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 چکیده
، اینکه هزینه زیادی برای تأمين انرژی مصرف کننده ها صرف شدهاهميت پيوستگی کارکرد سيستم قدرت و نيز  با توجه به

ای باشد تا احتمال تبدیل اغتشاشات به د به گونهاست. تمام تالشها بای ای پيدا کردهپایداری سيستم قدرت، جایگاه ویژه مفهوم
)همچون خاموشيهای گسترده( کاهش یابد. در ميان این اغتشاشات، وقوع نوسانات توان در سيستمهای قدرت رویدادهای عمده

تفاده های بهره برداران مطرح بوده و از روشهای مختلفی برای مواجهه با این موضوع اسهمواره به عنوان یکی از دغدغه
های مختلف اشاره نمود. این مقاله نگاهی دارد به توان به طراحی پایدارسازها و کنترل کنندهاز آن جمله می است کهشده

اهداف، روشها و رویکردهای تحقيقاتی جدید درباره کنترل ميرایی سيستمهای قدرت ابعاد وسيع که از طرق مختلف و از جمله 
( در سالهای اخير مورد توجه PMUگيری فازوری )با نصب واحدهای اندازه WAMSی فراگير گيراستفاده از سامانه اندازه

محققان در سطح بين المللی قرار گرفته است. همچنين باوجود سابقه وقوع نوسانات در شبکه ایران و با عنایت به راه اندازی 
شبکه سراسری برق ایران پيشنهاد  مشکالتع در این شبکه، با مقایسه این تحقيقات، ایده هایی برای رف WAMSسيستم 

   شده است.
 

 WAMSگيری فراگير سيستم اندازه کنترل ميرایی نوسانات، پایدارساز سيستم قدرت، واژگان کلیدي:
 

 

 مقدمه  -1

ی تأمين انرژی مصرف کننده اینکه هزینه زیادی برااهميت پيوستگی کارکرد سيستم قدرت در تغذیه بارهای الکتریکی و نيز با توجه به  با توجه به
است. معموالَ بين مسائل اقتصادی و تأمين امنيت سيستم قدرت ای پيدا کردهسيستم قدرت، جایگاه ویژه 1پایداری و امنيت است، مفهومها صرف شده

يم یعنی هزینه بيشتر اما سود کمتر. یک رابطه معکوس وجود دارد؛ هرچه بخواهيم امنيت سيستم را باال ببریم باید سرمایه گذاری بيشتری داشته باش
)همچون ای باشد تا احتمال تبدیل اغتشاشات به رویدادهای عمدهتمام تالشها برای رفع کامل خطاهای تصادفی در سيستم قدرت باید به گونه

های بهره برداران نوان یکی از دغدغهخاموشيهای گسترده( کاهش یابد. در ميان این اغتشاشات، وقوع نوسانات توان در سيستمهای قدرت همواره به ع
شوند. های قدرت محسوب میهرتز، جزو طبيعت سيستم 2تا  1.1با محدوده فرکانسی  2(LFOاست. نوسانات الکترومکانيکی فرکانس پایين)مطرح بوده

ی این موارد است، باعث ای که از جملهبين ناحيهاست. نوسانات های قدرت مسائل مختلفی ناشی از ميرایی ناکافی این نوسانات رخ دادهدر تاریخ سيستم
اند. برخی از اتفاقات قابل های قدرت شده، اما تعدادی از آنها منجر به خاموشی گسترده در شبکه های برق گردیدهوقوع جداسازیهای زیادی در سيستم

                                                           
1 security 

2 Low Frequency Oscillations 



 

 

 1992(، منطقه غرب استراليای غربی )1911و  1991( )سالهای WECC) 3: حادثه شبکه هماهنگ تامين برق غرب آمریکا و کانادا(1)توجه عبارتند از
 ( و... .1991و  1991-1991(، جنوب برزیل )1991ساحل عاج ) -(، غنا1991(، تایوان )1993و 

که به دليل محدودیتهای بسياری که بر  (2،3)همچنين عالوه بر موارد فوق، وقوع نوسانات در شبکه سراسری برق ایران نيز سابقه قابل توجهی دارد 
های شبکه سراسری تحميل نموده و در مواردی منجر به خاموشی گسترده و یا از دست رفتن واحدهای توليد شده است، همواره یکی از دغدغه

ه و لذا توجه به این موضوع بویژه در تحقيقات کاربردی از اهميت خاصی برخوردار است. در این مقاله با نگاهی به روشهای مختلف برای برداران بودبهره
 .هایی برای بهبود نوسانات شبکه ایران ارائه گرددرفع با این مشکل، ضمن بررسی تحقيقات جدید، با مقایسه روشها و رویکردها، تالش شده ایده

 اي کنترلی براي میرايی نوساناتروشه -2
یکی از رایجترین روشها طراحی پایدارسازها و کنترل  است کهروشهای مختلفی برای مقابله با مشکل نوسانات سيستم قدرت استفاده شده

شتاور الکتریکی و ورودی به عنوان یک کنترل کننده رایج برای رفع پسفازی ميان گ 1(PSSپایدارساز سيستم قدرت ) های مختلف بوده است.کننده
، 1ساز)صافی یا شوینده(ساز فاز، یک فيلتر پاکهای جبرانولتاژ مرجع در تنظيم کننده ولتاژ ژنراتور طراحی می شود و متشکل از یک بهره، بلوک

 دهد.را نشان می PSS( مدل رایج 1. شکل )(1)باشدهای خروجی میهای سرعت، فرکانس و یا توان و نيز محدود کنندهورودی

 
  PSS (5)توابع تبديل ساده و رايج در مطالعات   :(1شکل )

و یا  FACT1های سيستمها و ادوات مختلف بویژه کنندهدر رویکردی دیگر، در بسياری از تحقيقات درباره کنترل تکميلی از طریق کنترل
مطالعه و تحقيق شده است و از آنجا که در این حالت که تمرکز بر کنترل ميرایی نوسانات سيستم قدرت است، از کنترل طراحی  CHVD9مبدلهای

بویژه با  WAMS9گيری و پایش سيستمهای ابعاد وسيع . با گسترش امکانات اندازه(13–1)یاد شده است9(PODشده به نام ميراکننده نوسانات توان )
سيستم پيشنهاد  برای تخمين مشخصات الکترومکانيکی نوسانات فرکانس پایين (11)روشهای مختلفی ازجمله در PMU11گيری فازور ابزارهای  اندازه

و با  WAMSای که برمبنای سيستمهای توان از آن برای تشخيص مودهای نوسانی بهره گرفت. همچنين از پایدارسازهای پيشرفتهاست که میشده
 نام برده شده 11(GPSSبه عنوان پایدارسازهای سراسری سيستم قدرت ) (11)اند در برخی مراجع مانندهدف ميرایی مودهای نوسانی شبکه ایجاد شده

 زهای رایج سيستم قدرتای را تشخيص داد، عالوه بر پایدارساتوان وقوع نوسانات بين ناحيهاست. همچنين از آنجا که بکمک سيگنالهای راه دور می

(CPSS)12 توان باطراحی کنترل کننده مناسب به ميرایی نوسانات نایل آمد و از نمایند، میکه براساس سيگنالهای محلی)مانند سرعت ژنراتور( عمل می
، در (11)کنددرت عمل میدر سيستم ق 13و در کنار کنترل کننده های محلی رایج بصورت کنترل کننده تکميلی WAMSآنجاکه این سيستم براساس 

با مفهوم  WADC11با نام اختصاری  (23–19)و یا در بسياری مراجع "کنترل فراگير"به معنای  WAC11به نام اختصاری  (19،19)دبرخی مراجع مانن
شود که باتوجه به تمرکز این مقاله بر موضوع ميرایی نوسانات، کنترل ميرایی فراگير به اختصار در این مقاله نام برده می "کنترل ميرایی فراگير"
دهد. هرچند نحوه طراحی و پياده سازی نشان  می ( جایگاه این نوع کنترل را در مقایسه با سایر اجزای سيستم قدرت2شود. شکل )ناميده می "کُميف"

ت این کنترلها متفاوت بوده ليکن در همه آنها موضوع ميراسازی نوسانات سيستم قدرت دنبال شده است و تعدد این تحقيقات اخير حاکی از اهمي

                                                           
3 Western Electric Coordinating Council 

4 Power Syatem Stabilizer 

5 Washout filter 

6 Flexible AC transmission system 

7 High-voltage direct current 

8 Power Oscillation Damper   

9 Wide Area Monitoring(Measurment) System   

10 Phasor Measurment Unit   

11 Global Power Syatem Stabilizer 

12 Conventional Power Syatem Stabilizer 

13 Supplimentary Controller 

14 Wide-Area Controller 

15 Wide-Area Damping Control 



 

 

با توجه به سابقه وقوع نوسانات در شبکه سراسری برق  باشد. از طرفیموضوع و تمرکز محققان برای ابداع روشهای جدید بویژه با فناوریهای نوین می

 توان ایده های مناسبی برای رفع مشکالت ارائه نمود.، می(21)در این شبکه WAMSایران و با عنایت به راه اندازی سيستم 

 
 PSSکنترل میرايی فراگیر)کُمیف( و کنترل تکمیلی آن در کنار  : (2شکل )

 تنظیم پايدارسازهاي رايج -2-1
أثير این ادوات کنترلی بر ميرایی نوسانات تنظيم پایدارسازهای یک سيستم قدرت در عملکرد آن بسيار مهم و ضروری است. این امر به دليل ت 

مودهای  11، نسبت ميراییIEEEشينه  39ضمن بيان روشی برای شناسایی مودهای الکترومکانيکی برای سيستم  (21)باشد. به عنوان مثال، درمی
درصد در بهبود  393تا  11است که در این مطالعه، بازتنظيم توانسته بين ارائه شده (21،29)با روش جبرانسازی فاز 19منوسانی قبل و پس از بازتنظي

 ميزان ميرایی مودهای نوسانی مختلف موثر باشد.

است. در این مطالعه، رفتار شبکه درصورت وقوع به تأثير مقادیر ناصحيح پایدارسازهای سيستم قدرت بر ميرایی نوسانات پرداخته شده (29)در 
فراین و خروج اس-ای علی آباداست و پاسخ شبکه پس از وقوع خطا روی خط بين ناحيهو با حضور آن درشرایط مختلف بررسی شده PSSاغتشاش بدون 

شود. در حاالت مختلف، نمودار زاویه رتور)برحسب درجه( برای نيروگاههای شيروان، نيشابور و نکا، در شکلهای ميلی ثانيه مطالعه می111آن پس از 
 است.(، با / بدون فعاليت پایدارسازهای شبکه درحاالت با / بدون تنظيم مناسب نمایش داده شده1( و)1(، )3)

 
 PSSايران پس از حادثه بدون فعالیت (: زاويه رتور در سه نیروگاه3شکل )

                                                           
16 Damping ratio 

17 Retuning 
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 بدون تنظیم مناسب PSSزاويه رتور پس از حادثه با فعال بودن  :(4شکل )
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 ايران ه(: تأثیرتنظیم نسبی پارامترها زاويه رتور در سه نیروگا5شکل )

 

است، بطوری که شود که درصورت عدم کنترل مناسب بوسيله پایدارسازها، نوسان زاویه رتور رخ خواهد داد که دارای ميرایی بسيار کمیمالحظه می
به سمت ناپایداری شود بلکه عدم تنظيم، شبکه را نه تنها باعث بهبود ميرایی نمی PSSثانيه همچنان در شبکه وجود دارد. لذا صرف وجود 111پس از 

 .ایران از اهميت زیادی برخوردار است برد لذا تنظيم مناسب پایدارسازهای سيستم بویژه در سيستمهای با ابعاد بزرگ مانند شبکهپيش می

 تنظیم پايدارسازهاي موجود با روشهاي بهینه سازي -2-2
ای که عمدتاً برمبنای ميزان اند و در واقع با محاسبه توابع هزینههدر برخی مراجع، پایدارسازهای موجود را با روشهای بهينه سازی تنظيم نمود

گردند. به عنوان ها بيان میشوند، یافته و برای اعمال در کنترل کنندهاند، تنظيماتی را که موجب کمينه شدن این نوسانات مینوسانات تعریف شده
مگاواتی در کشور کره پارامترهای بهينه را یافته و البته با  112سازی زمانی، برای پایدارساز رایج یک نيـروگاه با استــفاده از شبيه (29)نــمونه مرجع

به  19(CA)با استفاده از روش الگوریتم فرهنگی (31)است. در مرجعانجام تست، مدل مربوطه و کارایی تنظيم پارامترهای آن را نيز بررسی نموده 
و نشان داده شده است که روش  تنظيم پایدارسازهای سيستم قدرت چند ماشينه، پرداخته شده و نتایج آن با روش الگوریتم ژنتيک مقایسه گردیده

اس مدل غير خطی(، شاخصی رایج به نام انتگرال رسد. این مرجع عالوه بر نمایش شبيه سازی )براسالگوریتم فرهنگی سریعتر به پاسخ نهایی می
 گردد:( تعریف می1را برای بيان ميزان نوسانات مورد استفاده قرار داده که بصورت رابطه ) 19(ITAEحاصلضرب خطای مطلق در زمان)

                     
باشد و در واقع مجموع مساحت زیر منحنی نوسانات با ضریب وزنی می iميزان تغييرات سرعت ژنراتور شماره  زمان و  tکه در این رابطه 

محاسبات زمان درنظر گرفته شده تا هرچه نوسانات دیرتر ميراشود به رغم کاهش دامنه، اهميت آن کاسته نشود. در این روشها باتوجه به اینکه زمان 
 رسد. است، کاربرد برخط)آنالین( بعيد به نظر میمعموال چند دقيقه

                                                           
18 cultural algorithms 

19 Integral of the Time multiplied Absolute Error 



 

 

 کنترل کننده هاي کالسیک  -2-3

برای سيستم قدرت با لحاظ نمودن تأخير مخابراتی سيگنالهای راه دور، ارائه  WADCرویکردی در زمينه طراحی کالسيک کنترل  (31)در
اندازه کافی، با استفاده از روش ک مدل خطی براساس سيگنالهای مناسب سيستم قدرت و کاهش مرتبه آن بهاست که در آن پس از استخراج یشده

( 1گردد. البته همانطور که در شکل )اعمال می FACTSپسفاز، طراحی و سيگنال کنترل برای عملکرد مطلوب ادوات -کالسيک، یک کنترل پيشفاز
است و در عين حال با لحاظ نمودن بلوکی خاص برای بيه پایدارساز رایج سيستم قدرت در نظر گرفته شدهشود، در این مرجع، ساختاری شمالحظه می

 است. شده در طراحی منظور 21 (LMIلحاظ نمودن تأخير سيگنالها، حاشيه الزم برای پایداری براساس روش نامساویهای ماتریسی )

  
 FACTS [22]ادوات براي  WADC(: ساختار کنترل میرايی فراگیر 6شکل )

در این مرجع ضمن بررسی برخی پيشامدهای سيستم قدرت، با شبيه سازی غيرخطی چند سيستم، کارایی کنترل طراحی شده، را نمایش 
وجه به تنوع بار در یک سيستم قدرت، عدم قطعيت منظور شده درحالی که بات 21است. ليکن مدل بار مربوطه در این مرجع، مدل امپدانس ثابتداده

ای، تأثير ناشی از این امر، ممکن است کارایی دیناميکی کنترل را تحت الشعاع قرار دهد. همچنين در طراحی و مطالعات ميرایی نوسانات بين ناحيه
مورد توجه قرار نگرفته است که باتوجه به این ضعف روشهای دیگر مورد توجه  (31))مرتبط با سيگنالهای مختلف( در  22تأخيرات چندگانه متغير با زمان

 خواهندبود.

 هاي تطبیقی کنترل کننده -2-4

است. در این ساختار کلی، از خروجی واقعی سيستم بيان نموده 23( را برای پایدارسازهای مبتنی بر کنترل تطبيقی9ساختار کلی شکل ) (11)مرجع
 شود. استفاده میسيستم و به تبع آن برای تعيين کنترل کننده و پارامترهای مربوطه 21برای شناسایی یا تخمين پارامترهای مدل

است و استفاده شدهبعنوان ورودی کنترل کننده WAMSگيری ناحيه وسيع باهدف بهبود ميرایی نوسانات، از داده های سيستم  اندازه (32)در
گردد، مورد توجه قرار گرفته و ساختار کنترل که از طریق سيستمهای مخابراتی ارسال می PMUگيری و تدوین اطالعات البته تأخير ناشی از اندازه

 است.( طراحی و اجرا گردیده2ای، بفرم رابطه )، برای بهبود نوسانات بين ناحيهFACTSی مورد نظر برای کنترل یکی از ادوات تطبيق
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 (: ساختار کلی کنترل تطبیقی7شکل )

 (2)  

ده، وابستگی همه پارامترهای آن این تابع تبدیل شباهت زیادی به ساختار پایدارسازهای رایج سيستم قدرت دارد اما تفاوت اساسی این کنترل کنن
شوند و ميزان تأخير به سرعت  باشد که براساس این تأخير، پارامترهای تابع تبدیل فوق تنظيم می( میdT)بجز ثابت زمانی صافی( به پارامتر زمان تأخير)

باشد البته یکی از ثانیه  ميلی 111تواند تا حد یو نيز سرعت تبادل اطالعات در بسترهای مخابراتی وابسته است که م PMUگيری و محاسبات اندازه
باشد لذا تأخيرات سيگنالی ناشی از این مهمترین بسترهای ارتباطی شبکه جهانی اینترنت است که در آن سرعت تبادل اطالعات یک پارامتر متغير می

 امر نيز متغير خواهد بود.

گيری و ارسال سيگنالهای ورودی سيستم کنترل لحاظ شده و از تکنيک شناسایی برای  اندازه WAMSتأخير سيگنالهای راه دور  (33)در
است سپس با استفاده از یک طرح پيشنهادی، تنظيم آنالین کنترل تفاده شدهبرای یافتن یک مدل درجه پایين برای سيستم قدرت اس (SIT)21زیرفضا

است. یکی از ویژگيهای این مطالعه، توجه به عدم قطعيتهای پارامتری سيستم و نيز جبرانسازی بصورت تطبيقی دنبال شده کميف((ميرایی فراگير 
جع، مدل خطی سيستم قدرت را برای کنترل مورد نظر لحاظ نموده و کنترل فراگير با باشد. البته این مرتأخير ناشی از ارسال سيگنالهای راه دور می

با خروجی  29اما همراه با یک جبرانساز تأخير، در نظر گرفته شده و بصورت یک کنترل کننده کمکی (LPSS)21ساختاری شبيه به یک پایدارساز محلی
 شود. پایدارساز محلی جمع شده و به سيستم اعمال می

 ل کننده هاي مقاومکنتر -2-5
پایدارسازهای آن ضروری است. این مقاوم  29از آنجا که سيستم قدرت دارای شرایطی است که دائما ممکن است تغيير نماید، توجه به مقاوم بودن

Hهایباشد. در برخی مراجع، نُرمسيستم قدرت می 29بودن به معنای کارایی کنترل کننده مورد نظر دربرابر عدم قطعيت
  2و

H  توابع تبدیل
شوند تا رفتار مطلوب و پایداری مقاوم حاصل گردد. هر دو ساختار کمينه می 31(LMIتعریف شده بصورت سره، تحت چارچوب نامعادالت ماتریسی )

های کنترل ، با سيستم(31)، ساختارهای کنترلی مختلف پيشنهادی دراند. به عنوان مثالمورد استفاده قرار گرفته 32و غيرمتمرکز 31کنترل متمرکز
تالش شده تا از  (11)در های قدرت موثر خواهند بود.(، جهت عملکرد مطمئن سيستمPMUsاز طریق واحدهای اندازگير فازوری ) 33(WACSفراگير )

برای یک  LQG31( استفاده شود لذا بادرنظر گرفتن روش کنترلی PODیک سيستم فتوولتایی با مقياس بزرگ در کنترل ميرایی نوسانات توان )
را مورد نظر  (9باشد، طرحواره شکل )می w(t)به نام  31و مدل نویزسفيد گوسی با کوواریانس واحدϕ(t) سيستم قدرت که دارای مدل عدم قطعيت بفرم
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ورودی ناشی از  ξ(t)خروجی دارای عدم قطعيت و  ζ(t)است. دراین طرح، گيری راه دور لحاظ گردیدهاست که در آن تأخير سيگنالهای  اندازهقرار داده
 .باشدمدل عدم قطعيت می

 
 (11)براي سیستم فتوولتايی بزرگ POD(: ارتباطات کلی کنترل 8شکل )

و سپس با  ، باحفظ خواص رفتار فرکانسی آن، پایين آورده شده31کاهش درجه، پس از طراحی، درجه کنترلر به دست آمده بکمک روشهای (11) در
و همچنين با بررسی حالتهای مختلف بهره برداری سيستم، مقاوم بودن  شده 39رسنجیاعتباشبيه سازی غيرخطی سيستم قدرت، عملکرد حلقه بسته 

 است.کنترل کننده مورد نظر، ارزیابی شده

است که در آن ماتریسهای فضای حالت سيستم، ماتریس مورد بررسی قرار گرفته 39از تخمين حالت فيلتر کالمنبا استفاده  LQGکنترل  (31)در 
شود لذا است. نکته مهم اینکه ضرایب وزنی در تابع هدف طراحی کنترل براساس اهميت مودهای سيستم تعيين میفيدبک خطاو نویز منظور شده

شبکه قدرت  11است. در طراحی کنترل فوق، برای مقاوم بودن کنترل، فلوچارتی ارائه شده که در آن پيشامدهایناميده شده MLQG39کنترل مربوطه 
بصورت  PODشود. ساختار کنترل ميراییمانند خروج ژنراتورها، خطوط و ترانسفورماتورهای قدرت و حتی قطع شدن سيگنالهای کنترلی بررسی می

( ارتباطات سيگنالی در این دو طرح برای یک سيستم قدرت دارای خطوط بين 11رکز قابل اجراست که به عنوان نمونه در شکل )متمرکز و یا نامتم
ای اجرا شده که ای طراحی بگونه. در این سيستم، کنترل ميرایی موردنظر برای مودهای بين ناحيه(9)استنمایش داده شده HVDCای ناحيه

refسيگنالهای 
dcP∆  به عنوان سيگنال کنترل برای ميزان تغيير توان هر یک از سيستمهایHVDC  گردد. اعمال 
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  (8)(:  ارتباطات سیگنالی کنترل میرايی متمرکز و نامتمرکز9شکل )

امر بر ضریب ميرایی تأثير این  (9)نامتمرکز است. در نکته دیگر در این راستا، تأخير سيگنالهاست که تأثير آن در کنترل متمرکز بيشتر از کنترل
که این امر نشان دهنده تأثير  برای ميرایی آن طراحی شده، ارزیابی گردیده  MLQGای با ساختار مودهای نوسانی یک سيستم قدرت که کنترل کننده

ای که حتی ممکن یابد بگونهیقابل مالحظه تأخير سيگنالها بر هدف کنترل است زیرا با افزایش این تأخير، ميزان ضریب ميرایی حاصله بشدت کاهش م
 است از حالت بدون کنترل ميرایی کمتر شود. لذا توجه به مقاوم بودن کنترل دربرابر تأخيرات سيگنالها در طراحی باید لحاظ گردد. 

بر اثر مهمی شد کهباعالوه بر تغييرات مداوم عملکرد شبکه، یکی از مهمترین نامعينيها و عدم قطعيتهای مهم در سيستم قدرت، مدل بار می
اثر این موضوع بر پایداری سيستم بویژه در حضور کنترل  (31)پایداری دارد و برای طراحی یک کنترل مقاوم الزم است در نظر گرفته شود. در مرجع

( با مقایسه مقدار گشتاور ميراکننده نتيجه گرفته شده که کنترل 11و غير مقاوم رایج بررسی شده و مطابق شکل ) 11(RPODCکننده های مقاوم)
های دهند اما در مواجهه با بارشود، رفتار مناسبی نشان می( با مدل بار امپدانس ثابت که معموال در مطالعات لحاظ میPSS/PODCکننده های رایج )

کنند، لذا به منظور اطمينان از ایجاد ميرایی دیناميکی که در سيستمهای قدرت بزرگ ممکن است تعداد قابل توجهی باشند، ميرایی مناسبی ایجاد نمی
  است.مطلوب، استفاده از کنترل ميرایی یا پایدارسازهای مقاوم توصيه شده
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در حضور بار دينامیکی ب( پايدارساز رايج  RPODCوضعیت الف( کنترل مقاوممقايسه گشتاور میرا کننده سیستم در سه  :(12شکل )
 (36)در مواجه با مدل بار امپدانس ثابت ج( پايدارساز رايج در مواجهه با مدل بار دينامیکی

ها  توجه به مقاوم بودن کنترل کننده، از نظر کاربردی در شبکه های بزرگ بسيار مهم است چرا که همواره تهيه مدل دقيق بار در اینگونه شبکه 
ر طراحی کنترل پيچيده و دشوار بوده و البته این مسئله در شبکه های بزرگ و درحال توسعه مانند ایران پيچيده تر خواهد بود. لذا ویژگی مقاوم بودن د

 .باشدمناسب در شبکه برق ایران ضروری می

 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادبحث و  -3
برداری مطمئن شبکه های برق، موضوع نوسانات بویژه از نوع بين توان گفت که یکی از مهترین عوامل تهدید بهرهبراساس مطالب این مقاله می

ها برای تشخيص وقوع و مورد توجه قرار گرفته و از این سيگنال WAMSگيری فراگير سيستمهای اندازهای است. در پژوهشهای اخير، استفاده از ناحيه
است اما راهکارهای کنترل)بویژه مقاوم و شود که گرچه به دليل تأخير در ارسال، دریافت و تحليل با مشکالتی مواجهکنترل ميرایی نوسانات استفاده می

توان های قدرت با شرایط عملکردی و محدودیتهای مختلفی مواجه هستند که از آن جمله میوسعه است. از طرفی سيستمتطبيقی( ارائه شده و درحال ت
 د. به اختالالت کوچک )مانند تغيير بار و مدل رفتار دیناميکی آن( و نيز اختالالت بزرگ )مانند خطاها و خروج تجهيزات از مدار( اشاره نمو

حال توسعه بودن کشور ایران که به تبع آن شرایط شبکه برق نيز بسيار متغير است و عدم قطعيتهای بسياری در آن وجود از طرفی بات توجه به در 
یک دغدغه دارد، توجه به مقاوم بودن کنترلهای شبکه ضروری است بویژه در زمينه نوسانهای توان که سابقه وقوع آن در شبکه ایران همواره به عنوان 

در ایران، این امکان وجود دارد که ابتدا ماهيت نوسانات و عوامل دخيل در  WAMSان مطرح بوده است. همچنين با عنایت به راه اندازی برداربرای بهره
ر آنها شناسایی شده و سپس برای تعيين فيدبک)پسخور(، مسيرهای توان که این نوسانات در آنها بيشتر قابل رویت هستند، تشخيص داده شود و د

 ، کنترل ميرایی نوسانات شبکه طراحی و اجرا گردد.PMUا استفاده از کنترل مقاوم بر اساس سيگنالهای راه دور توليد شده توسط نهایت ب
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