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چكيده :در اين تحقيق ،جايابي  UPFCدر زمينه پايداری ديناميکي به کمک ضريب مانده و مدهای بحراني سيستم قدرت ارائه شدده اسدت
جايابي با کمک مدهای بحراني ،تعداد  UPFCمورد نياز برای بهبود ميرايي نوسانات سيستم قدرت را مشخص مينمايد برای کنترل  UPFCاز
کنترل کننده تکميلي استفاده شده است سيگنال ورودی به اين کنترلکننده بادیهای برنجي مشارکت متغيرهای حالت سدرعت ننراتورهدا در
مدهای بحراني سيستم قدرت انتخاب شده است تاثير  UPFCدر بهبود پايداری سيستم قدرت با کمک رسم منحني تغييرات سرعت و زاويه روتور
ننراتورها ،مکان قطب های سيستم و دياگرام بود بر روی سيستم قدرت  IEEE 9-BUSشرح داده شده است

وانههای كليدی:

پايداری ديناميکي ،افزايش ميرايي ،جايابي  ،UPFCضريب مانده ،مدهای بحراني.

Enhancement of Damping of Power System Oscillations through
UPFC Placement based on Residue Factor and Critical Modes
D Fateh1, A A Motie Birjandi2, R Ebrahimpour3
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

Abstract: In this research, placement of UPFC is presented on dynamic stability by using the residue factor
and critical modes of power system. The placement by using critical modes determines the requirement number
of UPFC to enhance damping of power system oscillations. The supplementary controller is used to control
UPFC The input signal for this controller is selected based on the participation of the generators speed state
variables in the critical modes of power system. The effectiveness of UPFC in power system stability
enhancement are demonstrated on IEEE 9-BUS system by drawing the speed and angle deviations curve of
generators, the system poles locations and Bode diagram.
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 -1مقدمه

UPFC -2

کنترلکننده يکپارچه توان ) (UPFCدر بهبود پايداری سيستم قدرت،
بسيار موثر است مهم ترين نکته در استفاده از اين تجهيز ،بحث جايابي
آن است نويسندگان[ ]1-6با اسدتفاده از معيارهدای اسدتاتيکي مانندد
شاخص پايداری ولتان ،ضريب بارگذاری و روشهای عددی بده جايدابي
 UPFCپرداختهاند در زمينه پايداری ديناميکي ،روشها برای جايدابي
 UPFCبه تعداد کم و همچنين مشترک هستند به طوری که شاخص
کنترلپذيری ،شاخص رويتپذيری و ضريب مانده برای جايابي UPFC
در زمينه پايداری ديناميکي اسدتفاده مديشدوند مددلهدای  UPFCو
سيگنالهای انتخابي برای کنترلکننده آن ،تفاوت در ارائه مقاالت را به
وجود آورده اند برای مثال در [ ]11جايدابي UPFCبراسداس شداخص
کنترلپذيری و انتخاب سيگنال ورودی کنترلکننده  UPFCبراسداس
شاخص رويت پذيری صورت گرفته اسدت در [ ]11بدا کمدک شداخص
رويت پذيری به جايابي  UPFCپرداخته شده و از بردارهای ويژه راست
برای انتخاب سيگنال ورودی کنترلکننده  UPFCاستفاده شده اسدت
همچنين نويسندگان[ 12و  ]13جايابي UPFCرا با کمک ضريب مانده
انجام داده و با کمدک روشدي پيیيدده شدام آنداليز کنتدرلپدذيری و
رويت پذيری و يکسری تکنيک هدا ،سديگنال ورودی بده کنتدرلکنندده
 UPFCرا انتخاب نمودهاند در ميان روشهای جايابي  ،UPFCضريب
مانده روشي کام تر است زيرا کنترل مدهای بحراني (مدهای با نسبت
ميرايي ضعيف) به وسيله  UPFCو تاثير ايدن مددها در خروجديهدای
سيسددتم درن ددر گرفتدده مدديشددود بدددين ترتيددب ،هددر دو شدداخص
کنترل پذيری و رويتپذيری در ن ر گرفتده شدده و  UPFCدر محلدي
قرار داده ميشود که مي تواند مددهای بحراندي را کنتدرل نمدوده و بده
واسطه اين مدها ،تداثير مدوثری در نوسدانات الکترومکدانيکي سيسدتم
داشته باشد
در اين تحقيق ،نحوه جايابي  UPFCدر زمينه پايدداری سديگنال
کوچک براساس ضريب مانده و مدهای بحراني سيستم ارائده شدده کده
نحوه تشخيص تعداد  UPFCمورد نيداز يدک سيسدتم قددرت و محد
بهينه آن ها را در زمينده افدزايش ميرايدي نوسدانات سيسدتم مشدخص
مي نمايد تعداد  UPFCمورد نياز يک سيستم قدرت براسداس تعدداد
مدهای بحراني آن تعيين شده و با کمک ضدريب ماندده شداخه سدری
 ،UPFCمح بهينه آنها تشخيص داده ميشود برای کنترل ،UPFC
کنترلکننده تکميلي در ن ر گرفته شده است انتخاب سيگنال ورودی
به اين کنترل کننده ،براساس ضريب مشارکت در ن ر گرفته شدده کده
برخالف روشهای ذکرشده فوق ،روشي ساده و موثر در افزايش ميرايي
نوسانات است تعيين پارامترهای اين کنترلکننده بدا کمدک الگدوريتم
بهينه سازی گروه ازدحام ذرات ) (PSOصورت گرفته است هدمچندين
رسم مکان قطبهای سيستم ،دياگرام بدود و محاسدبه مقدادير حاشديه
بهره و فاز بدرای يررسدي تداثير  UPFCدر بهبدود پايدداری ،عدالوه بدر
روشهای معمول مقاالت ارائه شده است

در شک ( )1تصويری از اجزای ظاهری  UPFCارائه شده اسدت
[ UPFC ]2شام دو مبدل بوده که با يک شاخه  DCبده هدم وصد
ميشوند مبدل موازی (مبدل  )1بده وسديله ترانسدفورماتور مدوازی در
شين ابتدای خط قرار ميگيرد مبدل سری (مبدل  )2نيدز بده وسديله
ترانسفورماتور سری ،در ابتدای خط انتقال قرار ميگيرد مبدل  2ولتان
 Vsرا در خط انتقال تزريق مينمايد مبدل  1نيز توان راکتيدوی را بده
شين ابتدای خط تزريق يا جذب مينمايد ايدن موضدو بدا جريدان Iq
نشان داده شده است هم چنين مبدل  1توان حقيقي مورد نياز مبددل
 2را از طريددق شدداخه  DCبدده وسدديله جريددان  Ipت دامين و يددا جددذب
مينمايد
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شک ( :)1تصوير اجزای ظاهری ]11[ UPFC

 -3مدل ديناميکي UPFC
برای بررسي تاثير دينداميکي  ،UPFCايدن تجهيدز بدا يدک منبدع
جريان متص به شين iام با دامنه  I shو زاويه   shو نيدز يدک منبدع
ولتان سری با خط با دامنه  V sو زاويه   sمدل ميشود در شک ()2
اين موضو نشان داده شده است

شک ( :)2مدل ديناميکي UPFC

 -4روابط ديناميکي سيستم قدرت
برای بررسي عملکدرد  UPFCدر پايدداری سديگنال کوچدک ،نيداز
است که معادالت سيستم حول نقطهکار  x  x0خطدي شدوند يدک
سيستم ديناميکي به طور کلي ميتواند به صورت فضدای حالدت نشدان
داده شود روابط ( )1تا ( )3بيانگر فضای حددالت سيسدتم مديباشدند
[ 12و :]13
()1
()2
()3

) x  f ( x, u

)0  g ( x, u
)y  h( x, u
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که رابطه ( )1نشان دهنده معادالت ديفرانسديلي سيسدتم قددرت،
رابطدده ( )2نشدداندهنددده معددادالت جبددری و رابطدده ( )3نشدداندهنددده
معادالت خروجي سيستم هستند معادالت خروجي مي توانند انددازه و
زاويه ولتان شينهدا باشدند بدا خطديسدازی روابدط ( )1تدا ( )3حدول
نقطهکار ،داريم:
()4
x  Ax  Bu
0  Px  Qu
()2
()9
Y  Cx  Du
که  xبردار متغيرهدای حالدت و  uبدردار متغيرهدای جبدری
سيستم است ماتريسهدای  A, B, P, Q, C, Dمتنداظر بدا معدادالت
ديفرانسيلي و جبری هستند  xو  uبه صدورت روابدط ( )7و ()1
در ن ر گرفته شدهاند.
()7

] x  [i , i , E 'qi , E 'di , E fdi , V Ri , R Fi

()1

] u  [I di , I qi , i , i , V i , k , V k
k  m  1,..., n

i  1,..., m

که  mتعداد ننراتورها و  nتعداد شينها ميباشدند  زاويده و
 سرعت رتور ننراتورها هستند  E' qو  E' dنيز ولتانهای القا شدده
روی محورهای  qو  dميباشند  I qو  I dمولفههای جريدان اسدتاتور
روی محورهای  qو  dهستند  E fdولتان خروجي تحريک کننده است
 Vو  نيز اندازه و زاويه ولتان شينها هستند

 -2ضريب مانده و معادالت  UPFCبرای جايابي
همان طور که گفته شد ،مدل ديناميکي  UPFCشام يدک منبدع
ولتان سری و يک منبع جريان موازی ميباشد اين مدل شام  4پارامتر
اندازه و زاويه ولتان سری و اندازه و زاويه جريان مدوازی اسدت در []11
نشان داده شدده اسدت کدده جدايددابي  UPFCبراسداس انددازه ولتدان
سری)  ( V sهسدت هدمچندين در [ 12و  ]13نيدز بدرای تعيدين خدط
 ،UPFCاز اندازه مقدار موهومي ولتان سری مدل  UPFCاستفاده شده
است در اين تحقيق بدرای جايدابي  ،UPFCمنبدع ولتدان سدری مددل
 UPFCبا اندازه )  ( V sو زاويه (  )  sدر ن ر گرفته شده است با فرض
اينکه  UPFCدر خط lام و بين شينهای  iو  jقرار گيرد ،روابدط ()6
و ( )11به توان اکتيو و راکتيو تزريقي شين iام اضافه ميشوند
()6
()11

) Pi  Vs .V j . | Yij | .cos(s   j  ij

) Qi  Vs .V j . | Yij | .sin(s   j  ij

همچنين روابط ( )11و ( )12نيدز بده تدوانهدای اکتيدو و راکتيدو
تزريقي شين jام اضافه ميشوند
) Pj  Vs .V j . | Yij | .cos( j  s  ij
()11
()12
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) Q j  Vs .V j . | Yij | .sin( j  s  ij

با خطي سازی روابط ( )6تا ( )12حول نقطهکدار ،روابدط ( )13تدا
( )19حاص ميشود (مقدار اوليه پارامترهای UPFCصفر هستند)
()13
()14
()12
()19

Pi  V j 0 . | Yij | .cos( j 0  ij )Vs

Qi  V j 0 . | Yij | .sin( j 0  ij )Vs
Pj  V j 0 . | Yij | .cos( j 0  ij )Vs
Q j  V j 0 . | Yij | .sin( j 0  ij )Vs

که |  | Yو  نشاندهنده اندازه و زاويه ادميتانس خط  i-jاست
همچنين انديس 0نشاندهنده مقدار اوليه ميباشد الزم به ذکر اسدت
به دلي صفر بودن مقادير اوليده پارامترهدای  ،UPFCضدرايب  s
صفر ميشوند با اضافه کردن روابط ( )13تا ( )19به روابدط تدوانهدای
اکتيو و راکتيو شينهای  iو  ،jرابطه ( )2به رابطه ( )17تغيير مييابدد
[:]12
Px  Qu  H Vs  0
()17
که  Hشام ضرايب  V sناشي از روابط ( )13تا ( )19مديباشدد
در صورتي که  UPFCدر خط  i-jقدرار گيدرد اگدر  Nتعدداد خطدو
کانديد برای قرار گدرفتن  UPFCباشدد ،آنگداه مداتريس  Hماتريسدي
 2(n+m)×Nمي باشد بنابراين هر ستون  Hمربو به يکي از خطدو
کانديد برای قرار گرفتن  UPFCاست و طبق روابط ( )13تا ( ،)19تنها
 2×2رديف از هر ستون ميتواند غيرصدفر باشدد پدس در ابتددای کدار
فرض بر اين است که در تمامي خطو (بجز خطو با ترانسفورماتور)،
 UPFCقرار داده شود زيرا تاثير آنها در جايابي ،مستق از هم اسدت
بددا قددرار دادن رابطدده ( )17در رابطدده ( )4روابددط ( )11و ( )16حاصد
ميشود [:]12
()11
x  (A BQ1P)x  ( BQ1H )Vs
()16

x  A ' x  H ' Vs

که بدا قدرار دادن رابطده ( )17در رابطده ( )9روابدط ( )21و ()21
حاص ميشود [:]12
()21
Y  (C  DQ1P)x  ( DQ1H )Vs
()21

Y  C ' x  D ' Vs

بنابراين اندازه ولتان سری  UPFCدر خطو مختلف نشاندهندده
ورودی است اين بدين معني است که در صورتي کده  UPFCدر خدط
lام قرار گيدرد ،ورودی lام نشدان دهندده انددازه ولتدان تزريقدي توسدط
 UPFCدر خط  lميباشد پس شاخص کنترلپذيری مدد kام بده ازای
ورودی lام به صورت رابطه ( )22و شاخص رويدتپدذيری خروجدي iام
برای مد kام به صورت رابطه ( )23محاسبه ميشوند [ 12 ،11و :]13
()21

'CI kl  v kt H l

()21

OI ki  Ci' v k
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که  v kنشان دهنده بردار ويژه راست مدد kام مدي باشدد بدرای جايدابي
 UPFCنياز است مقدار ضريبمانده به ازای خطو مختلدف محاسدبه
شده و خطي که باالترين مقدار ضريب مانده را دارد بده عندوان محد
 UPFCانتخاب ميشود حاصد ضدرب دو رابطده ( )22و ( )23مقددار
ضريب مانده برای خط lام را ميدهد [ 12و :]14
| Rkil | OI ki * CI kl

()24

 Rkilضريب مانده مد kام بوده و معياری از حساسيت مدد بده فيددبک
بين خروجي  yو ورودی  uميباشد نکته مهم در جايابي  UPFCايدن
است که با بروز خطا در سيستم قدرت ،نقطهکار سيستم تغيير خواهدد
کرد و ممکن است جايابي  UPFCتغيير نمايد به همين دلي  ،در اين
تحقيق حاالت مختلف خطا کده مدي توانندد در جايدابي  UPFCمدوثر
باشند ،در ن ر گرفته شده و محد نهدايي  UPFCبدا بررسدي حداالت
مختلف صورت گرفته است

 -9روابط کام توان تزريقي UPFC
برای شبيه سازی الزم است مدل کام  UPFCکه شام منبع ولتدان و
منبع جريان مي باشد ،در ن ر گرفتده شدود اگدر  UPFCدر شدين  iو
ابتدای خط  i-jقدرار گيدرد ،روابدط ( )22تدا ( )21بده معدادالت تدوان
شينهای  iو  jاضافه ميشوند:
()22

) Pi  Vs .V j . | Yij | .cos( s   j  ij
)  Vi .I sh .cos(i   sh

()29

) Qi  Vs .V j . | Yij | .sin( s   j  ij
)  Vi .I sh .sin(i   sh

()27

) Pj  Vs .V j . | Yij | .cos( j  s  ij

()21

) Q j  Vs .V j . | Yij | .sin( j  s  ij

با خطيسازی روابط ( )22تا ( )21حول نقطهکار و با فرض اينکده
مقدار اوليه تمامي پارامترهای  UPFCصدفر هسدتند ،روابدط ( )26تدا
( )32حاص ميشوند
()26

Pi  V j 0 . | Yij | .cos( j 0  ij )Vs
 Vi 0 .cos(i 0 ).I sh

()31

Qi  V j 0 . | Yij | .sin( j 0  ij )Vs
 Vi 0 .sin(i 0 ).I sh

()31

Pj  V j 0 . | Yij | .cos( j 0  ij )Vs

()32

Q j  V j 0 . | Yij | .sin( j 0  ij )Vs

 -7ضريب مشارکت
اين ضريب نشاندهنده سنجشي از مشارکت نسبي متغير حالدت iام در
مدkام است که در رابطه ( )33تعريف شده است []14
()33
Pik  vik .uki
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که  v ikعنصر iام بردار ويژه راست مد kام و  u kiعنصدر iام بدردار
ويژه چپ مد kام ميباشند

 -1کنترلکننده تکميليUPFC
کنترل کننده تکميلي به من ور بهبود عملکرد  UPFCاستفاده ميشود
[ ]12شک ( )3بلوک دياگرام اين کنترلکننده را نشان ميدهد برای
هر کدام از پارامترهای  ) Vs ,  s , I sh ,  sh ( UPFCيک کنترلکننده
تکميلي در ن ر گرفته شده است

شک ( :)3بلوک دياگرام کنترلکننده تکميلي UPFC

که  T Wثابت زماني پاکساز T 1 ،و  T 3ثابت زماني های پيشفاز
و  T 2و  T 4ثابت زمانيهای پسفاز هستند و  Kنيز بهدره هسدت [،14
 12و  ]19در اين تحقيق ،برای بهينه سازی پارامترهای کنترل کنندده،
از الگوريتم گروه ازدحام ذرات ) 17[ (PSOو  ]11کمک گرفتده شدده
است بدين ترتيب نيازی به بررسي مدل هفرون-فيليپس نخواهد بدود
تابع هدف بهينه سازی اين پارامترها براسداس افدزايش نسدبت ميرايدي
مدهای بحراني سيستم قدرت (مدهای با نسبت ميرايي ضعيف) تعريف
شده است
برای افزايش نسدبت ميرايدي نوسدانات سيسدتم قددرت ،بهتدرين
سدديگنال بددرای کنتددرل پارامترهددای مدددل  ،UPFCسدديگنال سددرعت
ننراتورهددا مدديباشددد در ايددن تحقيددق انتخدداب سدديگنال ورودی بدده
کنترلکننده تکميلي هر يک از پارامترهدای  UPFCبراسداس روشدي
ساده و موثر صورت گرفته است بده طدوریکده هدر يدک از سديگنال
سرعت ننراتورها که بيشترين مشارکت را در مدهای بحراندي سيسدتم
قدرت دارا است ،به عنوان ورودی به اين کنتدرلکنندده انتخداب شدده
است اين روش بسديار سداده بدوده و بدا اعمدال سديگنال منتخدب بده
کنترل کننده تکميلي هر يدک از پارامترهدای مددل  UPFCو افدزايش
ميرايي اين سيگنال ،افزايش در نسبت ميرايي مدهای بحراني به وجود
ميآيد

 -1-1معادالت ديفرانسي يک کنترلکننده تکميلي
روابط ( )34تا ( )39از کنترلکننده تکميلي حاص ميشوند:
()34

TW K s
 V1
1  TW s

()32

1  T1 s
V2
1  T2 s

()39

1  T3 s
y
1  T4 s

u

V 1

V 2
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با ساده سازی روابط ( )34تدا ( )39و تبددي الپدالس معکدوس آنهدا،
روابط ديفرانسيلي ( )37تا ( )36حاص ميشوند
()37
()31
()36

1
V1
TW

V 1  Ku 

T1
1
1
V1  V1  V 2
T2
T2
T2

V2 

T3
1
1
V2 V2
y
T4
T4
T4

y

در نهايت روابط ( )41تا ( )42به ازای هر پارامتر يدک  UPFCبده
معادالت حالت سيستم اضافه ميشوند
()41
()41

()42

1
V1
TW

فرکانس)(HZ

نسبت ميرايي

2.02

0.056

-0.72±j12.74

1.33

0.022

-0.19±j8.36

1.26

0.56

-5.48±j7.94

1.26

0.55

-5.32±j7.92

1.24

0.55

-5.22±j7.81

0.19

0.34

-0.44±j1.21

0.11

0.51

-0.43±j0.73

0.07

0.65

-0.42±j0.49

V 1  Ku 

T1
T
1
1
u  (  1 )V 1  V 2
T2
T2 T2TW
T2

V2  K

T1T3
T 1
T
u  3 (  1 )V 1
T2T4
T4 T2 T2TW
T
1
1
 3 )V 2 
y
T4 T2T4
T4

yK
(

متغير حالت ) (uسرعت ننراتوری است که بيشترين مشدارکت را
در مدهای بحراندي دارا اسدت متغيدر حالدت ) (yنيدز بده هدر يدک از
پارامترهای  UPFCاختصاص داده مي شود يدک  UPFCدارای چهدار
پارامتر اندازه و زاويه منبع ولتان و جريان بوده و برای هريدک نيدز يدک
کنترلکننده تکميلي در ن ر گرفته ميشود پارامترهای کنتدرلکنندده
تکميلي با هدف افزايش کمترين نسبت ميرايي ،بهينهسازی شدهاند.

 -6نتايج
بدرای پيددادهسدازی روش ارائددهشدده و شددبيهسدازی ،از سيسددتم
 IEEE 9-BUSاسددتفاده شددده اسددت محدديط مددورد اسددتفاده بددرای
شبيهسازی ،نرمافدزار  MATLABاسدت در شدک ( )4ديداگرام تدک
خطي سيستم  IEEE 9-BUSو در [ ]19اطالعات ايدن سيسدتم ارائده
شده اسدت بدا بررسدي دينداميکي ايدن سيسدتم در زميددنه پايدداری
سيگنالکوچک ،مدهای نوسداني ايدن سيسدتم بده صدورت جددول ()1
حاص شده است اين سيستم دارای دو مد با نسدبت ميرايدي ضدعيف
بوده کده بحراندي تدرين مدد [ 12و  ،]16دارای نسدبت ميرايدي1/122
ميباشد مد با نسبت ميرايي 1/129نيز دارای نسدبت ميرايدي ضدعيفي
است در اين تحقيق جايابي  UPFCبه ازای بحرانيترين مد انجام شده
است اما به دلي اينکه مد با نسبت ميرايي  1/129نيدز دارای ميرايدي
ضعيفي است ،جايابي UPFCبر اساس اين مد نيز بررسي شده است

Serial No. 69

جدول ( :)1مقادير ويژه با ميرايي کم سيستم IEEE 9-BUS
مقادير ويژه

شک ( :)4سيستم IEEE 9-BUS

جدول ( )2ميزان مشارکت متغيرهای حالت سدرعت ننراتورهدا در
دو مد با نسبت ميرايي ضعيف فوقالدذکر را نشدان مديدهدد سديگنال
تغييرات سرعت ننراتور  3بيشترين مشارکت را در مدهای نوساني دارا
است و برای ورودی کنتدرلکنندده تکميلدي انتخداب مدي شدود بدرای
بحرانيترين مد سيسدتم مدذکور ،مقدادير ضدريبماندده بده ازای کليده
خطو (بجز خطدو بدا ترانسدفورماتور) و تحدت  7حالدت عملکدردی
مختلف محاسبه شده و در جدول ( )3آورده شده است نکته قاب توجه
اين است که يک خط مانند خط  i-jميتواندد در دو حالدت کانديددای
قرار گرفتن  UPFCباشد بهطوری که  UPFCمي تواند در ابتدای خط
 i-jو يا در ابتدای خط  j-iقرار گيرد در برخي از نوشتهها ابتددا خدط
تعيين شده و سپس شين مربو به  UPFCتعيين مي شود اما در اين
تحقيق نشان داده شده است که يدک خدط در دو حالدت خدود ،مقددار
ضريبمانده نزديک به همي را دارد طبق جدول ( )3خط  1-7در اکثر
موارد ،بيشتدرين مقددار ضدريب ماندده را دارد و بهتدرين محد بدرای
قرارگرفتن  UPFCميباشد
جدول ( )4نيز برای دومين مد با نسبت ميرايي کم محاسبه شده
و نشاندهنده اين است که اين بار نيز خدط  1-7بهتدرين محد بدرای
قرارگرفتن  UPFCاست بنابراين در سيستم  ،IEEE 9-BUSدو مد با
نسبت ميرايي ضعيف وجود دارد که نياز به جايابي دو  UPFCاست اما
نتايج جايابي برای اين دو  UPFCبراساس هر يدک از مددهای بحراندي
نشان ميدهد که مح بهينه هر دو ،يک خط بوده و برای اين سيسدتم
تنها يک  UPFCکافي است صحت اين نتيجه در ادامه و بده خصدوص
در جدول ( )2بررسي شده است پس  UPFCدر شين  1و در ابتددای
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خط  1-7قرار ميگيرد و معادالت (  )31تا ( )41مربو بده تدوانهدای
 UPFCبه معادالت شينهای  1و  7اضافه ميشوند

The outage of line 4-5
0.015

0.01

جدول ( :)2ضرايب مشارکت سرعت ننراتورهای سيستم IEEE 9-BUS
ميانگين

مد با ميرايي 12129

مد با ميرايي 12122

متغير حالت

0.2058
0.2325

0.0927
0.4142

0.3189
0.0508

ω2
ω3

0.005

0

-0.005

 -11نتايج شبيهسازی
25

20

10

15

5

-0.015
0

)Time(s

شک ( :)2سرعت ننراتور  3در حالت خروج خط 4-2
The outage of line 4-5
0.02

0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015

25

20

10

15

5

)Speed deviation of Gens. 2 & 1 (pu

Without UPFC
With UPFC

0.015

-0.02
0

)Time(s

شک ( :)9سرعت ننراتور  2در حالت خروج خط 4-2
Loading factor=1.4
0.04

Without UPFC
With UPFC

0.03
0.02
0.01
0
-0.01
-0.02
-0.03

25

20

10

15

5

)Speed deviation of Gens. 3 & 1 (pu

برای سيستم  ،IEEE 9-BUSابتدا با فرض خروج خدط  4-2منحندي
تغييرات سرعت ننراتورها رسم شده است در شک ( )2ديده مديشدود
که در صورت خروج خط  ،4-2تغييرات سدرعت ننراتدور  3نسدبت بده
ننراتور مرجع با دامنه ابتدايي  1/112پريونيت نوسدان کدرده و بعدد از
مدت حدود  22ثانيه ميرا ميشود با قرار گرفتن  UPFCدر خط ،1-7
دامنه نوسانات کاهش يافته و هم چنين ميرايي نوسانات افدزايش قابد
مالح های مييابد به طوری که نوسدانات تغييدرات سدرعت ننراتدور 3
نسبت به ننراتور مرجع بعد از چند سيک ميرا ميشود اين ميرايدي در
مدت زمان حدود  12ثانيه رخ ميدهد در اين شک ديده ميشود کده
فرکانس نوسانات نيز کاهش يافته است تداثير  UPFCبدرای تغييدرات
سرعت ننراتور  2نيز در شک ( )9نمايش داده شده اسدت شدک هدای
( )7و ( )1نيز برای زماني است که سيستم با ضريب بارگدذاری  1/4در
حال عملکرد ميباشد در اين دو شدک نيدز تداثير  UPFCدر کداهش
دامنه نوسانات و افزايش ميرايدي چشدمگير اسدت هدم چندين کداهش
فرکانس نوسانات نيز مشهود است همان طور که گفتده شدد ،سيسدتم
قدرت  IEEE 9-BUSدارای دو مد با ميرايي ضعيف است کده نتدايج
جايابي نشان داد که تنها يک  UPFCبدرای ايدن دو مدد بحراندي نيداز
است جدول ( )2نيز تاييدی بر مطالب فوق اسدت طبدق ايدن جددول،
 UPFCو کنترلکننده آن ،نسبت ميرايدي دو مدد بحراندي را بده طدور
قاب مالح های افدزايش داده کده تاييددی بدر انتخداب مناسدب محد
 UPFCاست همچنين کاهش فرکانس نوسانات نيز به خدوبي مشدهود
است

-0.01

)Speed deviation of Gens. 3 & 1 (pu

Without UPFC
With UPFC

-0.04
0

)Time(s

شک ( :)7سرعت ننراتور  3در حالت ضريب بارگذاری1/4
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جدول ( :)3ضريب مانده خطو در حاالت مختلف خطا برای بحرانيترين مد (با نسبت ميرايي )1/122سيستم IEEE 9-BUS
خروج خط
1-6

خروج خط
7-1

خروج خط
9-6

خروج خط
2-7

خروج خط
4-9

خروج خط
4-2

سيستم بدون
خطا

خط

1/1431
1/1423

1/6214
1

1/9219
1/9722

1/4912
1/467

1/9711
1/961

-

1/2461
1/2297

4-2
2-4

1/1296
1/1277

1/2667
1/9167

1/4216
1/4714

1/2762
1/2616

-

1/1111
1/1241

1/1123
1/1139

4-9
9-4

1/1176
1/1141

1/7142
1/7464

1/2179
1/4632

-

1/2123
1/2711

1
1/1462

1/271
1/2966

2-7
7-2

1/1332
1/1324

1/2113
1/2799

-

1/4422
1/4292

1
1/6293

1/2324
1/2313

1/1226
1/1212

9-6
6-9

1/6919
1

-

1/6166
1

1/6192
1

1/3114
1/3172

1/6311
1/6262

1/6614
1

7-1
1-7

-

1/4242
1/419

1/2116
1/2712

1/7711
1/7212

1/3161
1/3121

1/9776
1/9241

1/9112
1/2612

1-6
6-1

جدول ( :)4ضريب مانده خطو

در حاالت مختلف خطا برای مد بحراني دوم (با نسبت ميرايي  )1/129سيستم IEEE 9-BUS

خروج خط
1-6

خروج خط
7-1

خروج خط
9-6

خروج خط
2-7

خروج خط
4-9

خروج خط
4-2

سيستم بدون
خطا

خط

1/1721
1/1713

1363
1/1721

1/211
1/2117

1/1346
1/1432

1/329
1/3994

-

1/929
1/942

4-2
2-4

1/3192
1/3216

1/6137
1

1/137
1/1421

1/146
1/1221

-

1/6241
1/6721

1/9172
1/9222

4-9
9-4

1/3717
1/3933

1/499
1/4421

1/1912
1/1912

-

1/3124
1/3111

1/7321
1/9223

1/4137
1/4962

2-7
7-2

1/9113
1/2694

1/9227
1/9149

-

1/1361
1/1331

1/2191
1/243

1/2799
1/2743

1/3977
1/3917

9-6
6-9

1/6919
1

-

1/12
1/1212

1/6142
1

1/6143
1

1
1/6612

1/6614
1

7-1
1-7

-

1/9132
1/2779

1
1/6124

1/4119
1/4722

1/9722
1/9913

1/2194
1/4611

1/4426
1/4311

1-6
6-1

جدول ( :)5تاثير  UPFCدر فرکانس و نسبت ميرايي مدهای با نسبت ميرايي
ضعيف سيستم IEEE 9-BUS

Loading factor=1.4
0.06

Without UPFC
With UPFC

0.02

0

-0.02

-0.04

20

25

10

15

5

-0.06
0

)Time(s

شک ( :)1سرعت ننراتور  2در حالت ضريب بارگذاری 1/4

Serial No. 69

)Speed deviation of Gens. 2 & 1 (pu

0.04

بدون UPFC

با UPFC
فرکانس

ميرايي

مد

فرکانس

ميرايي

مد

1.818

0.1324

-1.52 11.42i

2.028

0.056

12.74i

-0.72

1.174

0.1321

-0.98

1.331

0.022

8.36i

-0.19

7.38i

برای بررسي بيشتر تداثير  UPFCدر افدزايش پايدداری سيسدتم
قدرت ،مکان قطبهای سيستم  IEEE 9-BUSنيز ترسيم شده اسدت
شک ( )6نمايشي از قطبهای ايدن سيسدتم در حالدت عدادی (بددون
خطا) برای دو حالت با و بدون  UPFCاست همان طور که گفته شدد،
سرعت ننراتور  3برای ورودی کنترلکنندده تکميلدي  UPFCاسدتفاده
شده است در شک ( )6ديده مديشدود UPFC ،توانسدته قطدبهدای
مربو به سرعت و زاويه ننراتورهای  2و  3را به سدمت چدپ منحندي
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انتقال داده و مقداری از قسمت موهومي آنها را نيز بکاهد ايدن بددان
معني است که  UPFCپايداری سيسدتم را افدزايش داده و هدمچندين
ميرايي نوسانات روتور ننراتورها نيز افزايش پيدا کرده است ضمن آنکه
قطب های پايدار و بدون مقدار موهومي به قطدبهدای سيسدتم اضدافه
شده که باعث پايداری بيشتر سيستم ميشود اين قطبها به واسدطه
استفاده از  UPFCو کنترلکننده تکميلي آن ايجاد شدهاند
شک ( )11نمايشي از دياگرام بود سيستم در دو حالت با و بددون
 UPFCاست مح نشان داده شده در ايدن شدک  ،وجدود قطدبهدای
نوساني را نمايش ميدهد نقا برآمده ،نشاندهنده قطبهای با نسبت
ميرايي کم سيستم (مدهای بحراني) بوده کده بده وسديله  UPFCايدن
نقا برآمده ضعيفتر شدهاند بنابراين مقدار نسبت ميرايي اين قطبها
افزايش يافته است همچنين مقادير حد بهره و فاز بدرای ايدن سيسدتم
محاسبه شده است برای حالت بدون  ،UPFCمقدار حد بهره برابدر بدا
 31dbو مقدار حاشيه فاز برابر با  14/3درجه بوده ،که با  UPFCمقدار
حد بهره برابر با  31/1dbو حاشيه فاز برابر با  63/7درجده مديشدود و
اين نشان از بهبود پايداری سيستم قدرت با کمک  UPFCاست
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در اين تحقيدق نحدوه جايدابي  UPFCدر زمينده پايدداری دينداميکي
سيستم قدرت با کمک ضريب مانده و مدهای بحراني سيستم ارائه شد
جايابي به کمک ضريب ماندده ،روشدي کامد بدوده کده در آن ،هدر دو
موضو کنترل مدهای بحراندي بده وسديله  UPFCو تداثير  UPFCدر
نوسانات الکترومکانيکي در ن ر گرفته ميشود همچنين با ايده جديدد
استفاده از مدهای بحراني ،تعداد  UPFCمورد نياز يک سيستم قددرت
تعيين شد مدلسازی  UPFCبا يک منبع ولتان و يک منبع جريان در
ن ر گرفته شد که کنترل هر يک از پارامترهدای ايدن مددل بده کمدک
کنترلکننده تکميلي صورت گرفته است هدمچندين انتخداب سديگنال
ورودی برای اين کنترلکننده براساس ميدزان مشدارکت متغيدر حالدت
سرعت ننراتورها در مدهای با نسبت ميرايدي ضدعيف سيسدتم صدورت
گرفت که روشي سداده  ،مدوثر و جديدد بده من دور افدزايش ميرايدي
نوسددانات هسددت بددهکددارگيری روش هددوش مصددنوعي گددروه ازدحددام
ذرات) (PSOبدده عنددوان الگددوريتمي در بهينددهسددازی پارامترهددای
کنترلکننده تکميلي  ،ايده و كاربردی جديد است که با هدف افدزايش
نسبت ميرايي مدهای بحراني به کار گرفتده شدده اسدت از ايدن ايدده
ميتوان برای بهينهسازی پارامترهای ساير کنترلکنندهها و به خصوص
برای پايدارساز سيستم قدرت ) (PSSاستفاده نمود
از سيسددتم  IEEE 9-BUSبددرای بررسددي روشهددای پيشددنهادی
استفاده شد اين سيستم دارای دو مد با نسبت ميرايي ضدعيفي اسدت
جايابي  UPFCبه ازای هر يک از مدهای بحراندي صدورت گرفدت کده
نتايج نشان داد خط  1-7بهترين مح برای هر دو مدد بحراندي اسدت
هم چنين براساس نتايج شبيه سازی UPFC ،ميتواند ميرايي نوسدانات
ناشي از اغتشاش در سيستم  IEEE 9-BUSرا افدزايش داده و دامنده
اين نوسانات را نيز به خوبي کاهش دهدد و نيدز اسدتفاده از  UPFCو
کنترلکننده آن ،فرکانس نوسانات اين سيستم را کاهش مديدهدد بدا
بررسي مکان قطبهای سيسدتم  ،IEEE 9-BUSديدده مديشدود کده
 UPFCقطب های مربو به زاويه و سرعت ننراتورهای اين سيسدتم را
پايدارتر نموده و به واسطه استفاده از کنتدرلکنندده تکميلدي ،UPFC
تعدادی قطب پايدار و دارای مقدار حقيقي منفي به قطبهای سيسدتم
افزوده شده که به پايداری هرچه بيشتر سيستم کمک مينمايد
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