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 کارایی محرکها در یک سیستم تأخیر زمانی ممکن است به دلیل تحلیل پایداری محافظهکارانه محدود شود؛ یا اینکه نتایج بهدستآمده:چکیده
.از روشهای بهینه سازی که در پایدارسازی سیستم کنترلی مورد استفاده قرار میگیرند نسبت به وجود تاخیرهای تصادفی غیر قابل اطمینان شود
، برای دریافت سیگنالهای راه دور از شبکههای مخابراتی استفاده شود،)POD( ،زمانیکه در حلقه فیدبک یک سیستم کنترل میرایی نوسان توان
 یک روش جدید طراحی برای، در این مقاله.) شکل میگیردPOD-RD( 1طبیعتًا یک سیستم کنترل میرایی نوسان توان همراه با تأخیرهای تصادفی
 این روش در دو گام پیادهسازی. برمبنای روش برنامهریزی تأخیردار سیگنال کنترلی پیشنهاد شده استPOD-RD بهبود عملکرد سیستم کنترل
 مقدار اولیه تأخیر اعمالی به سیگنال کنترلی و نیز، در گام اول با بهینهسازی حریم طیفی و با فرض مقدار میانگین برای تأخیرهای مخابراتی.میشود
 در یک روند تکراری مقدار بهینه، در گام بعد برای درنظرگرفتن اثر تصادفی تاخیرهای مخابراتی.مقدار اولیه پارامترهای کنترلکننده تعیین میشوند
 در این بهینهسازی هدف حداقل کردن مقدار حریم طیفی و گشتاور.تاخیر در سیگنال کنترلی و نیز پارامترهای بهینه کنترلکننده تعیین میشوند
. امکانسنجی روش پیشنهادی با شبیهسازی و آزمایش بر روی سیستم آزمون چهار ماشینه ارزیابی شده است.مرتبه دوم حول آن تعریف شده است
.نتایج حاکی از آن است که روش مذکور میتواند عملکرد مقاومی را در سیستم قدرت مورد مطالعه بوجود آورد
. حریم طیفی، تأخیرهای تصادفی، میراساز نوسان توان، برنامهریزی تأخیر:واژههای کلیدی

Delay Scheduling to Improve Power Oscillation Damping in
the Presence of Random Delays
Rasool Asghari1; Babak Mozafari, Associate professor2; Tuoraj Amraee, Associate professor3; Mohammad Ghanbarisabagh, Associate professor4
1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, Email: r_asghari@iau-tnb.ac.ir
2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, Email: mozafari@srbiau.ac.ir
3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of K. N. Toosi, Tehran, , Iran, Email: amraee@kntu.ac.ir
4- Faculty of Electrical Engineering and Computer Sciences, Islamic Azad University North Tehran Branch, Email: m.ghanbarisabagh@iau-tnb.ac.ir

Abstract: Using a conservative stability analysis to design a time delay system controller usually cause a devaluation on the actuator
performance. In addition, the results obtained considering deterministic stability criteria may not be reliable due to the existence of
random delays. Whenever the feedback loop of a power system oscillation damping control system receives remote signals through
communication networks, we face a POD system with random delays namely POD-RD system. In this paper, a new design approach
to promote the performance of a POD-RD control system is proposed based on the delay scheduling control signal method. This is a
two-step method for implementation. In the first step assuming the average value of the communication random delays, the controller's
parameters and also delay parameter of the control signal are determined as initial values by minimizing sperctral abscissa of the closed
loop system. In the next step, to include impact of the communication random delays, a repetitive procedure is proposed to determine
the optimal value of the delay parameter of the control signal and also the controller's parameters. The objective of the optimization
model is to minimize the spectral abscissa and the defined second order moment. The feasibility of the proposed method is evaluated
by doing a number of simulations on the standard four-machine test system.The results reveal that the method can make a robust
performance in the studied system.
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 -1مقدمه
جنبههای اقتصادی در افزایش تبادل توان بین ناحیهای و روند
افزایش انرژیهای تجدیدپذیر کاهش میرایی نوسانات بین ناحیهای را به
دنبال دارد .در واقع وجود نوسانات بین ناحیهای ظرفیت انتقال توان را
محدود میکند .بنابراین برای افزایش امنیت بهرهبرداری شبکه و
جلوگیری از هزینههای اضافی الزم است میراسازی نوسانات بین ناحیهای
سیستمهای قدرت از روشهای مطمئن و کم هزینه انجام شود [ .]1یک
راهحل عملی استفاده از ظرفیت میراسازی ادوات  FACTSموجود در
شبکه است [ .]2هر چند جایابی مناسب این ادوات میتواند برای بهبود
میرایی نوسانات بین ناحیهای موثر واقع شود [ ،]3هدف اصلی از نصب
آنها کنترل پخشبار است .بنابراین یک راه عملی استفاده از خروجی-
هایی با رویتپذیری باالتر خواهد بود تا به عنوان یک سیگنال تکمیلی
به ورودی ادوات میراساز نوسانات بین ناحیهای اعمال شود .از آنجا که
رویتپذیری خروجیهای غیر محلی نسبت به محلی بیشتر است [،]4
برای تشکیل فیدبک به شبکههای مخابراتی نیاز است .این نیازمندی
پدیدههای مخابره شبکهای از قبیل تأخیرهای تصادفی ،گمشدن بسته،2
انتقال چند بسته 3و بیصفی بسته 4را به دنبال دارد [ .]5از آنجا که
پدیدههای گمشدن بسته ،بیصفی بسته و انتقال چند بسته را میتوان
بهصورت تأخیرهای تصادفی معادلسازی کرد [ ،]6طراحی کنترلکننده
برای بهبود میرایی نوسان توان در حضور تاخیرهای مخابراتی از اهمیت
باالیی برخوردار است .هر چند تحلیل پایداری سیستمهای تاخیری می-
تواند به صورت مستقل 5از تاخیر یا وابسته 6به تاخیر انجام شود [،]7
پایداری وابسته به تاخیر در سیستمهای کنترل  POD-RDبه علت
محدود بودن مقدار تأخیرهای مخابراتی بیشتر مورد توجه بوده است.
نکته قابل توجه آن است که کنترلکنندهای که بر اساس یک معیار
وابسته به تاخیر طراحی میشود بیشترین عملکرد میراسازی خود را
بدون وجود تاخیر در حلقه بازخورد ارائه میدهد .در حالیکه نتایج
تجربی [ ]8نشان میدهد ،مقدار تأخیر در واحدهای سنجش فازوری
بهطور متوسط در محدوده هفتاد و یک الی هشتاد میلیثانیه است .البته،
ترافیک یک شبکه فیبر نوری میتواند مقدار محدوده تأخیر را به 175
تا  350میلیثانیه برساند [ .]9از طرفی معیار قضاوت در مورد یک نتیجه
پایدارسازی وابسته به تأخیر بر مبنای برخورداری از بیشترین حاشیه
تأخیر صورت میگیرد .بنابراین نتیجه کنترل در [ ]13- 10ممکن است
جنبههای عملکردی سیستم را محدود کند؛ در عوض مسئله کنترلی در
این تحقیق بر اساس تحلیل پایداری وابسته به گستره تاخیر 7حل می-
شود [ ،]14در واقع طراحی سیستم کنترل  POD-RDبگونهای انجام
میشود که کنترلکننده بدون وجود تاخیرهای فیدبکی اثر میراسازی
ناچیزی از خود نشان میدهد ولی در گستره مشخصی از تاخیرهای
فیدبکی عالوه بر آنکه نسبت به روشهای موجود میتواند اثر میراسازی
بهتری از خود نشان دهد ،از حاشیه تاخیر قابلقبولی نیز برخوردار است.
از آنجا که انجام تحلیل پایداری مقاوم سیستم کنترل  POD-RDبا
روشهای مستقیم و غیرمستقیم دشوار است ،از تبدیل مدل استفاده
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میشود .تبدیل مدل ،پایداری سیستم را بر اساس پایدارسازی یک
سیستم معادل ناپایدارتر نتیجه میگیرد .از تبدیل مدل پاد در [ ]15از
تبدیل مدل نیوتن-الیبنیتس 8در [ ]16و پارامتری نیوتن-الیبنیتس در
[ ]18-17استفاده شده است .در [ ]19از تبدیل مدل پاد مرتبه یک
استفاده شده است ،پس از مدلسازی نامعینی تاخیر به صورت تبدیل
کسری خطی ( )LFTاز روش حساسیت مرکب ∞ Hو تبدیل مسئله به
 LMIکنترلکننده مقاوم طراحی شده است .از آنجا مرتبه کنترلکننده
حداقل برابر با مرتبه سیستم تحت کنترل است ،غالبا از مدل کاهش
مرتبه یافته استفاده میشود ،بنابراین ممکن است مدهای فرکانس باال
در برابر آشفتگی اندک تاخیرها حساس و به ناپایداری منجر شوند؛ در
عوض ،این مقاله برای طراحی کنترلکننده مقاوم از جواب کمینهسازی
معیاری بر حسب متغیر تصادفی حریم طیفی استفاده میکند.
انجام تحلیل مقاومت سیستم کنترل  POD-RDنامعین از اهمیت
ویژهای برخوردار است .شرایط پایداری را میتوان بر اساس یک روش
لیاپانوف-کراسوفسكی تابعی 9یا قضیه رازومیخین 10به صورت یک LMI
پیدا کرد .شرایط پایداری مبتنی بر قضیه رازومیخین بر خالف روشهای
لیاپانوف-کراسوفسكی وابسته به نرخ تغییرات تاخیر نیستند ،لذا برای
سیستمهای کنترل شبکهای 11مناسبترند؛ در عوض ،شرایط پایداری
محافظهکارانهای دارند .شرایط پایداری غیر خطی را میتوان بر اساس
روش لیاپانوف-کراسوفسكی پیدا کرد و با استفاده از یک لم کرانهای
انتگرالها ،پردازش الزم بر روی جمالت غیر خطی مشتق تابع لیاپانوف-
کراسوفسکی را انجام داد و شرایط پایداری را به صورت  LMIتعیین کرد.
بنابراین پردازش بعضی از جمالت مشتق تابع لیاپانوف-کراسوفسكی
جهت رسیدن به یک  LMIهمواره دارای تقریب است [ .]20تحلیل و
طراحی سیستم کنترل  PODنامعین شامل تأخیرهای مخابراتی در []21
بر اساس قضیه رازومیخین و در [ ]25-22با یک  LMIانجام شده است،
با این تفاوت که هر یک به دنبال تقریب بهتری از انتگرالها بودهاند.
در [ ]27-26پیشنهاد طراحی بر اساس مدل امید ریاضی ارائه شده
و کارآمدی روش پیشنهادی نسبت به نوع توزیع احتمال در مقایسه با
غیر قابل اعتماد بودن نتیجه پایداری یک  LMIنشان داده شده است ،با
این حال ممکن است توزیعهایی با میانگین یکسان و محدوده غیر یکسان
به نتیجه پایداری مشترک منجر شود ،یا توزیعهایی با محدوده یکسان و
میانگین غیر یکسان منجر به ناپایداری اشتباه شود .این مقاله یک
سیستم کنترل  POD-RDرا همانند شکل  1معرفی میکند .واضحترین
تفاوت میان سیستم کنترل  POD-RDبا سایر سیستمهای کنترل ،POD
در نظر گرفتن نامعینی شامل تأخیرهای تصادفی شبکه است .این
سیستم کنترل با ابزار مقدار ویژه و با رویکرد پایدارسازی با برنامهریزی
تاخیردار سیگنال کنترلی در دو گام طراحی میشود .ابتدا ،با میانگین
تأخیرهای تصادفی ،پارامترهای کنترلکننده اولیه و 𝜏 از جواب کمینه-
سازی حریم طیفی پیدا میشوند .در گام دوم ،نامعینیها شامل
تأخیرهای شبکه با یک نمونه تصادفی مدل میشوند ،سپس با عضوهای
نمونه تصادفی ،مسئله راستترین مقدار ویژه برای تشکیل حریم طیفی
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تصادفی حل میشود و از طریق کمینهسازی معیار کوچکترین حریم
طیفی تصادفی بهعالوه جریمه میانگین مجموع مجذور فاصلهها از آن (
گشتاور مرتبه دوم از کوچکترین حریم طیفی تصادفی در این گام)،
پارامترهای کنترلکننده ساختار ثابت و 𝜏 تنظیم میشوند.
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()4
که در آن،

)𝐄𝑥̇ (𝑡) = 𝐀(𝑘)𝑥(𝑡) + 𝐀𝜏 𝑥(𝑡 − 𝜏) + 𝐀N 𝑥(𝑡 − N
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چنانچه مالحظه میکنید فقط  Aتابعی از  kیا ( Cc ،Bc ،Acو  )Dcاست.

 -3تحلیل پایداری سیستم کنترل POD-RD

حاصل جایگذاری حل نامزد 𝑡𝜆 𝑒𝑣 = )𝑡(𝑥 با یک بردار ر
در ( )4بهصورت
()5
(𝜆𝐄 − 𝐀(𝑘) − 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝜏 − 𝐀𝑁 𝑒 −𝜆𝑁 )𝑣 = 0
خالصه میشود .در اصطالح به عبارت
𝜏𝜆−
()6
𝑒 𝜏𝐀 𝐌(𝜆) = 𝜆𝐄 − 𝐀(𝑘) −
𝑁𝜆− 𝐀𝑁 𝑒 −
ماتریس مشخصه گویند .مقادیر ویژه ماتریس مشخصه مقادیری از پارامتر
اسکالر 𝜆 است که به ازای آنها ،ماتریس مشخصه پاسخهای غیر جزئی
( )𝑣 ≠ 0دارد .مقادیر ویژه را میتوان از رابطه زیر پیدا کرد:
()7
|𝜆𝐄 − 𝐀(𝑘) − 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝜏 − 𝐀𝑁 𝑒 −𝜆𝑁 | = 0
در اصطالح به بسط دترمینان ( )7معادله مشخصه گویند .این معادله
غیرخطی است و بینهایت ریشه دارد .اکنون نمایش دنبالهای از
ریشههای معادله مشخصه را بهصورت })𝜏  {𝜆(𝑘,در نظر بگیرید ،شرط
الزم و کافی برای پایداری مجانبی ( )4بهصورت زیر تعریف میشود:
()8
∞ i= 1،2...
𝛼(𝑘, 𝜏) = max(𝑅𝑒{𝜆(𝑘, 𝜏)}) < 0,
که در آن }∙{𝑒𝑅 نشان دهنده قسمت حقیقی دنباله ریشههای ( )7است.
در اصطالح به  αشامل بیشترین مقدار قسمت حقیقی ریشههای معادله
مشخصه ( ،)7حریم طیفی گفته میشود.
و یک اسکار 𝜆

شکل  :1ساختار سیستم کنترل  POD-RDپیشنهادی

مدلسازی مسئله کنترلی در بخش دوم مقاله تشریح می شود ،روش
تحلیل پایداری در بخش سوم بیان میشود ،در بخش چهارم مراحل
طراحی کنترلکننده و برنامه بهینه سازی پیشنهادی تشریح میشود ،در
بخش پنجم مطالعه موردی و شبیهسازیها ارائه میشود و درنهایت
دستاوردهای مطالعه و پیشنهادها در بخش ششم آمده است.

 -2مدلسازی مسئله کنترلی
ساختار سیستم کنترل  POD-RDدر شکل  1نشان داده شد .خروجی
سنسورها شامل ولتاژ باسها ،جریان خطوط ،متغیرهای حالت در
دسترس خواهند بود .در این شکل  ℎiنشان دهنده تأخیرهای تصادفی
انتقال خروجی  iام سیستم قدرت با ارتباط شبکهای به ورودی
کنترلکننده ساختار ثابت و ) 𝑖 𝑝(ℎنشان دهنده توزیع احتمال آن است.
𝑁 یک نمونه تصادفی با بعد  rکه  rتعداد خروجیهای سیستم قدرت،
)𝑁(𝑝 تابع چگالی احتمال 𝑁 و 𝜏 پارامتر کنترلی تأخیر هستند .محرک
شامل تجهیزاتی از قبیل ادوات  HVDC ،FACTSو سیستم تحریک
خواهد بود .دستگاه معادالت منسوب به بلوک سیستم قدرت را میتوان
بهصورت زیر توصیف کرد:
(-1الف)
)𝑡( 𝑝𝑢 𝑝𝐁 𝑥̇ 𝑝 (𝑡) = 𝐀𝑝 𝑥𝑝 (𝑡) +
(-1ب)
)𝑡( 𝑝𝑥 𝑝𝐂 = )𝑡( 𝑝𝑦
که در آن 𝑢𝑝 (𝑡) ،ورودی 𝑦𝑝 (𝑡) ،بردار  rبعدی خروجیها و )𝑡( 𝑝𝑥 بردار
 nبعدی حالتها خواهند بود .بهطورکلی ،مدل فضای حالت منسوب به
بلوک کنترلکننده را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
(-2الف)
)𝑡( 𝑐𝑢 𝑐𝐁 𝑥̇ 𝑐 (𝑡) = 𝐀𝑐 𝑥𝑐 (𝑡) +
(-2ب)
)𝑡( 𝑐𝑢 𝑐𝐃 𝑦𝑐 (𝑡) = 𝐂𝑐 𝑥𝑐 (𝑡) +
که در آن 𝑥𝑐 (𝑡) ،بردار  mبعدی حالتها 𝑢𝑐 (𝑡) ،بردار  rبعدی ورودیها
و )𝑡( 𝑐𝑦 خروجی کنترلکننده هستند .با توجه به شکل 1میتوان نوشت:
(-3الف)
)𝑁 𝑢𝑐 (𝑡) = 𝑦𝑝 (𝑡 −
(-3ب)
)𝜏 𝑢𝑝 (𝑡) = 𝑦𝑐 (𝑡 −
معادله فضای حالت سیستم کنترل  POD-RDبا استفاده از ( )3و
جایگذاری در ( )1و ( )2بهصورت زیر بازنویسی شود:

Serial no. 91

 -4برنامه بهینهسازی از دیدگاه نظری
اشاره شد رویکرد ما در طراحی سیستم کنترل  POD-RDبر مبنای روش
برنامهریز ی تأخیری سیگنال کنترلی است .در واقع سیستم کنترل
 POD-RDبهگونهای طراحی میشود که میرایی کلی آن بدون وجود
تأخیر ضعیف خواهد بود؛ در حالیکه با افزایش یافتن تأخیر تا مقدار
مشخصی ،میرایی کلی آن بهبود و پس از آن کاهش پیدا خواهد کرد.
این ایده را ما برای اولین بار در طراحی سیستم کنترل POD-RD
پیشنهاد دادهایم؛ حال آنکه روشهای پایدارسازی وابسته به تاخیر در
وضعیت بدون تاخیر میتوانند بیشترین شاخص میرایی را ارائه کنند .در
ادامه ،دو نوع برنامه بهینهسازی که در طراحی از آن استفاده خواهد شد،
تشریح میشود:
گام اول :هدف در این گام ،تشکیل یک نمونه تصادفی از تأخیرهای
ارتباط شبکهای خواهد بود .این نمونه تصادفی را میتوان بر اساس تابع
 scramble.mمطلب تشکیل داد .این تابع میتواند یک نمونه شبه
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تصادفی  rبعدی تولید کند که هر عضو آن غیر تکراری خواهد بود و اگر
برای رسیدن به دقت و اعتماد معینی به افزایش نمونهگیری نیاز باشد،
عضوهای قبلی را دست نخورد نگه میدارد.
گام دوم :هدف در این گام ،پیدا کردن یک طرح کنترل اولیه خواهد
بود .از حل مسئله بهینه سازی زیر برای پیدا کردن پارامترهای  kو
اولیه استفاده خواهیم کرد:

τ

})𝜏 min 𝛼(𝑘, 𝜏) = max 𝑅𝑒{𝜆(𝑘,
τ>0

()9

Subject to:
|𝜆𝐄 − 𝐀(𝑘) − 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝜏 − 𝐀𝑁 𝑒 −𝜆𝜇 | = 0
∞

𝑁𝑑 ∙ )𝜇 = ∫ 𝑁 ∙ p(N
0

که در آن 𝜇 امید ریاضی نمونه تصادفی  Nاست.
از آنجا که تعریف تابع هدف حریم طیفی فقط برای یک وضعیت
معین انجام پذیر است ،بجای  Nاز امید ریاضی آن در تعریف تابع هدف
( )9استفاده میکنیم .به این ترتیب ،تحلیل و طراحی سیستم کنترل
 POD-RDرا میتوان با ابزار مقدار ویژه انجام داد.
از آنجا که سرعت جستجو برای یافتن جوابهای هر مسئله
بهینهسازی میتواند بر مبنای گرادیان تابع هدف افزایش پیدا کند ،در
حل مسئله بهینهسازی ( )9از گرادیان زیر استفاده خواهیم کرد:
)𝑘(𝐀𝜕
( 𝑇𝑢−
𝑣)
𝛼𝜕
𝑘𝜕
𝑝𝜕
𝑇
𝜆−
𝜇
𝜏 𝜆−
𝑣) 𝑟 𝑒 𝜏𝐀𝜏 = 𝑅𝑒 𝑢 (𝐄 + 𝜇𝐀𝑁 𝑒 𝑟 +
𝛼𝜕
𝜆( 𝑇
𝑢) 𝜏𝑠−
𝑒 𝜏𝐀 𝑟 𝑢
] 𝜏𝜕 [
)]𝑣) 𝜏 𝑟𝜆([𝑢𝑇 (𝐄 + 𝜇𝐀 𝑒 −𝜆𝑟𝜇 + 𝜏𝐀 𝑒 −

()10

𝜏

𝑁

که در آن 𝑇𝑢 و 𝑣 بردارهای ویژه ( )6هستند.
اثبات :حال ،فرض کنید 𝑟𝜆 بهعنوان راستترین مقدار ویژهی ساده
ماتریس مشخصه ( )6است .داریم:
()11
𝑣𝐄 𝑟𝜆 = 𝑣) 𝜇𝑟𝜆(𝐀(𝑘) + 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝑟 𝜏 + 𝐀𝑁 𝑒 −
خطیسازی ( )11نتیجه میدهد:
()12
با پیش
=0

)𝑘(𝐀𝜕
( =∆𝐄 𝑟𝜆 𝛥𝜆𝑟 𝐄𝑣 +
𝑣 )∆k − 𝜆𝑟 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝑟 𝜏 ∆τ
𝑘𝜕
+ (𝐀(𝑘) + 𝐀N 𝑒 −𝜆𝑟 μ
𝑣∆) 𝜏 𝑟𝜆+ 𝐀𝜏 𝑒 −
𝑟𝜆𝛥𝑣) 𝜏𝑟𝜆− (𝜇𝐀𝑁 𝑒 −𝜆𝑟μ + 𝜏𝐀𝜏 𝑒 −
𝑇
ضرب کردن ( )12در 𝑇𝑢 ،و توجه به  𝑢 v=1و

𝑣∆) 𝜇𝜆𝑒 −

()13

𝑁𝐀 −

𝜏𝜆𝑒 −

𝜏𝐀 − 𝐀(𝑘) −

𝐄𝜆( 𝑇𝑢

داریم:

)𝑘(𝐀𝜕
( 𝑇𝑢
𝑣 )∆k − 𝜆𝑟 𝐀𝜏 𝑒 −𝜆𝑟𝜏 ∆τ
𝑘𝜕
= 𝑢𝑇 (𝐄 + 𝜇𝐀 𝑁 𝑒 −𝜆𝑟μ
𝑟𝜆𝛥𝑣) 𝜏 𝑟𝜆+ 𝜏𝐀𝜏 𝑒 −
𝛽∆𝑗  ∆𝜆𝑟 = ∆𝛼 +است )13( ،را میتوان بهصورت

با توجه به آن که
زیر باز نویسی کرد:
()14
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)𝑘(𝐀𝜕
( 𝑇𝑢
𝑣 )∆k − 𝜆𝑟 𝐀 𝜏 𝑒 −𝜆𝑟𝜏 ∆τ
𝑘𝜕
𝑇 ( 𝑙𝑎𝑒𝑅 = 𝛼𝛥
)
𝑣) 𝜏 𝑟𝜆𝑢 (𝐄 + 𝜇𝐀𝑁 𝑒 −𝜆𝑟 μ + 𝜏𝐀𝜏 𝑒 −

رابطه فوق میتواند با در نظر گرفتن مشتق جزئی به شکل ( )10باز
نویسی شود و اثبات را کامل کند.
توجه :حریم طیفی در یک سیستم تأخیری همانند ( )4تابعی
پیوسته در  kو 𝜏 است ولی ( )10ممکن است به اجزای مقادیر خاصی
از  kو 𝜏 منحصر به فرد نباشد [ .]28گرادیان مذکور زمانی منحصر به
فرد نیست که قسمت حقیقی مقادیر ویژه تکراری با حریم طیفی برابر
هستند .بنابراین ،بهینهسازی ( )9را نمی توان از روشهای بهینهسازی
توابع مشتقپذیر حل کرد .یک راهکار برای حل این مساله استفاده از
روشهای بهینهسازی ترکیبی است .یکی از نرمافزارهای قدرتمند بیشک
 HANSOاست [ .]29چون این نرم افزار برای بهینهسازی به مقدار و
مشتق تابع هدف در نقاط مشتقپذیر نیاز دارد ،بر مبنای توسعه
 ،]30[ eigAM.mبرنامهنویسی برای محاسبه مقدار و بردار گرادیان تابع
هدف در محیط  MATLABصورت گرفته است.
گفته شد ،تأخیرهای تصادفی شبکهای در فرایند بهبود میرایی
نوسانات بینناحیهای بسیار با اهمیت هستند و الزم است در مرحله
طراحی کنترلکننده در نظر گرفته شوند .بنابراین ،برای دستیابی به
پایداری مقاوم نیاز به تنظیم  kو 𝜏 است .این موضوع در ادامه بررسی
خواهد شد.
گام سوم :هدف اولیه در این گام ،محاسبه یک متغیر تصادفی بر
اساس نمونهی تصادفی  Nخواهد بود .حال با توجه به مقادیر فعلی  kو
𝜏 ،از قسمت حقیقی راستترین مقدار ویژهی متناظر با هر یک از
عضوهای  Nبرای تشکیل آماره زیر استفاده میکنیم:
𝑞

()15

𝐿
𝑓(k, 𝜏) = 𝛼𝑙 + ∑(𝛼𝑙 − 𝛼𝑖 )2
𝑞
𝑖=1

که در آن q ،تعداد عضوها L ،ضریب جریمه انتخابی 𝛼𝑖 ،حریم طیفی
متناظر با  iامین عضو  Nو 𝑙𝛼 کمترین مقدار آنهاست.
هدف ثانویه در این گام ،تنظیم مناسب پارامترهای  kو 𝜏 برای
تضمین مقاومت سیستم کنترل  POD-RDخواهد بود که از بهینهسازی
( )16برای این استفاده خواهیم کرد:
()16
)𝜏 min 𝑓(k,
از آنجا که گرادیان ( )16در جستجو برای تعیین جواب سراسری
بسیار مهم و اثر گذار است ،رابطه زیر ارائه میشود:
̅̅̅̅̅̅
𝛼∆𝛼𝐿∆𝑓 = [1 + 2𝐿(𝛼̅ + 𝛼𝑙 )]∆𝛼𝑙 + 2
()17
که در آن،
𝑞

1
𝑖𝛼∆) 𝑙𝛼 ∑(𝛼𝑖 −
𝑞
𝑖=1

𝑞

̅̅̅̅̅̅
= 𝛼∆𝛼

1
𝛼̅ = ∑ 𝛼𝑖 ,
𝑞
𝑖=1

گام چهارم :هدف از این گام تحلیل دقت و اعتماد است .حال ،با
استفاده از پارامترهای بههنگام شده  kو 𝜏 ،با افزایش حجم نمونه تصادفی
( Nمثال  5برابر  )qمشابه سازی مونت کارلو را انجام میدهیم .اگر نتایج
پایداری رضایت بخش است پارامترهای  kو 𝜏 را تنظیم میکنیم در غیر
اینصورت به گام اول باز گشته و با افزایش ( qمثال دو برابر کردن) و یا
تغییر  ،Lمراحل را تا رسیدن به جواب قابل قبول تکرار میکنیم.
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 -5نتایج شبیهسازی
در این بخش ،روش ارائه شده بر روی یک شبکه نمونه اجرا شده است و
نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .شبکه مورد مطالعه در
این مقاله سیستم چهار ماشینه بوده و انتخاب اول بیشتر محققان در
تحقیقات مشابه بوده است .دادههای این سیستم از [ ]31گرفته شده و
در شکل  2نمای تک خطی آن به همراه سیستم کنترل POD-RD
پیشنهادی نشان داده شده و یک  SVCبه ظرفیت  200مگاوار نصب به
شین هشتم نصب شده است.
دینامیک مولدها مرتبه شش ،سیستم تحریک مرتبه یک و تنظیم-
کننده ولتاژ  SVCمرتبه یک در نظر گرفته شده است .بنابراین ،دینامیکی
سیستم آزمایش از مرتبه بیستونه است .معادله مشخصه سیستم حلقه
باز بهصورت ( )18است:

شکل  :3ناحیه نامعینی 𝑻 ناشی شده از شبکه مخابراتی

فرض کنید دستگاه معادالت فضای حالت بلوک ) H(sدر شکل 2
بهصورت زیر است:
)𝑡( ̇𝑥
𝑘
[ 𝑐1 ] = [ 1
)𝑡( 𝑥̇ 𝑐2
𝑘2

)𝑡( 𝑘4 𝑥𝑐1
)𝑡( 𝑘 𝑘10 𝑢𝑐1
[]
]+[ 7
[]
]
)𝑡( 𝑘5 𝑥𝑐2
)𝑡( 𝑘8 𝑘11 𝑢𝑐2
)𝑡( 𝑥
)𝑡( 𝑢
] 𝑘6 ] [ 𝑐1 ] + [𝑘9 𝑘12 ] [ 𝑐1
)𝑡( 𝑥𝑐2
)𝑡( 𝑢𝑐2

()19

𝑦𝑐 (𝑡) = [𝑘3

که در آن،
()20

)𝑢𝑐1 (𝑡) = 𝛿2 (𝑡 − 0.25
)𝑢𝑐2 (𝑡) = 𝛿4 (𝑡 − 0.25
)𝜏 𝑢𝑝 (𝑡) = 𝑦𝑐 (𝑡 −

از مدل دینامیکی کاهش داده شده به مرتبه نه برای سیستم آزمایش
استفاده خواهیم کرد که تابع تبدیل آن به صورت زیر است.

()21

𝛿2 𝑁1 𝛿4 𝑁2
=
,
=
𝑝𝑈
𝑝𝑈 𝐷
𝐷
𝑁1 = 0.0121(𝑠 − 245.3)(𝑠 + 30.24)(𝑠 + 9.91)(𝑠 +
)0.65)(𝑠 2 − 4.9𝑠 + 49.9)(𝑠 2 + 1.37𝑠 + 50.4

𝑁2 = −0.00116(𝑠 − 118)(𝑠 + 8.37)(𝑠 2 − 0.283𝑠 +
)15.3)(𝑠 2 + 1.39𝑠 + 49)(𝑠 2 + 146𝑠 + 8255
𝐷 = (𝑠 + 3.97)(𝑠 2 − 0.0457𝑠 + 16.03)(𝑠 2 + 26.3𝑠 +
)216)(𝑠 2 + 1.38𝑠 + 48.72)(𝑠 2 + 1.38𝑠 + 51.59

شکل  :2سیستم کنترل  POD-RDآزمایشی

()18

|𝑠𝐼 − 𝐴𝑝 | = 𝑠 2 (𝑠 + 97.69)(𝑠 + 97.42)(𝑠 +
96.02)(𝑠 + 32.48)(𝑠 + 32.32)(𝑠 + 28.15)(𝑠 +
27.03)(𝑠 + 26.35)(𝑠 + 25.91)(𝑠 + 13.80)(𝑠 +
13.41)(𝑠 + 4.082)(𝑠 + 4.179)(𝑠 + 3.935)(𝑠 +
3.900)(𝑠 2 + 201𝑠 + 10120)(𝑠 2 − 0.03743𝑠 +
16.150)(𝑠 2 + 1.436𝑠 + 49.55)(𝑠 2 + 1.426𝑠 +
52.561)(𝑠 2 + 36.32𝑠 + 573.8)(𝑠 2 + 36.47𝑠 +
)721.9

ریشههای ( )18اشاره به بهرهبرداری ناپایدار دارد و میتوان از قابلیت
دستگاه  SVCبرای پایدارسازی بهره برد .تغییرات زاویه ژنراتورهای دوم
و چهارم از طریق ارتباط شبکهای به محل  SVCارسال میشود .ناحیه
نامعینی تأخیرهای شبکه در شکل  3نشان دادهشده است .حال ،روند
طراحی سیستم کنترل  POD-RDرا تشریح خواهیم کرد.
گام اول :با استفاده از عملگر  scramble.mدر مطلب  100نمونه از
ناحیه نامعینی شکل  3یک بار با فرض توزیع نرمال و یک بار نیز با فرض
توزیع یکنواخت برداشته شد و امید ریاضی  250میلیثانیه محاسبه شد.
گام دوم :گفته شد که دریافت سیگنالهای )𝑡(  𝛿2و )𝑡(  𝛿4از طریق
شبکههای مخابراتی به طور میانگین  250میلیثانیه تاخیر دارد ،لذا به
پارامترهای  h1و  h2در شکل  2میتوان عدد  0/25را اختصاص داد.
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طراحی پارامترهای  k1تا  k12و  τبر مبنای بهینهسازی ( )9انجام شد و
نتیجه بهصورت بلوکی در شکل  4ارائه میشود.

شکل  :4کنترلکننده اولیه

حال به کمک مشابهسازی مونتکارلو به تحلیل مقاومت سیستم
آزمایش حلقه بسته پرداخته می شود .برای این منظور تابع چگالی
احتمال و فراوانی حریم طیفی در حضور توزیع یکنواخت و نرمال
تأخیرهای تصادفی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در شکل  5نشان
داده شده است .این شکل با  300نمونه تصادفی نتیجه شده است .شکل
 5نشان میدهد ،سیستم حلقه بسته در برابر توزیع یکنواخت و نرمال
تأخیرها از پایداری مقاوم برخوردار نیست .لذا برای برخورداری از پایداری
مقاوم الزم است پارامترهای  kو  τبه طور مناسبی تنظیم شوند.
گام سوم :بهمنظور دستیابی به پایداری و عملکرد مقاوم سیستم
آزمایش در برابر تأخیرهای تصادفی با توزیع یکنواخت و نرمال ،تنظیم
پارامترهای  ،k1الی  k12و  τاولیه بر اساس جواب بهینهسازی ( )16انجام
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شد و نتیجه بهصورت تابع تبدیل در شکلهای  6الی  11برای چند
ضریب جریمه  Lنشان داده شده است.

شکل  :10نتیجه کنترل با ضریب جریمه  6و توزیع نرمال تاخیر

شکل  :11نتیجه کنترل با ضریب جریمه  9و توزیع نرمال تاخیر

گام چهارم :در ادامه سعی ما بر آن است که به کمک مشابهسازی

شکل  :5تحلیل مقاومت با کنترلکننده اولیه

شکل  :6نتیجه کنترل با ضریب جریمه  3و توزیع یکنواخت تاخیر

مونتکارلو ،استنباطی در مورد پایداری و عملکرد مقاوم حلقه بسته در
حضور هر یک از کنترلکنندههای نشان داده شده در شکلهای  6الی 7
به دست آوریم .بنابراین 300 ،نمونه دو بعدی با استفاده از تابع
 scramble.mایجاد شد و در ناحیه نامعینی پارامترهای  h1و  h2به صورت
نرمال و یکنواخت توزیع شد .سپس ،تابع چگالی احتمال و فراوانی حریم
طیفی سیستم حلقه بسته مورد تحلیل قرار گرفت و برای شفاف سازی
نتایج آن در شکلهای  12الی  15نشان داده میشود.
شکلهای  12تا  15نشان میدهد که رفتار پایداری تصادفی سیستم
آزمایش به طور چشمگیری بهبود یافته است .شکل  12و  13به ترتیب
تابع چگالی احتمال حریم طیفی سیستم آزمایش در برابر توزیع
یکنواخت و نرمال  h1و  h2را نشان میدهند ،در حالی که طراحی مقاوم
بر اساس توزیع یکنواخت  h1و  h2انجام شده است؛ حال آن که شکل 14
و  15مربوط به طراحی با توزیع نرمال هستند و به ترتیب ،مربوط به
مشابه سازی مونت کارلو با توزیع نرمال و یکنواخت هستند .این شکلها
نشان میدهد که طراحی بر اساس توزیع یکنواخت برای شرایط واقعی

شکل  :7نتیجه کنترل با ضریب جریمه  6و توزیع یکنواخت تاخیر

شکل  :8نتیجه کنترل با ضریب جریمه  9و توزیع یکنواخت تاخیر

شکل  :9نتیجه کنترل با ضریب جریمه  3و توزیع نرمال تاخیر

شکل  :12تحلیل مقاومت نسبت به توزیع تاخیر یکنواخت در شبکه
بر مبنای جواب حاصل از توزیع یکنواخت
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با توزیع نرمال مناسبتر خواهد بود؛ حال آن که طراحی بر اساس توزیع
نرمال در برابر شرایط واقعی با توزیع یکنواخت نمیتواند عملکرد
طراحیشده را ارائه دهد .با این حال ،هر یک از نتایج برای شرایط متناظر
میتوانند عملکرد طراحیشده را ارائه دهند.
حال سعی میکنیم شناختی از حساسیت شاخصهای آماری حریم
طیفی تصادفی نسبت به ضریب جریمه  Lپیدا کنیم .برای این منظور
جدول  1و  2که با خالصهای از دادههای آماری حریم طیفی پر شده
است ،مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
جدول  :1شاخصهای توزیع آماری حریم طیفی با توزیع یکنواخت
تاخیرهای شبکه در طراحی و مشابهسازی مونت کارلو بر حسب L

شکل  :13تحلیل مقاومت نسبت به توزیع تاخیر نرمال در شبکه
بر مبنای جواب حاصل از توزیع یکنواخت

̅𝛼

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛼(
̅)2
𝛼𝑖−

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝛼𝑖 − 𝛼𝑙 )2

𝑥𝑎𝑚𝛼

𝑙𝛼

L

-0/5208
-0/7497
-0/7120
-0/7030

0/3067
0/0180
0/0095
0/0080

0/3236
0/0283
0/0095
0/0069

0/4241
-0/5207
-0/5455
-0/54023

-1/4658
-0/9788
-0/8785
-0/8558

0
3
6
9

جدول  :2شاخصهای توزیع آماری حریم طیفی با توزیع نرمال
تاخیرهای شبکه در طراحی و مشابهسازی مونت کارلو بر حسب L

شکل  :14تحلیل مقاومت نسبت به توزیع تاخیر نرمال در شبکه
بر مبنای جواب حاصل از توزیع نرمال

̅𝛼

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛼(
̅)2
𝛼𝑖−

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝛼𝑖 − 𝛼𝑙 )2

𝑥𝑎𝑚𝛼

𝑙𝛼

L

-0/7421
-0/8020
-0/7759
-0/7622

0/1612
0/0172
0/0105
0/0077

0/1983
0/0290
0/0104
0/0066

0/01199
-0/5779
-0/6131
-0/6120

-1/4323
-1/0262
-0/9386
-0/9124

0
3
6
9

با توجه به نتایج نشان داده شده در جدولهای  1و  2نتیجه می شود که
با افزایش ضریب جریمه  ،Lمقدار 𝑙𝛼 افزایش و 𝑥𝑎𝑚𝛼 کاهش مییابد .به
بیان دیگر برای مقادیر باالی  ،Lمقدار 𝑙𝛼 و 𝑥𝑎𝑚𝛼 به میانگین میل
خواهند کرد .هر چند این شرایط میتواند سیستم حلقه بسته را از یک
میرایی تقریبا ثابت برخوردار کند ،چگالی میرایی باالتر را تخریب کند.
حال جدول  1را در نظر بگیرید ،وقتی مقدار  Lاز سه به شش تغییر
میکند مالحظه میشود که مقدارهای 𝑥𝑎𝑚𝛼 ،گشتاور مرتبه دوم از 𝑙𝛼
و گشتاور مرتبه دوم از میانگین بهبود مییابند؛ وقتی  Lاز شش به نه
تغییر میکند ،وضعیت 𝑥𝑎𝑚𝛼 خراب می شود .لذا بر اساس برازندگی
پرتو ،ضریب جریمه مناسب  Lمیتواند عدد شش انتخاب شود .لذا،
کنترلکننده متناظر با ضریب جریمه شش به عنوان کنترل کننده
مناسب برای دستیابی به عملکرد مقاوم سیستم کنترل POD-RD
آزمایشی پیشنهاد میشود.

 -6نتیجه

شکل  :15تحلیل مقاومت نسبت به توزیع تاخیر یکنواخت در شبکه
بر مبنای جواب حاصل از توزیع نرمال
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در این مقاله ،عملکرد سیستم کنترل میرایی نوسان توان در برابر
تأخیرهای تصادفی فیدبک با روش برنامهریزی تأخیری سیگنال کنترلی
بهتر شد .یک روش تحلیل تصادفی با ابزار مقدار ویژه برای چالش
تأخیرهای ارتباط شبکهای ارائه شد .مشابهسازی مونتکارلو نشان داد
سیستم کنترل  POD-RDخطی پیشنهادی نسبت به تأخیرهای تصادفی
عملکرد مقاوم دارد .کارآمدی روش به همراه شبیهسازی غیر خطی در
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