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تاریخ پذیرش1399/10/10 :
تاریخ دریافت1399/6/2 :
چکیده :جبرانکننده سنکرون استاتیکی ( )STATCOMیکی از ادوات  FACTSاست که ساختار آن بر اساس مبدل منبع ولتاژ
بوده و برای کنترل ولتاژ خط انتقال به صورت موازی در سیستم قدرت نصب میشود .در این مقاله یک سیستم کنترل تطبیقی مسطح
برای کنترل ولتاژ خروجی  STATCOMشبیهسازی شده است .کنترلکننده با خطیسازی دینامیکهای غیرخطی و تغییر متغیرهای
حالت سیستم ،قوانین پایداری ورودی کنترلی را طراحی کرده و یک قانون تطبیقی برای طراحی ضرایب کنترلکننده با حداقل خطای
سیستم بدست میآید .در نتایج شبیهسازی کنترلکننده تطبیقی با کنترلکننده سنتی  PIمقایسه شده است.
واژههای کلیدی :جبرانکننده سنکرون استاتیکی ،کنترلکننده ،کنترل تطبیقی مسطح.

گستتترش روز افزون عتتنمت همراه با افزایش بارهای مصتترفی و حف
پایداری دینامیکی همزمان با تامین ستتتمج مجاز وژتاا باعی ایجاد
محدودیت انتقال توان در سیستم قدرت شده است [.]1،2
سی ستم انرای اژکتریکی مدرن ،شبکه پیچیدهای از ما شینهای
ستتنکرون ،خموا انتقال و بارها استتت که مشتتخصتتههای ستتیستتتم با
تغییرات موجود در بار و برنامه های توژید تغییر میکند [ .]3،4احداث
خموا انت قال جد ید برای افزایش ظرف یت انت قال با افزایش هزی نه
بهرهبرداری همراه است ،ژذا برای تامین بار شبکه از جبرانکننده جهت
بهبود وضمیت خموا موجود استفاده می شود .وسایل جبرانکننده در
یک سی ستم قدرت نقش ا سا سی در تثبیت وژتاا در محدوده مورد نظر
را دارند [.]5،6

کنترلکن نده های ستتتیستتتتم های انت قال  ACانم ماف پذیر
( )FACTSامکانات و قابلیتهای زیادی برای ستتیستتتم قدرت فراهم
سازند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد[:]7
اژف -کنترل جریان توان اکتیو برای کنترل انتقال و مقدار آن در
مسیرهای دژخواه.
ب -کنترل بارگیری خموا انتقال تا نزدیکی ظرفیت حرارتی
خموا برای جلوگیری از اضافه بار با استفاده از حداکثر ظرفیت خموا
انتقال که باعی کاهش ذخیره توژید در سیستم در اثر افزایش توانایی
انتقال بین نواحی میشود.
ج -میرایی نوسانات توان که عدم میرایی آنها باعی عدمه زدن به
تجهیزات و محدود کردن ظرفیت انتقال خموا میشوند.
د -محدود کردن اثر خماها و ممیوب شدن تجهیزات که باعی
جلوگیری از توسمه و گسترش حوادث و خروج پی در پی تجهیزات
میشوند.
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کنترل تطبیقی مسطح
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سیستمهای انتقال  acانممافپذیر در یک تقسیمبندی دیگر ممابق
شکل ( )1به سه گروه ادوات  FACTSکنترل شده با تریستور ،ادوات
 FACTSبر پایه ی مبدل منبع وژتاا و ادوات هیبرید تقسیمبندی می-
شوند [.]8،9
از نظر نوع اتصال کنترلکنندههای  FACTSممابق شکل ( )1به
چهار نوع  )aکنترلکننده سری مانند خازن سری کنترلشده با
 )bکنترلکننده موازی مانند جبرانکننده وار استاتیکی )SVC( 4و
جبرانکننده سنکرون استاتیکی )c ،)STATCOM( 5کنترلکننده
سری–سری مانند کنترلکننده جریان توان بینخط )IPFC( 6و تنظیم-
کننده زاویه فاز تریستور کنترلشده )TCPAR( 7و  )dکنترلکننده
سری–موازی مانند کنترلکننده پخش توان یکنواخت)UPFC( 8
تقسیم میشوند .ممموالً دو نوع کنترلکننده میراگیر نوسانات قدرت
وجود دارد که شامل پایدارساز سیستم قدرت (در واحد انراتور) و کنترل-
کنندههای ( FACTSدر سیستم انتقال) است که در شکل ( )2نشان
داده شدهاند [.]10،11

شکل ( :)2میرای نوسانات سیستم قدرت

در زمینه کاربرد ادوات  FCATSدر سیستم قدرت مماژمات
مختلفی انجام شده است [ .]18-12در مقاژه [ ]19با تنظیم بهینه منابع
توان راکتیو موجود در شبکه قدرت همراه با ادوات  FACTSسری و
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شکل ( :)1تقسیمبندی ادوات  FACTSبر اساس عملکرد
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تریستور )TCSC( 2و جبرانکننده سری استاتیکی سنکرون،)SSSC( 3

موازی شامل  TCSCو  SVCبهمنظور هماهنگی آنها با یکدیگر و با
استفاده از اژگوریتمهای فراابتکاری مانند ازدحام ذرات به کاهش توان
اکتیو ،هزینههای عملیاتی سیستم از جمله هزینه ادوات  FACTSو
تراکم در شبکههای انتقال کمک میشود و با شببهسازی شبکه تست
 30باسه  IEEEو قرار دادن ادوات  FACTSدر آن روش پیشنهادی
بررسی میشود .در مقاژه [ ]20روشی برای جایابی و تمیین اندازه بهینه
 TCSCو  SVCجهت بهبود شرایط بهرهبرداری سیستمهای قدرت با
استفاده از اژگوریتم جستوجوی کالغ ارائه شده که مکان بهینه نصب
ادوات سری و موازی به ترتیب بر اساس توانهای عبوری راکتیو خموا
و شاخص مجاورت فروپاشی وژتاا تمیین میشوند .در مقاژه [ ]21برای
تنظیم پارامترهای سیستم قدرت و ادوات  FACTSاز روشهای
بهینهسازی انتیک ،ازدحام ذرات ،ترکیب منمق فازی با اژگوریتم انتیک
و ترکیب منمق فازی با اژگوریتم تکامل دیفرانسیل استفاده شده و دو
نوع از ادوات  FACTSشامل  TCSCو  SVCبرای بهینهسازی مصرف
توان راکتیو شبکه و کاهش تراکم خموا مورد استفاده قرار گرفته است.
در مقاژه [ ]22طراحی کنترلکننده میراساز برای میرایی نوسانات
سیستم قدرت بر مبنای  UPFCارائه شده که سیستم تحت مماژمه یک
سیستم تکماشینه متصل به شین بینهایت و کنترلکننده با روش
بهینهسازی اژگوریتم انتیک برای سیستم بهینهسازی شده است و تأثیر
کنترلکننده میراساز بر میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از
شبیهسازی غیر خمی در حوزه زمان نشان داده شده است.
مقاالت مختلفی در زمینهی مدل کردن و طراحی سیستم کنترل
 ،STATCOMمانند تنظیم وژتاا سیستم قدرت [ ،]23کنترل چند
متغیره برای بهبود مشخصات جبرانکننده [ ،]24کنترل فیدبک حاژت
[ ]25و پخش توان [ ]26تاکنون ارائه شده است.
در مقاژه [ ]27کاربرد  STATCOMبر اساس تنظیمکننده وژتاا
در انراتورهای اژقایی خود تحریک تغذیهکننده بارهای غیرخمی نشان
داده شده است .در مقاژه [ ]28اثرات سه کنترلکنندهی  FACTSاز
جمله  STATCOMبر پایداری وژتاا سیستم قدرت با استفاده از یک
سیستم آزمایشی شش شینه بررسیشده که نتایج شبیهسازی افزایش
حدود بار پذیری سیستم قدرت را نشان میدهد .در مقاژه [ ]29تحلیل
کنترلپذیری ورودی-خروجی برای تمیین سیگنال ورودی مناسب برای
کنترل ادوات  FACTSبه منظور دستیابی به میرایی بهتر و بیشتر
نوسانات داخلی سیستم قدرت ارائه شده است .انتخاب سیگنال ورودی،
یکی از موارد مهم در طراحی کنترلکننده است .از سیگنالهای ورودی
که برای کنترلکنندههای  STATCOMاستفاده میشوند میتوان به
توان اکتیو تزریقی موثر ،وژتاا باس جبرانکننده ،وژتاا داخلی محاسبه-
شده و فاز راکتانس تحریک دیدهشده از محل جبرانکننده اشاره کرد.
در مقاژه [ ]30مدلهای مختلف برای تحلیل پایداری حاژت دائمی و
پایداری گذرای سیستم قدرت با  STATCOMو فرض وژتاا و جریانهای
سینوسی و متقارن در فرکانس نامی ارائه شده که این مدل تحت
اغتشاش بزرگ با موژفههای هارمونیکی جریان پاسخ مناسبی ندارد.
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 -2ساختار کنترل تطبیقی مسطح

 -3نتایج شبیهسازی
شکل ( )4مدل سی ستم قدرت برای مماژمه و شبیه سازی در محیط
سیموژینک متلب را نشان میدهد .سیستم قدرت سه باسه و دو ماشینه
استتت .توان هر ماشتتین  3000مگاوژت آمپر و وژتاا آن  500کیلو وژت
است .جبرانساز  STATCOMبه باس دو متصل است.
در کنترلکننده وژتاا اندازهگیری شده خط با وژتاا مرجع مقای سه
شتتتده و تنظیمکننده جریان مرجع راکتیو مورد نیاز را فراهم میکند.
شتتکلهای ( )5و ( )6به ترتیب وژتاا و توان راکتیو در باس دو را نشتتان
میدهند که در قستتمت (اژف) با کنترلکننده  PIو در قستتمت (ب) با
کنترلکننده تمبیقی نتایج نشان داده شدهاند.
با کنترلکننده  PIمشتتاهده میشتتود که پاستتخ وژتاا باس دو در
هنگام رخداد خما در ژحظه  0/2ثانیه بهعتتتورت نامملوب بوده و با
رخداد خما در خط انتقال ،وژتاا به مقدار  0/965پریونیت رسیده است
و پس از خما وژتاا پس از مدت  0/1ثانیه در مقدار  0/994پریونیت
ماندگار شده که ن سبت به مقدار واحد دچار خمای حاژت دائمی شده
است.
با کنترلکننده تمبیقی در ژحظه وقوع خما در خط انتقال ،وژتاا
خروجی کاهش یاف ته و در این ز مان کنترلکن نده توان راکتیو را به
خط تزریق کرده و بتتدین ترتیتتب وژتتتاا خروجی بتته مقتتدار واحتتد
بازمیگردد و سپس توان راکتیو به عفر میر سد .این ساختار کنترژی
با زمان کمتری نسبت به کنترلکننده  PIعمل میکند و سریمتر وژتاا
خروجی به مقدار مملوب میرستتد .همانمور که مشتتاهده میشتتود با
وجود کنترلکننده تمبیقی مستتمج ،خمای دائمی پس از رخداد خما
در باس حذف شده که ن سبت به کنترلکننده  PIعملکرد منا سبی در
کاهش خمای حاژت ماندگار دارد.
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در مرسومترین سیستمهای کنترژی استفاده شده برای STATCOMها،
وژتاا خروجی توسط کنترلکنندههای سنتی  PIتنظیم میگردد .وژتاا
اندازهگیری شده خط ( )Vmبا وژتاا مرجع ( )Vrefمقایسه شده و کنترل-
کننده وژتاا ،مرجع جریان راکتیو مورد نیاز ( )Iqrefرا توژید میکند.
جریان راکتیو سیستم ( )Iqبا جریان  Iqrefمقایسه میشود و خروجی
کنترلکننده جریان میتواند زاویه فازور وژتاا خروجی  STATCOMرا
تمیین کند .مشکل اعلی کنترل کنندههای سنتی  ،PIتنظیم ضرایب
کنترژی آن است که با تغییر نقمۀ کار عملکرد سیستم باید مجددا تنظیم
شود تا بتواند عملکرد قابل قبوژی داشته باشد.
یک روش برای تنظیم ضرایب کنترژی در کنترلکنندههای ،PI
روش آزمون و خما است .در این روش با تغییر ضرایب و مشاهده تغییرات
رفتار خروجی سیستم ،اقدام به اعالح ضرایب کنترژی نموده و این امر
تا جایی تکرار میشود که شرایط قابل قبوژی در رفتار خروجی سیستم
حاعل گردد .بهطور کلی در حاژت عملی ،کوچکترین تغییر در ساختار
شبکه مثال اضافه شدن یک  STATCOMجدید ،منجر به اختالل در
رفتار سیستمهای کنترژی از پیش تنظیم شده میشود و ناچار به اعالح
مجدد ضرایب کنترلکننده با روش آزمون و خما خواهیم بود که کار نه
چندان سادهای است.
همچنین حتی اگر روش آزمون و خما را برای نقاا کار محتمل
سیستم به عورت آفالین انجام داده و ضرایب بهینه بهدست آمده را در
یک جدول ذخیره نماییم ،بازهم عملکرد سیستم در شرایمی که پیش-
بینی نشده است ،ناکارآمد خواهد بود و کنترلکننده نمیتواند کنترل
قابل قبوژی داشته باشد .بنابراین سیستم کنترژی  STATCOMممکن
است در زمانی که بیشترین احتیاج به آن وجود دارد ،به خوبی کار نکند.
کنترل تمبیق مسمج میتواند ممابق بلوک دیاگرام شکل ( )3انجام
شود که در آن  y1refو  y2refشرایط اوژیه و نهایی است که توسط سیستم
مورد نظر تمیین میشوند .سیستم  STATCOMمیتواند ممادل یک
سیستم خمی در نظر گرفته شود و مسیرهای تمام متغیرهای سیستم
را میتوان بهطور مستقیم با خروجی پیوسته و مشتقات آن بدون حل

شکل ( :)3بلوک دیاگرام کنترل تمبیقی مسمج []31
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در این مقاژه یک مدل کنترل مبتنی بر کنترلکننده تمبیقی
مسمج برای حلقههای کنترژی جبرانکننده سنکرون استاتیکی شبیه-
سازی شده است .این کنترلکننده میتواند پارامترهای کنترل را به-
عورت دینامیکی در طول اغتشاش و خما تنظیم کند .در این کنترل-
کننده در هر ژحظه از وژتاا خط فیدبک گرفته شده و ممابق یک اژگوریتم
تمبیقی ،ضرایب کنترلکننده  PIبه عورت آنالین تنظیم میشود .مقابله
با اثرات اغتشاش و عیب در خط انتقال و کاهش میزان نوسانات وژتاا و
افزایش حاشیه پایداری سیستم از جمله اهداف شبیهسازی این روش
کنترژی است.

ممادژه دیفرانسیل محاسبه کرد .این مزیت کنترل تمبیقی مسمج هنگام
استفاده برای کنترل  STATCOMاست.

 مدل سیستم قدرت مورد مماژمه در محیط سیموژینک متلب:)4( شکل
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(ب) کنترلکننده با ساختار مسمج
 و ساختار مسمجPI  ثانیه با استفاده از کنترلکنندههای0/2  وژتاا باس دو در حاژت رخداد خما در:)5( شکل
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(ب) کنترلکننده با ساختار مسمج
 و ساختار مسمجPI  ثانیه با استفاده از کنترلکنندههای0/2  توان راکتیو باس دو در حاژت رخداد خما در:)6( شکل
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 وژتاا باس دو با استفاده از ساختار مسمج:)7( شکل
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 وژتاا باس دو با استفاده از ساختارهای مسمج:)9( شکل
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شکل ( :)12توان راکتیو باس دو با استفاده از ساختارهای مسمج

و PI
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شکل ( :)13توان اکتیو باس دو با استفاده از ساختارهای مسمج

 -1-3تاثیر ولتاژ مرجع
وژتاا مملوب و وژتاا باس دو با کنترلکننده تمبیقی در شکل ( )7آمده
که در آن تغییر وژتاا مرجع با خطچین نشان داده شده است .وژتاا
مملوب در ژحظه  0/2ثانیه به  0/97پریونیت کاهش یافته و در ژحظه
 0/4ثانیه به مقدار واحد باز میگردد .در ژحظه  0/2ثانیه بار سلفی نیز
به خط انتقال متصل به باس دو در نظر گرفته میشود .این ساختار
بهمنظور ارزیابی کنترلکننده تمبیقی مسمج در کنترلکننده جبران-
کننده ارائه شده است .توان تزریق شده به خط انتقال با استفاده از
ساختار کنترل تمبیقی مسمج در شکل ( )8نشان داده شده است.

1020

و PI

مشاهده میشود با استفاده از ساختار کنترژی تمبیقی ،وژتاا
خروجی با حداقل نوسانات به مقدار مملوب رسیده و تزریق توان راکتیو
به خوبی انجام شده و پس از دستیابی به مقدار وژتاا مملوب ،توان
راکتیو به عفر رسیده است .در این کنترلکننده با توجه به ساختار
ممادالت آن ،پاسخ وژتاا باس بهعورت همواری دنبال شده و نوسانات به
حداقل رسیده است .در شکلهای ( )9و ( )10هر دو کنترلکننده  PIو
کنترلکننده مسمج با یکدیگر مقایسه شدهاند.
 -2-3تاثیر مقادیر متفاوت بار
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 روشهای هوشمند در عنمت،"پایداری گذرا در سیستمهای قدرت
.1391  بهار،40-27 :. ص،9 :. ش،3 : سال،برق
 جهتUPFC  "جایابی و تعیین اندازه، براتی حسن،[ ] رجبمومن رضا
بهبود شرایط بهرهبرداری از سیستم قدرت با استفاده از
،:4 . ش،8 : سال، تحقیقات نوین در برق،"الگوریتم بهینهسازی ملخ
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در این قسمت به بررسی و تحلیل خط انتقال با در نظر گرفتن اثرات
 ثانیه در باس دو با تغییر بار از0/2  در ژحظه.تغییر بار اشاره میشود
 ثانیه در0/3  مگاوات افزایش یافته و در ژحظه500  مگاوات به300
همان باس دو خمای اضافه و قمع شدن بار سلفی رخ داده و تا پایان
) و12( ) وژتاا باس دو و شکلهای11(  شکل.شبیهسازی ادامه مییابد
.) توانهای راکتیو و اکتیو در باس دو را نشان میدهند13(
 در ساختار کنترژیPI همانطور که دیده میشود کنترلکننده
 ثانیه و0/3  با وجود تغییر مقدار بار در باس دو در ژحظهSTATCOM
 ثانیه حاژت عدم تمبیق و غیرمقاوم دارد و0/2 رخداد خما در ژحظه
خروجی وژتاا باس با نوسان به مقداری با خمای حاژت دائمی دست یافته
 این در عورتی است که با استفاده.و قادر نبوده به مقدار مملوب برسد
 به خوبی کنترلکننده بر شرایط جدید غلبه،از ساختار تمبیقی مسمج
 را در کاهش نوسانات و عملکردSTATCOM کرده و میتواند عملکرد
.مقاوم بهبود بخشد

 نتیجهگیری-4
در این مقاژه براساس اهمیت کنترل و پایداری وژتاا و توان با وجود
 از ساختار جبرانساز استاتیکی با،شرایط کاری متفاوت خط انتقال
 برایPI  روش کنترژی تمبیقی.شرایط تمبیقی استفاده شده است
. برای کنترل وژتاا به کار برده شده استSTATCOM ساختار
STATCOM  با کنترلSTATCOM  تمبیقی برایPI کنترلکننده
 نتایج. ثابت و از پیش تمیین شده مقایسه شده استPI ممموژی با بهره
 تمبیقی عملکرد مناسبی را درPI شبیهسازی نشان میدهد که کنترل
.شرایط مختلف عملیاتی دارد
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Static Synchronous Compensating Voltage Control in Power
System Using Flat Adaptive Control
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Abstract: Static Synchronous Compensator (STATCOM) is a FACTS device whose structure is based
on a voltage source converter and is installed in parallel to control the voltage of the transmission line
in the power system. In this paper, a flat adaptive control system for STATCOM output voltage control
is simulated. By linearizing the nonlinear dynamics and changing the system state variables, the
controller designs the rules of control input stability, and an adaptive rule is obtained for designing the
controller coefficients with the least system error. In the simulation results, the adaptive controller is
compared with the traditional PI controller.

Keywords: Static Synchronous Compensator (STATCOM), Controller, Flat adaptive control

