملکرد
کنترلکننده در تغییر مرتب سطح جبرانسازی با توجه به نتایج
شبیهسازی اثبات شده است.

رادیانبرثانیه است .بهدلیل تعادل سیستم ،مولفهی توالی صفر ولتاژ
استاتور و روتور را برابر صفر قرار میدهیم.
مدلسازی شفت سیستم
در این مقاله شفت توربینهای بادی بهصورت مدل دو جرمی مطابق در
نظر گرفته شده که جرم اول بیانکننده توربین با سرعت پایین و جرم
دوم بیانکننده روتور با سرعت باال در ژنراتور است..
r

Te

مدلسازی ماشین القایی
اگر جریان استاتور و روتور  DFIGبهعنوان متغیر حالت انتخاب شود و
ولتاژ استاتور و روتور  DFIGبهعنوان ورودی انتخاب شود ،معادالت
ماشین القایی در قاب مرجع  dqبرمبنای پریونیت بهصورت زیر است:
v qs 
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مدل دو جرمی توربین بادی

با نوشتن معادالت نوسان برای هر جرم ،معادله فضای حالت شفت
سیستم برحسب پریونیت بهصورت معادله زیر به دست میآید:
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X shaft

که در آن  mسرعت شفت توربین r ،سرعت روتور ژنراتور T ،گشتاور
ورودی باد Te ،گشتاور الکتریکی ژنراتور Ttg ،گشتاور داخلی بین سیستم
دوجرمه Dt ،و  Dgضریب میرایی توربین و ژنراتور Dtg ،ضریب میرایی
بین توربین و ژنراتور Ktg ،سختی پیچشی (سختی محور) بین توربین و

( A DFIG  b G

0

0
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1
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0
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0
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0
M

b

0
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p .u
ژنراتور برحسب )
rad

(  Hg ،و  Htثابت لختی ژنراتور و توربین است.

مدلسازی خط انتقال

F

در معادالت باال  idr ،iqr ،ids ،iqsبهترتیب جریان محور  dqاستاتور و
روتور Vdr ،Vqr ،Vds ،Vqs ،بهترتیب ولتاژ محور  dqاستاتور و روتورXls ،
راکتانس نشتی استاتور  Xlrراکتانس نشتی روتور  XM ،راکتانس
مغناطیسی XSS ،راکتانس استاتور ( Xrr ،)XSS=Xls+XMراکتانس روتور
( Rr ،)Xrr=Xlr+XMمقاومت روتور  Rs ،مقاومت استاتور r ،فرکانس
چرخش روتور برحسب رادیانبرثانیه  b=2𝜋 fs ،فرکانس مبنا برحسب
رادیانبرثانیه e ،فرکانس چرخش قاب سنکرون روتور برحسب
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k tg
T

پیوست 1

















m

خط انتقال را میتوان بهصورت یک مدار  RLCسری در نظر گرفت.
جریان خط انتقال و ولتاژ خازن ثابت را میتوان بهعنوان متغیر حالت
انتخاب نموده و با نوشتن معادالت در قاب  dqماتریس فضای حالت خط
انتقال برحسب پریونیت بهصورت زیر به دست میآید:
 (v qs  E Bq ) 


XL


 (v  E ) 
ds
Bd


XL


 0



 0
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  i dl 
    b
 v ql 
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1

0

XL
1

0

XL

R L
XL

0  e
0

 e

e

0
XC

 R L

XL

  e

 XC

 0


X Tline

 idlو  iqlجریان محور  dqخط انتقال Vdl ،و  Vqlولتاژ محور  dqخازن سری
خط انتقال RL ،امپدانس خط انتقال XL،راکتانس خط انتقال XC ،راکتانس
خازن سری خط انتقال Ebq ،و  Ebdولتاژ شین بینهایت روی قاب

dq

است .با توجه به اینکه سیستم متعادل در نظر گرفته میشود ،توالی صفر
ولتاژ خازن و جریان خط انتقال برابر صفر است.
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