
 

 

ٗ  -چىيسٜ   زض ايٗ ٔماِٝ يه وٙتطَ وٙٙسٜ فاظي ظٔاٖ تٙس تٟطٜ تا ٔىا٘يعْ زٚقيطٜ، تطاي تٛضتيٗ تراض عطاحی قسٜ اؾت. ايٗ توٛضتي

ٚؾيّٝ يه ٔسَ غيطذغی ؾازٜ قسٜ تا زٚ ٚضٚزي ٚ يه ذطٚخی تٛصيف قسٜ اؾت. ٔمساض تراض ٚضٚزي توٝ توٛضتيٗ تٛؾوظ زٚ قويط     تٝ 

وٙتطِی تٙظيٓ ٔی قٛز. قيطوٙتطَ اصّی زض ٚضٚزي تٛضتيٗ فكاض لٛي ٚ قيط وٙتطَ ٔيا٘ی زض اتتساي تٛضتيٗ فكاض ٔتٛؾظ لوطاض زاض٘وس.   

لاعسٜ عطاحی قسٜ اؾت. تا افعايف فطاخٟف ٚ زأٙٝ ٘ٛؾا٘ات ٔی تايؿوت اروط تيييوطات ذغوا توط ضٚي       25زض اتتسا يه وٙتطِط فاظي تا 

تط ٔيطايی ؾيؿتٓ افعٚزٜ قٛز. ٕٞچٙيٗ تا افعايف ذغاي ٔا٘سٌاض، وٙتطِوط   PDوٙتطِط ظياز قٛز تا تا تثسيُ قسٖ وٙتطِط تٝ يه وٙتطِط 

تثسيُ قٛز. تطاي ايٗ ٔٙظٛض، يه ظٔاٖ تٙس تٟطٜ فاظي لثوُ اظ وٙتطِوط    PIَ وٙٙسٜ تايس ذغا ضا تمٛيت وٙس تا وٙتطَ وٙٙسٜ تٝ يه وٙتط

فاظي اصّی لطاض ٌطفتٝ اؾت.عّٕىطز ٔسَ غيطذغی تٛضتيٗ وٝ پاضأتطٞاي آٖ تط اؾاؼ ٔساضن ٔطتٛط تٝ توٛضتيٗ ٘يطٌٚواٜ ٘ىوا، تٙظويٓ     

يه تا ٔىا٘يعْ زٚقيطٜ، ٔمايؿٝ ٔوی قوٛز. ٘توايح قوثيٝ     قسٜ ا٘س زض زٚ حاِت وٙتطِی تا اعٕاَ وٙتطَ پيكٟٙازي ٚ ؾپؽ وٙتطَ والؾ

 ؾاظي، عّٕىطز ذٛب تٛضتيٗ عطاحی قسٜ تا وٙتطَ وٙٙسٜ پيكٟٙازي ضا زض ٔٛاخٟٝ تا اغتكاقات، ٘كاٖ ٔی زٞس. 
 

 .وٙتطَ تٛضتيٗ،وٙتطَ زٚقيطٜ،وٙتطَ فاظي،وٙتطَ فطوا٘ؽ،٘يطٌٚاٜ تراض  -وّيس ٚاغٜ

 

 مقذمه -1

ٗ    ؾيؿ غ٘طاتوٛض، ٕ٘ٛ٘وٝ ٘وٛعی    -تٓ وٙتوطَ يوه ٚاحوس توٛضتي

ؾيؿتٓ وٙتطَ چٙسٔتييطٜ غيطذغی اؾت وٝ ٘مف ٟٕٔوی ضا زض  

عّٕىطز پايساض ٘يطٌٚواٜ ٚ أٙيوت آٖ ٚ صوطفٝ خوٛيی زض ٔ وط       

ؾٛذت ايفا ٔی ٕ٘ايس. أطٚظٜ غاِثا اؾتطاتػي وٙتطَ زض ٘يطٌٚاٜ ٞا 

ٔی تاقوس أوا    1ته ذطٚخی-اؾتفازٜ اظ ؾيؿتٓ ٞاي ته ٚضٚزي

عٛأُ غيط ذغی ٚ ٘أعيٙی ٞا ٔا٘ع اظ عطاحوی وٙتطِوط ٔٙاؾوثی    

زٜ ٚ اغتكاقات ٔی قٛ٘س وٝ تتٛا٘س عّٕىطز ٔٙاؾة ضا تضٕيٗ ٕ٘ٛ

تطاي وواضوطز ايٕوٗ ٘يطٌٚواٜ ٚ اؾوتفازٜ اظ      .[1]ضا ٘يع حص  ٕ٘ايس

تٕاْ ظطفيوت آٖ ، اؾوتفازٜ اظ ضٚـ ٞواي ٘وٛيٗ وٙتطِوی ٔا٘ٙوس       

تٛؾعٝ آٟ٘ا إٞيت ٚيػٜ اي پيسا ٔوی وٙوس.   وٙتطَ فاظي ٚ تؿظ ٚ 

ٞاي وٙتطَ ٘يطٌٚاٞی ز٘يا، ؾيؿتٓ وٙتوطَ   زض تؿياضي اظ ؾيؿتٓ

تٛضتيٗ، عالٜٚ تط وٙتطَ تاض، ٚظيفٝ تٙظيٓ فطوا٘ؽ قوثىٝ ضا ٘يوع   

                                                           
1  - SISO  

تٝ عٟسٜ زاضز. زض ايٗ قطايظ، ؾيؿتٓ وٙتطَ تٛضتيٗ تايس تٛا٘وايی  

. توطاي افوعايف   زٞی ؾطيع ٘ؿثت تٝ تيييطات ضا زاقتٝ تاقس پاؾد

زٞی توٛضتيٗ ٘ؿوثت توٝ تيييوطات تواض ٚ فطووا٘ؽ ٚ        تٛا٘ايی پاؾد

ٕٞچٙيٗ خٌّٛيطي اظ ٘اپايساضي ؾيؿتٓ زض قطايظ ٌصضا، اؾتفازٜ 

اظ زٚ قيط تطاي وٙتطَ ٔدٕٛعٝ تٛضتيٗ عّٕىوطز تؿوياض ٔغّوٛتی    

 3ٚزض ٚضٚزي تووٛضتيٗ فكوواضلٛي 2[. قوويط وٙتووطَ اصووّی2زاضز ]

4قيطوٙتطَ ٔيا٘ی
٘ ة قسٜ ٚ  5زي تٛضتيٗ فكاض ٔتٛؾظزض ٚضٚ  

ٔيعاٖ ٚضٚز تراض تٝ تٛضتيٗ ٚ زض ٘تيدٝ، توٛاٖ ٔىوا٘يىی ذطٚخوی    

( عّٕىطز 2002) 6تٛضتيٗ ضا تٙظيٓ ٔی ٕ٘ايٙس. تِٛه ٚ ٕٞىاضا٘ف

تٛضتيٗ تا زٚ قيطوٙتطَ ضا زض زٚ حاِت اؾتفازٜ اظ وٙتطِط ذغی ٚ 

                                                           
2  - Main Control Valve  
3  - High Pressure Turbine 
4  - Intermediate Control Valve 
5  - Intermediate Pressure Turbine 
6  - Bolek, W., Sasiadek, J., Wisniewski,T. 
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ٝ    7وٙتطَ غيطذغی)ذغی ؾاظي فيسته(  ، ٔمايؿوٝ ووطزٜ ا٘وس وو

٘تايح آٖ افعايف واضايی ٚ ؾطعت پاؾد تٛضتيٗ زض صٛضت عّٕىطز 

ٕٞاٞٙووً قوويطٞاي وٙتطِووی ضا ٘كوواٖ ٔووی زٞووس. تط٘أووٝ ضيووعي 

تاظٚتؿتٝ قسٖ قيطٞا، تا اؾتفازٜ اظ يه ضٚـ ٞٛقوٕٙس زاضاي زٚ  

زضخٝ آظازي، ٔی تٛا٘س تاعو  تٟثوٛز عّٕىوطز ٚ افوعايف ؾوطعت      

تط٘أٝ ضيوع فواظي ٚ   پاؾد قٛز. وٙتطِط پيكٟٙازي، اظ يه ؾيؿتٓ 

 يه ضِٝ ظٔا٘ساض تكىيُ قسٜ اؾت.

 طراحی کنترلر فازی -2

تٛؾوظ پطفؿوٛض ظازٜ    1965اٌط چوٝ ٘ظطيوٝ فواظي زض ؾواَ     

ٔغطح قس، أا ؾاِٟا ٌصقت تا ايٗ لٛاعس، تٝ قىُ أطٚظي آٖ زض 

وٙتطَ فطآيٙسٞاي صٙعتی ٔٛضز اؾوتفازٜ لوطاض ٌيوطز. اِٚويٗ تواض      

يه وٙتطِوط فواظي    1975ٚ  1974ٕٔسا٘ی ٚ اصيّياٖ زض ؾاِٟاي 

تطاي تٙظيٓ فكاض تراض ٚ ؾطعت ضٚتوٛض يوه ٕ٘ٛ٘وٝ آظٔايكوٍاٞی     

[. يىی اظ ٔعاياي وٙتطِطٞاي فاظي 3-4ٔٛتٛض تراض عطاحی وطز٘س]

آٖ اؾت وٝ توط ذوال  وٙتطِطٞواي والؾويه، زض قوطايغی ووٝ       

ؾيؿتٓ زاضاي عسْ لغعيت ٚ يا ضفتاضٞاي غيطذغی ٔی تاقس ٘يوع  

وٙووس ٚ تووٝ ٕٞوويٗ زِيووُ اؾووتفازٜ اظ آٖ زض تووٝ ذووٛتی ووواض ٔووی 

[. 5-7وٙتطِطٞاي تروف ٞواي ٔرتّوف ٘يطٌٚواٜ ٔٙاؾوة اؾوت]      

ٕٞچٙيٗ اؾتفازٜ اظ زٚ قيط وٙتطِی تا عّٕىوطز ٔوٛاظي، يىوی زض    

ٚضٚزي توٛضتيٗ فكواض لوٛي ٚ زيٍوطي پوؽ اظ ٌوطْ وٙٙوسٜ ٚ زض        

ٚضٚزي تٛضتيٗ فكاض ٔتٛؾظ، پاؾد حاِت ٌصضاي ؾيؿتٓ ضا تٟثٛز 

 [.  8ٔی تركس]

 
 ٕ٘ايف ٔسَ پيكٟٙازي تٛضتيٗ: 1قىُ 

زض وٙتطَ زٚقيطٜ، ٘حٜٛ ات اَ زٚ قويط وٙتوطَ توٝ صوٛضت     

ٔٛاظي تٛزٜ ٚ ظٔاٖ عّٕىوطز قويط ٔيوا٘ی توا يوه تواذيط ظٔوا٘ی        

ٔكرص ٘ؿثت تٝ قيط اصّی تعييٗ قوسٜ اؾوت. ٔكوىُ چٙويٗ     

                                                           
7  - Feedback Linearization 

ضٚقی آٖ اؾت وٝ قيط فكاض پاييٗ ٕٞٛاضٜ زض حاَ عُٕ توٛزٜ ٚ  

ٛاٞس ؾثة ايداز افت فكاض ٚ واٞف واضايی تٛضتيٗ فكاض پاييٗ ذ

قس زض حاِی وٝ زض تيكتط ٔٛالع ٘ياظي تٝ ٚاوٙف آٖ ٘يؿت. يىی 

ٞاي ٔطؾْٛ اؾتفازٜ اظ قيط فكاض پاييٗ زض ٍٞٙاْ افوت   اظ ضاٜ حُ

قوٛز   تٛاٖ اؾت. زض ايٗ ؾيؿتٓ قيط فكاض پاييٗ ظٔا٘ی تؿتٝ ٔوی 

قٛز. زض ؾايط  a = 0.7وٝ ؾيٍٙاَ وٙتطِی قيط فكاض تاال وٕتط اظ 

 ٔا٘س. ٗ وأال تاظ ٚ راتت ٔیقطايظ قيط فكاض پايي

تٝ ٔٙظٛض عطاحی وٙتوطَ وٙٙوسٜ توطاي توٛضتيٗ ترواض، ٔوی       

تايؿت ٔسَ ٔٙاؾثی تطاي آٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز.زض ايٙدا اظ ٔسَ 

غيطذغی ؾازٜ قسٜ تٛضتيٗ اؾتفازٜ قسٜ ووٝ زض ضاتغوٝ ظيطاضا وٝ    

 .[9قسٜ اؾت. ]

 (1)                                    
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 u2ؾويٍٙاَ وٙتطِوی توطاي قويط فكواض تواال ٚ        u1زض آٖ  وٝ

تاقوس. ٕٞچٙويٗ    ؾيٍٙاَ وٙتطِی تطاي قويط فكواض ٔتٛؾوظ ٔوی    

ٚ تاظٌطٔىٗ ٚ  HP،LPتٝ تطتية فكاض ترف  x1،x2  ٚx3ٞاي  حاِت

x4  ٔٛلعيت قيطLP  ٚضطايةTH ،TR ،TL  ٚTA  ٞواي ظٔوا٘ی    راتوت

 تاقس. تٝ عالٜٚ،  ٚ عٍّٕط قيط ٔی LP، تاظٌطٔىٗ، HPٞاي  ترف

توٛاٖ اضؾواِی    Pترف تٛاٖ تِٛيس قسٜ تٛؾظ تٛضتيٗ فكاض تاال ٚ 

تاقس.  تٝ قثىٝ ٔی

 

 

،ضا HP(،ضاتغٝ اَٚ، ايٙطؾی ٔطتٛط توٝ تروف   1زض ضٚاتظ تاال)

 تياٖ ٔی وٙس وٝ زض آٖ راتت ظٔا٘ی، تطاتوط ٔدٕوٛث راتوت ظٔوا٘ی    

اض تواال اؾوت. ضاتغوٝ    عٍّٕط قيط وٙتطَ اصّی ٚ حدٓ تٛضتيٗ فك

1x زْٚ ارط ا٘ثاقتٍی زض تاظٌطٔىٗ ضا ٘كاٖ ٔی زٞوس ووٝ زض آٖ،  

2فّٛي تراض ٚضٚزي ٚ  4x xٌُّٛتوٝ   8اؾوتٛزال -تا تٛخٝ تٝ ضاتغٝ ف

زؾت آٔسٜ اؾت وٝ زض فّٛي ذطٚخی، ٔتٙاؾة تا ٔيعاٖ تاظ قسٖ 

ايٗ ضٚاتظ فكاض پكت تٛضتيٗ، تطاتوط توا    قيط ٚ فكاض تراض اؾت. زض

صفط زض ٘ظطٌطفتٝ قسٜ اؾت. ضاتغوٝ ؾوْٛ ٚ چٟواضْ، توٝ تطتيوة      

تيواٍ٘ط ايٙطؾوی ٔطتوٛط تووٝ تروف فكواض ٔتٛؾوظ ٚ قوويطوٙتطَ       

ٔيا٘ی،ٔی تاقٙس. ضاتغٝ آذط، ٔيعاٖ تٛاٖ تِٛيسي تٛؾظ تٛضتيٗ ضا 

تياٖ ٔی وٙس. پاضأتطٞاي ايٗ ٔسَ، عٛضي تعييٗ ٔی قٛ٘س، ووٝ  

ا ٔسَ تٛضتيٗ ٘ىا، ٔغاتمت زاقتٝ تاقٙس. تٕواْ پاضأتطٞواي ايوٗ    ت

ٔوسَ   ٔسَ،تٝ صٛضت ٔمازيط ٘أی ٚاحس زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی قوٛ٘س. 

 ايٗ تٛضتيٗ زض قىُ يه ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.

                                                           
8  - Flugl-Stodola 
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 : ٕ٘ايف ٔسَ پيكٟٙازي تٛضتي2ٗقىُ 

 َ وٙٙوسٜ   ؾاذتاض پيكٟٙازي تطاي وٙتطَ تٛضتيٗ اظ ٘ٛث وٙتوط

ٝ    ذٛزتٙظيٓ )تا تٟطٜ PIDفاظي  ضيوعي(، توا يوه     ٞواي لاتوُ تط٘أو

وٙٙوسٜ زض   وٝ ؾاذتاض ايٗ وٙتطَ اؾتپايٝ ٚ اؾتٙتاج  ترف لاٖ٘ٛ

 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. 2قىُ 

 
 : ؾاذتاض وٙتطِط فاظي پيكٟٙازي3قىُ 

تٟتطيٗ عّٕىطز ايٗ وٙتطِط، ظٔا٘ی تٝ زؾت ٔی آيس وٝ تٕاْ 

تٟطٜ ٞاي آٖ تٝ عٛض ٕٞعٔاٖ، تيييط وٙٙس. تا ٔمايؿٝ ايٗ وٙتوطَ  

ا٘تٍطاِوی ٌؿؿوتٝ،   -ٔكوتمی -تٙاؾثیوٙٙسٜ تا يه وٙتطَ وٙٙسٜ 

 ٔی تٛاٖ ضطاية ٔكاتٝ ضا تٝ صٛضت ظيط تٝ زؾت آٚضز.

(2)                                      
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، وٙتوطَ وٙٙوسٜ اي توا ايوٗ     eKٚ ceK تيييط زض ضوطاية تا 

ا٘تٍطاِوی،  -ٔكتمی ٚ يا تٙاؾوثی -ضطاية ٔی تٛا٘س وٙتطِط تٙاؾثی

تاقس. زض ايٙدا پيكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ تط٘أٝ ضيعٞاي تٟطٜ تا تيييط 

تا تٛخٝ تٝ ٔمازيط ذغا ٚ ٘طخ تيييطات ذغوا، ا٘دواْ   ضطاية ا٘ساظٜ 

قٛز. تٙظيٓ وٙٙسٜ ٞاي تٟطٜ ٘يع، اظ ٘ٛث وٙتطَ وٙٙسٜ فاظي ٔوی  

تاقس وٝ ٔی تٛا٘س تا تٛخٝ تٝ تيييط قطايظ عّٕىطز، ٔمساض ضطاية 

 تٟطٜ ضا تيييط زٞس.

ٔدٕٛعٝ ٞاي فاظي، تٛاتع تعّك ٚ خسَٚ لٛاعس پايٝ ٚ اؾواؼ  

س. زض ايٗ ٔماِٝ، لٛاعس ظتوا٘ی توط حؿوة    ؾيؿتٓ ٞاي فاظي ٞؿتٙ

) ذغاٚ ٘طخ تيييطات  e(k)ٔمساض ذغا  )e k  تياٖ قسٜ ا٘س. پٙح

توٝ صوٛضت ٔٙفوی    ٔدٕٛعٝ فاظي تطاي تياٖ ذغا ٚ تيييطات ذغا 

( ٚ ٔثثووووت P(،ٔثثووووت)Z(،صووووفط)N(، ٔٙفووووی)NBتووووعضي)

 .ا٘تراب قسٜ ا٘س(PBتعضي)

ُ ؾٝ ٘كواٖ زازٜ قوسٜ ا٘وس.    ايٗ ٔدٕٛعٝ ٞاي فاظي زض قى

 ٔدٕٛعٝراتت ٚ تٝ صٛضت ٔدٕٛعٝ ٞاي فاظي ذطٚخی 

زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ  {-{0.25,0,0.25,0.5,0.75,1-,0.5-,0.75

ظ آٟ٘ا ٔمساض ٚ خٟت تاظ قسٖ قيطٞاي وٙتطِوی ضا  ا٘سوٝ ٞط وساْ ا

 ٘كاٖ ٔی زٞٙس.

ٚ تيييوطات  e(k) زض تط٘أٝ ضيع تٟطٜ ٘يع، ٚضٚزي ٞا ٔمساض ذغا

آٖ ٔی تاقٙس. ٔدٕٛعٝ ٞاي فاظي توطاي ٚضٚزي ٔا٘ٙوس ٔدٕٛعوٝ    

ٞاي فاظي توطاي وٙتطِوط اصوّی زض ٘ظوط ٌطفتوٝ قوسٜ اؾوت. زٚ        

توٝ  ٔدٕٛعٝ فاظي تطاي تياٖ ذطٚخی تط٘أٝ ضيع ٔمساض تٟطٜ ذغوا  

( زض ٘ظط ٌطفتوٝ قوسٜ اؾوت ٚ ؾوٝ     B( ٚ تعضي)Sصٛضت وٛچه)

توطاي   (Bعضي)( ٚ تو M(، ٔتٛؾوظ) Sٔدٕٛعٝ تٝ صٛضت وٛچوه) 

تٛصيف ذطٚخی تط٘أٝ ضيع تٟطٜ تيييوطات ذغوا ا٘ترواب زض ٘ظوط     

 ٌطفتٝ قسٜ اؾت.

 

 
: تٛاتع تعّك ٚضٚزي ٞاي ذغا)تاال( ٚ ٘طخ تيييطات ذغا)پاييٗ( تطاي 4قىُ 

 وٙتطَ وٙٙسٜ تٛضتيٗ

 
 ضيع تٟطٜ ذغا تط٘أٝتٛاتع عضٛيت ذطٚخی تطاي  :5قىُ 

 
 ذغاتيييطضيع تٟطٜ  تٛاتع عضٛيت ذطٚخی تطاي تط٘أٝ: 6قىُ 
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ٚاحس وٙتطِط اصّی فاظي تايس ٔيوعاٖ فّوٛي ترواض ٚضٚزي توٝ     

تٛضتيٗ ضا تٙظيٓ ٕ٘ايس. اٌط تٛاٖ تيكتطي ٘ياظ اؾت، ٔوی تايؿوت   

توٝ آٟ٘وا    ؾيٍٙاِی تطاي افعايف ٔيعاٖ تاظ قسٖ قيطٞاي وٙتطِوی 

تفطؾتس ٚ اٌط تٛاٖ وٕتطي ٔٛضز ٘ياظ اؾوت تايوس ؾويٍٙاِی توطاي     

واٞف ٔيعاٖ تاظ قسٖ قيطٞاي وٙتطِی تٝ آٟ٘ا تفطؾتس، تٝ عٙٛاٖ 

ٔثاَ يىی اظ لٛاعس ظتا٘ی تطاي وٙتطِط ٔی تٛا٘وس توٝ صوٛضت ظيوط     

 ٘ٛقتٝ قٛز. 
If < e(k) is “NB” > and <  e(k) is “NB” > Then < 

Output is ”-1”> 

لاعسٜ فاظي تطاي وٙتطِط اصّی آٔسٜ  25زض خسَٚ قٕاضٜ يه 

 اؾت.

تا افعايف فطاخٟف ٚ زأٙٝ ٘ٛؾا٘ات ٔی تايؿت ارط تيييوطات  

ذغا تط ضٚي وٙتطِط ظياز قٛز تا تا تثسيُ قوسٖ وٙتطِوط توٝ يوه     

تط ٔيطايی ؾيؿتٓ افعٚزٜ قٛز. ٕٞچٙيٗ زض ٍٞٙوأی   PDوٙتطِط 

حاِت ٔا٘سٌاض ظياز ٔی قٛز، وٙتطِط تايوس اروط ذغوا ضا     وٝ ذغاي

تثوسيُ   PIتمٛيت ٕ٘ايس تا وٙتطَ وٙٙسٜ تٝ يوه وٙتوطَ وٙٙوسٜ    

تٝ عٙٛاٖ ٔثاَ يىی اظ لٛاعس ظتا٘ی تطاي ظٔاٖ تٙس تٟطٜ  [10قٛز.]

 ٔمساض ذغا ٔی تٛا٘س تٝ قىُ ظيط تياٖ قٛز:
If < e(k) is “Z” > and <  e(k) is “P” > Then < Output is 

”S”> 

ٚ يه لاعسٜ ظتا٘ی تطاي ظٔاٖ تٙس تٟطٜ ٔمساض تيييطات ذغوا   

 قٛز:ٔی تٛا٘س تٝ قىُ ظيط تياٖ 
If < e(k) is “Z” > and <  e(k) is “P” > Then < Output is 

”M” > 

ٜ ذغوا ٚ  آٍ٘اٜ فاظي تطاي تط٘أٝ ضيع تٟوط -ٔدٕٛعٝ لٛاعس اٌط

تط٘أٝ ضيع تٟطٜ تيييطات ذغا زض خوساَٚ قوٕاضٜ زٚ ٚ ؾوٝ آٔوسٜ     

 اؾت.

 لٛا٘يٗ فاظي تطاي وٙتطَ وٙٙسٜ تٛضتيٗ :1خسَٚ

 
 

 آٍ٘اٜ فاظي تطاي تط٘أٝ ضيع تٟطٜ ذغا-لٛا٘يٗ اٌط :2خسَٚ

 
 

 

 

 

 

 

 آٍ٘اٜ فاظي تطاي تط٘أٝ ضيع تٟطٜ تيييط ذغا-لٛا٘يٗ اٌط :3خسَٚ

 
ؾيؿوتٓ وٙتوطَ فواظي پيكوٟٙازي     زض قىُ قوف، اخوعاي   

تٛضتيٗ، ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. ذطٚخی ترف ذٛزتٙظيٓ تايس پؽ 

ٌيط تا ٞوٓ   ٞاي تٙاؾثی ٚ ا٘تٍطاِی ٚ عثٛض ا٘تٍطاَ اظ ضطب زض تٟطٜ

خٕع قٛ٘س. ايٗ ؾيٍٙاَ پوؽ اظ عثوٛض اظ تّوٛن ٔحوسٚز وٙٙوسٜ      

ا٘تٍطاِی ٚ ٔحسٚز ؾاظ ٘طخ تيييطات، تٝ قيط وٙتطَ اصّی  اعٕواَ  

قٛز، ٕٞويٗ ؾويٍٙاَ پوؽ اظ عثوٛض اظ يوه تّوٛن تواذيط ٚ        ٔی 

 ٔحسٚز وٙٙسٜ قيط ٔيا٘ی،تٝ قيط ٔيا٘ی اعٕاَ ٔی ٌطزز.

 
 اخعاي ؾيؿتٓ وٙتطَ پيكٟٙازي تٛضتيٗ :7قىُ 

 نتایج شبیه سازی -3

تٝ ٔٙظٛض ٔمايؿوٝ عّٕىوطز زٚ وٙتطِوط فواظي پيكوٟٙازي ٚ      

 50زض ِحظوٝ   9. تط ٚاحس5اظٜ والؾيه، يه اغتكاـ تعضي تا ا٘س

تٝ ؾيؿتٓ اعٕاَ قوسٜ ٚ زض ِحظوٝ    10را٘يٝ تٝ صٛضت تطزاقت تاض

تط ٚاحوس توٝ صوٛضت    . 3را٘يٝ اغتكاـ تعضي زيٍطي تا ا٘ساظٜ 150

افعايف تاض تٝ ؾيؿتٓ اعٕاَ قسٜ ٚ ٘تايح زض ازأٝ تطضؾوی قوسٜ   

ا٘س. الظْ تٝ شوطاؾت، پاضأتطٞاي ٔسَ فضاي حاِت تٛضتيٗ ترواض  

فطَٔٛ قٕاضٜ يه آٔسٜ ا٘س، تا تٛخٝ تٝ ٔساضن فٙی تٛضتيٗ زض وٝ 

ٞ ٘يطٌٚاٜ ٘ىوا،تٙظيٓ قوسٜ ا٘وس. زض     ٔيوعاٖ تيييوطات    كوت قوىُ 

ٝ قيطٞاي اصّی ٚ ٔيوا٘ی زض حاِوت وٙتوطَ فواظي ٚ زض قوىُ        ٘و

ٔيعاٖ تيييطات قيطٞاي اصّی ٚ ٔيا٘ی زض حاِت وٙتطَ والؾيه 

تٝ زِيُ اعٕاَ  ٕٞا٘غٛض وٝ زيسٜ ٔی قٛز، ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.

اغتكاـ قسيس، قيطٔيا٘ی ٘يع تٝ ٔٙظٛض تؿطيع زض ٔماتّٝ توا ايوٗ   

ٔيوعاٖ تيييوطات    زٜزض قوىُ   اغتكاـ، ٚاضز عٕوُ قوسٜ اؾوت.   

                                                           
9  - Per Unit 
10  - Load Rejection 
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قيطٞاي وٙتطِی اصّی زض زٚ حاِت وٙتطِوط پيكوٟٙازي فواظي ٚ    

وٙتطِط والؾيه ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت وٝ ٕٞا٘غٛض ووٝ ٔكواٞسٜ   

ؾطعت ٚ ٔيعاٖ عىؽ اِعُٕ قيط ٔی قٛز، زض وٙتطِط پيكٟٙازي 

وٙتطِی تيكتط ٔی تاقس. ايٗ قيط وٙتطِی تٝ ٔٙظٛض ٔماتّٝ توا اروط   

اغتكاـ اتتسا تا ٔيعاٖ پٙداٜ زضصوس تؿوتٝ قوسٜ ٚ پوؽ اظ ضفوع      

زض قوىُ  وأُ اغتكاـ تٝ ٔيعاٖ ٞكتاز زضصوس تواظ ٔوی قوٛز.     

ٔيعاٖ تيييطات قيطٞاي وٙتطِی ٔيا٘ی زض زٚ حاِت وٙتطِوط   ياظزٜ

زي فاظي ٚ وٙتطِط والؾويه ٘كواٖ زازٜ قوسٜ اؾوت ووٝ      پيكٟٙا

ٕٞا٘غٛض وٝ ٔكاٞسٜ ٔی قوٛز، زض وٙتطِوط پيكوٟٙازي ؾوطعت ٚ     

ٔيعاٖ عىؽ اِعُٕ قيط وٙتطِوی تيكوتط ٔوی تاقوس ٚ زض حاِوت      

 زٚاظزٜپايساض ايٗ قيط تٝ حاِت وأال تاظ تطٔوی ٌوطزز. زض قوىُ    

اؾت ٚ  تيييطات فطوا٘ؽ زض ٍٞٙاْ تطٚظ اغتكاـ، ٘كاٖ زازٜ قسٜ

ٕٞا٘غٛض وٝ زيسٜ ٔوی قوٛز، توٝ عّوت عّٕىوطز تٟتوط قويطٞاي        

وٙتطِی زض حاِت وٙتطِط پيكٟٙازي فاظي، وٙتطَ فطوا٘ؽ زض ايٗ 

حاِت ٘ؿثت تٝ وٙتطَ والؾيه تٟتوط صوٛضت ٌطفتوٝ اؾوت. زض     

قىُ زٚاظزٜ ٘يع ٔيعاٖ تيييطات تٛاٖ ذطٚخی ٚاحس ٘يطٌٚاٞی زض 

ت ٚ تاظ ٞٓ تٟثٛز ٘ؿوثی  ٍٞٙاْ تطٚظ اغتكاـ، ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾ

عّٕىطز ؾيؿتٓ ٘ؿثت تٝ حاِت وٙتطَ والؾويه ٔكواٞسٜ ٔوی    

 قٛز.

 
 وٙتطِط فاظي تيييطات قيطٞاي اصّی ٚ ٔيا٘ی تا :8قىُ 

 
 PIتيييطات قيطٞاي اصّی ٚ ٔيا٘ی تا وٙتطِط والؾيه : 9قىُ 

 
 تيييطات قيطوٙتطَ اصّی زض زٚ حاِت وٙتطَ فاظي ٚ والؾيه :10قىُ 

 : 
 قيطوٙتطَ ٔيا٘ی زض زٚحاِت وٙتطَ فاظي ٚ والؾيهتيييطات  :11قىُ 

 
:تيييطات فطوا٘ؽ زض حضٛض اغتكاـ زضزٚ حاِت وٙتطَ فاظي ٚ  :12قىُ 

 والؾيه

 
تيييطات تٛاٖ زض حضٛض اغتكاـ زضزٚ حاِت وٙتطَ وٙٙسٜ فاظي ٚ : 13قىُ 

 والؾيه

 نتیجه گیری -4

زضايٗ ٔماِٝ اتتسا يه وٙتطِط فاظي تٝ ٕٞطاٜ ظٔاٖ تٙس تٟطٜ ٚ 

تا ٔىا٘يعْ زٚ قيطٜ تطاي ؾيؿتٓ تٛضتيٗ تراض ٘يطٌٚاٜ ٘ىا عطاحی 

زض قس ٚ زض قثيٝ ؾاظي ٞاي ا٘داْ قوسٜ عّٕىوطز ايوٗ ؾيؿوتٓ     

ٔماتّٝ تا اغتكاـ قسيس، زض زٚ حاِت وٙتطَ وٙٙسٜ پيكوٟٙازي ٚ  

تا ٔىا٘يعْ زٚقيطٜ، ٔمايؿٝ ٚ ٔالحظٝ قس  ؾيهوٙتطَ وٙٙسٜ وال

1909



تا تٛخٝ تٝ تيييطات زليوك توط، ؾوطيعتط ٚ عىوؽ اِعٕوُ تيكوتط       

قوويطٞاي وٙتطِووی زض حاِووت وٙتووطَ وٙٙووسٜ فوواظي پيكووٟٙازي، 

 يافتٝ اؾت. عّٕىطز ؾيؿتٓ زض ٔماتُ اغتكاقات، تٟثٛز
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