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،(SVC)جبران كننده استاتيكي- چكيده ، از اين رو نقش مهمي در بهبود پروفيل ولتاژ  يكي از تجهيزات سريع كنترل توان راكتيو است

و ديناميك سيستم دارد كنترل آن بايد به نحوي صورت گيرد كه قادر باشد توان راكتيو مورد نياز جهت بهبود حالت بنابراين. حالت گذرا
. گذراي سيستم را در شرايط بحراني فراهم كند

.و ساير تجهيزات كنترل ولتاژ كه سرعت عملكرد كمتري دارند امكان پذير است SVCاين مهم در صورت داشتن هماهنگي مناسب بين
، ترانسفورماتور با قابليت تغيير تپ زير بار SVCيزات كه بايد با يكي از اين تجه اين مقاله با اضافهدر. است (ULTC) هماهنگ شود
و جديد جهت هماهنگي SVCي كنترلي به سيستم كنترل متداول كردن يك حلقه ، الگوريتمي ساده و SVCو اصالح مناسب ولتاژ مبنا

ULTC هاي قبلي اين مزيت را داراست كه تنها سيستم كنترل، نسبت به روشهماهنگياين روش. ارائه گرديده استSVC تا حدي 
و كنترلتغيير مي . به همان شيوه متداول خواهد بود ULTC كند
ي استاتيكي،(ULTC) بارترانسفورماتور با قابليت تغيير تپ زير- كليد واژه  كنترل هماهنگ، (SVC) جبران كننده

همقدم-1

، عالوه بر تنظيم ولتاژ (SVC)جبران كننده استاتيكي
، نظير داراي قابليت عملي بهبود شرايط ديناميكي سيستم

ميپايدار و ميرايي نوسانات توان ةدر محدود. باشدي گذرا
،  در درجه اول به عنوان يك منبع توان SVC تنظيم ولتاژ

غ و ير منتظره راكتيو سريع براي مقابله با اعوجاج هاي تند
، كليدزني ، ولتاژ نظير خطاها و بار در نظر گرفته ... خط

به منظور برآورده كردن نياز هاي فوق بايد از كافي. شود مي
هاي براي رفع اغتشاشSVCبودن ظرفيت توان راكتيو 

.]1[ديناميكي غير قابل پيش بيني اطمينان حاصل شود 
ولكه يك كنترULTC در كنارSVCزماني كه بال كننده تاژ

، بايد عملكرد دو تجهيز عملكرد آهسته است قرار مي گيرد
 به نحوي هماهنگ شود كه ظرفيت توان راكتيو كافي براي 

SVC جهت دستيابي به اهداف اشاره شده وجود داشته 
، با تجهيزاتي نظير ULTCالبته بحث هماهنگي. باشد
بهترهاي سوئيچ شونده كه عملكرد آهستهخازن ي نسبت
SVC نيز مطرح گرديده است ، .]2[ دارند

 يك سيستم كنترل هماهنگ شده جهت]3[در مرجع
 در پست هاي توزيع ارائه شده ULTCوSVC هماهنگي

اين كنترل بگونه اي است كه بدون افزايش وضعيت. است

 فراهم SVC، حاشيه اطمينان كافي را براي ULTCتپ 
اش. كند مي ، در سيستم در روش اره شده در اين مرجع

تغييرات زيادي نسبت به حالت معمول ULTCكنترل 
. صورت گرفته استآنكنترل

و SVC با معرفي يك مشخصه جديد براي]4[در مرجع
، كنترل هماهنگ و متغير تعريف دو ولتاژ مبناي ثابت

به نحوي كه در يك محدوده زماني. صورت گرفته است 
SVC و در محدوده زماني ديگر داراي ولتاژ مبناي ثابت

در روش اشاره شده در اين. داراي ولتاژ مبناي متغير است 
، از بخشي از مشخصه كه  ، در تغييرات طبيعي بار مرجع

ميداراي شيب زياد است  ، استفاده شودو ولتاژ مبناي ثابت
و از آنجاكه شيب مشخصه در اين بخش بسيار زياد است . 
 زياد مورد SVCدر تغيير طبيعي بار ظرفيت) رصدد15(

و با تنظيم مناسب نقاط مرزي در استفاده قرار نگرفته
، وظيفه تامين توان راكتيو مورد نياز در  مشخصه مربوطه

و تنها در شرايط ULTCتغييرات طبيعي بار به   واگذار شده
 با SVCتغيير ناگهاني بار با بهره گيري از بخشي از مشخصه

ولش و مييب كم . گردد تاژ مبناي متغير هماهنگي حاصل
 همواره با ولتاژ ULTCهمچنين در اين روش ولتاژ مبناي

. شود يكسان در نظر گرفته ميSVCمبناي

ULTCوSVCالگوريتمي جديد جهت ايجاد هماهنگي بين دو تجهيز

 محمدرضا احمدي نيا رضا قاضي 
 دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد

mo_ah751@stu-mail.um.ac.ir.comrghazi@um.ac.ir
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هاي فوق يكي در عدم استفاده از اشكال عمده روش
و ديگري تغيير در سيستم كنترل SVCمشخصه متداول 

رULTCمتداول سازي پيچيده از نظر پيادها است كه مساله
ميكرده . سازدو دستيابي به اهداف را دشوار

، با در روش كنترلي كه در اين مقاله ارائه شده است
و تعريف يك ولتاژ مبناي SVC استفاده از مشخصه متداول 
ميمتغير براي آن هماهنگي از مزيت هاي. گيرد صورت

 SVCخصه متداول اين روش اين است كه با استفاده از مش
وبدون دخالت در روش SVCو تنها تغيير ولتاژ مبناي

مي نتيجه مطلوب ULTCكنترل متداول  . گردد حاصل

]3[ مدلسازي سيستم-2

 ULTC مدلسازي-1–2

هULTCدر يك ا به طور گسسته به نحوي تغيير تعداد تپ
 تعيين شدهةكند كه ولتاژ در سمت ثانويه در محدودمي
در صورت خارج شدن ولتاژ از محدوده تعيين. اقي بماندب

، بعد از يك تاخير - زماني ناشي از دستگاههاي اندازهشده
، تپ و عملكرد موتور . تغيير خواهد كرد ULTCگيري

 در اين مقاله به ULTCمعادالت لحاظ شده در مدلسازي
: باشند شرح زير مي
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گام تغييرULTC،d موقعيت تپ درnدر معادالت فوق
 ، ،eدر تپ  ولتاژULTC ،V تاخير زمانيdTخطاي ولتاژ

، ،εكنترل شده و شمارندτآستانه تنظيمي ولتاژ ه

refVباشد ولتاژ مبنا مي .
از مقدار مبنايεزماني كه ولتاژ كنترل شده به اندازه

، پس از گذشت زمان   بهdTتنظيمي بيشتر يا كمتر شود
. افزوده يا كاسته خواهد شدnبه مقدار تپdي اندازه

 SVC مدلسازي-2–2

و مشخصه اصلي SVCدر اين مقاله براي مدلسازي  از مدل
مشخصه متداول مورد.و رايج آن استفاده گرديده است

شكل SVCاستفاده براي  . نشان داده شده است1 در
 ULTC بسيار بيشتر از SVCاز آنجا كه سرعت عملكرد

، از ديناميك آن در مقابل اس . شود صرف نظر ميULTCت

.]SVC ]3 مشخصه متداول:1 شكل

 در ناحيه كنترلي SVCمعادله حاكم بر عملكرد
),( minmaxmin VVIII SVC : عبارتست از≥≥≤
)6(SVCSLref IXVV .−=

)(صورتي كه در minVV : داريم≥
)7(maxBB =

)(در صورتي كه maxII : نيز داريم≤
)8(

minBB ، SVC ولتاژ مبنايrefV در معادالت فوق=

SLXامپدانس مشخصهSVCوSVCIجريان آن است .

SLXنگونه كه از هما. قرار دارد1–5% در رنج"معموال
مي8-6معادالت  ، بر  در ناحيه كنترلي همانند SVCآيد

و در ساير نواحي همانندي ك منبع ولتاژ با راكتانس داخلي
. يك سلف يا خازن خالص عمل مي كند

 الگوريتم جديد پيشنهادي جهت هماهنگي-3
در]1[در الگوريتم پيشنهادي از ايده طرح شده در مرجع

 با ساير تجهيزات كند كنترل ولتاژ SVCمورد هماهنگي
ر. استفاده شده است وش از كنترل توان راكتيو در اين
ميذخيره يا به عبارت . شود ديگر كنترل نقطه كار استفاده

 به SVCبدين صورت كه در صورت تغيير ولتاژ در ابتدا
و سپس به طور آهسته سرعت به اين تغيير پاسخ مي دهد
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ميبه شود در اين مدت نقطه كار قبلي خود برگشت داده
ULTCو تو ان راكتيو مورد نياز فرصت پاسخگويي يافته

. را تامين خواهد كرد) مثبت يا منفي(
 به بهبود در وضعيت ولتاژ همSVCبنابر اين در اين روش

و هم ميزان ظرفيت خالي آن در حد مورد كمك مي ، كند
از. نياز باقي خواهد ماند   با مشخصه SVCدر اين روش
در. شود معمولي استفاده مي چگونگي عملكرد در اين روش

. نشان داده شده است2شكل 

در:2 شكل .]SVC ]1چگونگي تغيير نقطه كار

ايهمانگونه كه مشاهده مي ن روش نقطه كار به گردد در
كند كه در يك ولتاژ مبناي جديد ميزان نحوي تغيير مي
سيستم. برگردد به مقدار اوليه خودSVCجريان ورودي 

و چگونگي اين روش براي يك سيستم  كنترلي اين روش
  . نمونه در ادامه ارائه خواهد شد

در–1–3 و حلقه كنترلي پيشنهادي  سيستم نمونه
 اين روش
سيستم نمونه مورد استفاده جهت شبيه سازي3در شكل

شكل  پي4و در شنهادي در اين چگونگي سيستم كنترل
، همانگونه كه گفته شد در اين داده شدهروش نشان  اند

وULTCروش هيچگونه تغييري در نحوه كنترل   نداريم
گيرد كه خود اين كنترل آن به روش متعارف صورت مي

ا و ميمساله به سادگي -جرائي بودن اين روش كمك زيادي
.كند

.]3[سيستم نمونه:3 شكل

و به طور مداوم اندازهSVCن شيوه جريان در اي گيري شده
ميبا مقدار جريا ،ن مبناي تنظيم شده مقايسه شود

 (slow)سيگنال خطاي حاصل توسط يك كنترل كننده كند 
و و ولتاژ مبناي جديد با مقدار ولتاژ مبناي ثابت جمع شده

 كنترل كننده جبران متغير حاصل به همراه ولتاژ باس به
ا ميساز . گرددعمال

 سيستم كنترل پيشنهادي:4 شكل

تنها تغييري كه در عمل در سيستم متداول كنترلي صورت
، اين است كه ولتاژ مبناي متغير جانشين ولتاژ  گرفته است
 ، و جابجايي مشخصه و با اين كار مبناي ثابت شده است

مي به نحوي SVCنقطه كار  شود كه همواره مقدار جابجا
. داشته باشيمSVCكافي ظرفيت خالي در 
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بررسي الگوريتم پيشنهادي در شبكه نمونه–2–3
 اشاره شده

جهت نشان دادن چگونگي عملكرد اين روش شبكه اشاره
 شبيه سازي MATLABشده در بخش پيشين در نرم افزار 

، در اين شبيه سازي ولتاژ باس  بي نهايت در شده است
، مقدار راكتانس E=1.1 pu مقدار  ثابت فرض شده است
 نيز مدل SVCبراي. فرض شده است X=0.2 pu خط

و مقادير2توضيح داده شده با امپدانس مشخصه  درصد
puB 5.0min puBو=− 9.0max و مقدار= استفاده شده

. در نظر گرفته شده است پريونيت1ولتاژ مبناي ثابت برابر 
 نيز مدل متداول اشاره شده استفاده شده ULTCبراي

، پارامترهاي مورد نياز در اين مدل نيز مقادير زير را است
:دارند

pusTpud d 02.0,20,017.0 === ε
و مقدار ولتاژ مبناي21تعداد كل تپ ها نيز برابر  مي باشد

ULTCپريونيت است1و ولتاژ مبناي ثابت اوليه نيز برابر 
]4[.

: براي پارامترهاي حلقه كنترلي نيز داريم

0.1K =,s20T =,0=refI
5 ساعته در شكل24چگونگي تغييرات بار نيز در يك دوره

  . نشان داده شده است

 منحني بار پيشنهادي:5شكل

 نتايج شبيه سازي–3–3
در6در شكل  در دو حالت ULTC چگونگي تغييرات تپ
. نشان داده شده است) پيشنهاد شده-متداول(كنترلي

 ULTCهمانگونه كه ديده مي شود در حالت كنترل متداول
در. هيچ نقشي در كنترل ولتاژ ندارد  حالت كنترلي ولي

. قابل توجه استULTCپيشنهاد شده تغييرات تپ

 موقعيت تپ ترانسفورماتور:6 شكل

 نيز پروفيل ولتاژ در پايانه بار در دو حالت7در شكل
  . آورده شده است) پيشنهاد شده-متداول(كنترلي

 چگونگي تغييرات ولتاژ:7شكل

مي7همانگونه كه در شكل ، در حالت كنترلي ديده شود
ي تعيين شده براي  ، ولتاژ در محدوده پيشنهاد شده

ULTCپروفيل ولتاژ در حالت كنترلي. ماند باقي مي
، البته اين  متداول بهتر از حالت كنترلي پيشنهادي است
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و نداشتن حاشيه SVCبرتري به قيمت پر شدن ظرفيت
 . امنيت كافي براي شرايط اضطراري تمام خواهد شد

شكل SVCچگونگي تغييرات سوسپتانس در  دو8 در  در
سوسپتانس در حالت. حالت كنترلي نشان داده شده است

و قابل اطميناني  كنترلي پيشنهاد شده در محدوده مناسب
، در حالي كه در حالت كنترلي متداو ل كنترل شده است

و حاشيه امنيت كمتريةمحدود  بيشتري را پوشش داده
. براي شرايط اضطراري وجود دارد

 SVCچگونگي تغييرات سوسپتانس:8شكل

چگونگي عملكرد روش پيشنهادي در تغيير–4–3
 ناگهاني بار

 در حالت ماندگار SVCدر اين بخش فرض گرديده است كه
با. پريونيت قرار دارد 0,068در سوسپتانس در يك لحظه

، سوسپتانس جهشي ناگهاني دا شته اضافه شدن ناگهاني بار
مي0,225و به مقدار  در. رسد پريونيت وضعيت سوسپتانس

. نشان داده شده است9شكل 
مي9همانگونه كه در شكل و ديده ، شود با افزايش بار
 ، كSVCكمبود توان راكتيو مبود را جبران به سرعت اين

ميك و سوسپتانس خود را افزايش سپس با كاهش. دهد رده
و وادار كردن  ، به ULTC تدريجي ولتاژ مبنا  به تغيير تپ

 جديد با سوسپتانس كمتر مستقر در نقطه كار SVC تدريج
.گردد مي

 چگونگي تغييرات سوسپتانس در تغيير بار ناگهاني:9شكل

 چگونگي تغييرات ولتاژ در افزايش ناگهاني بار10در شكل
 با SVCدر لحظه اضافه شدن بار. نشان داده شده است

به2-2همانگونه كه در بخش( عملكرد آني خود  اشاره شد
 از ديناميك آن ULTC در مقابل SVCدليل سرعت باالي

و عملكرد آن آني فرض شده است و تامين) صرف نظر شده
م و در توان راكتيو ورد تقاضا مانع از افت شديد ولتاژ شده

 0,9885 پريونيت به مقدار 0,992ابتدا ولتاژ از مقدار 
سپس با تغيير مقدار ولتاژ مبنا. پريونيت افت خواهد داشت

و كاهش سوسپتانس   فراهم SVC، شرايط براي تغيير تپ
 پريونيت را خواهد 0,984و ولتاژ مقدار نهايي. شود مي

 . داشت

 چگونگي تغييرات ولتاژ در تغيير بار ناگهاني:10 شكل
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 با پاسخگويي سريع مانع از افت شديد ولتاژ SVCبنابراين
و مناسب ولتاژ مبناشده  در نقطه،، سپس با تغيير آهسته

ميكاري جديد   . گردد با حاشيه اطمينان كافي مستقر

 نتيجه گيري–4
 جديد پيشنهادي در اين روش مزاياي زير را الگوريتم
: داراست
 در محدوده SVCمحدود نگه داشتن خروجي.1

و و در نتيجه حفظ ظرفيت خالي كافي دلخواه
 براي شرايط مناسبايجاد حاشيه اطمينان 

 اضطراري
ي كنترلي جديد تنها به سيستم.2 از آنجا كه حلقه

و كنترل SVCكنترلي   ULTC افزوده مي شود
ازب و مجزا  صورت SVCه همان شيوه متداول

سامي ، اين روش در قياس با هاي ير روشگيرد

و عملياتيپيشنهادي روشي ساده .تر استتر
 نيز يكي SVC استفاده از مشخصه متداول براي.3

از برتري هاي اين روش به برخي از روش هاي
. پيشنهادي قبلي است 

اي جديد اضافه شده به سيستم كنترل پارامتره
),,( refITKو بار باي د به نحو نيز با توجه به سيستم

و بهينه .اي انتخاب گردند مناسب
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