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قدردانی
با سپاس فراوان از پدر و مادر عزیزم که همیشه در کنارم بودند و در تمام مراحل زندگی برای پیشرفت من
از هیچ تالشی دریغ نکردند
همچنین از تمام اساتید که ما را در راه کسب علم و دانش یاری کردند به ویژه از آقای دکتر ربیعی کمال
تشکر و قدر دانی را دارم.
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چکيده
در اين پروژه ،الگوریتمی براي بهینه سازی پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت (Power System )PSS
 Stabilizerارائه شده است .الگوریتم بهینه سازی  CSAالگوریتم الهام گرفته از زندگی کالغ است .این
الگوریتم دارای همگرایی بسیار سریعی بوده و در یافتن نقاط بهینه بسیار دقیق است .پایدارساز سیستم
قدرت یکی از تجهیزات مهم و اصلی نیروگاه ها برای میرا کردن نوسانات مکانیکی فرکانس پایین است.
دراین پروژه بنا داریم که پارامترهای  PSSهای یک سیستم قدرت دو ناحیه ای و  ۴ماشینه را با استفاده از
الگوریتم  CSAبهینه سازی نماییم .همچنین یکی از مهمترین عوامل موثر در طراحی و توسعه شبکه در
نظر گرفتن عدم قطعیت بار است که باعث باال بردن قابلیت اطمینان شبکه می شود .بعد از انجام شبیه سازی
بهترین پارامتر های  PSSرا با قابلیت اطمینان باال بدست میآوریم.
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فصل اول معرفی سیستم قدرت
 -5-5مقدمه
ژنراتورهای سنکرون یکی از مهمترین و حیاتیترین بخشهای نیروگاهها به شمار رفته و از دست رفتن
سنکرونیسم و به تبع آن خروج نیروگاه از شبکه و پیامدهای ناگوار دیگری را که در پی دارد  ،سبب آن شده
که حساسیت و دقت فراوانی جهت کنترل و حفاظت از آن در نظر گرفته شود .ژنراتورها نه تنها باید در برابر
خطاهای داخلی حفاظت شوند بلکه بایستی در مقابل خطاهای خارجی و خطاهایی که در خط انتقال رخ
داده و سبب نوسانات شدید فرکانس  ،همچنین سرعت چرخش روتور می شود ،حفاظت الزم را مبذول
نمود .اگر وسایل میرایی مناسب تدارک دیده نشوند ،ممکن است منجر به ناپایداری سیستم و حتی فقدان
همگامی( )Synchronismشود.همواره در کنار ژنراتورها تجهیزاتی قرار دارد که وظیفه محافظت
وپشتیبانی ژنراتورها و میرا کردن نوسانات را بر عهده می گیرند .یکی از این تجهیزات PSS(Power
) System Stabilizerمی باشد که در مورد آن و نحوه عملکردش مفصال صحبت خواهد شد.این سیستم
وظیفه میرا کردن نوسانات روتور و جلوگیری از ناپایداری ژنراتورها را بر عهده می گیرد.هر چه این سیستم
توانایی آن را داشته باشد که این نوسانات را سریعتر و بهتر میرا کند ،فوایدی زیادی عاید نیروگاه می
شود PSS .دارای پارامترهایی می باشد که توسط آن به میرا کردن این نوسانات می پردازد .ما در این پروژه
بر آن شدیم که با استفاده از یک الگوریتم خاص به بهبود و بهینه سازی این پارامترها و در نتیجه بهبود
عملکرد و تسریع در میرا نمودن این نوسانات بپردازیم.الگوریتم که در این جا معرفی خواهد شد یکی از
سریعترین و بهبود یافته ترین الگوریتمها می باشد و سرعت و دقت قابل قبولی نسبت سایر الگوریتمها در
این حوزه دارد.
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 -2-5برخی مفاهیم
 -5-2-5سیستم قدرت
تمامی سیستمهای قدرت در سیستم سه فاز جریان متناوب و با ولتاژ تقریبا ثابت بهره برداری می شوند .در
بخشهای تولید و انتقال از تجهیزات سه فاز استفاده میشود .حال آنکه بارهای خانگی و تجاری تکفاز نیز
وجود دارند.همگی از ژنراتورهای سنکرون جهت تولید برق و چرخانندهها و منابع اولیه انرژی (فسیلی ،
هسته ای و آبی)را به انرژی مکانیکی تبدیل و به کمک ژنراتورهای سنکرون به انرژی الکتریکی تبدیل
میشود.وظیفه سیستم قدرت این است که انرژی را از از یکی از صورتهای طبیعی موجود به انرژی الکتریکی
درآورده و آنرا به نقاط مصرف منتقل نماید.سیستم قدرت مجموعهای از تجهیزات تشکیل شده که عملکرد
دینامیکی آن تحت تاثیر این تجهیزات است و که هر کدام پارامترهای مخصوص به خود را دارد.این پارامترها
در پایداری سیستم نقش بسزایی دارند بدینسان که پایداری و ناپایداری هر یک از این تجهیزات منتجه به
پایداری و ناپایداری کل سیستم می شود.فهم جامع این پارامتر ها در پایداری الزامی است.پایداری زمانی
مطرح می گردد که سیستم تحت یک اغتشاش (خطا) قرار بگرید و رفتار ارزیابی شود .این خطا بسته به
حالتهای موجود ممکن است رخ بدهد از قبیل اینکه بار تغییرات مداومی داشته باشد یا اینکه اتصال
کوتاهی در خطوط رخ دهد.سیستم قدرت بایستی در برابر تغییرات بار خود را هماهنگ کند و یا در برابر
شرایط بد اتصال کوتاه کارکرد عادی خود را حفظ کند و عملکرد قابل قبولی داشته باشد.وقتی یک خطای
اتصال کوتاه رخ میدهد رلهها وسیستمهای حفاظتی در برابر آن واکنش میدهند.تغییراتی که به سبب اتصال
کوتاه در توان انتقالی شبکه رخ میدهد ژنراتور و تجهیزات آن را وادار به واکنش میکند که خود را با این
تغییرات وفق دهد .ولتاژ  ،فرکانس ،سرعت چرخش روتور ،توان تولیدی و  ..تماما ملزم به تطبیق خود با
محدوده مجاز تعیین شده میباشند در غیر اینصورت و تجاوز از این محدوده دیگر سیستم پایداری نخواهیم
داشت.

 -2-2-5کنترل سیستم قدرت
سیستم باید بتواند تقاضای بار حقیقی و راکتیو را که مرتبا در حال تغییر است را تأمین کند .بر خالف سایر
انرژیها انرژ ی الکتریکی را نمی توان براحتی در مقادیر زیاد ذخیره کرد  ،از این رو باید همواره میزان کافی
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از توان اکتیو و راکتیو را حفظ و به طور مناسب کنترل کرد .تثبیت فرکانس و تثبیت ولتاژ نیز از جمله مواردی
است که سیستم قدرت بایستی قادر به کنترل آن باشد.

 -9-2-5خطاهای سیستم
بروز خطا در شبکه های برق (داخل نیروگاهها ،پست های برق ،خطوط انتقال و شبکه های) اجتناب ناپذیر
است ولی احتمال رخداد آن خیلی کم است و به ندرت رخ می دهد .ولی شاید همین خطا سبب بروز
ناپایداری و از دست رفتن سیستم قدرت شود .این خطا ها ممکن است در اثر عوامل جوی مانند رعد و
برق ،طوفان ،زلزله ،شرایط نا مساعد جوی ،برف و کوالک و ...رخ دهد .یا ممکن است در اثر عملکرد
ناصحیح تجهیزات ،خطاهای انسانی و سرانجام طراحی نامناسب و ناکافی با یکدیگر ترکیب شوند و سیستم
قدرتی را تضعیف سازند به گونه ای که سرانجام به فروپاشی آن منجر شوند.اکثر خطاهای شبکه گذرا هستند
و اغلب ناشی از صاعقه ،پرنده زدگی ،سوییچیینگ و  ...اتفاق بیفتد .پس بایستی سیستمهای قدرت بگونهای
طراحی و ارزیابی شوند که در مقابل اینگونه خطاهایی که حتی به ندرت رخ میدهند شبکه را مصون بدارند.

-4-2-5سیستم تحریک ژنراتور سنکرون
وظیفه اصلی سیستم تحریک ،تأمین جریان مستقیم سیم پیچ تحریک ماشین سنکرون است .به عالوه،
سیستم تحریک با کنترل ولتاژ تحریک ( و در نتیجه جریان تحریک) ،وظایف کنترل و حفاظت را که در
عملکرد مناسب یک سیستم قدرت مهم است ،اجرا میکند .وظایف کنترل ،شامل کنترل ولتاژ و توان انتقالی
راکتیو و تقویت پایداری سیستم است .توابع حفاظتی این اطمینان را فراهم میآورند که از حدود توانایی
ماشین سنکرون ،سیستم تحریک و دیگر تجهیزات تجاوز نشده باشد.

-1-2-5کنترل کننده ها
در ساختار کلی کنترل کنندههایی وجود دارد که مستقیما بر اجزای سیستم قدرت عمل مینمایند .در یک
واحد تولید ،این کنترل کنندهها شامل کنترلهای چرخاننده اصلی (محرک) و سیستم تحریک است .کنترل
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کننده محرک (چرخاننده) ،وظیفه تنظیم سرعت و کنترل متغیرهای سیستم تغذیه انرژی از قبیل  :فشار،
درجه حرارت و جریان سیال در دیگ بخار را به عهده دارد .وظیفه کنترل در سیستم تحریک ،تنظیم ولتاژ
ژنراتور و توان راکتیو خروجی آن است .تضمین توان حقیقی خروجی مطلوب هر واحد به کمک سیستم
کنترل تولید انجام میپذیرد .وظیفه اصلی سیستم کنترل تولید آن است که تعادل بین کل تولید سیستم از یک
طرف و بار وتلفات از طرف دیگر را تأمین نماید به طوری که فرکانس مطلوب و سطح مورد نیاز تبادل توان
با سیستم های مجاور از طریق خطوط ارتباطی را حفظ نماید.
کنترل کنندههای بخش انتقال سیستم ،شامل ابزاری است که توان و ولتاژ را کنترل میکنند که از آن جمله
میتوان از جبرانگرهای استاتیکی توان راکتیو  ،کندانسورهای سنکرون  ،خازنها و راکتورهای قابل کلید
زنی ،ترانسفورمرهای با تپ قابل تنظیم ،ترانسهای تغییر دهنده فاز و سرانجام از کنترل کننده های از کنترل
کنندههای  HVDCنام برد .
کنترل کنندههای نام برده با حفظ ولتاژ ،فرکانس و سایر متغیرهای سیستم را در محدوده مجاز ،بهره برداری
از آن را عملی میسازند.همچنین این کنترل کنندهها ،تأثیر زیادی بر عملکرد دینامیکی سیستم و قدرت مقابله
ی آن با اغتشاشها دارند .اهداف کنترل کنندهها بستگی به شرایط کاری و بهره برداری از سیستم قدرت
دارد .در حالت عادی ،هدف این است که در عین اینکه ولتاژ و فرکانس نزدیک به مقادیر اسمی باشند،
سیستم را با بازده هر چه بهتر مورد بهره برداری قرار داد .زمانی که وضعی غیرعادی اتفاق میافتد ،اهداف
جدیدی را باید مدنظر قرار داد تا بتوان هر چه سریعتر ،سیستم را به حالت عادی بازگرداند.

-6-2-5پایداری و ناپایداری سیستم
پایداری سیستم قدرت را می توان به طور کلی آن ویژگی ازسیستم قدرت دانست که آن را قادر می سازد تا
تحت وضع عادی ،درحالت تعادل باقی بماند ودر صورتی که تحت تاثیر اغتشاشی قرار گیرد ،مجدداً حالت
قابل قبول متاوتی را به دست آورد.
ناپایداری در یک سیستم قدرت ممکن است بستگی به ترکیب سیستم و حالت کاری آن به شکلهای مختلفی
بروز کند .معمول بوده که مسأله پایداری را به عنوان مسأله حفظ عملکرد سنکرون ژنراتورها بشناسند.

01

-7-2-5پایدارساز سیستم قدرت )(PSS
پایدارساز سیستم قدرت وسیلهای است که با افزودن سیگنالهای کمکی به سیستم تحریک ،عملکرد
دینامیکی سیستم قدرت را بهبود میبخشد .این پایدارساز معموالً از سیگنالهایی از قبیل سرعت محور،
فرکانس و توان پایانه ژنراتور تغذیه میشود و بر دینامیک سیستم قدرت با میرا کردن نوسانهای آن ،تأثیر
مطلوب میگذارد.به عبارت دیگر وظیفه  PSSافزودن میرایی به نوسانهای روتور ژنراتور است که این کار
با مدوله کردن تحریک ژنراتور برای ایجاد یک مؤلفه گشتاور الکتریکی همفاز با تغییرات سرعت روتور
انجام میپذیرد.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

نتیجه گیری :
همان طور که در شکل های باال واضح و مشخص است ،در صورتی که در سیستم از هیچ گونه  PSSیا
پایدارسازی استفاده نشود مشخصات و وضعیت سیستم به شدت ناپایدار می گردد .ولی در صورتی که از

پایدارساز ها برای کاهش نوسانات استفاده شود عملکرد سیستم بهتر خواهد شد و اثرات ناشی از ناپایداری
و مضرات آن کامالً حذف خواهد شد .همچنین مشاهده شد که می توان پارامتر ها را به گونه ای انتخاب

کرد که در صورت تغییرات بار در شبکه باز هم پایدارسازی در شبکه در هنگام اتصال کوتاه به طور قابل

قبولی صورت گیرد .همچنین هر چه بر تعداد تکرارها در روش جستجوی  CSAافزوده شود ،نتایج مطلوب
تر شده و بهبود می یابند.
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