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 در این راستا دو تجهیز بسیار. بهبود پایداری سیگنال کوچک (دینامیکی) یکی از مهمترین دغدغههای بهرهبرداران سیستم قدرت میباشد:چکیده
 علیرغم اینکه استفاده از این. میباشند2 و جبرانساز سری کنترلشده با تریستور1 پایدارساز سیستم قدرت،مهم برای رسیدن به این هدف
 ولی استفاده توأمان بدون هماهنگی بین آنها میتواند اثر معکوسی در،تجهیزات بهطور جداگانه میتواند باعث بهبود پایداری سیگنال کوچک شود
 و9 این مقاله به بررسی و مقایسه بهکارگیری کنترلکننده مبتنیبر الگوریتم هوشمند ایمنی بدن انسان.پی داشته و باعث ناپایداری سیستم گردد
، کنترلکنندههای فوقالذکر. برای کنترل هماهنگ دو تجهیز فوقالذکر برای بهبود پایداری سیگنال کوچک میپردازد9 عصبی-کنترلکننده فازی
 مؤثر بودن هر دو کنترلکننده را برای هماهنگی پایدارساز،روی یک سیستم تکماشینه متصل به شین بینهایت آزمایش شده و نتایج شبیهسازی
.سیستم قدرت و جبرانساز سری کنترلشده با تریستور نشان میدهد
. جبرانساز سری کنترلشده با تریستور، پایدارساز سیستم قدرت، شبکه عصبی- کنترلکننده فازی، الگوریتم ایمنی بدن انسان:واژههای کلیدی
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Abstract: One of the main concerns for power system operators is to improve small signal stability of power system. In this regard,
two important devices for this purpose are the Power System Stabilizer (PSS) and the Thyristor controlled Series Compensator
(TCSC). Despite the fact that the using this devices can improve the small signal stability, utilization of these devices in an
uncoordinated way can provide an adverse effect and cause power system instability. This paper analyzes using two controllers that
are an intelligent controller based Clonal Selection Algorithm (CSA) and an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)
controller to coordinate control of the two above mentioned devices to improve the small signal stability of power system. The
aforementioned controllers are experimentally tested on a Single Machine connected to Infinite Bus (SMIB) and the simulation
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Keywords: Power system stabilizer (PSS), thyristor controlled series compensator (TCSC), small signal stability, clonal selection
algorithm (CSA), adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS).
49/49/91 :تاریخ ارسال مقاله
49/12/24 :تاریخ اصالح مقاله
1941/11/24 :تاریخ پذیرش مقاله
 علیرضا سیادتان:نام نویسنده مسئول
421-99224911-4 : تلفن، دانشکده فنی و مهندسی- تهران – دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

Serial no. 87

 / 952مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941

- 1مقدمه
پایدارساز سیستم قدرت یک کنترل کننده اقتصادی و مؤثر برای بهبود
پایداری دینامیکی سیستم قدرت است که به عنوان یک کنتررلکننرده
تکمیلی بر روی سیستم تحریک ژنراتورها نصب میشود .هردف عمرده
استفادهکردن از پایدارسراز سیسرتم قردرت ،افرزایش تروان انتقرالی در
شبکههای مستعد ناپایداری نوسانی است [ .]1پایدارساز سیستم قدرت
از سیگنال سرعت فیدبک گرفته و آن را تبدیل به ولتاژ معرادل توسر
کنترلکننده پیشفاز -پسفاز مینماید و این ولتاژ را به مرجر اضرافه
مینماید .در سیستمهای قدرت ،استفاده از پایدارسراز سیسرتم قردرت
بهتنهایی منجر به میرایی نوسانات مربوط به مدهای محلی میشود ولی
ممکرن اسررت ،میرایرری نوسررانات درونناحیرهای قابررلقبررولی را ایجرراد
ننماید] .[2بنابراین ،در سالهای اخیر تجهیزات دیگرری تحرت عنروان
ادوات سیستم های انتقال انعطاف پذیر جریان متناوب 5برای کمرک بره
پایدارسررازهای سیسررتم قرردرت مررورد اسررتفاده قرررار گرفتررهانررد .ای رن
کنترلکنندهها ،ادوات الکترونیک قدرتی هستند که برای کنترل ولتراژ،
امپدانس و زاویهی فراز خطروط جریران متنراوب مرورد اسرتفاده قررار
میگیرند] .[9جبران ساز سری کنترل شونده با تریستور بهدلیل ساختار
مدار قدرت و کنترل ساده و قابلیت باال در بهبود پایداری از میان انروا
عناصر سیستمهای انتقال انعطافپذیر جریان متناوب بیشتر موردتوجه
واقر شرردهاسررت] .[2کنترررل هماهنررگ پایدارسرراز سیسررتم قرردرت و
کنترلکنندههای مبتنیبر ادوات سیستمهای انتقال انعطافپذیر جریان
متناوب بهخصوص جبرانساز سری کنترلشده با تریستور از بحثهرای
چالشی در حوزه بهبود پایداری سریگنال کوچرک شربکههرای قردرت
میباشد ،چون عدمتوجه به این مسئله میتواند اثرات معکوسی در پری
داشته و سیستم را ناپایدار نماید.
در این حوزه در سالهای اخیر کارهای تحقیقراتی فراوانری انجرام
شدهاست .مرج ] [9به طراحی هماهنگ پایدارساز سیسرتم قردرت برا
چندین نو از ادوات سیستمهای انتقال انعطافپرذیر جریران متنراوب
پرداخته و توانایی این کنترلکنندههای هماهنگ را مورد بررسری قررار
داده است .در مرج ] [5به معرفی چندین روش هوشمند برای کنتررل
هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و جبران ساز سرری کنتررلشرده برا
تریستور پرداخته شده و نتایج با همدیگر مقایسه شدهاست .مرجر ][9
با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده 9یک استراتژی کنترل
هماهنگ برای پایدارساز سیستم قدرت و جبران سراز سرری سرنکرون
استاتیکی 1بیان نموده و مشکالت و چالشهای مربوطه را معرفی نموده
است .مرج ] [1به ارزیابی توانایی پایدارساز سیسرتم قردرت در بهبرود
پایداری سیستم قدرت با استفاده از تحلیل مقادیر ویژه مریپرردازد .در
مرج ] [1به کمک یک روش احتماالتی به کنترل هماهنگ پایدارسراز
سیسررتم قرردرت و جبرررانسرراز اسررتاتیکیوار 1م ریپررردازد تررا بتوانررد
عدمقطعیتهای مربوطه را در مدلسازی لحرا نمایرد .مرجر ] [4بره
کمرررک الگررروریتم بهینرررهسرررازی جسرررتجوکننده بررره همررراهنگی
4
کنترل کنندههای پایدارساز سیسرتم قردرت و جبررانسراز اسرتاتیکی
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میپردازد .در مرج ] [14برای کنتررل هماهنرگ پایدارسراز سیسرتم
قدرت و جبرانساز سری کنترلشده با تریسرتور از روش بهینرهسرازی
الگوریتم تجمعی ذرات 14استفاده شده اسرت و دو تراب هردف زمرانی و
فرکانسی برای بهینهسازی در نظر گرفتره شردهاسرت .مرجر ] [11بره
استفاده توأمان از یک کنترلکننده جبرانساز سری کنتررلشرونده برا
تریستور مبتنیبر تئوری کنترل مقاوم و یک پایدارساز سیسرتم قردرت
فازی بهینهشده با الگوریتم تجمعی ذرات برای بهبود نوسانات سریگنال
کوچک سیستم قردرت مریپرردازد .مرجر ] [12بره کمرک الگروریتم
بهینهسازی الگوریتم تجمعری ذرات بره همراهنگی کنتررلکننردههرای
پایدارساز سیستم قدرت و جبرانساز سری کنترلشونده با تریستور در
یک سیستم قدرت چندماشینه میپرردازد .مرجر ] [19برا اسرتفاده از
الگوریتم بهینه سازی تجمعی باکتری 11یک استراتژی کنترل هماهنرگ
برای پایدارساز سیستم قدرت و جبرانساز سری کنترلشده با تریستور
بیان نمروده اسرت .در مرجر ] [19بره کمرک الگروریتم بهینرهسرازی
 VURPSOبه کنترل هماهنگ پایدارساز سیستم قردرت و جبررانسراز
استاتیکیوار پرداخته شده تا پایرداری سیسرتم قردرت را بهبرود دهرد.
مرج ] [15به کمک الگوریتم بهینه سازی الگروریتم تجمعری ذرات بره
هماهنگی کنترلکنندههای پایدارساز سیستم قدرت و جبرانساز سری
کنترلشده با تریستور میپردازد .در مرج ] [19برای کنترل هماهنگ
پایدارساز سیستم قدرت و جبرانساز سری کنترلشرده برا تریسرتور از
تکنیک تخصری قطرب مبتنریبرر الگروریتم تجمعری ذرات اسرتفاده
شدهاست.
هدف از انجام این مقاله ،بهبود پایداری سیگنال کوچرک سیسرتم
قدرت برا اسرتفاده ازکنتررلکننردههرای پایدارسراز سیسرتم قردرت و
جبرانساز سری کنترلشونده با تریستور بهصورت هماهنگ مریباشرد.
برای انجام این هماهنگی از دو کنترلکننده مبتنیبر الگوریتم هوشمند
ایمنی بدن انسان و کنترلکننده فازی -عصبی استفاده شده و نتایج با
همدیگر مقایسه شده است .لذا مهمترین نوآوریهای این مقاله به شرح
زیر هستند:





استفاده توأمان و هماهنگ ازکنترلکنندههای پایدارساز
سیستم قردرت و جبررانسراز سرری کنتررلشرونده برا
تریستور
بهکارگیری دو کنترلکننده مبتنیبر الگوریتم هوشرمند
ایمنی بدن انسان و کنترلکننده فازی -عصبی
مقایسه دو کنتررلکننرده فروق برر روی یرک سیسرتم
آزمایشی با استفاده از شبیهسازی حوزه زمان

سازماندهی این مقاله در بخشهای بعدی به شرح زیرر اسرت .در
بخش دوم به مدلسازی سیستم تحتمطالعه میپردازد .در بخش سوم
مقاله به معرفی دو کنترلکننده مبتنیبر الگوریتم هوشمند ایمنی بدن
انسان و کنترلکننده فازی -عصبی پرداخته میشرود .بخرش چهرارم
فرمول بندی مسئله را معرفی نموده و بخش پرنجم بره شربیهسرازی و
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ارزیابی نتایج میپردازد .درنهایت بخرش ششرم نتیجرهگیرری را بیران
مینماید.

- 2مدلسازی سیستم تحتمطالعه

که در رواب

پریونیت xd ،راکتانس ماندگار محور  dبرحسب پریونیت xd ،راکتانس
گذرای محور dبرحسب پریونیت xq ،راکتانس ماندگار محور  qبرحسب
پریونیت و  Vbولتاژ شین بینهایت میباشد .در رواب فوق:

- 1- 2مدل سیستم تکماشینه

()14

در این مطالعه از مدل مرتبه سه ژنراتور سنکرون ،شامل معادله نوسران
الکترومکانیکی و معادله ولتاژ داخلی ژنراترور ،همننرین بررای نمرایش
سیستم تحریک از مدل IEEE TYPE1-ST1استفاده میشود .شرکل 1
سیستم تک ماشینه مورد مطالعه را نشان میدهد.

()11

Vb

XL1

Infinite bus

Vt
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XTCSC

Bus 1

XL2

Bus 1

شکل  :1سیستم تکماشینه مجهز

Generator

Bus 1

به ادوات FACTS

معادالت غیرخطی این سیستم بهصورت زیر است:
()1

d
)  B (  0
dt

()2
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2H

()9

dEq

()9

1
) ( Eq  E fd
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K
) E fd  A (Vref  Vt  U PSS
TA
TA





dt

dE fd
dt

که در رواب فوق  ،زاویه روتور برحسب رادیان الکتریکی  ،سرعت
زاوی رهای روتررور برحسررب پریونیررت 0 ،سرررعت سررنکرون برحسررب
پریونیت B ،سرعت مبنا برحسب پریونیت H ،ثابت اینرسی برحسب
ثانیه D ،ثابت میرایی برحسب پریونیت گشتاور بر پریونیت سرعتTm ،
گشتاور مکانیکی برحسرب پریونیرت Te ،گشرتاور الکتریکری برحسرب
پریونیت Td 0 ،ثابتزمانی گذرای مدار باز محور  dبرحسب ثانیرهEq ،
ولتاژ متناسب با شار تحریک القا شده در استاتور برحسب پریونیت،

Eq

ولتاژ متناسب با جریان تحریک القاشده در استاتور برحسرب پریونیرت،
 E fdولتاژ متناسب با ولتاژ تحریک برحسب پریونیت K A ،بهره سیستم
تحریک برحسب پریونیت TA ،ثابت زمرانی سیسرتم تحریرک برحسرب
ثانیه Vt ،ولتاژ پایانه ژنراتور برحسب پریونیت Vref ،ولتاژ مرج برحسب
پریونیت و  U PSSسیگنال خروجی پایدارساز سیستم قردرت مریباشرد.
همچنین میتوان نوشت:
2
Eq Vb
) Vb ( xq  xd
()5
T 
sin 
sin 2
2 X d X q

() 9
()1
()1
()4
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فوق  Vtqو  Vtdولتاژ پایانه محور  qو محور dبرحسب

cos 

X d

) Vb ( xq  xd
X d



X d Eq
X d

Vtd2  Vtq2

V x
)  b d cos(
X d

X e Eq

) sin(

X d

xqVb
Xq

e

Xd  xd  xe

X q  xq  xe

X L1  X L 2
X L1  X L 2

X d  xd  xe

xe  X T  X TCSC 

- 2- 2ساختار پایدارساز سیستم قدرت
ساختار کنترلی پایدارساز سیستم قدرت مورد استفاده در این مقاله
بهصورت شکل  2میباشد .همانطورکه در شکل دیده میشود سیگنال
ورودی تغییرات سرعت  بوده که پس از عبور از فیلتر شوینده و
سپس تاب تبدیل پسفاز-پیشفاز سیگنال خروجی پایدارساز سیستم
قدرت یعنی  U PSSرا تولید میکند .در این شکل  Twثابت زمانی فیلتر
شوینده T3P ، T2 P ، T1P ،و  T4 Pثابتزمانیهای تاب تبدیل پسفاز-
E min
fd

و
پیشفاز K P ،بهره پایدارساز سیستم قدرت و
باالی ولتاژ قابل اعمال به سیمپیچ تحریک میباشد.
E max
fd

Efd

E max
fd

حد پایین و

Vt



KA

1  sTA 
E min
fd





U PSS

) KP (1+ sT1P )(1+ sT3P
) (1+ sT2P )(1+ sT4P



sTw
) ( 1 + sTw

Δω

Vref

شکل  :2بلوک دیاگرام کنترلی پایدارساز سیستم قدرت

- 9- 2مدل جبرانساز سری کنترلشده با تریستور
شکل  9ساختار یک جبرانساز سری کنترلشده با تریستور را
نشانمیدهد .جبرانساز سری کنترلشده با تریستور شامل یک
راکتور کنترلشده با تریستور
جبرانساز قرار میگیرد.
()19

12

است که بهصورت موازی با یک
) X C . X TCR (
X TCR ( )  X C

X TCSC ( ) 

که در رابطه فوق  زاویه کلیدزنی تریستور برحسب درجه و X C

راکتانس جبرانسازی و )  XTCR (راکتانس القایی راکتور کنترلشده با
تریستور هر دو برحسب پریونیت هستند .زاویه راکتانس القایی براساس
زاویه کلیدزنی تریستور ،که میتواند همننین جریان راکتور را از مقدار
بیشینه تا صفر کنترل کند ،بهدست میآید.
C

Eq 
Vt 

Vtq 

L
Thyristor switch

شکل  :9ساختار کلی جبرانساز سری کنترلشده با تریستور

Vtd 
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بلوک دیاگرام کنترلی جبرانساز سری کنترلشده با تریستور در
شکل  9نشان داده شدهاست .همانطورکه در شکل دیده میشود
سیگنال ورودی تغییرات سرعت  بوده که پس از عبور از فیلتر
شوینده و سپس تاب تبدیل پسفاز-پیشفاز سیگنال خروجی سیستم
کنترلی یعنی  X Sرا تولید میکند .در این شکل  Twثابت زمانی فیلتر
شوینده T3T ، T2T ، T1T ،و  T4Tثابتزمانیهای تاب تبدیل پسفاز-
پیشفاز KT ،بهره سیستم کنترل TT C S C ،ثابتزمانی جبرانساز سری
max
min
 X TCSCحد پایین و باالی راکتانس
 X TCSCو
کنترلشده با تریستور،

قابل تولید توس مدار قدرت جبرانساز سری کنترلشده با تریستور
میباشد.
max
X TCSC

X TCSC

1
1 + sTTCSC
min
X TCSC

X ref

XS



) KT (1+ sT1T )(1+ sT3T
) (1+ sT2T )(1+ sT4T

sTw
) ( 1 + sTw

Δω

X0

شکل  :9بلوک دیاگرام کنترلی جبرانساز سری کنترلشده با تریستور

- 9معرفی دو کنترلکننده مبتنیبر الگوریتم هوشمند ایمنی
بدن انسان و کنترلکننده فازی -عصبی
- 1- 9الگوریتم ایمنی بدن انسان
برای ارائه یک الگوریتم بهینهسازی مناسب با الهام از عملکرد سیستم
ایمنی ،ابتدا الزم است که یک مدل ریاضی برای نمایش اجزای سیستم
ایمنی بهصورت کمی ارائه گردد .در این مدل هر سلول (آنتیبادی) با
یک بردار  dبعدی )  Ab  (m1, m1,..., mdنمایش داده میشود که هر
یک از عناصر آن نماینده یکی از ویژگیهای سلول میباشد .تعداد
عناصر با توجه به مسئله ،مشخ میگردد .در کاربردهایی چون
شناسایی الگوها ،هر آنتیژن نیز با یک بردار مشابه نمایش داده
میشود .اما در مسائل بهینهسازی تاب هدف ،خود ،معیاری برای تعیین
تحریکپذیری سلولها با آنتیژن است و نیازی به نمایش آنتیژن
بهصورت مستقیم نیست .جنبههای اصلی عملکرد سیستم ایمنی که در
الگوریتم ایمنی بدن انسان مورد استفاده قرار میگیرد ،عبارتاند از:
انتخاب و تکثیر تحریکپذیرترین (منطبقترین) سلولها در

مقابل آنتیژن



از بین بردن سلولهای با تحریک پایین
تکامل تحریکپذیری سلولها با تولید نمونههای جهشیافته

حفظ تنو سلولها با تولید و جایگزینی گونههای جدید

با توجه به آنچه گفته شد مراحل پیادهسازی الگوریتم ایمنی بدن
انسان بهصورت زیر میباشد:
 )1تولید  Nپاسخ اولیه ( لیست اولیه آنتیبادیها) در فضای
مسئله
 )2تعیین تحریکپذیری آنتیبادیها (محاسبه مقادیر تاب
هدف)

Serial no. 87

 )9انتخاب  nسلول از لیست اولیه با بیشترین تحریکپذیری
 )9تکثیر سلولهای انتخابشده متناسب با تحریکپذیری
آنها .یعنی سلولهای با تحریکپذیری باالتر به تعداد
بیشتر تکثیر میشوند .طبق رابطه:
n
()19
 .N
 .N
)

i

( NC  
i 1

)

i

(ni  round

که در آن  niحجم تکثیر  iامین سلول انتخابی NC ،مجمو
سلولهای تکثیرشده و  یک ضریب ثابت است که نرخ تکثیر را
تعیین میکند.
 )5جهش سلولهای تکثیرشده متناسب با تحریکپذیری آنها.
سلولهای با تحریکپذیری باالتر ،نرخ جهش پایینتر
خواهند داشت.
 )9انتخاب  mسلول با بیشترین تحریکپذیری از میان
سلولهای جهشیافته و جایگزینی آنها با والدهای مربوطه.
 )1تولید  pسلول جدید بهصورت تصادفی و جایگزینی آنها با
کمتحریکترین سلولهای موجود در لیست.
 )1تکرار مراحل  2تا  9تا رسیدن به همگرایی یا ارضای شرط
پایان.
این مراحل در دیاگرام شکل  5نشان داده شدهاست.
در مورد بند  5الگوریتم این توضیح الزم است که در الگوریتم
ایمنی بدن انسان نرخ جهش هر نمونه متفاوت از دیگری است .هر چه
تحریکپذیری نمونهها بیشتر باشد با شدت کمتری جهش پیدا
میکنند .دلیل این کار آن است که پاسخهایی که در اطراف
اکسترممهای محلی هستند باید با پرشهای کوچکتر جابهجا شوند تا
به نقطه اکسترمم محلی برسند .اما پاسخهایی که از بهینههای محلی
دورتر هستند با جهشهای بزرگ این امکان را مییابند که به
موقعیتهای بهتری منتقل شوند .مسئلهای که در این روش مطرح
میشود چگونگی تابعیت شدت جهش از میزان تحریکپذیری است.
ازآنجا که در یک مسئله هیچ اطالعی از پاسخ بهینه در دست نیست،
بهترین روش نرمالیزهکردن تحریکپذیری است:
D
()15
D* 
Dmax

که در آن  Dmaxبیشترین تحریکپذیری در بین نمونههاست .یک
تاب مناسب برای توزی نرخ جهش( ،)αتاب معکوس نمایی است و
بهصورت زیر بیان میشود:

()19
)   exp( D
در این رابطه  پارامتری است که میزان شیب تاب را کنترل
میکند.
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A1

B1

W1

f1  p1x  q1 y  r1

W1 f1  W2 f 2
W1  W2

f

Y

X

A2

B2

 W1f1 W2 f2
f2  p2x  q2 y  r2
W2
X

Y

x

y

شکل  :1مدل فازی سگنو
Layer 1
Layer 4

Layer 5

شکل  :5فلوچارت الگوریتم ایمنی بدن انسان

Layer 2

Layer 3

W1

W1

N

W 1 f1

A1


A2

- 2- 9کنترلکننده فازی -عصبی



f

- 1- 2- 9کنترلکننده فازی

B1

شکل  9ساختار کلی روش مورد استفاده در طراحی کنترلکننده فازی
را نشان مری دهرد .سریگنال  و  d dtورودی هرای کنتررلکننرده
میباشند و مادامیکه هر یک از ایرن دو ورودی مخرال صرفر باشرند،
خروجی کنترلکننده فازی مخال صفر بوده ،لذا تا موقعی که سیستم
در حالت مطلوب قرار گیرد ،یعنری سریگنالهرای سررعت و تغییررات
سرعت صفر شروند ،زاویره آترش تغییرر خواهرد کررد .در ایرن صرورت
خروجی کنترلکننده صفر خواهد بود و زاویه آتش همان مقدار مناسب
قبلی خواهد ماند.

W 2 f2

Speed
Output
Change in Speed
Fuzzy Logic Controller

f 2  p2 x  q2 y  r2

سری کنترلشده با تریستور بر پایه فازی-عصبی در زیر آمده است:








1  If x is A1 and yisB1 then
2  If x is A2 and yisB2 then

()11
مکانیزم استدالل برای مدل فازی سگنو ساختار فازی-عصبی
معادل و متناظر در شکلهای  1و  1بهترتیب نشان داده شدهاند.

B2

مراحل طراحی و شبیهسازی پایدارساز سیستم قدرت و جبرانساز



f1  p1 x  q1 y  r1

W2

Y

شکل  :1ساختار فازی-عصبی معادل

شکل  :9ساختار کنترلکننده منطق فازی

فرض میشود که سیستم منطق فرازی دارای  2ترا ورودی  Xو  Yو
یک خروجی  Zباشرد .بررای مردل فرازی سرگنو 19مرتبره اول ،قروانین
بهصورت رواب ( )19تنظیم میگردند.



N
W2
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X



تولید الگو و طرح دادههای ورودی و مشابهسازی با الگو و
طرح دادههای هدف
ایجاد سیستم منطق فازی

19

انتخاب تعداد و نو تواب عضویت
کاربرد قوانین الگوریتم استخراجشده برای مقداردهی اولیه
قوانین منطق فازی
آموزش سیستم فازی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری
مانند آموزش ترکیبی 15یا پس انتشار خطا
آزمایش و ارزیابی سیستم فازی ازطریق دادههای آزمایش
درصورت بدستآمدن راهحل موردنظر ،آموزش متوق
میگردد .در غیر اینصورت ،تواب عضویت فازی ،قوانین
الگوریتم استخراجشده ،الگوریتم یادگیری سیستم فازی و
تعداد دورههای تلرانس خطا را تغییر داده و الگوریتم از
مرحله  2تا  9تکرار میگردد.
اجرای کنترلکنندهها بر پایه فازی-عصبی در سیستم مورد
آزمایش و محاسبه خروجیهای سیستم.
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- 9فرمولبندی مسئله
- 1- 9ساختار کنترلکنندههای مبتنیبر الگوریتم بهینهسازی ایمنی
بدن انسان
بلروکهرای کنترلری مورداسرتفاده بررای پایدارسراز سیسرتم قردرت و
جبرانساز سری کنترلشده با تریستور در شکلهای  2و  9از نو پیش
فاز -پس فاز مرسوم میباشند .قرارگرفتن یک فیلتر شروینده در مسریر
کنترل کننده ها باعث غیرفعالشردن آنهرا در شررای حالرت مانردگار
میگردد.

هماهنگی پایدارساز سیستم قدرت . . .

چهرار نرو توابر عضرویت  gauss , gauss2 , gbellو  dsigبررای
متغیرهای ورودی و خروجی ،انتخاب شدهاند .قانون کلی برای انتخراب
نو تواب عضویت این است که یک پاسخ رضایتمند از کنتررلکننرده
فازی-عصبی طراحی شده در یک زمان محاسباتی کم با خطای پایین،
همراه با پارامترهای آموزشی کمترر ،ایجراد نمایرد و درنتیجره حافظره
کمتری توس کنترلکننده فازی-عصربی اشرغال شرده و یرک جرواب
سری در زمان محاسباتی کم حاصل شود .جردول  1خطرای میرانگین
مربعات تولیدشده ساختار پایدارساز سیستم قردرت مبتنریبرر فرازی-
عصبی با تواب عضویت مختل را نشان میدهد.
جدول  : 1خطای حداقل مربعات ساختار پایدارساز سیستم قدرت
مبتنیبر فازی-عصبی

-1- 2- 9پارامترهای مسئله بهینهسازی
در اینجا مقدار  TW  10ثانیه انتخاب گردیده است که فق اجازه عبور
نوسانات فرکانس پایین را از کنترلکننده میدهد .همچنین با توجه به
تحلیل اولیه سیستم و محدوده فرکانسهای آن مقرادیر T2 P  T2T  10
ثانیرره و  T4P  T4T  1ثانیرره از قبررل انتخرراب شرردهاسررت .پارامترهررای
باقیمانده  K P ، T3T ، T1T ، T3P ، T1Pو  KTهستند که باید برای هر
دو کنترررلکننررده تنظریم گررردد .در نتیجرره کررال شررش پررارامتر برررای
هماهنگی کنترلکنندهها باید بهطور همزمان تنظیم شود .مقادیر بهینه
این پارامترها توس الگوریتم بهینهسرازی ایمنری بردن انسران تعیرین
خواهد شد .مقادیر مربوط به پارامترهرای ژنراترور ،سیسرتم تحریرک و
شبکه در پیوست آمده است.
-2-2-9تاب هدف در حوزه زمان
تاب هدف حوزه زمان مرورد اسرتفاده در ایرن بهینرهسرازی مبتنریبرر
انتگرال زمانی نوسانات سرعت روتور میباشد که بهصرورت رابطره زیرر
بیان میگردد:
()11

t  (t ) dt

t sim
0

t

J1 

که در آن  t 0زمان آغاز شبیهسازی و  t simزمان پایان شبیهسازی است.
وجود عامل  tباعث بهبود زمان نشست میگردد.
- 9- 9ساختار کنترلکنندههای مبتنیبر سیستم فازی-عصبی
- 1- 9- 9پایدارساز سیستم قدرت مبتنیبر سیستم فازی-عصبی

انوا تواب عضویت

تعداد
قوانین
4
19
25
94

gbell
2/9199  14- 5

1/9999  14

-5

1/5449  14- 9

9/2921  14- 9

gauss2
gauss
حداقل خطای مربعات

dsig

9/9494  14- 5

9/9291  14- 5

2/9419  14- 5

-5

-5

-5

1/1191  14

9/9252  14- 9
9/9924  14- 9

1/9129  14

1/4491  14- 9
1/1411  14- 9

1/9414  14

1/1159  14- 9

1/4191  14- 5

متغیرهای ورودیها و خروجی کنترلکننده برا اسرتفاده از تعرداد
مختلفی از قوانین ،طراحی میگردد .متغیرهای  5 ،9 ،9و  1برای دو تا
ورودی انتخاب شده است ،از ایرنرو برهطرور متنراظر  25 ،19 ،4و 94
قوانین فازی گسترش یافتهاند .ساختار برر پایره  94قرانون مربروط بره
کنترلکننده ،بهدلیل اینکره دارای زمران محاسرباتی براال بررای اجررا
نسبت به دیگر ساختارهای فازی-عصبی است ،ترجیح داده نمیشود.
قابل ذکرر اسرت کره بهتررین سراختار پایدارسراز سیسرتم قردرت
مبتنیبرر سیسرتم فرازی-عصربی بعرد از آزمرایش برا سیسرتم قردرت
موردمطالعه انتخاب میگردد .در این کنترلکننده باتوجه به مطالب باال
تاب عضویت  5تایی  gaussانتخاب شده و درنتیجره برهطرور کلری 25
قانون برای ورودیها و متغیرهای خروجی ساختار فازی-عصبی تشکیل
میشود .شکل  4ساختار پایدارساز سیستم قردرت مبتنریبرر سیسرتم
فازی-عصبی را با ورودیها و خروجی موردنظر نشان مریدهرد .بعرد از
 14بار تکرار ،خطای برین خروجری واقعری و خروجری فرازی-عصربی،
کمترین مقدار میشود .آموزش بایستی ادامه یابد تا زمرانیکره خطرای
ثابت به مقدار  9/9252  14-9برسد.

شبکه با استفاده از  1444داده که تحت شرای مختلر بهررهبررداری
سیستم قدرت بهدستآمده ،آموزش داده میشود 2 .ترا ورودی و یرک
خروجی برای آموزش استفاده میگردد.

سرعت )  m (tو تغییر سرعت  dm (t ) dtبه عنوان ورودیهای دینامیکی
و  VPSSبهعنوان مقردار خروجری پایدارسراز سیسرتم قردرت مبتنریبرر
سیستم فازی-عصبی انتخاب شدهاند.
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شکل : 4ساختار کنترلکننده پایدارساز سیستم قدرت مبتنیبر سیستم
فازی-عصبی

- 2- 9- 9جبرانساز سری کنترلشده با تریستور مبتنیبر سیستم
فازی-عصبی
حلقه کنترل پایداری جبران ساز سری کنترلشده برا تریسرتور توسر
سیستم فازی-عصبی سگنو طراحی شده است .این حلقره بررای تولیرد
زوج دادههای آموزش کنترلکننده جبرانسراز سرری کنتررلشرده برا
تریستور مبتنیبرر سیسرتم فرازی-عصربی برا درنظرگررفتن دینامیرک
سیسررتم اسررتفاده مرریگررردد .سرررعت )  m (tو تغییررر در سرررعت
 dm (t ) dtبهعنوان ورودی و  XTCSCمتناظر بهعنوان خروجری بررای
کنترلکننده درنظر گرفته می شود .در جدول 2مقایسه ای بین خطرای
حداقل مربعات برای تعداد قوانین مختل و انوا توابر عضرویت بررای
ساختار جبرانساز سری کنترلشده با تریستور مبتنیبر سیستم فازی-
عصبی ارائه میدهد .سره نرو تراب عضرویت  gauss , gbellو  dsigبرا
تعداد مختلفی از قوانین برای طراحی متغیرهای ورودی و خروجی این
کنترلکننده انتخاب شده اند .نو و تعداد تاب عضویت و تعداد قروانین
فازی براساس تولید خطای کمترر ،انتخراب مری شروند .در ایرن مقالره
باتوجه به مطالب گفته شرده و جردول  ،2تراب عضرویت 9ترایی gbell
انتخاب شده و درنتیجه در کل  19قانون برای ورودیهرا و متغیرهرای
خروجی طراحی شدهاست .بعد از  14بار تکرار ،خطرای برین خروجری
واقعی و خروجی فازی-عصبی  ،کرمتررین مقردار مریشرود .شرکل 14
ساختار کنترلکننده جبرانساز سری کنترلشده با تریستور مبتنریبرر
سیستم فازی-عصبی را نشان میدهد .آمروزش سیسرتم فرازی-عصربی
بایستی کامل گردد تا زمانیکه خطای ثابت به مقدار 2/4919  14-14
برسد.
جدول  : 2خطای حداقل مربعات ساختار جبرانساز سری کنترلشده با
تریستور مبتنیبر سیستم فازی-عصبی
انوا تواب عضویت

تعداد قوانین
gbell

 14
 14
9/4115  14
2/9119  14

gauss
حداقل خطای مربعات

 14
 14
9/9112  14
9/9991  14

4

- 14

5/1495

- 14

5/2945

19

- 14

2/4919

- 14

9/1212

25

- 14

94

- 14

Serial no. 87

- 14

- 14

dsig

 14
 14
5/4411  14
4/9191  14

- 14

1/4941

- 14

9/9119

- 14
- 14
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شکل : 14ساختار کنترلکننده جبرانساز سری کنترلشده با تریستور
مبتنیبر سیستم فازی-عصبی

- 5نتایج شبیهسازی
 - 1- 5تنظیم بهینه پایدارسازها بهصورت مجزا با استفاده از الگوریتم
ایمنی بدن انسان
در طراحی مجزای پایدارسازها ،پارامترهای هر پایدارساز بردون درنظرر
گرفتن سایر پایدارسازهای سیستم تنظیم میشود .در اینجرا طراحری
در شرای بارگذاری به صرورت تروان اکتیرو  4/4و تروان راکتیرو 4/15
پریونیت انجام گرفته است .برای محاسبه تاب هردف از یرک اغتشراش
برهصررورت افرزایش پلررهای تروان مکررانیکی ورودی  Pmبره مقرردار 4/2
پریونیت اسرتفاده شرده اسرت .مقرادیر بهینره پارامترهرای هرر یرک از
کنترلکنندهها در جدول  9آورده شدهاست.
جدول  :9نتایج طراحی مجزای پایدارسازها
پارامتر

PSS

TCSC

K

1/91

1/15

T1

4/411

4/1194

T3

2/199

2/414

پاسخ زمانی سیستم غیرخطی به افزایش پلهای توان مکانیکی
ورودی به مقدار  4/2پریونیت ،برای هر یک از پایدارسازها شبیهسازی
شده و نحوه تغییرات زاویه توان ژنراتور در شکل 11نمایش داده
شدهاست.

- 2- 5طراحی هماهنگ پایدارسازها با استفاده از الگوریتم ایمنی
برای مقراومبرودن طراحری نسربت بره شررای بهررهبررداری سیسرتم،
بهینه سازی با در نظر گرفتن سره وضرعیت بارگرذاری سربک ،نرامی و
سنگین مطابق با جدول  9انجرام گرفتره اسرت .در طراحری هماهنرگ
پایدارسازها مقادیر بهینه پارامترهای هرر یرک از کنتررلکننردههرا در
جدول  5آورده شدهاست.
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0.0155

75
0.015

uncoordinated
nocontrol
PSS only
TCSC only

65

0.014

60

0.0135

50
45

)delta (degree

55
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70
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30
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شکل :12نمودار همگرایی تاب هدف در طراحی هماهنگ

25

)t (sec

شکل :11پاسخ زمانی سیستم غیرخطی به افزایش پلهای توان مکانیکی
ورودی به مقدار  4/2پریونیت در تنظیم مجزا

70
coordinated
uncoordinated
PSS only
TCSC only

جدول  :9حالتهای مختل بارگذاری سیستم

65
60

توان حقیقی ()pu

4/4

4/5

4/2

50

توان راکتیو ()pu

4/15

4/41

4/42

45

)delta (degree

بارگذاری

سنگین

نامی

سبک

55

40

جدول  :5نتایج طراحی هماهنگ پایدارسازها
PSS

TCSC

K

29/124

1/449

T1

4/119

4/919

T3

1/194

1/955

35

6

7

4

5

2

3

0

1

)t (sec

شکل :19پاسخ زمانی سیستم غیرخطی به افزایش پلهای توان مکانیکی
ورودی به مقدار  4/2پریونیت در طراحی هماهنگ
2

0.5

3

2

1

3

2

1

0

0
0
1.2

3

1

2

0
0.04

1

0.6

)Vt (pu

0.8

0.02
0

0.4
0

0.2

-0.02
3

1

2

0

0.35

0.2

1

2

)Xtcsc (pu

0.3
0.25

3

)dw (pu

Serial no. 87

)Pe (pu

1

50

)delta (degree

100

1.5

همننرین شرکل  12منحنری هررمگرایرری تراب هرردف در طراحری
هماهنررگ را نشرران مرریدهررد .شررکل 19پاسررخ سیسررتم مجهررز برره
پایدارسازهای هماهنگ را در مقایسه با پاسخ پایدارسازهای ناهماهنگ
بخش قبل نشان میدهد .مقایسه پاسخها نمایانگر این است که انجرام
طراحی هماهنگ ،از تأثیرات منفی پایدارسازها بر روی عملکرد یکدیگر
جلوگیری کرده و به پاسخ مطلوبتری منجر گردیده است.
شکل  19عملکرد پایدارسازهای هماهنگ ارائهشرده را تحرت یرک
گذارای شدید نشان میدهد .یک خطای اتصال کوتاه سه فاز در لحظره
 4/1ثانیه در ابتدای خ ( L1سمت ترانسرفورماتور) رخ داده اسرت کره
پس از  1سیکل رف شدهاست .منحنری خر چرین مربروط بره پاسرخ
سیستم بردون پایدارسراز مریباشرد .مشراهده مریشرود کره عملکررد
پایدارسازهای هماهنگ تحت گذراهای شدید نیز مناسرب بروده اسرت.
نکته دیگر اینکه زاویه روتور از مقدار  91/1در زمان قبرل از خطرا بره
مقدار  59/1در زمان پس از رف خطا رسیده است که علت آن بازشدن
یکی از خطوط و افزایش راکتانس معادل سیستم ،میباشد.

30

0

)t (sec

شکل :19پاسخ سیستم مجهز به پایدارسازهای هماهنگ به خطای
اتصالکوتاه سه فاز در ابتدای خ L1

- 9- 5مقایسه عملکرد الگوریتم ایمنی بدن انسان و سیستم فازی-
عصبی در مسئله طراحی هماهنگ پایدارسازها
در این بخش مقایسهای بین الگوریتم ایمنری بردن انسران و الگروریتم
فررازی -عصرربی در حررل مسررئله طراحری هماهنررگ انجررام مریگی ررد.
معیارهای مقایسه پاسخ بهینه نهرایی و مردت زمران همگرایری اسرت.
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COLONALG
ANFIS

0.015
0.01
0.005
0

)dw (pu

پارامترهای هر یک از الگوریتمها با سعی و خطا بهگونهای تعیین شرده
است که عملکرد مطلوب حاصل شود .نتایج بهینهسرازی در جردول ،9
شکل  19 ،15و شکل  11ارائه شدهاست.
شکل  15با افزایش  4/2پریونیرت در تروان مکرانیکی بره مقایسره
همگرایی در زاویه روتور با الگوریتم ایمنی بدن انسان و الگوریتم فازی-
عصبی پرداخته است .همننین شکل  19با همین اغتشاش به بررسری
عملکرد دو الگوریتم در ولتاژ پایانه مریپرردازد .مقایسره هرمگرایری در
تغییرات سرعت الگوریتم ایمنی بدن انسان و الگوریتم فرازی -عصربی،
مربوط به خطای اتصالکوتاه سره فراز ،در شرکل  11نشران داده شرده
است .نتایج بهدستآمده از اشکال مذکور بهصورت جم بندی شرده در
جدول  9آورده شدهاست.
نگاهی به جدول و اشکال مذکور نشان میدهد که هر دو الگوریتم
تقریبا به یک مقدار نهایی (با یک اختالف جزئی) همگرا شدهاند.
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شکل  : 11مقایسه پاسخ تغییرات سرعت ژنراتور در الگوریتم ایمنی بدن
انسان و الگوریتم فازی -عصبی
جدول .9مقایسه عملکرد الگوریتم ایمنی بدن انسان و الگوریتم فازی -عصبی
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شکل
55
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مقدار نهایی
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()sec
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149/15
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( 94/1درجه)
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شکل  : 15مقایسه پاسخ زاویه روتور در الگوریتم ایمنی بدن انسان و الگوریتم
فازی -عصبی
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شکل  :19مقایسه پاسخ ولتاژ پایانه در الگوریتم ایمنی بدن انسان و الگوریتم
فازی -عصبی

Serial no. 87

در این مطالعه ،مسئله طراحی هماهنرگ پایدارسراز سیسرتم قردرت و
جبران ساز سری کنترل شده با تریستور در یرک سیسرتم ترکماشرینه
متصل به شینه بینهایت موردبررسی قرار گرفت .مطالعات انجامشرده و
نتایج شبیهسازی ها نشران داد کره طراحری هماهنرگ پایدارسرازها در
مقایسه با طراحی مجزا میتواند مشخصههای پاسخ دینامیکی سیسرتم
را در مقابل اغتشاشات کوچک و بزرگ به مقردار قابرلتروجهی بهبرود
بخشد .بنابراین استفاده از ایرن روش مریتوانرد حاشریههرای پایرداری
سیستم را افزایش داده و بهنوبه خود به آزادسرازی بخشری از ظرفیرت
شبکه انتقال و درنتیجه استفاده اقتصادیتر از شبکه قدرت منجر گردد.
ازآنجا که این روش طراحی مبتنیبر بهینهسرازی اسرت ،انتخراب
الگوریتم بهینرهسرازی و همننرین تعریر یرک تراب هردف مناسرب،
میتواند تأثیر بسزایی درنتیجره طراحری و زمران موردنیراز آن ،داشرته
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1941  بهار،1  شماره،94  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 994

 باتوجه به این موضو الگوریتمهای ایمنی بردن انسران و منطرق.باشد
 شبکه عصربی در ایرن مقالره انتخرابشرده و موردبررسری قررار-فازی
.گرفتهاند
، نشران مریدهرد کره الگروریتمهرای نرامبررده،نتایج بهینهسرازی
 ماننرد زمران نشسرت و زمرانخیرز را بهبرود،پارامترهای پاسخ زمرانی
 مقایسره نترایج، همننرین.بخشیده و میزان جهش را کاهش میدهند
 نشان داد که،طراحیهایی که با استفاده از این الگوریتمها انجام گرفت
عصبی مقدار کمتری در مقایسه برا-زمان بهکار رفته در الگوریتم فازی
 حساسرریت انتخرراب، همننررین.الگرروریتم ایمنرری برردن انسرران دارد
 که بایستی برای هر سه کنتررلکننرده تنظریمK  وT3 ،T1 پارامترهای
 نیرز از میران،گردد و تأثیر بسزایی در عملکرد طراحری هماهنرگ دارد
 انردکی، میزان دقت در الگوریتم ایمنی بردن انسران، در مقابل.میرود
.بیشتر است

پیوست
 (همره مقرادیر برحسرب:مشخصات سیستم تکماشینه مرورد مطالعره
).پریونیت میباشد مگر اینکه صریحا قید شده باشد

: ژنراتور و سیستم تحریک

H  3.7 sec
xd  1.05

D  4.1
xq  0.474

K A  50

TA  0.01sec

Td 0  4.49sec
xd  0.296

7 p.u  E fd  7 p.u
 0.1  U PSS  0.1

: ترانسفورماتور و خ انتقال
X T  0.08, X L1  X L2  1, Vb  1

: FACTS

 تجهیزات

X TCSC0  0.22
TS  0.07s
0.1  X TCSC  0.35

مراج
«بهبود میرایی نوسانات سیستم، امید مرادی،] سعید اباذری1[
 و تنظیم پارامترهای کنترلکنندهUPFC قدرت با بهکارگیری
 مجله مهندسی برق،»PSO بر اساس یک الگوریتم جدید
.1945 ،11  صفحه،99  جلد،1  شماره،دانشگاه تبریز
 «بهبود پایداری دینامیکی به روش، صادق قائدی،] سعید اباذری2[
کنترل فازی در سیستمهای قدرت چند ماشینه با کاربرد
،95  جلد،2  شماره، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»TCSC
.1949 ، 4 صفحه
 «تعیین مقدار و، محسن کالنتر،] محسن گیتیزاده حقیقی3[
 با در نظر گرفتن تاب هدفFACTS موقعیت بهینه نصب ادوات
،»چند منظوره و ترکیب آبکاری فوالد با برنامهریزی آرمانی
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1941  بهار،1  شماره،94  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 991

زیرنویسها
1

Power System Stabilizer (PSS)
Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC)
3
Clonal Selection Algorithm (CSA)
4
Adaptive Neural Network-Fuzzy Inference System(ANFIS)
5
Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
6
Seeker Optimization Algorithm (SOA)
7
Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
8
Static Var Compensator (SVC)
9
Static Compensator (STATCOM)
10
Particle Swarm Optimization (PSO)
11
Bacterial Swarm Optimization
12
Thyristor Controlled Reactor (TCR)
13
Sogeno-Fuzzy
14
Fuzzy Inference System(FIS)
15
Hybrid Learning
2
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