طراحی پایدارساز سیستم قدرت به روش فازی سوگنو جهت بهبود پایداری ژنراتور
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ػجبع ؿیشی
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فشؿبد ؿَوتی

 -1ؿشوت هذیشیت تَلیذ ثشق ثیؼتَى
 -2گروه برق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هادیشهر
 -3ؿشوت هذیشیت تَلیذ ثشق ثیؼتَى

چکیده
اص آيجا که PSSها يقشی اساسی دس تأهیى پایذاسی ژيشاتىسهای یک واحذ يیشوگاهی و يیض پایذاسی شبکه ایفا هیکًًذ ،دس ایى هقاله،
به هًظىس بهبىد ػملکشد پایذاس ساص سیستن قذست ( ،)PSSیک پایذاسساص فاصی اص يىع سىگًى به هًظىس بهبىد هیشایی يىسايات
الکتشوهکايیکی ژيشاتىسها اسائه شذه است .همچًیى ،الگىسیتن بهیًه ساصی تجمؼی رسات ( ،)PSOبه هًظىس تؼییى بهیًهتش یى و
هًاسبتش یى پاساهتشها بشای پایذاسساص هزکىس به کاس سفته است .سطح ص یش هًحًی يىسايات ژيشاتىسها بهػًىاو تابغ هذف دس الگىسیتن
 PSOاستفاده شذه است .به هًظىس يشاو دادو قابلیت و تىايایی پایذاسساص اسایه شذه ،هطالؼات ػذدی بش سوی یک سیستن تست دو
ياحیهای چهاس هاشیًه پیاده ساصی شذه است .همچًیى به هًظىس يشاو دادو هقاوم بىدو سوش هزکىس یک خطای سهفاص سوی خط
اتصالی بیى دو ياحیه هختلف به سیستن اػمال شذه است .يتایج شبیه ساصی دس حىصه صهاو يشاو هیدهذ که پایذاسساص هزکىس با سشػت
قابل هالحظهای يسبت به  PSSيىسايات الکتشوهکايیکی سا هیشا هیکًذ.
واژههای كلیدی :پبیذاسی طًشاتَسًَ ،PSS ،ػبًبت الىتشٍهىبًیىی ،سٍؽ فبصی ػَگٌَ ،ثْیٌِ ػبصی تجوغ رسات

 -1مقدمه
اهشٍصُ ثب گؼتشؽ ؿجىِّبی لذست ،هؼألِی پبیذاسی ػیؼتن
لذست اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت .تَاًبیی ػیؼتن
لذست دس حفظ پبیذاسی ،تب حذ صیبدی ثش هیشا وشدى ًَػبًبت
الىتشٍهىبًیىی ثٍِػیلِی وٌتشلوٌٌذُّبی هَجَد سٍی
ػیؼتن لذست ٍ طًشاتَسّب اػتَاس اػتًَ .ػبىّبی
الىتشٍهىبًیىی پذیذُای راتی دس ػیؼتنّبی لذست ثِ ّن
پیَػتِ اػت وِ ثب گؼتشؽ ػیؼتنّبی لذست ٍ ثخلَف ثب
اتلبل ایي ػیؼتنّب ثب خغَط ضؼیف ،پبیذاسی حبلت
هبًذگبس سا هحذٍد وشدُ ،اهٌیت ٍ ػولىشد التلبدی ػیؼتن

سا تحت تبثیش لشاس هیدّذ] .[1ساُ حل ثشای هیشا وشدى
ًَػبىّبی الىتشٍهىبًیىی ،هجْض وشدى طًشاتَس ثِ وٌتشل
وٌٌذُای اػت وِ یه ػیگٌبل تىویلی دس ٍسٍدی ٍلتبط
هشجغ دس تٌظینوٌٌذُ اتَهبتیه ٍلتبط ٍاسد وٌذ .ایي ٍػیلِ
پبیذاسػبص ػیؼتن لذستً )PSS1( ،بم داسد .دس ػِ دِّ اخیش
تحمیمبت صیبدی ثش سٍی هیشا وشدى ًَػبىّبی
الىتشٍهىبًیىی ثِ هٌظَس ثْجَد پبیذاسی ػیگٌبل وَچه ثب
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اػتفبدُ اص وٌتشلوٌٌذُّبی هیشا وٌٌذُ ووىی 1اًجبم ؿذُ
اػت.
سٍؽّبی هختلفی ثشای عشاحی  PSSپیـٌْبد ؿذُ اػت .دس
ایي هیبى ّPSSبی والػیه وِ داسای ججشاى وٌٌذُّبی
پیؾفبص– پغفبص ثب پبساهتشّبی ثبثت ّؼتٌذ ،ثِ دلیل ػبختبس
ػبدُ ٍ پیبدُػبصی آػبى ،ثیـتش هَسد تَجِ لشاس گشفتِاًذ.
پبساهتشّبی ایي دػتِ ّPSSب ثِ عَس هؼوَل ثب اػتفبدُ اص
سٍؽّبی وٌتشل والػیه ٍ دس حَصُ فشوبًغ تؼییي
هیؿًَذ .ایي دػتِ اص وٌتشل وٌٌذُّب هؼوَال دس یه ؿشایظ
وبسی تٌظین هیؿًَذ ٍ ّوَاسُ داسای ػولىشد ضؼیفی ثِ
دلیل عجیؼت غیشخغی ػٌبكش ػیؼتن لذستً ،بهؼیٌی دس
پبساهتشّب ،هحذٍدُ ٍػیغ ؿشایظ وبسی ٍ اغتـبؽّبی
پیؾثیٌی ًـذُ دس ػیؼتن لذست ّؼتٌذ].[2
دس ] [5-3سٍؽ ّبی هجتٌی ثش تئَسی وٌتشل دس ثْیٌِ ثِ
هٌظَس عشاحی پبیذاسػبصّبی ػیؼتن لذست ثِ وبس گشفتِ
ؿذُاًذ .ایي وٌتشل وٌٌذُّب هجتٌی ثش سٍؽّبی فضبی
حبلت ّؼتٌذ وِ ثِ اعالػبت وبهلی دس هَسد حبلتّبی
ػیؼتن ًیبص داسًذ وِ اًذاصُگیشی یب تخویي آىّب هـىل ٍ
یب غیشهوىي اػتّ .وچٌیي ،سٍؽّبی وٌتشل تغجیمی ثشای
ثْجَد پبیذاسی ػیؼتن لذست دس همبالت گًَبگَى اػتفبدُ
ؿذُ اًذ ] .[7;6ایي سٍؽ ّب ًیض ثشاػبع ؿٌبػبیی
پبساهتشّبی هذل ػیؼتن دس صهبى ٍالؼی ّؼتٌذ وِ صهبى ثش
ثَدُ ٍ اص ًظش هحبػجبتی پیچیذُاًذ.
دس ػبلّبی اخیش عشاحی پبیذاسػبصّبی ػیؼتن لذست ثب
اػتفبدُ اص سٍؽّبی َّؿوٌذ هبًٌذ وٌتشل ؿجىِّبی ػلجی
هلٌَػی ٍ ،سٍؽ ّبی الْبم گشفتِ اص پذیذُّبی صیؼتی
ثؼیبس هَسد تَجِ لشاس گشفتِاًذ.
ثِػٌَاى هثبل دس =ًَ ،<8یؼٌذگبى همبلِ یه پبیذاسػبص هجتٌی
ثش ؿجىِ ػلجی سا ثِ هٌظَس هیشا وشدى ًَػبىّبی ثیيًبحیِ
ای ػیؼتن لذست هؼشفی ًوَدُاًذ وِ دس آى یه وٌتشل
وٌٌذُ ػلجی ثشای تَلیذ ػیگٌبل هىول ثِ ػیؼتن اوؼبیتش
ٍ یه ؿٌبػبگش ػلجی ،ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی دیٌبهیهّبی
ػیؼتن لذست ٍ تغجیك پبساهتشّبی وٌتشل وٌٌذُ ػلجی ثِ
وبس سفتِ اػت.
دس هشجغ ] [9اص یه وٌتشلوٌٌذُی فبصی هوذاًی ثشای
تؼییي پبساهتشّبی یه  TCSCثب اػتفبدُ اص ػیگٌبلّبی ساُ
دٍس اػتفبدُ ؿذُ اػت.
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سٍؽ ثِ وبس سفتِ دس ایي همبلِ اػتفبدُ اص عشاحی فبصی ثِ
سٍؽ ػَگٌَ ثِ هٌظَس عشاحی یه پبیذاسػبص هیثبؿذ .اص
آًجب وِ دیٌبهیه ػیؼتن لذست ،غیشخغی ثَدُ ٍ داسای
پیچیذگی خبكی اػت ٍ ػوذتبً تمؼینثٌذی خشٍجی ثِ
كَست هجوَػِّبی فبصی هـىل هیثبؿذ ػیؼتن فبصی
ػَگٌَ ًؼجت ثِ ػیؼتن هوذاًی ثشتشی خبكی اص خَد ًـبى
هیدّذ .جْت ثْیٌِ وشدى پبساهتشّبی پبیذاسػبص ػَگٌَ اص
الگَسیتن ثْیٌِػبصی  PSOاػتفبدُ ؿذُ اػت وِ دلیل
اػتفبدُ اص آى هٌبػت ثَدى ایي الگَسیتن ،ثشای حل هؼبئل
ثْیٌِػبصی ثب هتغیشّبی فشاٍاى ٍ اص ًَع پیَػتِ اػت.
دس ثخؾ  2همبلِ ػبختبس پبیذاسػبص فبصی اسائِ ؿذُ تـشیح
ؿذُ اػت .ثخؾ  3همبلِ ثِ هؼشفی ػیؼتن هَسد هغبلؼِ ٍ
پیبدُػبصی پبیذاسػبص پیـٌْبدی ٍ اسائِ ًتبیج ؿجیِػبصی دس
حَصُی صهبى هیپشداصد .دس ًْبیت ثخؾ ً 4یض ثِ ثحث ٍ
ًتیجِگیشی اختلبف یبفتِ اػت.

 -2ساختار پایدارساز فازی سوگنو
پبیذاسػبص ثِ وبس سفتِ ثشای ثْجَد هیشایی ًَػبًبت
الىتشٍهىبًیىی دس ایي همبلِ ،یه پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ
هیثبؿذ وِ ثشای عشاحی ٍ تٌظین پبساهتشّبی آى اص الگَسیتن
ثْیٌِ ػبصی اصدحبم رسات ( )PSOثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت .ثِ
عَس ولی هیتَاى ػبختبس پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ ٍ سًٍذ
ثْیٌِ ػبصی آى سا ثِ كَست ؿىل ً 1ـبى داد.

خروجی
ژنراتور
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شکل  1ساختار كنتر كنندهی ارائه شده

پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ ،ثب دسیبفت فیذثه اص ػیؼتن ٍ
اًذاصُگیشی ػیگٌبلّبی خغب ،ثب اػتفبدُ اص لَاػذ فبصی خَد
ػیگٌبل وٌتشلی هٌبػت سا ثِ ػیؼتن تحشیه هبؿیيّب
اػوبل هیوٌذ .پبساهتشّبی پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ تَػظ

الگَسیتن  ٍ PSOثب تَجِ ثِ تبثغ ّذف تؼییي ؿذُ ٍ دس عی
تىشاسّبی هتَالی ثْیٌِ هیؿًَذ ،پغ اص ّوگشایی الگَسیتن
همبدیش ثْیٌِ ًْبیی دس پبیذاسػبص لشاس هیگیشًذ .ثِ تفبٍت
پیىبى سػن ؿذُ اص پبساهتشّبی وٌتشلوٌٌذُ ثِ
وٌتشلوٌٌذُی فبصی ثب پیىبى ٍسٍدی پبیذاسػبص (اص ػیگٌبل
خشٍجی طًشاتَس) دلت ؿَد ،پبساهتشّب ٍسٍدی پبیذاسػبص
ًیؼتٌذ ،ثلىِ همبدیش ثْیٌِ پبساهتشّبی عشاحی پبیذاسػبص هی
ثبؿٌذ.
پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ تبثؼی ثیي ٍسٍدیّب ٍ خشٍجیّبیؾ
هیثبؿذ وِ ایي تبثغ تَػظ پبساهتشّبیؾ ثِ عَس وبهل
هـخق هیؿَد یؼٌی:
()1
هجوَػِ پبساهتشّبی
هتغیشّبی ٍسٍدی ٍ
وِ
پبیذاسػبص ؿبهل پبساهتشّبی تَاثغ ػضَیت فبصی ،ضشایت
ٍسٍدیّب دس لَاًیي فبصی ٍ ضشایت ثْشُ خشٍجی هیثبؿذ.
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()2

)

)

(

(

دس ؿىل (ٍ )2سٍدی iام ٍ تَاثغ ػضَیت آى ًـبى دادُ
ّؼتٌذ .ثب داؿتي
ٍ
ؿذُ اػت .پبساهتشّبی ایي تبثغ
ٍ Nسٍدی ٍ تبثغ ػضَیت ثشای ّش ٍسٍدی ،تؼذاد
پبساهتش ثشای تَاثغ ػضَیت الصم اػت.
قوانین فازی

لَاًیي فبصی هـخق وٌٌذُ خشٍجی ػیؼتن ثِ كَست فبصی
ّؼتٌذ .خشٍجی غیشفبصی ًْبیی دس هشحلِ ثؼذ ٍ پغ اص غیش
فبصی ػبصی ثذػت هیآیذ .لَاًیي فبصی دس پبیذاسػبص فبصی

3

if x 1 is A1 ,j 1 , ... ,x N is AN,jN

then y r  a r ,0  a r ,1 x 1  ... a r,N x N

()3
∏ ̂ هیثبؿذ.
وِ دسجِ ػضَیت آى ثشاثش
ّوبى گًَِ وِ هالحظِ هیؿَد ثشای ّش لبًَى فبصی
الصم اػت ،تؼذاد ول لَاًیي
تب
تؼذاد  N+1ضشیت
N
ًیض ثشاثش ثب  MNهیثبؿذ ،ثٌبثشایي دس ول  (N+1)Mپبساهتش
ثشای لَاًیي فبصی الصم اػت.
تب ایي هشحلِ ػیؼتن ثب دسیبفت یه ثشداس ٍسٍدی ثِ عَل N
ّ ،شیه ثب دسجِ
 ،ثِ تؼذاد  MNػذد خشٍجی فبصی
ػضَیت ̂  ،سا هحبػجِ وشدُ اػت .دس هشحلِ ثؼذ اص سٍی
ایي همبدیش ،یه ػذد خشٍجی ًْبیی ثِػٌَاى ػیگٌبل
وٌتشلی ثذػت هیآیذ.

فازیسازی

ثِ اصای ّش ٍسٍدی پبیذاسػبص ،تؼذادی تبثغ ػضَیت دس
ًظش گشفتِ هیؿَد ،وِ ثٌب ثِ دالیل صیش تَاثغ ػضَیت گَػی
دس ًظش گشفتِ ؿذُاًذ -1 :ؿىل ّوَاس ایي تَاثغ ثشای هؼبئل
وٌتشلی هٌبػتتش اػت ٍ اص پشؽّب ٍ ًبّوَاسیّبی هوىي
ثشای تَاثغ ًبّوَاس پشّیض هیؿَد -2 ،تؼذاد پبساهتشّبی
تؼشیف وٌٌذُ آى تٌْب دٍ تبػت (هیبًگیي ٍ ٍاسیبًغ) وِ
تؼذاد هتغیشّبی ثْیٌِػبصی سا ون هیوٌذ -3 ،ثِ كَست
یه تبثغ تحلیلی لبثل ًَؿتي اػت ٍ ًیبصی ثِ تَاثغ چٌذ
ضبثغِای ًذاسد .اگش پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ داسای  Nهتغیش
ٍسٍدی ) (xn : n= 1, …. ,Nثبؿذ ٍ ثشای ّش هتغیش  Mتبثغ
ػضَیت ) (Aj : j= 1, … , Mدس ًظش گشفتِ ؿَد ،تبثغ
ػضَیت jاُم ثشای ٍسٍدی iاُم ثِ كَست صیش تؼشیف هی ؿَد:
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ػَگٌَ ،ثِ كَست تَاثغ چٌذجولِ ای اص ٍسٍدی ّب دس ًظش
گشفتِ هیؿًَذ ٍ لبًَى  rاُم ثلَست صیش تؼشیف هیؿَد:

Ai,Mi

...

Ai,ji

Ai,1i . . .

شکل  2تواب عضویت ورودیها

.
 -3-2غیرفازی سازی
ثشای تؼییي یه ػذد غیشفبصی ًْبیی ثِ ػٌَاى خشٍجی
ػیؼتن اص سٍی خشٍجیّبی لَاًیي ،هیبًگیي ٍصًذاس ایي
خشٍجیّب ثب دس ًظش گشفتي دسجِ ػضَیت آىّب ثِ ػٌَاى
ٍصى هحبػجِ هیؿَد:
()4

̂
̂

∑
∑

ثٌبثشایي دس ًْبیت ثِ اصای  Nهتغیش ٍسٍدی یه ػذد ثِ ػٌَاى
خشٍجی ثذػت آهذ .ایي ػذد ثِ همبدیش تٌظین ؿذُ ثشای
پبساهتشّب ٍاثؼتِ اػت ٍ هوىي اػت همیبع آى ثب همیبع
خشٍجی هغلَة هتفبٍت ثبؿذ ،ثِ هٌظَس تٌظین ًْبیی
همیبع خشٍجی ثِ كَست هغلَة ،یه ثلَن ثْشُ دس اًتْب
هیگیشد وِ ثْشُ ثبثتی سا دس ضشة هیوٌذ .پغ
لشاس
یه پبساهتش ثْشُ ًیض ثِ تؼذاد پبساهتشّب افضٍدُ هیؿَد .دس
ًْبیت ثب احتؼبة تؼذاد پبساهتشّبی تَاثغ ػضَیت ،تؼذاد
پبساهتشّبی لَاًیي فبصی ٍ ثْشُ خشٍجی تؼذاد ول

پبساهتشّبی هَسد ًیبص ثشای پبیذاسػبص ثذیي كَست خَاّذ ثَد
:
()5

2MN +(N+1)MN + 1

پیچیذگی ػیؼتن لذست ٍ اثؼبد ٍػیغ آى ،تؼذاد
پبساهتشّبی عشاحی وٌتشلوٌٌذُ سا ثـذت افضایؾ دادُ ٍ
عشاحی پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ سا ثب چبلؾ ثضسگی سٍثشٍ
هیوٌذ .تؼذاد صیبدی پبساهتش ثشای پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ ثبیذ
تؼییي ؿَد تب خشٍجی ػیؼتن اص ًظش هیشایی ًَػبًبت
هغلَة ثبؿذ .ثٌبثش ایي اػتفبدُ اص الگَسیتنّبی ثْیٌِ ػبصی
َّؽ جوؼی ّوبًٌذ الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی تجوغ رسات
هیتَاًذ ثؼٌَاى سّیبفت هٌبػجی دس جْت حل ػشیغ ٍ
سػیذى ثِ جَاة هغلَة هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد .اػتفبدُ اص
الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی  PSOثشای تؼییي پبساهتشّبی پبیذاسػبص
ثِ كَست صیش اػت.
-4-2

ا وریتم بهینه سازی تجم ذرات

تؼذاد هؼیٌی رسُ دس جوؼیت اٍلیِ ثِ عَس تلبدفی ٍ دس
هحذٍدُ هجبص هتغیشّب تَلیذ هیؿَد .ثشداس ػشػت اٍلیِ
رسات ًیض ثغَس تلبدفی تَلیذ هیؿَد .ثشداس هىبى رسات ًیض
ثشداسی ثِ عَل تؼذاد هتغیشّبی ثْیٌِ ػبصی (پبساهتشّبی
وٌتشلوٌٌذُ) اػت.
ثِ اصای ّش هىبى رسُ ،پبساهتشّبی هؼیٌی ثشای پبیذاسػبص
تؼییي هیؿَد ٍ ّش طًشاتَس ،تَػظ ایي پبیذاسػبص تٌظین
ؿذُ ،ػولىشد هـخلی خَاّذ داؿت .ثب ؿجیِ ػبصی ػیؼتن
ٍ اًذاصُگیشی ًَػبًبت ػیگٌبلّبی خشٍجی ّش طًشاتَس ،ثب
تَجِ ثِ تبثغ ّذف هیضاى ثشاصًذگی پبساهتشّبی وٌتشلوٌٌذُ
(رسات هختلف) ثب ّن همبیؼِ هیؿًَذ.
عی تىشاس ّبی هتَالی  ،PSOػشػت رسات ثب تَجِ ثِ ساثغِ
ػشػت :
()6

) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(
) ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗

4

وِ دس آى ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ثْتشیي هىبى هیبى ول رساتٍ ،
ثْتشیي هىبى دیذُ ؿذُ تَػظ رسُ  iاُم اػت .ثب اػتفبدُ اص
همبیؼِ ثشاصًذگی رسات ثب همبدیش فؼلی رخیشُ ؿذٍُ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ،
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ دس ّش تىشاس ثِسٍص هیؿًَذّ .ش گبُ رسُای داسای
ثشاصًذگی ثْتش ًؼجت ثِ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ یب ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ثبؿذ ،ثشداس
هىبى آى جبیگضیي همبدیش رخیشُ ؿذُ ثشای ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ یب
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ هی ؿَد.
ثِ ایي تشتیت عی تىشاس ّبی هتَالی ،رسات ثِ ػوت ثْتشیي
جَاة ّوگشا هی ؿًَذ .دس پبیبى اجشای الگَسیتن آخشیي
همذاس رخیشُ ؿذُ ثشای ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ همبدیش ثْیٌِ ثشای
پبساهتشّبی پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ سا دس ثش داسد.

 -3پیاده سازی كنتر كننده فازی سوگنو
دس ایي لؼوت ثِ ؿجیِ ػبصی ٍ ثشسػی ًتبیج حبكل اص
اػوبل پبیذاسػبص فبصی ثْیٌِ ػبصی ؿذُ ثب الگَسیتن  PSOثِ
هٌظَس ثْجَد ًَػبًبت الىتشٍهىبًیىی پشداختِ ؿذُ اػت.
ػیؼتن ًوًَِ هَسد اػتفبدُ دس ؿجیِ ػبصیّب ،ػیؼتن 4
هبؿیٌِی دًٍبحیِای هیثبؿذ وِ دس ؿىل ً 3وبیؾ دادُ
ؿذُ اػت .پبساهتشّبی هشثَعِ ثِ عَس وبهل دس هشجغ = <1آهذُ
اػت .هبؿیي ّبی  2 ٍ 1دس ًبحیِ اٍل ٍ هبؿیيّبی 4 ٍ 3
دس ًبحیِ دٍم لشاس داسًذ .دس ایي ػیؼتن ّش چْبس هبؿیي هجْض
ثِ  PSSثَدُ ٍ ػیگٌبل ٍسٍدیـبى ػشػت سٍتَس ّوبى طًشاتَس اػت
= .<1ثب ایي ٍجَد ایي ػیؼتن داسای دٍ هذ ثیي ًبحیِای ثب هیشایی
پبییي ) (0.044387± j4.0309هیثبؿذ وِ ّPSSب تَاًبیی وبفی

ثشای هیشایی آىّب سا ًذاسًذ ] .[11دس اثش خغبی ػِ فبص هتمبسى
ثیي ثبع  ٍ 7ثبع  8هذّبی ثیي ًبحیِای تحشیه ؿذُ ٍ
ّوضهبًی ًبحیِ  2 ٍ 1اص ثیي سفتِ ٍ دس ًتیجِ اختالف
ػشػت طًشاتَسّبی  )w1-w3( 3 ٍ 1ثلَست ًبپبیذاس افضایؾ
هییبثذ.

⃗

(

تؼییي ؿذُ ٍ هىبى آىّب ًیض عجك ساثغِی صیش تغییش
هیوٌذ:
()7

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗
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شکل  7اختال زاویهی ژنراتور های  1و 2

ّوبى عَس وِ روش ؿذ ػیؼتن فَق داسای دٍ هذ ثیي
ًبحیِای ونهیشا اػت وِ ّPSSبی والػیه تَاًبیی وبفی
ثشای هیشایی آىّب سا ًذاسًذ .ؿىل  8اختالف ػشػت ثیي
طًشاتَسّبی  ٍ 3 ٍ 1ؿىل  9اختالف صاٍیِی طًشاتَسّبی ٍ 1
 3سا ًوبیؾ هیدّذ .ػولىشد ثْتش پبیذاسػبص عشاحی ؿذُ دس
حفظ ػٌىشًٍیضم دٍ ًبحیِی هختلف ٍ پبیذاسی ػیؼتن
ًؼجت ثِ ّPSSبی والػیه ثِ ٍضَح لبثل هـبّذُ اػت.
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) Fuzzy Controllerدس ؿىل ً 6 ٍ 5ـبى دادُ ؿذُ اػت.
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حبالت فَق ًوبیؾ هیدّذّ .وبًغَس وِ هـبّذُ هیؿَد
وٌتشل وٌٌذُ فبصی ػَگٌَ ،میرایی نىسانات را به طىر مؤثري
بهبىد بخشیذه و اختالف زاویهي ژنراتىرهاي  1و  2نسبت به
 PSSکالسیک با سرعت باالتري میرا شذه است.
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الگَسیتن  PSOدس تىشاسّبی هتَالی  ،پبساهتشّبی
پبیذاسػبص سا ثب تَجِ ثِ همذاس تبثغ ّذف ثْیٌِ وشدُ ٍ پغ اص
ّوگشایی الگَسیتن ٍ وویٌِ ؿذى تبثغ ّذف ،همبدیش یبفت
ؿذُی هتٌبظش ثب تبثغ ّذف فَق دس پبیذاسػبص ػَگٌَ لشاس
گشفتِ ٍ خشٍجی آى ثِػٌَاى ػیگٌبل وٌتشلی هٌبػت ثِ
طًشاتَسّب اػوبل هیگشدد .هٌحٌی ثْتشیي همذاس تبثغ ّذف
یبفتِ ؿذُ دس تىشاسّبی  ٍ PSOپغ اص ّوگشایی دس ؿىل 4
هـبّذُ هیؿَد.

)w2 (pu

دس اداهِ ثشای وبػتي داهٌِ ًَػبًبت ٍ اختالف ثیي ػشػت
هبؿیيّب پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ ،عشاحی ٍ دس ػیؼتن ثِ وبس
ثشدُ هیؿَدٍ .سٍدی پبیذاسػبص پیـٌْبدی ثشای ّش طًشاتَس،
ػشػت ٍ تغییشات ػشػت ّوبى طًشاتَس ( )w ,dwدس ًظش
گشفتِ ؿذُ اػت .خشٍجی ًْبیی وٌتشلوٌٌذُ ثِ حلمِ
تحشیه طًشاتَسّب اػوبل هیؿَد .ثشای ّش ٍسٍدی  5تبثغ
ػضَیت گَػی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .ثب تَجِ ثِ
تَضیحبت فَق تؼذاد پبساهتشّبی پبیذاسػبص ثشای ّش طًشاتَس
خَاّذ ثَد .ثِدلیل تؼذاد
ثشاثش
صیبد پبساهتشّب الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی  PSOجْت ثْیٌِ ػبصی
پبساهتشّبی پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ اػتفبدُ هیؿَد.

1.004

هشاتت ػپبع ٍ احتشام خَد سا اص هذیش ػبهل هحتشم ؿشوت
ٍ  جٌبة آلبی هٌْذع سػتوی،هذیشیت تَلیذ ثشق ثیؼتَى
 جٌبة آلبی هٌْذع،هذیشیت هحتشم ًیشٍگبُ صاگشع
هیشصاػؼگشی ثِ پبع حوبیتّبی ثیدسیغ ایـبى اثشاص
 ّنچٌیي كویوبًِتشیي تمذیش خَد سا ثِ ّوىبساى.هیداسم
 هؼبًٍت هحتشم،گشاىهبیِام جٌبة آلبی هٌْذع لجبدی
تؼویشات ؿشوت هذیشیت تَلیذ ثشق ثیؼتَى ٍ جٌبة آلبی
ُ هذیش هحتشم اهَس ثْشُ ثشداسی ًیشٍگب،هٌْذع هشادی
صاگشع تمذین هیًوبین وِ ثذٍى تـَیكّب ٍ دلگشهیّبی
.ایـبى اًجبم ایي هْن اهىبىپزیش ًجَد
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3  و1  اختال زاویه ژنراتور های9 شکل

 ثب پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ هیتَاى،ًتبیج حبكلِ ًـبى هیدّذ
ًَػبًبت الىتشٍهىبًیىی طًشاتَسّب ٍ ًَاحی هختلف ؿجىِ سا
.ثِعَس هؤثشی هیشا ًوَد
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 ثِ هٌظَس، ٌَدس ایي همبلِ یه پبیذاسػبص اص ًَع فبصی ػَگ
ٍ وبّؾ ٍ هیشایی ًَػبًبت الىتشٍهىبًیىی طًشاتَسّب عشح
 ثشای تؼییي پبساهتشّبی هتؼذد پبیذاسػبص.ؿجیِ ػبصی ؿذ
.فبصی اص الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی اصدحبم رسات ثْشُ گشفتِ ؿذ
اػتفبدُ اص ایي الگَسیتن ثِ دلیل هٌبػت ثَدى آى ثشای
ُهؼبئل ثْیٌِ ػبصی ثب هتغیشّبی فشاٍاى ٍ اص ًَع پیَػتِ ثَد
.اػت
 ثب اًتخبة تبثغ ّذف هٌبػت هیتَاى،دس عشاحی پبیذاسػبص
 اّذاف اص ّش ًَػی.اّذاف وٌتشلی هغلَة سا ثشآٍسدُ وشد
 هـتك پزیشی ٍ هحذٍدیت،هیتَاًٌذ ثبؿٌذ ٍ ثیبى تحلیلی
 دس همبیؼِ ثب سٍؽّبی، PSO خبكی ثشای ثْیٌِ ػبصی ثب
. هغشح ًیؼت،والػیه
وٌتشل وٌٌذُّبی هؼوَل ٍ والػیه جبی چٌذاًی ثشای
ِتَػؼِ ٍ اػوبل تغییشات ًخَاٌّذ داؿت دس حبلی و
 ثِ ػٌَاى.پبیذاسػبص فبصی ػَگٌَ اهىبى تغییشات فشاٍاًی داسد
ػبدُ تشیي هثبل هیتَاى ثِ اهىبًبت هتؼذدی وِ دس اًتخبة
ؿىل تَاثغ ػضَیت ٍ یب ًحَُ غیشفبصی ػبصی ٍجَد داسد
.اؿبسُ وشد
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