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چکیده :تأخير ناشي از شبكه مخابراتي در انتقال سيگنالهای سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع ميتواند سيستم کنترل ميرايي نوسان توان
را با مشكل مواجه ميسازد .يكي از مسائل مهم ،مربوط به ضعف کنترلکنندههای تكميلي در برابر تأخير است که عملكرد ميراسازی ادواتي
مثل  SVCرا محدود ميکنند .در اين مقاله بهعنوان يک راهحل کنترلکنندهای پيشنهاد ميشود که بر اساس اثر مثبت تأخير بر پايداری طراحي
شده است .اين کنترلکننده خروجي خود را با مقداری تأخير به ورودی  SVCاعمال ميکند .برای تعيين مقادير تأخير و پارامترهای کنترلکننده
در مرحله طراحي ،الگوريتمي با رويكرد کمينهسازی مؤلفه حقيقي راستترين مقدار ويژه پيشنهاد شده است .تحليل پايداری سيستم کنترل با
ابزار مقدار ويژه انجام شده است .برای ارزيابي صحت عملكرد کنترل پيشنهادی و امكانسنجي پايداری از يک سيستم قدرت چهار ماشينه
جهت انجام شبيهسازیهای مختلف استفاده شده است .نتايج شبيهسازیها نشان ميدهد که کنترلکننده طراحيشده در گستره وسيعي از
تأخيرهای سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع عملكرد ميراسازی  SVCرا محدود نميکند.
کلمات کلیدی :پايداری در اثر تأخير ،معادالت جبری ديفرانسيلي تأخيری ،حريم افقي طيفي ،طرحهای ميرايي ابعاد وسيع

Design Supplementary Controller Based on Stabilizing Effect of
Delay for Damping Inter Area Oscillations in a Power System
R. Asghari, S. B. Mozafari, T. Amraee
Abstract: The delay associated with signal transmission through the wide-area measurement
system reduces the functionality of the power oscillation damping control system. One of the
important issues is the poor operation of the supplementary controller against delay existence, which
limits the efficiency of damping of ancillary equipment, such as SVCs in a power system. This paper
as a solution proposes a controller designed based on the stabilizing effect of delay. This controller
applies to the SVC input the controlling signal with some delay. To determine the delay and controller
parameters, an algorithm is proposed minimizing the rightmost real part of eigenvalues in the design
stage. The stability analysis of the control system is performed with the eigenvalue tool. A fourmachine power system is used to perform various simulations to assess the accuracy of the proposed
control function and the feasibility of the proposed method. The simulation results show that the
controller designed in a wide range of the measurement system delays, does not limit damping
performance of SVC.
Keywords: Stabilizing effect of delay, delay differential algebraic equations (DDAE), spectral
abscissa (SA), and wide area damping schemes (WADS).
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رسول اصغری ،سيد بابک مظفری ،تورج امرايي

بهکارگيری سيستم اندازهگيری و کنترل ميرايي ابعاد وسيع از يکسو و
افزايش توليدهای پراکنده با کنترل غيرمتمرکز از سوی ديگر از عواملي
هستند که ميتوانند مشكل تأخير بر پايداری سيگنال کوچک سيستمهای
قدرت را افزايش دهند [ .]۱هرچند سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع ميتواند
خروجيهای مناسبي را در اختيار سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع قرار دهد،
ارسال آنها به کنترلکننده از طريق شبكههای مخابراتي امكانپذير
ميباشد که توأم با تأخير است [ .]2بازه تأخيرها بين  ۱00تا  700ميليثانيه
گزارش شده است [ .]۳چون اين تأخيرها ميتوانند عملكرد کلي سيستم را
در کنترل و پايداری سيستمهای قدرت است که پژوهشهای زيادی در
مورد آن انجام شده است .اين پژوهشها را ميتوان بهصورت زير بخش
کرد:
 -1ارائه روشي جديد برای تحليل مسائل تأخير و تالش برای کاهش
اثرات آن بر پايداری سيگنال کوچک [،]6 - 5 - 4
-2

ارائه روشي برای تعيين حاشيه تأخير در سيستم کنترل ميرايي
ابعاد وسيع [،]۹ - ۸ - 7

 -3تالش برای دستيابي به يک سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع مقاوم
در برابر تأخير [.]۱۱ - ۱0

در گستره تأخير گفته ميشود [ .]۱۸چون همواره در سيستم کنترل ميرايي
ابعاد وسيع تأخير وجود دارد ،اين مقاله به دنبال يافتن شرايط الزم و کافي
برای دستيابي به پايداری و در صورت پايدار بودن به دنبال بهبود عملكرد
سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع با رويكرد پايداری وابسته به گستره تأخير
است .نكته مهمي در ادبيات سيستمهای تأخيری نوع خاص وجود دارد که
مربوط به مقاومت سيستم کنترل نسبت به آشفتگي اندک تأخير است .طبق
تعريف ،يک سيستم تأخيری نوع خاص از پايدار نمائي اکيد برخوردار
است اگر پايداری نمائي آن در برابر تغييرات اندک تأخير مقاوم باشد [.]۱۹
اين مقاله نشان ميدهد که طراحي جبران سازهای فاز بر مبنای مدل کاهش
مرتبه يافته ميتواند رفتاری همانند معادالت تأخيری نوع خاص در يک
سيستم قدرت تأخيری ايجاد کند .بنابراين ،معياری برای ارزيابي پايداری
اکيد سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع ارائه ميکند .هرچند در [ ]۱0آمده
است که ناپايداری در يک سيستم قدرت ممكن است در اثر آشفتگي
اندک تأخير ( ده ميليثانيه ) با وجود کنترلکنندههای مقاوم رخ دهد،
دليلي برای آن ارائه نشده است.
انتخاب سيگنال گامي مهم در رسيدن به حل درستي از يک مسئله
کنترلي است .روشها و معيارهای گوناگوني برای انتخاب سيگنال وجود

بعضي از سيستمها ممكن است در اثر تأخير از پايداری برخوردار شوند.

دارد [ ،]20در [ ]2۱آرايه بهره نسبي و مقدار باقيمانده و رؤيتپذيری در

نمونههای کاربردی در ساير صنايع درگير با مشكل تأخير ديده ميشود

[ ]2۳ - 22استفاده شده است .در بسياری از موارد ،به دليل آنکه

[ .]۱۳ - ۱2بنابراين تمرکز اين مقاله بر اين است که در صورت امكان برای

سيگنالهای محلي حساسيت مناسبي نسبت به مد بين ناحيهای ندارند از

بهبود عملكرد سيستم کنترل ميرايي نوسان توان ( )PODCاز اثر

خروجيهای غير محلي برای سيستم  PODCاستفاده شده است .از

پايدارسازی تاخير در مرحله طراحي کنترلکننده استفاده کند.

آنجاييکه طراحي کنترلکنندهها با رويكرد پايداری وابسته به تأخير

بهطورکلي ،تحليل پايداری و کنترل سيستمهای تأخيری در مقايسه با
سيستمهای معمولي پيچيدهتر است .توصيف معادالت فضای حالت
سيستمهای تأخيری بهصورت ترکيبي از حالت فعلي و گذشته است .تحليل
و طراحي اين سيستمها يكي از مسائل مهمي است که تحقيقات متعددی
پيرامون آن صورت گرفته است .در يک نگرش کالن ميتوان روشهای
طراحي اين سيستمها را دو دسته کرد .دسته اول به دنبال پيدا کردن شرايط

صورت ميگيرد ،انتخاب ورودی  -خروجي را ميتوان همانند سيستمهای
بي تأخير انجام داد؛ برخالف روشهای موجود ،در اين مقاله مسئله کنترلي
با رويكرد پايداری در اثر تأخير در فيدبک حل ميشود ،لذا ماتريس
مشخصه سيستم تعداد نامحدودی مقدار ويژه دارد و نميتوان به معيارهای
سيستمهای محدود برای انتخاب سيگنال اطمينان کرد .بنابراين در اين مقاله
راهكار مؤثری برای انتخاب خروجي ارائه شده است.

پايداری مستقل از تأخير هستند و دسته دوم به دنبال شرايطي هستند که

در ادامه مقاله مدلسازی مسئله کنترلي آمده است .در بخش سوم

پايداری سيستم تا تأخير محدودی ضمانت شود که به آن پايداری وابسته

مباني نظری پايداری نمايي و بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد آمده است.

به تأخير ميگويند .چون مقدار تأخير در کنترل سيستمهای قدرت ابعاد

در ادامه با شبيهسازی يک مدل خطي مرتبه دوم ،ايده انتخاب سيگنال

وسيع محدود است ،پايداری وابسته به تأخير بيشتر مورد توجه بوده است

پيشنهادی برای عملكرد نويدبخش روش پايدارسازی در اثر تأخير به

[ .]۱5 - ۱4بيشترين بهرهوری و بهترين کيفيت يک سيستم تأخيری که بر

نمايش گذاشته شده است .بهمنظور آزمودن سودمندی تكنيک پيشنهادی،

اساس يک معيار پايداری وابسته به تأخير طراحي ميشود در تأخير صفر

از آن برای حل مسئله کاهش عملكرد کنترل تكميلي  SVCدر ميراسازی

است .چون در اين روش دستيابي به حاشيه تأخير باالتر بهعنوان مالکي

نوسانات سيستم قدرت چهار ماشينه استفاده کردهايم .نتايج شبيهسازی نشان

برای داوری است ،مصالحهای بين داشتن ميرايي کافي و حاشيه تأخير

ميدهند که با اين روش ميتوان به ظرفيت ميراسازی  SVCو افزايش

قابلاطمينان صورت ميگيرد که به عملكرد ضعيف سيستم حلقه بسته منجر

حاشيه تأخير در مقايسه با روشهای موجود دست پيدا کرد .نتايج

ميشود [ .]۱7 - ۱6از سوی ديگر ميتوان يک مسئله کنترلي که در حلقه

بهدستآمده در بخش پاياني جمعبندی شده است.

بازخوردی آن مقداری تأخير وجود دارد را به صورتي حل کرد که سيستم
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 -1مقدمه

کنترل بدون اين تأخيرها ناپايدار شود .مزيت جالب اين رويكرد طراحي و
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()7

برای توصيف ديناميک يک سيستم قدرت حلقه باز در فضای حالت
از رابطه ( )۱استفاده ميشود که از خطي سازی معادالت غيرخطي حاکم

که در آن،
A 0
0 0
B 0
[=𝒫
[ = 𝒬],
[ = ],ℛ
]
0 Af
0 Bf
0 0
𝐶 0
0 0
D 0
[=𝒯
[ = 𝒰],
[ = 𝒱],
]
0 Cf
0 Df
0 0

بر آن در نقطه کار بهدستآمده است:
)𝑡(𝑥𝐴 = )𝑡( ̇𝑥

()۱

که در آن  xبردار حالت  nبعدی است .با بردار کنترل )𝑡(𝑢 ،سيستم ()۱

از ( )7بهعنوان مدل سيستم قدرت تأخيری استفاده ميکنيم.

بهصورت زير تكميل شود:
()2

 -3تحلیل پایداری نمایی اکید

)𝑡(𝑢𝐵 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +

وجود تأخير در فيدبک است .ايده اين مقاله که مبتني بر پايدارسازی در
اثر تأخير است بهصورت زير ،برای حل مشكل تأخير در کنترل ميرايي
نوسانات بين ناحيهای ارائه ميشود:

معادله مشخصه گويند و به ريشههای معادله مشخصه نيز مقادير ويژه گفته

معادله ( )4يک کنترلکننده ساختار و مرتبه ثابت را معرفي ميکنند که ،Af
 Cf ،Bfو  Dfماتريسها يي با ابعاد مناسب ،حقيقي و معروف به پارامترهای
کنترل هستند .در اينجا )𝑡( 𝑓𝑢 بهصورت زير تعريف ميشود:

)𝑡(𝑦

خروجيهای خطي شده يک سيستم انرژی الكتريكي است که ميتواند
بهصورت زير توصيف شود:
()6

ميشود که تعداد آنها بيپايان است .اکنون نمايش دنباله بيپايان
ريشههای معادله مشخصه را بهصورت } 𝑖𝑠{ در نظر بگيريد ،شرط الزم و
کافي برای پايداری نمايي سيستم ( )7بهصورت زير است
()۹

)𝑢𝑓 (𝑡) = 𝑦(𝑡 − ℎ

که در آن  ℎمقدار تأخيرهای بين حسگر تا محل کنترلکننده و

∆12
𝐼𝑠 𝒫 −
[=]
∆22
𝒯

∆
𝑀(𝑠) = [ 11
∆21

خالصه ميشود .در اصطالح به ( )۸ماتريس مشخصه و به دترمينان آن

)𝑡( 𝑓𝑢 𝑓𝐵 𝑥̇𝑓 (𝑡) = 𝐴𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +
)𝑡( 𝑓𝑢 𝑓𝐷 𝑦𝑓 (𝑡) = 𝐶𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +

()5

حاصل جايگذاری حل نامزد 𝑡𝑠 𝑒𝑎 = )𝑡(𝑥 با يک بردار 𝑎 و يک
𝒬𝑒 −𝑠𝜏 + ℛ𝑒 −𝑠ℎ
(] )۸
𝐼 𝒰𝑒 −𝑠𝜏 + 𝒱𝑒 −𝑠ℎ −

که 𝜏 پارامتری کنترلي است و 𝑓𝑦 از رابطه زير به دست ميآيد:
()4

و معادالت ديفرانسيلي نوع خاص به دست ميآيد.
ثابت 𝑠 در ( )7بهصورت

)𝜏 𝑢(𝑡) = 𝑦𝑓 (𝑡 −

()۳

را تضمين ميکند ،با استفاده از شباهت بين رفتار فرکانس باالی سيستم ()7

)𝑡(𝑢𝐷 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) +

ماتريسهای 𝐶 و 𝐷 از خطي سازی خروجيهای سيستم پيدا ميشوند.
شكل  ۱برای شفافسازی مسئله ارائه شده است.

… 𝑖 = 1, 2,

𝛼 = 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑒𝑎𝑙{𝑠𝑖 }) < 0,

که به 𝛼 حريم افقي طيفي گفته ميشود .رابطه ( )۹بيشترين قسمت حقيقي
ريشههای معادله مشخصه را معرفي ميکند .طبق تعريف ،سيستم ( )7اکيداً
پايدار نمايي است اگر برای تأخيرهای موجود پايدار نمايي باشد و نسبت
به آشفتگي اندک تأخير نيز مقاوم باشد .حساسيت پايداری سيستم ()7
نسبت به آشفتگي  𝛿ℎبهشرطي  ℎ + 𝛿ℎ > 0را ميتوان بهصورت بيان کرد:
)𝑧̇1 (𝑡) = 𝒫𝑧1 (𝑡) + 𝒬𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + ℛ𝑧2 (𝑡 − ℎ − 𝛿ℎ
()۱0
)𝑧2 (𝑡) = 𝒯𝑧1 (𝑡) + 𝒰𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧2 (𝑡 − ℎ − 𝛿ℎ

از آنجا که بررسي پايداری نمايي اکيد سيستم ( )7از طريق ( )۱0دشوار
است ،از راهكار ارزيابي پايداری اکيد معادالت خاص استفاده ميکنيم.
برای اثبات رويكرد پيشنهادی ،در ابتدا مباحث کليدی اين معادالت را
مرور ميکنيم .حال ،معادله ( )۱۱را در نظر بگيريد:
()۱۱

𝑛𝑅 ∈ 𝑧 𝑧̇ (𝑡) − 𝐻𝑧̇(𝑡 − ℎ) = 𝑀𝑧(𝑡) + 𝑁𝑧(𝑡 − 𝜏),

شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد ( )۱۱آن است که معادله تفاضلي
شکل  :1ساختار پیشنهادی برای سیستم کنترل قدرت تأخیری
جايگذاری ( )۳در ( )2و ( )5( ،)6در ( )4و انتخاب 𝑇] 𝑇𝑓𝑥 𝑇 𝑥[ =  𝑧1و = 𝑧2

𝑇] 𝑇𝑦 𝑇𝑢[ منجر به دستگاه معادالت ( )7خواهد شد:
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

 𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ) = 0از پايداری نمايي اکيد برخوردار باشد [.]24
پايداری اکيد معادله تفاضلي را ميتوان با شرط < )𝐻(𝜚  ۱بهصورت غير
وابسته به  hتعيين کرد که در آن )  𝜚(.معرف بيشترين مقدار استثنای است.
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در اينجا هدف از اعمال ورودی بهبود ميرايي و عملكرد سيستم با توجه به

در اين بخش يک دسته شرايط کافي که پايداری نمايي اکيد سيستم ()7

] [ DOI: 10.29252/joc.13.2.43

 -2سیستم قدرت تأخیری

)𝑧̇1 (𝑡) = 𝒫𝑧1 (𝑡) + 𝒬𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + ℛ𝑧2 (𝑡 − ℎ
)𝑧2 (𝑡) = 𝒯𝑧1 (𝑡) + 𝒰𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧2 (𝑡 − ℎ
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()۱2

)𝜏 𝑤̇(𝑡) = 𝑀𝑧(𝑡) + 𝑁𝑧(𝑡 −
)𝑤(𝑡) = 𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ

معادله مشخصه سيستم ( )۱2را ميتوان بهصورت زير بيان کرد:
()۱۳

𝜏𝑠−𝑀 − 𝑁𝑒 −
|
𝐼 − 𝐻𝑒 −𝑠ℎ

∆12
𝐼𝑠
|=|
∆22
𝐼−

∆11
∆21

| = )𝑠(∆

∆(𝑠) = |∆22 | × |∆11 − ∆12 ∆−1
| 22 ∆21

پايداری اکيد ( )۱2بكار ميرود.

تفاضلي نمادين بهعنوان شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد سيستم ()7

نتیجه اصلی :سيستم قدرت توصيفي با ( )7حول نقطه کار از پايداری
نمايي اکيد برخوردار است اگر و فقط اگر يک  𝛿 > 0هست که ( )2۱را
ارضاء ميکند.
()2۱

𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ) = 0

ساختاری مشابه دارند .بنابراين ميتوان گفت :ماتريس مشخصهی
𝐼 ∆22 (𝑠) = 𝒰𝑒 −𝑠𝜏 + 𝒱𝑒 −𝑠ℎ −

معرف معادله تفاضلي ( )۱7است که ميتواند بهعنوان مدلي نمادين برای

 -4بهینهسازی حریم افقی طیفی اکید
کنترل از جواب مسئله بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد تعيين ميشوند.
اين مسئله مانند زير خواهد بود:

که در آن  pمعرف درايه ماتريسهای کنترلکننده است .برای تعيين
گراديان تابع هدف در نقاط مشتقپذير از ( )2۳استفاده خواهيم کرد:

()2۳

𝜏 , 𝑝𝑖 = 𝑝,

𝛼 > 𝐷𝛼 ,

𝒰𝑧(𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧(𝑡 − ℎ) − 𝑧(𝑡) = 0

شرط الزم و کافي برای پايداری نمايي آن را ميتوان بهصورت
… 𝑘 = 1, 2,

𝛼𝑑 = 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑒𝑎𝑙{𝑠𝑘 }) < 0,

بيان کرد که در آن 𝑑𝛼 معرف حريم افقي طيفي ( )۱7است.

𝛼𝐷 (ℎ) = 𝑙𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥 (𝛼𝑑 (ℎ + 𝛿ℎ)) < 0
‖𝛿ℎ‖→0

توجه کنيد که در بسياری از موارد بهعنوان اولين گام از روش جبران سازی

𝑖𝑝𝜕
)𝑝( 𝐷

𝛼𝜕{ =

𝑖𝑝𝜕

𝑖𝑝𝜕

زير بازنويسي ميکنيم:
()24

)𝐸𝑧̇(𝑡) = 𝐴1 𝑧(𝑡) + 𝐴𝜏 𝑧(𝑡 − 𝜏) + 𝐴ℎ 𝑧(𝑡 − ℎ

که در آن
𝒫 0
[ = 𝐴1
]
𝐼𝒮 −
0 ℛ
[ = 𝐴ℎ
]
𝒱 0

𝐼
[=𝐸
0

0
],
0
𝒬 0
[ = 𝜏𝐴
],
𝒰 0

در هر گام محاسباتي فقط يكي از بخشهای ( )2۳نياز است .داريم:
حالت اول :وقتي 𝐷𝛼 > 𝛼 است بردار گراديان از ( )25تعيين ميشود:

فاز در مباحث پايدارسازی سيستمهای قدرت استفاده ميشود .سپس تحليل
مقاومت بر اساس مدلهای کاهش مرتبه يافته صورت ميگيرد .از آنجا که

,

)𝑝(𝛼𝜕
)𝑝(𝐹𝜕

𝑧
برای شفافسازی ( ،)2۳ابتدا سيستم ( )7را با تعريف ]  𝑧 = [𝑧1بهصورت
2

حال بجای بررسي پايداری اکيد ( )7با ( ،)۱0پيشنهاد زير ارائه ميشود:
()۱۹

𝜏𝑝,

𝐷𝛼 > 𝛼

اکنون نمايش دنباله بيپايان مقادير ويژه ( )۱7را با نماد } 𝑘𝑠{ در نظر بگيريد.

()۱۸

)𝜏 𝑚𝑖𝑛 𝐹(𝑝,

()22

تحليل پايداری اکيد ( )7استفاده ميشود.
()۱7

𝛿𝐹(ℎ) = 𝑚𝑎𝑥(𝛼, 𝛼𝐷 (ℎ)) ≤ −

گفته شد که در اين مقاله ماتريسهای کنترلکننده و تأخير در ورودی

حاال به ( )۸نگاه کنيد و ساختار آن را با ( )۱۳مقايسه کنيد ،روشن است که

()۱6

برآورده شود .بهعبارتديگر منفي بودن حريم افقي طيفي مربوط به معادله

()25

𝐴𝜕
𝐴𝜕
𝑢 ) 𝜏𝑠𝑣 𝑇 ( 1 + ℎ 𝑒 −𝑠ℎ − 𝐴𝜏 𝑠𝑒 −
𝛼𝜕
𝑖𝑝𝜕
𝑖𝑝𝜕
(𝑅 =
)
𝑖𝑝𝜕
𝑢) 𝑣 𝑇 (𝐸 + 𝜏𝐴𝜏 𝑒 −𝑠𝜏 + ℎ𝐴ℎ 𝑒 −𝑠ℎ

حساسيت مدهای فرکانس باال نسبت به تغييرات تأخير زياد است بايد مورد
توجه قرار بگيرند .يک راهکار برای حل اين مسئله ،مدلسازی با در نظر

که در آن 𝑢 و 𝑣 بردارهای ويژه ماتريس مشخصه سيستم هستند .گراديان

گرفتن اثر مدهای فرکانس باال به کمک ماتريسهای پيشخور است [.]26

فوق تنها زماني مشتق ندارد که تعداد مقادير ويژهای که قسمت حقيقي

بنابراين ،قضيه پايداری اکيد سيستم ( )7را بهصورت زير پيشنهاد ميکنيم

آنها برابر با حريم افقي طيفي است ،بيشتر از يک باشد [.]26

که بر اساس تشابهي که با معادالت خاص دارد قابل توجيه است.

حالت دوم :وقتي 𝛼 > 𝐷𝛼 است بردار گراديان از ( )26حساب ميشود:

قضیه اصلی :شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد نقطه تعادل سيستم ()7
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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معادله مشخصه |  |∆22معرف معادله تفاضلي ( )۱5است که برای ارزيابي

()۱5

()20

است.

رابطه ( )۱۳را ميتوان بهصورت زير بازنويسي کرد [:]25
()۱4

𝛾𝛼𝐷 (ℎ) < −

] [ DOI: 10.29252/joc.13.2.43

معادله ( )۱۱را ميتوان بهصورت زير بازنويسي کرد:

وجود يک  𝛾 > 0است که شرط
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)𝑡( 𝑥̇1 (𝑡) = 𝑥2
)𝜏 𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2𝜉𝑥2 (𝑡) + 𝑢(𝑡 −
)𝑦1 (𝑡) = 𝑥1 (𝑡 − ℎ
)𝑦2 (𝑡) = 𝑥2 (𝑡 − ℎ

()27
گفته شد که 𝑑𝛼 تابعي پيوسته نسبت به تأخيرها نيست ،لذا گراديان ()26
فقط برحسب پارامترهای کنترلکننده حساب ميشود .بهطورکلي مسئله
( )22عالوه بر همواره مشتقپذير نبودن ،همواره شرايط ليپشيتز را ندارد.
اين زماني رخ ميدهد که مرز مقادير ويژه متناظر با مقادير ويژه تكراری
باشد و چنانچه تعداد اين نوع از مقادير ويژه حداقل مساوی درجه آزادی
پارامترها به دست آيد ،آنگاه بهعنوان يک جواب سراسری خواهد بود.
مسئله ( )22را ميتوان از ترکيب روشهای بهينهسازی مبتني بر گراديان و
بهينهسازیهای غير محدب ساختهشده و فقط به مقدار تابع هدف و بردار
گراديان آن در نقاط مشتقپذير نياز دارد .شكل  2روش اجرای برنامه
بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد را نمايش ميدهد.

شود بهطوریکه  𝑥2سرعت روتور 𝑥1 ،زاويه روتور 𝑢 ،ورودی،

𝑦2 ، 𝑦1

خروجيها 𝜉 ≥ 0 ،و فرکانس نامي 𝑛𝜔 برابر با يک هستند .تأخيرهای
فيدبک با  ℎمعادل شده و 𝑥𝑎𝑚 ℎحد باالی آن است .سيستم حلقه باز ناپايدار
است ،لذا مسئله کنترلي پايدارسازی است .فرض کنيد ابزارهای در دسترس
برای پايدارسازی يک کنترلکننده مرتبه صفر و يک عنصر تأخيری است.
با اين توضيح که عنصر تأخيری با 𝜏 مدل شده ،قابلکنترل و استفاده از آن
اختياری است .همچنين طراح در انتخاب  𝑦1يا  𝑦2آزاد است.
يک رويكرد آن است که طراح عنصر تأخيری را رها و بهطور سنتي
خروجي  𝑦2را بهعنوان ورودی به کنترلکننده  𝑘2انتخاب کند .در اين
صورت سيستم فيدبكي بهصورت
()2۸

)𝑡( 𝑥̇ 1 (𝑡) = 𝑥2
)𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2ξ𝑥2 (𝑡) − k 2 𝑥2 (𝑡 − ℎ
)𝑦(𝑡) = 𝑥2 (𝑡 − h

و معادله مشخصه سيستم بهصورت
()2۹

𝑀(𝑠; 𝑘2 ) = 𝑠 2 − 𝑠(2𝜉 − 𝑘2 𝑒 −𝑠ℎ ) + 1 = 0

خواهد بود .وقتي  hبرابر صفر و مقدار  k2بزرگتر از  ξاست سيستم از
پايداری نمائي برخوردار خواهد بود .حال اگر با افزايش  hسيستم در آستانه
ناپايداری قرار گيرد (سيستم حلقه بسته قطب روی محور موهومي پيدا
شکل  :2بهینهسازی اکید حریم افقی طیفی

در مورد محاسبات مقادير ويژه ،ما از تابع  ]2۸[ eigAM.mدر مطلب
استفاده کردهايم .اين تابع با استفاده از چندجملهای چبيچف جوابهايي را
برای معادله مشخصه پيشگويي ميکند و از روش تكرارهای نيوتن آنها را
ميتوان اصالح کرد .در اين تحقيق برای محاسبه حريم افقي طيفي به شكل
مناسبي تابع  eigAM.mتوسعهيافته است .بهعالوه ،کد نويسي الزم برای
محاسبات گراديان تابع هدف نيز به اين تابع افزودهشده است .به عبارت

کند) ،برای فرکانس خاصي مانند  ωداريم:
()۳0

−𝜔2 + 1 − 𝑗𝜔(2𝜉 − 𝑘2 𝑒 −𝑗𝜔ℎ ) = 0

برقراری شرط اندازه و زاويه در ( )۳0به دستگاه معادالت زير منجر ميشود:
شرط اندازه:
شرط زاويه:

=0

𝑘22 𝜔2

2

2

2 2

(1 − 𝜔 ) + 4𝜉 𝜔 −

𝜔𝜉2
( 𝑡𝑎𝑛−1
) = (2𝑛 + 0.5)𝜋 − 𝜔ℎ
1 − 𝜔2

سادهتر ،ما يک تابع در محيط مطلب ساختهايم که برای محاسبه مقدار تابع

يک روش برای تحليل پايداری آن است که صفحه پارامترهای مجاز  𝑘2و

هدف ،تابع  eigAM.mرا فرا ميخواند ،سپس بردار گراديان تابع هدف را

 ℎرا بهگونهای پيدا کنيم که شرط وجود جواب حقيقي برای دستگاه

محاسبه ميکند و به تابع  HANSOارسال ميکند و نتايج پردازش

معادالت فوق فراهم شود .اين روش بسيار ساده و کاربردی است .با توجه

پارامترهای کنترل را از آن دريافت ميکند و پس از ارضاء شرط همگرايي

به مقدار مجاز  𝑘2داده شده ميتوان عدد حقيقي  ωرا از شرط اندازه پيدا

نتايج را چاپ ميکند.

کرد و با جايگذاری آن در شرط زاويه ،مقدار  hبحراني را پيدا کرد.

 -5تحلیل پایداری و پایدارسازی در اثر تأخیر
همانطور که اشاره شد اين امكان وجود دارد که پايداری سيستم
خاصي به دليل وجود تأخير در فيدبک نتيجه شود.

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

همانطور که شرط زاويه نشان ميدهد ،جواب  ℎچند مقداری خواهد بود.
اولين حد مجاز  hبه ازای  nبرابر با صفر خواهد بود .فرض کنيد اين مقدار
برابر با  ℎ1حساب شده است ،بنابراين وقتي  0 ≤ ℎ ≤ ℎ1است سيستم
فيدبكي از پايداری برخوردار است .شروط بحراني حساب شده و برای
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بدون گراديان مثل نرمافزار  ]27[ HANSOحل کرد .اين ابزار برای حل

اين سيستم بهعنوان مدلي برای نوسانات بين ناحيهای ميتواند در نظر گرفته

] [ DOI: 10.29252/joc.13.2.43

()26

𝒱𝜕
𝑢 ) )𝜏𝑣 𝑇 ( 𝑒 −𝑠(ℎ−
𝐷𝛼𝜕
𝑝𝜕
𝑇 ( 𝑒𝑅 =
)
𝑝𝜕
𝑢) )𝜏𝑣 (𝜏𝒰 + ℎ𝒱𝑒 −𝑠(ℎ−

سيستم ساده زير را در نظر بگيريد:
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√𝑘22 − 4𝜉 2 + √𝑘22 − 4𝜉 2 + 4
2
𝜔𝜉2
(2𝑛 + 0.5)𝜋 − 𝑡𝑎𝑛−1 ( 2
)
𝜔
−1
= ℎ1
𝜔
=𝜔

()۳۱

0 𝜔± 2 < 1
سایر نقاط

بهعبارتديگر سيستم در گستره )  𝜏 + ℎ ∈ (𝜏𝑙 , 𝜏ℎبرای هر

از ( )۳۱مشخص است که با افزايش  𝑘2مقدار فرکانس گذر بهره،𝜔 ،
افزايش و حاشيه تأخير ،ℎ1 ،کاهش پيدا ميکند .اين مهمترين مشكل
پايدارسازی وابسته به تأخير است .در واقع برای دستيابي به حاشيه تأخير
الزم است که مقدار بهره کاهش پيدا کند که به کاهش عملكرد ميرايي
منجر ميشود.
𝑦1

بهعنوان ورودی به کنترلکننده تناسبي  𝑘1استفاده کند .در اين صورت
سيستم فيدبكي بهصورت

اين امكان وجود دارد که سيستم فيدبكي در گسترههای بعدی تأخير نيز از
پايدار نمائي برخوردار گردد .شكل  ۳صفحه پايداری نمائي سيستم ()۳2
برحسب تابعي از پارامترهای تأخير و  𝑘1برای  nبرابر با 2،۱و ۳را نشان
ميدهد .شكل  ۳بيان ميکند که امكان دستيابي به حريم افقي طيفي کمتر
از منفي سهدهم در ناحيه سوم وجود ندارد ولي در ناحيه اول و دوم امكان
پايداری برای 𝜁 مساوی با سهدهم وجود دارد هرچند محدوده مجاز

اکنون روش انتخاب سيگنال را توضيح ميدهيم .با فرض  𝜁 = 0برای
دستيابي به کمترين حريم افقي طيفي بر حسب تابعي از تأخير ،بهينهسازی
()22يکبار برای تعيين پارامتر  𝑘1و بار ديگر برای تعيين پارامتر  𝑘2اجرا

و معادله مشخصه آن بهصورت زير خواهد بود:
𝑀(𝑠; 𝑘1 , 𝜏) = 𝑠 2 − 2𝜉𝑠 + 1 − 𝑘1 𝑒 −𝑠(ℎ+𝜏) = 0

()۳۳

از پايدار نمائي برخوردار است .الزم به ذکر است که با تعيين مناسب

𝑘1

پارامتری در ناحيه دوم محدودتر از ناحيه اول است.

)𝑡( 𝑥̇1 (𝑡) = 𝑥2
)𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2𝜉𝑥2 (𝑡) + 𝑘1 𝑥1 (𝑡 − 𝜏 − ℎ
)𝑦(𝑡) = 𝑥1 (𝑡 − ℎ

()۳2

)𝑘1 ∈ (√1 − (1 − 2𝜉 2 )2 , 1

شده و نتايج آن در شكل  4و  5رسم شده است .شكل  4حريم افقي طيفي
کمينه برحسب تابعي از تأخير و شكل  5جواب بهينهی  𝑘1و  𝑘2بر حسب

اين سيستم فيدبكي بدون وجود تأخير ،ℎ + 𝜏 = 0 ،با هر مقدار  𝑘1به هيچ

تابعي از تأخير را نشان ميدهند .با توجه به شكل  4نتايج زير برای انتخاب

شكلي پايدار نميشود .حال اگر با افزايش 𝜏  ℎ +سيستم در آستانه پايداری

سيگنال پيشنهاد ميشود:

قرار گيرد (سيستم حلقه بسته قطب روی محور موهومي پيدا کند) ،برای

✓

فرکانس خاصي مانند  ωالزم است که:

صدق ميکند ،خروجي  𝑥2گزينه مناسبي برای سيگنال ورودی
✓

همانند قبل با برقراری شرط اندازه و زاويه از ( )۳4به دستگاه معادالت زير
ميرسيم:

اگر تغييرات تأخير در رابطه  0.68 < (ℎ + 𝜏)𝜔𝑛 < 2.36صدق
ميکند ،خروجي  𝑥1گزينه مناسبي برای سيگنال ورودی به
کنترلکننده مرتبه صفر است.

شرط اندازه:
شرط زاويه:

(1 − 𝜔2 )2 + 4𝜉 2 𝜔2 − 𝑘12 = 0
𝜔𝜉2
( 𝑡𝑎𝑛−1
)𝜏 ) = 2𝑛𝜋 − 𝜔(ℎ +
1 − 𝜔2

بر اساس شرط وجود جواب حقيقي در يک معادله درجه دوم داريم:
()۳5

به کنترلکننده مرتبه صفر است.

−𝜔2 − 𝑗2𝜉𝜔 + 1 − 𝑘1 𝑒 −𝑗𝜔(ℎ+𝜏) = 0

()۳4

اگر حداکثر تأخير در فيدبک در رابطه

(ℎ + 𝜏)𝜔𝑛 < 0.68

), 𝑘1 ∈ (√1 − (1 − 2𝜉 2 )2 , 1

حال فرض کنيد مقدار 𝑛𝜔 چهار راديان بر ثانيه  h ،پانزده صدم ثانيه و

صفر است .از شكل  4نتيجه ميگيريم که با ايجاد يکدهم ثانيه تأخير در
ورودی و تنظيم مناسب بهره (تقريباً  )0/6۸دستيابي به حريم افقي طيفي
نزديک به  -۳/۹6از طريق  𝑥1امكانپذير است ولي با  𝑥2نيست.

0 ≤ 𝜉 < 0.5

مقادير تأخيری که به ازای آن سيستم به آستانه پايداری ميرسد ، 𝜏𝑙 ،و
سپس به آستانه ناپايداری ميرسد ، 𝜏ℎ ،بر اساس شرط زاويه بهصورت
2𝜉𝜔−
𝜋𝜀 +
1 − 𝜔−2
= 𝑙𝜏
𝜔−
2𝜉𝜔+
−1
𝑛𝑎𝑡
𝜋𝜀 +
1 − 𝜔+2
= 𝜏ℎ
𝜔+
𝑡𝑎𝑛−1

()۳6

شکل  :3صفحه پایداری نمائی سیستم ()32

خواهند بود که در آن
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شفافسازی در رابطه ( )۳۱ارائه ميشود:

𝜔−+ = √(1 − 2𝜉 2 ) ± √(1 − 2𝜉 2 )2 − (1 − 𝑘12 ) ,
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()۳7

شکل  :4تابع حریم طیفی سیستم ( )28و ( )32بر حسب تأخیر

) 𝐴(𝐼7 + 𝐼9 ) − 𝐶(𝑉7 + 𝑉9
) 𝐴(𝑉7 + 𝑉9 ) − 𝐵(𝐼7 + 𝐼9

𝑗𝐵𝑠ℎ = −

که در آن 𝑉7 ،𝑗 = √−1 ،و  𝑉9بردار ولتاژها 𝐼7 ،و  𝐼9بردار جریانها در هر
سمت خط B ،A ،و  Cپارامترهای خط در مدلسازی به شکل دو قطبی
انتقال هستند .چون وظیفه اصلی  SVCکنترل توان راکتیو است و با
تنظیم دامنه ولتاژ اجرا میشود؛ بنابراین برای تحلیل سیگنال کوچک با
( )37پیشنهاد میشود ،تغییرات برای اندازه ولتاژها و جریانها حساب
شود و برای زاویهها نشود .حال ،در تحلیل سیگنال کوچک میتوان رابطه
( )37را بهصورت زیر در شکل فازوری بیان کرد:

که در آن  𝑓1−4توابع حقیقی از اندازههای ولتاژها و جریانهای ()37
هستند .با سادهسازی ( )38میتوان به تابع حقیقی زیر دست پیدا کرد:
شکل  :5تابع جواب بهینه سیستم ( )28و ( )32بر حسب تأخیر

()۳۹

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش نشان داده شده است که کنترلکننده طراحیشده بر
اساس اثر پایدارسازی تأخیر قابلاعمال بر روی سیستم قدرت غیرخطی
دو ناحیهای است (شکل  .)6این سیستم پرکاربرد در نوسانات بین ناحیه-
ای است .در این کار ولتاژ و توان مبنا در سیستم پریونیت  230کیلوولت،
 230مگاوات و فرکانس  60هرتز در نظر گرفته شده است .هر ماشین
مجهز به تحریککننده استاتیکی با ضریب بهره  200و ثابت زمانی
یکصدم و بدون  ،PSSقسمت حقیقی بار جریان ثابت و غیرحقیقی بار
امپدانس ثابت و سایر پارامترهای سیستم همانند مرجع [ ]29در نظر
گرفته شده است .ظرفیت  SVCدر شین هشتم  200مگاوار در نظر گرفته
شده است.

𝑓2
𝑓3

= 𝐵𝑠ℎ

حال ،تغییرات سیگنال کوچک ( )39را میتوان از رابطه زیر پیدا کرد:
()40

∆𝑓2 − 𝐵𝑠ℎ ∆𝑓3
𝑓3

= ∆𝐵𝑠ℎ

معادله ( )40را میتوان بهراحتی بر حسب متغیرهای حالت پیدا کرد .در
این مقاله ژنراتورها با مرتبه شش ،سیستم تحریک و تنظیمکننده ولتاژ
 SVCبا مرتبه یک مدل شدهاند .از اینرو سیستم آزمایش از مرتبه
بیستونه خواهد بود .بهطورکلی طراحی کنترلکنندهها در سیستمهای
قدرت بر اساس توابع تبدیل بین خروجیها و ورودیها صورت میگیرد.
ما کد نویسی مورد نیاز برای پیدا کردن تابع انتقال مدار باز بین ورودی
 SVCو خروجی خطی ( )40را به جعبه ابزار سیستمهای قدرت )(PST
اضافه کردهایم [ ]30و نتیجه آن بهصورت زیر به دست آمده است:
()4۱

)N(s
)D(s

= )G(s

که در آن،
N(s) = 1.4532𝑠 2 (s + 87.8)(s + 95.75)(s + 26.65)(s +
24.86)(s + 14.18)(s + 13.8)(s + 5.962)(s +
4.05)(s + 3.913)(s − 7.521)(s2 + 195.3s +
9534)(s2 + 7.258s + 13.19)(𝑠 2 + 64.92𝑠 +
1054)(𝑠 2 + 54.17𝑠 + 735.9)(𝑠 2 + 0.8982𝑠 +
49.4)(𝑠 2 + 1.734𝑠 + 50.62)(𝑠 2 + 37.26𝑠 +
)629.6)(𝑠 2 − 22.84𝑠 + 3741

شکل  :6نمایی از سیستم قدرت چهار ماشینه

همانطور که در بخش پنجم مقاله گفته شد پایدارسازی در اثر
تأخیر در ورودی در صورتی مؤثر است که سیگنال ورودی مناسبی برای
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D(s) = 𝑠 2 (𝑠 + 25.92)(𝑠 + 26.34)(𝑠 + 27.07)(𝑠 +
28.17)(𝑠 + 32.32)(𝑠 + 32.48)(𝑠 + 13.79)(𝑠 +
13.38)(𝑠 + 96.02)(𝑠 + 97.43)(𝑠 + 97.69)(𝑠 +
4.08)(𝑠 + 4.19)(𝑠 + 3.935)(𝑠 + 3.911)(𝑠 2 + 201𝑠 +
10120)(𝑠 2 − 0.03992𝑠 + 16.16)(𝑠 2 + 1.436𝑠 +
49.57)(𝑠 2 + 1.416𝑠 + 52.61)(𝑠 2 + 36.3𝑠 +
)573.2)(𝑠 2 + 36.44𝑠 + 721.4
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()۳۸

𝑓1 + 𝑗𝑓2
𝑓3 + 𝑗𝑓4

= 𝑗𝐵𝑠ℎ

] [ DOI: 10.29252/joc.13.2.43

کنترل تکمیلی  SVCانتخاب گردد .شکل  6را در نظر بگیرید ،اندازه
سوسپتانس  SVCدر حالت دائمی میتواند از ( )37پیدا شود:
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از بررسی قطبهای ( )41دیده میشود که مقدار حریم افقی طیفی
 0/0199است ،بنابراین سیستم آزمایش ناپایدار است .چون هدف ما
استفاده از تأخیر در کنترل سیستم است باید به شکلی در معادالت
سیستم وارد شود .شکل  6را در نظر بگیرید ،با فرض ℎ1 = ℎ2 = ℎ
تأخیرهای فیدبکی را می توان به ورودی منتقل و با پارامتر کنترلی 𝜏
جمع کرد و مدل فضای حالت سیستم آزمایش را بهصورت زیر توصیف
کرد:
()42

و از نمایش زیر برای مدل کنترلکننده استفاده کرد:
)𝑡(𝑦 𝑓𝐵 𝑥̇𝑓 (𝑡) = 𝐴𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +
)𝑡(𝑦 𝑓𝐷 𝑢𝑝 (𝑡) = 𝐶𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +

()4۳

مسئله ( )22برای تعیین پارامترهای کنترلکننده ( 𝑓𝐴𝐶𝑓 ،𝐵𝑓 ،و 𝑓𝐷)
و  𝜏 + ℎاجرا شده است و جواب آن  355میلیثانیه برای  ،𝜏 + ℎبرای
کنترلکننده مرتبه صفر متناظر با )𝑠( 𝐻1و برای کنترلکننده مرتبه دوم
متناظر با)𝑠(  𝐻2پیدا شده است:
H1 (s)= -2.8823

()44

(𝑠 2

2.8342
)+ 1.575𝑠 + 51.98
𝑠 2 + 1.73𝑠 + 50.97

()45

𝐻2 (𝑠) = −

پاسخ بهینهسازی نشان داد که حریم افقی طیفی سیستم آزمایش
با کنترلکننده مرتبه صفر و  355میلیثانیه تأخیر در ورودی برابر با
 -0/7668و با کنترلکننده مرتبه دو برابر با  -0/956خواهد بود.
تحلیل پایداری سیستم با هر یک از این کنترلکنندهها با ترفندی
که در بخش 4گفته شد مورد مطالعه قرار گرفته و در جدول  1بهطور
خالصه آمده است .جدول  1کران پایین یعنی آستانه پایدار شدن در اثر
تأخیر و کران باال یعنی آستانه ناپایدار شدن در اثر تأخیر ،حاشیه تأخیر
یعنی بازهای که در آن سیستم از پایداری برخوردار است را بر حسب
میلیثانیه خالصه کرده است.
با این فرض که خروجی کنترلکنندههای طراحیشده میتواند
بدون تأخیر و با تأخیر بهینه ( 355میلیثانیه) به ورودی  SVCاعمال
شود ،مقادیر ویژه سیستم مطالعه شده و نتایج آن در جدول  2آمده است.
گفته شد که تعداد مقادیر ویژه یک سیستم تأخیری نامحدود است،
بنابراین بحرانیترین مقادیر ویژه در این جدول آمده است .جدول  2نشان
میدهد که عملکرد بدون تأخیر کنترلکنندههای پیشنهادی در
میراسازی نوسانات فرکانس کم ناچیز است ولی در  355میلیثانیه تأخیر
میتوانند عملکرد میراسازی مناسبی از خود نشان دهند.
جدول  :1خالصهای از اثر تأخیر در پایداری سیستم آزمایش
گستره تأخير

کران باال تأخير

کران پايين تأخير

5۳6

5۳6

0

)𝑠( 𝐻1

5۳6

5۳6

0

)𝑠( 𝐻2

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

با کنترلکننده

عملكرد

عملكرد با ۳55

عملكرد

عملكرد با ۳55

بدون تأخير

ميليثانيه تأخير

بدون تأخير

ميليثانيه تأخير

-0/00۱۱

-0/76۸۸

-0/0۱۹۸

-0/۹6۱۱

± j2/627۸

± j7/66۸2

± j2/70۹7

± j7/2۸۱4

-0/604۳

-0/76۸۸

-0/۸66۱

-0/۹5۸0

± j7/0426

± j6/۸0۱5

± j7/0760

± j7/2۸06

-0/7۹7۳

-۱/۳0۳۱

-0/74۳0

-0/۹5۹6

± j7/۱۱7۳

± j6/64۳۳

± j7/۱7۹۹

± j7/0۳55

-۳/۸7۹۱

-۱/7607

-0/622۹

-۱/7۸۹6

± j2/۱7۸0

± j7/0۱۱۹

± j2/۳2۹7

مکان ریشههای مشخصه سیستم حلقه بسته مطالعه شده و مدهای
بحرانی بهصورت تابعی از  𝜏 + ℎبرای کنترلکننده مرتبه صفر در شکل
 7و کنترلکننده مرتبه دو در شکل  8رسم شدهاند .شکل  7نشان
میدهد ،وقتی مقدار  𝜏 + ℎمساوی صفر است سیستم کنترل اثری بر
پایدارسازی ندارد ،مدهای بحرانی همواره با افزایش 𝜏 + ℎاز صفر الی
 536میلیثانیه در سمت چپ صفحه مختلط باقی میمانند .همانگونه
ال
که از شکل  -7ب و با مقایسه کدهای رنگی آن با شکل  -7الف کام ً
روشن میشود ،هر دو مد محلی همراه با مد بین ناحیهای با افزایش
تأخیر از صفر تا  355میلیثانیه به سمت چپ و یکی از مدهای به وجود
آمده در اثر تأخیر از منفی بینهایت به سمت راست منتقل میشود .برای
تأخیرهای بیشتر از  536میلیثانیه مشاهده میشود که عامل ناپایداری
سیستم مد حاصل از تأخیر است .مشخص است که وقتی حریم افقی
طیفی سیستم کمینه است که  𝜏 + ℎبرابر با  355میلیثانیه است.
بنابراین ،برای تغییرات  𝜏 + ℎبین صفر الی  536میلیثانیه ،سیستم
کنترل از شرایط الزم و کافی برای پایداری برخوردار است و بیشترین
میرایی سیستم نقطهای است که  𝜏 + ℎدر  355میلیثانیه برنامهریزی
شود .بهطور مشابه ،شکل  8مربوط به سیستم حلقه بسته با کنترلکننده
)𝑠(  𝐻2است.
برای این دو مورد ،شبیهسازی غیرخطی با در نظر گرفتن یک اتصال
کوتاه سه فاز با ماندگاری  50میلیثانیه در باس هفتم انجام شده است.
در این قسمت ،از اختالف زاویه ژنراتور یک نسبت به ژنراتور سه برای
بررسی نوسانات بین ناحیهای ،از اختالف زاویه ژنراتور چهارم نسبت به
ژنراتور سه برای بررسی نوسانات محلی و برای شناخت اثر تأخیر بر دامنه
ورودی کنترل از ) 𝑢𝑝 (𝑡 − 𝜏 − ℎاستفاده شده و نتایج شبیهسازیها در
شکلهای  9الی  11به نمایش گذاشته شده است .گفته شد که تأخیر
در سیگنالهای دریافتی از راه دور ،بازهای مشخص و مقداری نامعین
دارد .نوع ارتباط مخابراتی ،فاصله فیزیکی و پهنای باند موجود اثر زیادی
بر بازه تأخیر دارند .یک ارتباط مخابراتی میتواند با سیم مثل خطوط
تلفن ،فیبر نوری و انتقال روی خطوط قدرت یا بی سیم مثل ماهواره
برقرار شود .فرض کنید برای ارسال سیگنال خروجی به کنترلکننده از
خطوط انتقال قدرت که با در نظر گرفتن تأخیرهای حسگرها و مبدلها
تأخیری در بازه  150الی  350میلیثانیه دارند استفاده شود.
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)𝑡(𝑥𝐶 = )𝑡(𝑦

کنترلکننده مرتبه صفر

کنترلکننده مرتبه دو
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عبارت ( )41نتیجه می دهد که مرتبه هر تحقق مینیمالی از سیستم
آزمایش برابر با بیستوهفت است .چون حذف صفرها و قطبهای موجود
در مبدأ  ،یکی به دلیل نیاز سیستم گردان به مرجع زاویه و دیگری به
دلیل ثابت فرض کردن توان مکانیکی است ،اشکالی ندارد.

جدول  :2راستترین مقادیر ویژه سیستم قدرت حلقه بسته
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شکل  :7مکان مقادیر ویژه بحرانی سیستم آزمایش با

شکل  :9پاسخ سیستم با کنترلکننده مرتبه صفر و برنامهریزی تأخیر
به مقدار  105میلیثانیه در حضور تأخیرهای مختلف فیدبکی

شکل  :8مکان مقادیر ویژه بحرانی سیستم آزمایش با
کنترلکننده مرتبه دو

چون بهطور میانگین  250میلیثانیه تأخیر در فیدبک وجود دارد
الزم است که  105میلیثانیه در برنامهریزی کنترل به 𝜏 اختصاص یابد
تا میانگین تأخیر برابر با مقدار بهینه  355میلیثانیه شود .برای شفاف
سازی بیشتر ،نگاهی به نتایج شبیهسازیهای ارائه شده در شکلهای 9
الی  11میاندازیم .همانطور که مشاهده میشود ،در گستره تأخیرهای
فیدبکی ،سیستم کنترل بهخوبی نوسانات را میرا کرده و از مقاومت خوبی
برخوردار است .این نشان میدهد که افزایش تأخیرهای فیدبک نهتنها
عملکرد سیستم کنترل را خراب نکردهاند بلکه برای بهبود میرایی فایده
هم داشتهاند .همچنین با افزایش تأخیرهای فیدبکی ،دامنه سیگنالی که
کنترلکننده به ورودی اعمال میکند کاهش پیدا کرده و باعث اشباع
محرک نمی شود .این مورد از نتایج نشان داده شده در شکل  11قابل
درک است .به عنوان نتیجه اینکه تأخیر در کنترل نوسانات فرکانس
پایین یک سیستم قدرت میتواند اثر پایدارسازی داشته باشد به نظر شما
غیر منتظره است!

شکل  :10پاسخ سیستم با کنترلکننده مرتبه دو و برنامهریزی تأخیر
به مقدار  105میلیثانیه در حضور تأخیرهای مختلف فیدبکی

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله برای حل مشكل تأخير در طراحي کنترلکننده تكميلي SVC

امكان طراحي با رويكرد پايدارسازی در اثر تأخير بررسي و روشي برای
انتخاب سيگنال ارائه شد .با کمينهسازی حريم افقي طيفي بهشرط پايداری
نمايي اکيد مربوط به معادالت جبری تأخيری يک کنترلکننده مقاوم در
برابر آشفتگي تأخير طراحي شد .نتايج شبيهسازی نشان داد بهبود ميرايي

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شکل  :11ورودی کنترل با  105میلیثانیه تأخیر در حضور تأخیرهای
مختلف فیدبکی
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 ادامه. با وجود بازه وسيع تأخيرهای فيدبكي استفاده کندSVC ميراسازی

در يک سيستم قدرت تأخيری با برنامهريزی تأخير در ورودی کنترل

تحقيق مربوط به طراحي سيستم کنترل ميرايي نوسان توان مقاوم در برابر

 سيستم کنترل، برخالف روشهای موجود. امكانپذير استSVC تكميلي
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