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Abstract 
       Modern power systems are complex and non-linear and their operating conditions 
can vary over a wide range. In this work, the power system (PS) transient terminal 
voltage and frequency stability enhancement have been well investigated and studied 
through the following efforts. 
• Enhancing the responses of the transient stability by adopting conventional PID 
controllers as an additional voltage controller with the Automatic Voltage Regulator 
(AVR) in the excitation system for terminal voltage, and in the governing system for 
frequency deviation response. 
• ANN (NARMA-L2) system is proposed as an effective controller model to achieve the 
desired enhancement. This model after training can be called as (Identifier). This 
identifier follows the system behavior even in situation of high disturbances.  
There are enhancement progress in terminal voltage Vt , and frequency deviation ∆ω 
through the investigation for the three cases (without controller, with PID controller, and 
with NN controller) for single machine infinite bus using MATLAB – Simulink software. 
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في وحدة توليد القدرة بواسطة السيطرة على منظومة االثارة و التحكم  
منظومة ذكية 

  
الخالصة        

ن تعتبر أنظمة القدرة الحديثة الخطية وعالية التعقيد وان شروط اشتغالها يمكن أن يتغير ضم
يقدم هذا الجهد تقصي ودراسة استقرارية نظام القدرة وذلك بتحسين  األستقرارية العابرة . مجال واسع

  .للفولتيات والتردد  بشكل تام ومن خالل الخطوات التالية
التقليدي وذلك ) يالتفا ضل –التكاملي  –التناسبي (تحسين هذه األستقرارية من خالل تبني المسيطر •

لتحسين فولتية   اإلثارةفي منظومة  ( AVR ) األوتوماتيكييعمل مع منظم الفولتية  يكمسيطر احتياط
  .لتحسين انحراف التردد وفي منظومة التوربين  األطراف

والذي  (NARMA-L2)لقد تم اقتراح الشبكات العصبية االصطناعية  كنموذج مسيطر من نوع  •
) المطابق(الحقيقي للمنظومة  اإلخراجطر هو يمكن ان يدرب بشكل دقيق لكي يكون  إخراج هذا المسي

  .ويتم تحسين األداء بتتبع سلوك المنظومة حتى وان كان األضطراب كبير 
واالنحراف في التردد  عن طریق مقارنة وتطبیق ثالث  األطرافلقد تم تحقیق تحسین استجابة فولتیة  

 أخیراو , ) يالتفا ضل –التكاملي  –التناسبي (باستخدام المسیطر,بدون استخدام أي مسیطر ( حاالت 
للمحاكاة وطبق ) MATLAB(العصبیة االصطناعیة  حیث تم اعتماد برنامج  ةمسیطر الشبكباستخدام 

  .على مولدة أحادیة مختلفة األحمال في منظومة الشبكة الكھربائیة
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