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 با در نظر گرفتن نامعینی تأخیرWAMS  مبتنی برSVC طراحی کنترلکننده مقاوم
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 از طريق اندازهگیری سیگنال راه دور از سراسر سیستم قدرت و ارسال آنها توسط خطوط،)WAMS(  سیستم اندازهگیری محدوده وسیع:چكی ده
 يکي از مسائل مهم وجود تأخیری زماني در. باعث میراسازی مؤثر نوسانات بین ناحیهای ميشود،)WAC( مخابراتي به کنترلکننده محدوده وسیع
. در میراسازی نوسانات بین ناحیهای اختالل ايجااد کنادWAC  است که ميتواند در عملکرد کنترليWAC انتقال سیگنالهای اندازهگیریشده به
. اطمینان حاصال شاودWAC  درنظرگرفتن تأخیر زماني در مرحله طراحي کنترلکننده است تا از عملکرد مؤثر،يکي از راههای غلبه بر اين مشکل
) جهت مدلسازی تأخیر زماني پیشنهادLFT(  استفاده از تقريب پاد و تبديل کسری خطي،در اين مطالعه با توجه به خاصیت نامعیني تأخیر زماني
 نتاايج حاصال از شابیهساازی در ياک. استفاده شده استLMI  و تبديل مسئله بهH∞  از روش حساسیت مرکبWAC شده و در مرحله طراحي
 در گساتره وسایعي از دامناه تغییارات،SVC  طراحيشده جهت اعمال سیگنال پايدارساز بهWAC  باسه نشان ميدهد که16- ماشینه41 سیستم
.تأخیر زماني عملکرد مقاومي جهت میرايي نوسانات حاصل از اغتشاش از خود نشان ميدهد
)WAC(  کنترلکننده محدوده وسیع،SVC ، کنترل مقاوم، تأخیر زماني نامعین، نوسانات مد بینناحیهای:واژههای کلیدی
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Abstract: Wide area measurement system (WAMS) prepares and transmits the measured remote signals of a whole power system to
wide area controller (WAC) to achieve an effective inter-area oscillations damping. One of the main issue is the existence of transfer
time delay in WAC input signals which can degrade the damping performance of WAC. One way to overcome this problem is to
consider time delay in the controller design procedure to ensure effective control of WAC. In this paper, time delays are modeled by
padé approximations and the time delay uncertainty is described by linear fractional transformations (LFT). The synthesis of the
WAC is defined as a problem of H∞ mixed sensitivity control and is resolved by the linear matrix inequality (LMI) approach. The
simulation results on 16-machine 68-bus system show that the WAC designed to provide a supplementary control signal of SVC, has
satisfactory performance in a wide range of time delay.
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 -1مقدمه
با توسعه سیستمهای قدرت بههم پیوسته در جهان ،احتمال بهه ججهود
آمدن اغتشاشات محدجده جسیع بیشتر میشود [ .]1-2این اغتشاشهات
عالجه بر کاهش میرایی نوسانات بین ناحیهای میتواند منجر به انفصال
سیستم قدرت ج یا خاموشیهای گسترده شود .بههطهورک ی راه عم هی
مقاب ه با اینگونه اغتشاشات ،استفاده از ادجاتی در سیستم قدرت اسه
که توانایی تغییر توان انتقالی را دارند ،بدجن اینکه بهه محهدجدی ههای
بهرهبرداری پرهزینه یا به تقوی انتقال توان نیازی داشهته باشهند [.]3
ازآنجاییکه سیستمهای اندازهگیهری مح هی توانهایی دقیهق تشه یص
اغتشاشات جه میراسازی نوسانات را ندارند ،در دهه اخیر جه غ به
بر این مسئ ه ج افزایش پایداری سیستمهای قدرت ،استفاده از سیستم
اندازهگیری محدجده جسیع مبتنی بر جاحد اندازهگیهری فهازجر ()PMU
سنکرجنشده بهجسهی ه سیسهتم موقعیه یهاب جههانی بهرای طراحهی
کنترلکنندههای محدجده جسیع ( )WACبا هدف ایجاد سهیگنالههای
پایدارساز اضافی پیشنهاد شده اس [.]4-5
 WACطراحیشده با استفاده از تئوری کنترل مقاجم ،برای پایدارساز
سیستم قدرت ( ،]6[ )PSSسیستمهای انعطافپذیر انتقال قدرت AC
( ،]7 ،3[ )FACTSابررسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی()SMES
[ ]8ج سیستمهای انتقال قدرت با بهرهگیری از خطوط ]9[ HVDC
عم کرد قابل قبولی در افزایش میرایی نوسانات از خود نشان دادهاند ج
مقاجم هر یک در برابر نامعینی ج تغییر توپولوژی سیستم بررسی شده
اس .
جبرانساز استاتیکي توان راکتیو ( )SVCيکي از سادهترين نوع از
ادوات  FACTSاست که در [ ]41با استفاده از روش حساسیت مرکاب
∞ Hبه طراحي  WACبرای آن باهدف میراياي نوساانات باینناحیاهای
پرداخته شده است .اما با بهکارگیری  WAMSو به علت تاأخیر زمااني
خطوط ارتباطي در ارسال سیگنالهای اندازهگیریشاده از فواصال دور
به  ،WACکارايي کنترلکننده در صورت ناديده گرفتن تأخیر زماني در
مرحله طراحي ،کاهش يافته و در برخي موارد حتاي باعاث ناپاياداری
سیستم قدرت ميشود [.]44-42
در [ ]49-44کنترلکنندههای پايدارساز محدوده وسیع بر اساا
جبرانسازی اثر تأخیر زماني ثابت طراحي شدهاند .اما ازآنجاکاه تاأخیر
زماني دارای ماهیتي نامعین است ممکن است باا تغییار مقادار تاأخیر
زماني از مقدار ثابت درنظرگرفتهشده در مرحله طراحي ،اثر پايدارسازی
 WACکاهش يافته و منجر به ناپايداری سیستم ميشود ].[21
در اين مقاله ،از تقريب پاد برای مدلکردن تاأخیر و باا توجاه باه
نامعین بودن تأخیر از تبديل کسری خطي ( [23] )LFTجهت توصایف
نامعیني در تأخیر زماني استفاده ميشود .همچنین جهت دستيابي به
اهداف چندگانه کاهش اثر اغتشااش ورودی بار پاساخ و جلاوگیری از
افاازايش س ایگنال کنتاارل در حرااور تااأخیر زماااني نااامعین ،از روش
حساسیت مرکب ∞ Hبرای طرح مسئله طراحي کنتارلکنناده اساتفاده
شده است .همچنین مسئله طراحي کنترلکننده طي مراحلي باه ياک
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مسئله نامعادالت ماتريسي خطي ( )LMIتبديل و با حل اين نامعاادالت
پارامترهای  WACبه دست ميآيد .اين تکنیک در يک مطالعه ماوردی
برای سیستم نمونه  41ماشینه 16 -باسه ماورد اساتفاده قارار گرفتاه
است .نتايج حاصل از تشکیل سیستم حلقه بسته و شبیهساازی نشاان
ميدهند که  WACطراحيشده با استفاده روش پیشنهادی در گساتره
وسایعي از تااأخیر زماااني کاه ممکاان اساات توساط خطااوط ارتباااطي
مورداستفاده حاصل شود ،عملکرد قابلقبولي از خود نشان ميدهد.
در بخااش دوم اي ان مقالااه بعااد از تو ایح اصااول سیسااتمهااای
اندازهگیری محدوده وسیع و مدل  SVCباه تشاريح روش مادلساازی
تأخیر زماني ناامعی ن پرداختاه شاده اسات .بخاش ساوم باه طراحاي
کنترلکننده مقاوم اختصاا يافتاه اسات .در بخاش چهاارم مطالعاه
موردی و شبیهسازی ارائه شده و سرانجام در بخش پنجم نتیجهگیاری
ارائه شده است.

 -2اصول مدلسازی سیستم
 -1-2سیستم اندازهگیری محدوده وسیع
سیستم اندازهگیری محدوده وسیع يکي از تکنولوژیهای پیشرفته است
که از دهه گذشته به علت کاربردهای فراوان در سیساتم قادرت ماورد
استفاده قرار گرفته اسات .اياده اصالي ايان سیساتم ،متمرکاز کاردن
دادههايي است که از نقاط مختلف سیستم قدرت ارسال ميشود و ايان
دادهها بهطور همزمان و همگام شده با يکديگر ،جمعآوری مايگردناد.
ازجماله کاربردهای اين سیستم ميتاوان باه تحلیال بعاد از اغتشااش
[ ،]41-44کنترل و مانیتورينگ و مديريت تاراکم زماان واقعاي [،]44
ثبت رويدادها [ ،]46شناسايي اولیاه ناپاياداری [ ،]43تخماین حالات
[ ]21و ارزيابي مدل سیستم [ ]24اشاره کرد.
ساختار کلي  WAMSبه همراه  SVCبرای میرايي نوسانات موجود
در سیستم قدرت ،که در شکل  4نشان داده شاده ،دارای اجازای زيار
هست:
 )1واحد اندازهگیری فازور ( :)PMUاین واحد با استفاده از
سیگنال سنكرونکننده ک ه غ البا از ط رف سیستم
م وقعیتی اب جه انی ( )GPSص ادر میش ود ،قادر به اندازه-
گیری فازور جریان ،فازور ولتاژ ،فرکانس و توان از قسمت-
های مختلف سیستم است [.]22 ،6
 )2متمرکزکننده اطالعات فازور ( :)PDCاین واحد اطالعات
اندازهگیری شده توسط  PMUرا از طریق تجهیزات مخابراتی
دریافت میکند و پس از انجام پردازشهای مقدماتی مانند
حذف اطالعات نامناسب ،اطالعات را به کنترلکننده
محدوده وسیع ارسال میکند [.]22
 )2کنترلکننده محدوده وسیع ( :)WACاین بخش با دریافت
اطالعات از  ،PDCسیگنال کنترلی مناسب برای ادوات
قابلکنترل مانند  SVCرا باهدف بهبود عملكرد دینامیكی
سیستم قدرت فراهم میکند.
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 SVC )4یک تولیدکننده یا جذبکننده توان راکتیو با اتصال
موازی است که خروجی آن برای مبادله جریان سلفی یا
خازنی تنظیم میشود [.]24

شكل  :2سیستم کنترل به همراه تأخیر زمانی

تأخیر زماني  باهصاورت تاابعنماايي  e sدر حاوزه الپاال
توصیف ميشود که ميتواند بهوسیله تقريب پاد مرتبه اول [ ]45به فرم
تابع :
1
s  1
2
1
s  1
2



()2
شكل  :1اجزای تشكیلدهنده

e s 

نوشته شود .با استفاده از تقریب مرتبه اجل پاد ،تأخیر  e sمیتواند
توسط معادالت :

WAMS

2
) xd   xd (t )  ud (t

 -2-2مدلسازی SVC

ساختار نوعی یک  SVCاز ترکیب موازی یک راکتور کنترلشده با
تریستور ج یک خازن ثاب تشکیل شده اس  .در یک تقریب معادل
رایج SVC ،بهصورت یک سوسپتانس متغیر مدل میشود (شکل -2
الف) .مدل دینامیکی تقریب  SVCدر شکل  -2ب نمایش داده شده
اس .



()3

) xd (t )  ud (t

4



yd 

نشان داده شود .همچنین نمودار ب وکی معادله حال مربوط به تأخیر
زمانی با استفاده از این تقریب در شکل ( )4ارائه شده اس .

شكل  :4بلوک دیاگرام تقریب مرتبه اول پاد برای تأخیر زمانی

(الف)

(ب)

شكل ( :2الف) مدل معادل ( ،SVCب) مدل دینامیكی تقریب

SVC

رابطه ( )4بیانگر مدل دينامیکي شکل  -2ب است.
bSVC  ( K r (Vref  Vcon  Vm )  bSVC ) / Tr

()4
که در این رابطه  Krضریب بهره Vref ،جلتاژ مرجع Vcon ،سیگنال کمکی
کنترلکننده Tr ،ثاب زمانی  SVCج  Vmجلتاژ باس  mاس [.]25
 -2-2مدلسازی تأخیر زمانی نامعین
با توجه به ساختار  ،WAMSتأخیر زماني به دو قسامت تقسایم شاده
که شامل تأخیر خروجي حاصل از فرآيند اندازهگیری ،همگاامساازی و
انتقال از  PMUبه کنتارلکنناده مرکازی و تاأخیر ورودی حاصال از
محاسبات سیگنال کنترل و انتقال از کنترلکننده به  SVCاسات [.]4
سیستم کنترل حلقهبسته به همراه تاأخیر زمااني در شاکل ( )9نشاان
داده شده است.
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ازآنجاييکه پارامتر تأخیر زماني  τنامعین است ،ميتواند بهصورت
)    (1  P 
()5
بیان گردد ،که  مقدار نامی  τج پارامترهای  Pج   به ترتیب
مقادیر ثاب ج متغیر در بازه [ 1ج  ]-1هستند که مقدار انحراف
ممکن تأخیر را نشان میدهد.
قاعده اصلي در مدلسازی يک سیستم نامعین جداسازی قسامت
نامعین از معین در يک اتصال پس خور و مرزبنادی مقاادير معاین از
پارامتر نامعین است .در حالت کلي يک سیستم نامعین ميتواند توسط
يک اتصال پسخور از يک ماتريس ثابت و يک ماتريس قطری به همراه
پارامترهای دينامیکي توصیف شود .اين تحقق بهعنوان تباديل کساری
خطي ( )LFTبیان ميشود [.]21
عبارت  1در شکل  4میتواند بهصورت :


()5

1

1
1 P

)     (1  P  )1  Fu (M , 
  (1  P  )  

بهعنوان یک  LFTبیان شود.
برای ماتريس ثابت
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M 12 
M 22 

()1
رابطه
() 7

M
M    11
 M 21

Fu (M ,  )  M 22  M 21 ( I  M11 ) 1 M12

سیستم قدرت K(s) ،کنترلکنندهی مورد طراحي و ) W1(sو ) W2(sبه
ترتیب فیلتر وزندهي پايینگذر جهت ترمین حذف اختالل خروجي و
فیلتر وزندهي باالگذر برای ترمین مقاومات در برابار ناامعیني مادل
سیستم ميباشند .همچنین  Bwبردار ورودی اغتشاش است [.]9

بهرقرار میشود .بها جایگزینی مقادیهر  M21 ،M12 ،M11ج  M22کهه از
مقایسه رجابط ( )5ج ( )7به دس میآید :
  P 1 
() 8
M    P 1 


  
حاصل میشود .معادله ( )5همراه با ( ،)8مطابق شکل  LFT ،5عبارت
1


را ایجاد میکند [.]27
شكل  :6نمودار بلوکی ساختار حساسیت مرکب سیستم قدرت
به همراه تأخیر زمانی

شكل  :5نمودار بلوکی تقریب مرتبه اول پاد برای تأخیر زمانی با استفاده از
 LFTعبارت نامعین ]22[ 1

 s

بلوک دياگرام نشان دادهشده در شاکل  4نمايناده تاأخیر زمااني
 eاست و ميتواند توسط معادالت :

 yN   M11 M12   u N
  4u  2 x 
 xd    M
M
   21
d
d
22  

() 9

uN   yN

y d  xd  u d

بیان گردد.
در ادامه به طراحي  WACمقاوم با در نظر گرفتن تاأخیر زمااني
نامعین ميپردازيم.

 -2طراحی  WACمقاوم با در نظر گرفتن تأخیر زمانی نامعین
در ايان بخش مسئله طاراحي کنترلکنناده محاادوده وسیااع مقااوم
بهصورت يک مسئله حساسیت مرکب باا در نظار گارفتن ناامعیني در
تأخیر ورودی و خروجي فرمولبندی مايشاود .سا س بارای طراحاي
کنترلکننده من محاسابه سااختار سیساتم حلقاه بساته از تباديل
مسئله حساسیت مرکب به فرم نامعادالت ماتريسي غیرخطي و متعاقب
آن تبديل مسئله به فرم نامعادالت ماتريسي خطي استفاده ميشود.
 -1-2طرح مسئله طراحی کنترلکننده در قالب مسئله حساسیت
مرکب
نمودار بلوکي ساختار حساسیت مرکب استاندارد بارای حاذف اخاتالل
خروجي و بهینهسازی عمل کنترلي با در نظر گرفتن تاأخیر زمااني در
ارسال سایگنال باه  WACو ارساال سایگنال پايدارسااز از  WACباه
ادوات قابلکنترل در سیستم قدرت در شکل  1نشان داده شاده اسات.
پارامترهای  Bu ،Aو  Cماتريسهای فراای حالات سیساتم حلقاه بااز

Serial no. 74

در روش حساسیت مرکب برای حداقل کاردن اثار اغتشااش روی
خروجي و بهینه کردن عمل کنترلي در محادوده فرکانساي ماوردنظر،
بايد نرم ∞ Hتابع تباديل باین اغتشااش ورودی ) w(sو خروجاي )y(s
(تابع حساسیت  )Sو تابع تبديل باین اغتشااش ورودی ) w(sو ورودی
کنترلي ) u(sحداقل شود[ .]45 ،9البته با توجه به اينکه کمینهساازی
همزمان توابع حساسیت و مکمل حساسیت ممکن نیسات باا انتخااب
فیلترهای وزندهي مناسب  W1و  W2کمینهسازی در محدوده فرکانسي
موردنظر انجام ميشود .اين مسئله حداقلسازی مايتواناد باه صاورت
رابطه ( )41خالصه شود.
()11

min KES || TWZ || 

که در اين نامعادله  γکران باالی نرم ∞ Hو  Twzنماياانگر تاابع تباديل
حلقااه بسااته از  wبااه  zاساات .دسااتي اابي بااه حاال بهینااه عموماااً
دشواریهايي را در پي دارد که موجب استفاده از کنترل ∞ Hزير بهیناه
ميّشود .در اين صورت نرم ∞ Hو  Twzاز يک مقدار مثبت  γکوچکتار
خواهد بود.
نمايش فرای حالت سیستم حلقه باز افزوده شده باا درنظرگارفتن
دينامیک سیساتم حلقاهبااز اصالي ،فیلترهاای وزندهاي  W1و  W2و
دينامیک تأخیرهای ورودی و خروجي در حالت کلي بهصورت :

()11

 x   A1 B1 B2   x 
 z    C D D   w
11
12   
   1
 y  C2 D21 D22   u 

بیان میشود که  xبردار متغیرهای حال افزجدهشده w ،جرجدی
اغتشاش u ،جرجدی کنهترل y ،خرججی اندازهگیریشده ج  zخرججی
تنظیمشده میباشند.
برای توصیف تأخیر از مدل ارائهشده در شکل  4استفاده ميشود.
همچنین ،برای سهولت و بدون از کلیت مو وع ،فار يکساان باودن
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مقدار نامي و گستره نامعیني تأخیر ورودی و خروجاي در نظار گرفتاه
شده است.
سیگنالهای uN2 ،yd1 ، ud1و  yN1بارای مادل تاأخیر خروجاي و
سیگنالهای  uN2 ،yd2 ،ud2و  yN2برای تاأخیر ورودی در نظار گرفتاه
شده است .بهاينترتیب با توجه به معادله رابطه  3و شکل(  )4ميتاوان
رابطه ( )42را استنتاج نمود.
  
 xdi   2M 22 M 21 4M 22   xdi 
 y Ni    2M 21 M 11 4M 12  u Ni 
 
  
0  1  udi 
 ydi   1
 

()42

که در رابطه فوق i=1برای تأخیر خروجاي و  i=2بارای تاأخیر ورودی
است .بهاينترتیب  up = yd2 ،yp = ud1و ورودی و خروجي کنترلکننده
به ترتیب  yd1و  ud2ميباشند.
با توجه به شکل  1و با در نظر گرفتن معادله حالت سیستم حلقه
باز قدرت بهصورت رابطه زير بیان ميگردد:

()18

x   xo1 xw1 xx 2 xd1 xd 2 

()19

Z 
Z  1 
Z2 

T

y  yd 1

()21

u  ud 2

()21


0
0 
0
Bw 2 

 2 M 22 0 
0
 2 M 22 
Bu

()22

0

()23

y p  Cxo1
معادالت حالت فیلترهای وزندهي  W1و  W2بهصورت :

xw1  Aw1 xw1  Bw1 y p

()45

z1  Cw1 xw1  Dw1 y p

ج

z2  Cw2 xw2  Dw2u p

بیان ميگردد .همچنین با در نظار گارفتن ناامعینيهاای تاأخیر
ورودی و خروجي در مدل  LFTباا   1و  ،  2مايتاوان رواباط کلاي
سیستم حلقهباز افزودهشده را بهصورت:
Qx 2   x 


0 
 w 

 u 
0


0  u N 1 


M 11 
 u N 2 

Q x1

B2

0

D12

0

D22

M 11

0

0

4 M 12

  
B1
 A1
 x 
C
 z 
D
1
11



 y   C 2 D21

 y N1 
Q N 1 0


Q
 yN2 
 N2 0



ج
()17
بیان کرد .در رابطه ()16

Serial no. 74

()25
()26

xw2  Aw2 xw2  Bw2u p

()15

()41

()24

u N 1 
 yN 1 
   
u N 2 
 yN 2 

()27

()28

()29
()31

0
Aw 2
0
0

 Bw 
  Bu 
 


0
 
 0 
B1  0  B2    Bw 2 
 


0 
 0 
0 
 4M 
 
 22 

xol  A xol  Bw w  Bu u p

()49

0

0
 A

B
C
A
w1
 w1
A1   0
0

 4M 22C 0
 0
0


0 

0 Dw2 
0

0

Cw1

0 Cw2

 Dw1C
C1  
 0

]C2 [C 0 0 1 0
 0 
D12  

  Dw 2 

D11  D12  D22  0
0 
0 
0 
0 




Qx1   0  Qx 2   0 




 M 21 
0 
0 
M 


 21 

QN1   4M12C 0 0  2M12 0
QN1   4M12C 0 0  2M12 0

اکنون مطابق شکل  4کل نامعیني سیستم در يک بلاوک نماايش
داده شده و کنتارلکنناده نیاز باا توجاه باه اياده  LFTنماايش داده
ميشود .در ادامه با توجه به هدف مسئله که طراحي کنترلکننده با در
نظر گرفتن نامعیني است پیکربندی شکل ( )6که برای طراحي مناسب
است در نظر گرفته ميشود .بهاينترتیب:
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()31

)N  Fu ( P, 

()32

 1 0 


 0  2 

ج با توجه به رجابط  16الی 31تحقق فضای حال فرآیند تعمیمیافته
بهصورت :
()33

B2 

D12 
D22 

B1
D11
D21

 A1

C1
C
 2

اس  .همچنین با توجه شکل ()8
()34
z  Fl ( N , K )w
است .همانطاور کاه قبالً اشاره شد کنترلکننده بهیناه ∞ Hباياد باه-
گونهای طراحي شود که نرم بينهايت تابع تبديل حلقه بسته :
) Twz  Fl ( N , K
()35
کمیناااه شاااود و يااا در مسااائله زياار بهیناااه  || Twz ||  باشاااد.

برای حل اين مسئله و يافتن پاسخ راهحلهای مختلفي پیشانهاد شاده
است کاه هارکادام مازاياا و معاايب و شراياط کااربرد وياژهای دارناد
[ .]91 ،21 ،9در اين مقاله با توجه به ويژگيهاای مسائله ماوردنظر از
کاربرد لم حقیقي کراندار و از روشي استفاده شده است کاه نخساتین
بار در [ ]91معرفي شده اسات .اساا ايان روش بار تباديل مسائله
طراحي کنترلکننده ∞ Hبه يک مسئله  LMIاست.

شكل  :8ساختار عمومی  N Kبرای طراحی کنترلکننده

-2-2

تبدیل مسئله طراحی کنترلکننده به LMI

در اين مرحله بخش نهايي و اصلي روناد اساتفادهشاده بارای طراحاي
کنترلکننده مقاوم تشريح ميشود .بارای اساتفاده از روش مبتناي بار
 LMIالزم است نمايش فرای حالات معاادل تاابع تباديل حلقاه بساته Twz
محاسبه شود .درصورتيکه نماايش فراای حالات کنتارلکنناده  Kباه
صورت :
xk  Ak xk  Bk yd 1

()36

ud 2  Ck xk  Dk y12

در نظر گرفته شود ،با کمی تالش ج جاگذاری معادالت  16الی  27ج
 36میتوان معادله فضای حال سیستم ح قه بسته را بهصورت :


x cl  Acl  Bcl w

()37

z  Ccl  Dcl w

به دس آجرد که :
()38

 A1  B2 Dk C2 B2Ck 
A1  

Bk C2
Ak 


()39

B 
Bcl   1 
0 

()41

Ccl  C1  D12 Dk C2 D12Ck 

ج
()41

Dcl  D11  D12 Dk D21  0

بهاينترتیب تابع تبديل حلقه بسته از  wبه  zاز رابطه :
()42
شكل  :2ساختار کلی سیستم در قالب  LFTبرای طراحی کنترلکننده

Serial no. 74

Twz (s)  Ccl (sl  Acl )1 Bcl  Dcl

باه دسات آياد .الزم است تاوجه شود که متغیرهای حالت سیستم
حلقهبسته شامل متغیرهای حالت حلقه باز طبق رابطه ( )46و
متغیرهای حالت کنترلکننده يعني  xkميباشند.
عالوه بر دستيابي به هدف  || Twz ||  الزم اسات در سیساتم
قدرت قطبهای حلقهبسته بهگوناهای جاياابي شاوند کاه میارا شادن
نوسانات پاسخ در  41الي  44ثانیه ترمین شاود .باهعباارتديگار الزم
است کنترلکننده  Kبهگونهای طراحي شود که:
|| Twz ||   -1
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 -2قطبهای ح قه بسته در محدجده  Dاز صفحه م ت ط قرار
بگیرد.
محدوده  Dبر اسا

حاداقل نسابت میراياي قابالقباول   minو

ارتباط آن با زاويه داخلي محدوده يعني رابطه

1 

2

 min  cosمشخص

ميشود.
مراحل کامل تباديل مسائله باه ياک مسائله  LMIو حال آن در
[ ]91 ,41 ,9تشريح شاده اسات .نشاان داده شاد کاه برقاراری قیاد
 Twz   معااادل يااافتن  X   X 1  0اساات کااه در نامعادلااه
ماتريسي :

()43

X CclT 

DclT   0
I 


Bcl
I
Dcl

 X  Acl  X T Acl

BclT


Ccl X 


صدق کند .همچنین قید دیگر مسئ ه که معادل قرارگرفته قطبهای
ح قهبسته در محدجده  Dمفرجض اسه  ،معهادل اسه باججود
 X D  X D 1  0که در نامعادله ماتریسی :
()44

cos ( Acl X D  X D AclT ) 
0
sin  ( X D AclT  Acl X D ) 

) sin  ( Acl X D  X D AclT

T
) cos ( X D Acl  Acl X D

صدق کند .بنابراین در صورتی مسئ ه طراحی کنترلکننده جواب دارد
که هر دج نامعادله ماتریسی ( )43ج ( )44حل داشته باشند .این دج
نامساجی تنها در صورتی نسب به  XDج  X همزمان کوژ اس که
 X  X D  X باشد.
با توجه به اينکه نامساویهای ماتريسي فوق شامل عوامل اربي
مانند  Xو  Aclهستند به طوریکاه هام  Xو هام  Aclباه پارامترهاای
کنترلکننده مربوط ميباشند اين نامساویهای ماتريسي نسبت باه X
خطي نیستند .هرچند برای حل نامساویهای ماتريسي خطي در حاال
حا ر ابزارهای محاسباتي مناسبي مانناد [ ]26وجاود دارد ولاي حال
نامساویهای ماتريسي غیرخطاي دشاوار اسات .لاذا در ايان مقالاه باا

Serial no. 74

استفاده از تغییر متغیر مناسب بارای کنتارلکنناده بار اساا روش
تشريحشده در میمه  2نامساویهای ( )59و ( )55خطي ميشوند.

 -4مطالعه موردی و شبیهسازی
کارايي روش پیشنهادی در يک سیستم تسات نموناه  41ماشاینه16-
باسه که در شکل  3نشان داده شده است ،ماورد ارزياابي قارار گرفتاه
است .نتايج حاصل از آنالیز مدال بر روی سیستم موردمطالعه در جدول
 4قابل مشاهده است و نشان ميدهد کاه سیساتم موردمطالعاه دارای
چهار مد بینناحیهای بحراني با فرکانسهای بین  1/4تاا 4هرتاز اسات
لذا نیاز به طراحي  WACجهت ايجاد سیگنال کنترل ا اافي در SVC
برای افزايش میرايي نوسانات حاصل از چهار مد بینناحیهای حس مي-
شود.
در اين مطالعه از روش پسماند جهت انتخااب باا  44باهعناوان
مناسبترين محل برای نصب  SVCاساتفاده شاده اسات ( امیمه.)4
همچنین توان حقیقي خطوط  46-41 ،44-49و  52-44با استفاده از
بررسي باالترين مقدار مشاهدهپذيری هر يک از خطوط باه ازای  5ماد
بینناحیهای باهعنوان سیگنال پس خور کنتارلکنناده در نظار گرفتاه
شدهاند .مرتبه کنترل کننده هايي که با استفاده از روشهای مبتني بار
∞ Hطراحي ميشوند حداقل به تعداد مرتبه سیستم حلقه بااز اسات و
ازآنجاکاه در ايان مااورد مرتباه سیساتم بااه هماراه  491 ،SVCاساات
بنابرايان باارای سااادهتار شاادن طراحاي و جلاوگیری از پیچیادگي
کنترلکننده نهايي از روش برش متاوازن [ ]9کاه يکاي از اناواع روش
کاهش مرتبه است استفاده شده و مرتبه سیستم به  41کااهش يافتاه
است .تو یحات بیشتر در مورد مطالاب ماذکور در مرجاع [ ]41ارائاه
شده است.
جدول  : 1مدهای بینناحیهای سیستم موردمطالعه
شماره
مد

مقدار جیژه

  j

فرکانس
()Hz

نسب میرایی


 2 2

1

1/195±j2/41

1/38

1/139

2

1/125±j3/48

1/55

1/117

3

1/157±j3/82

1/61

1/141

4

1/211±j5/12

1/81

1/141
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شكل  : 9سیستم  16ماشینه  68باسه موردمطالعه

 -1-4شبیهسازی و طراحی کنترلکننده با نادیده گرفتن اثر تأخیر
زمانی
يکي از ملزومات طراحي کنتارلکنناده باا اساتفاده از روش حساسات
مرکب ∞ ،Hانتخاب توابع وزندهي ) W1(sو ) W2(sاسات .باا توجاه باه
اينکه اغتشاش معموالً فرکاانس پاايین اسات اگار بازر تارين مقادار
اسااتثنايي  Sدر فرکااانسهااای پااايین کوچااک شااود توانااايي سیسااتم
حلقهبسته در حذف اغتشاش بهبود مييابد .بنابراين ) W1(sيک فیلتار
پايینگذر انتخاب ميشود که پهنای باند آن باا توجاه باه پهناای باناد
اغتشاش اختیار مي شود .همچنین ) W2(sکاه بار روناد کمیناهساازی
سیگنال کنترل مؤثر است ،بهصورت يک فیلتر باالگذر انتخاب ميشود.
پهنای باند اين فیلتر بار اساا پهناای باناد مطلاوب بارای سیساتم
حلقه بسته تعیین مي شود .در تعیین ايان وزنهاا عاالوه بار توجاه باه
طبیعت فیزيکي مسئله از سعي و خطای مبتناي بار شابیهساازی نیاز
استفاده شده است توابع وزني در مورد سیستم موردمطالعه بهصورت :
()54

65s
s  65

W2 ( s ) 

50
s  50

جهت بررسي عملکرد  WACطراحيشده ،آن را باا هادف اعماال
سیگنال کمکي  ،SVCبه سیستم اعمال کارده و سیساتم حلقاه بساته
تشکیل شده است .جدول  2تأثیر  WACروی افازايش نسابت میراياي
مدهای بینناحیهای را نشاان مايدهاد .شاکل  41پاساخ اربه تاوان
حقیقي خط  11-14که از خطوط مهام و اساتراتژيک سیساتم قادرت
موردمطالعه هست را نشان ميدهد .اغتشاش ربه باه تاوان مکاانیکي
ژنراتور  1اعمال شده است.
جدول  :2نسبت میرایی و فرکانس مدهای بینناحیهای در شرایط وجود و عدم
وجود WAC
شماره مد

بدون کنترلکننده

کنترلکننده محدوده وسیع
ζ

)f(Hz

ζ

)f(Hz

مد1

1/38

1/139

1/36

1/22

مد2

1/55

1/117

1/55

1/39

مد3

1/61

1/141

1/61

1/1

مد4

1/81

1/141

1/81

1/181

W1 ( s) 

انتخاب شدهاند .در اين قسمت با اين فر کاه مقادار تاأخیر زمااني
سیستم  WAMSبسیار ناچیز اسات و باه نحاویکاه عملکارد  WACرا
تحت تأثیر قرار نميدهد ،به طراحي کنترلکنناده پرداختاه مايشاود.
پس از تبديل مسئله باه ياک مسائله  LMIطراحاي  WACباا کماک
جعبهابزار کنترل مقاوم و جعبهابزار  LMIنارمافازار  ،MATLABانجاام
شده است [.]26
شكل  :11پاسخ دینامیكی خط  61-61به تغییر توان مكانیكی
ژنراتور 1
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 -2-4مقایسه عملكرد سیستم اندازهگیری محدوده وسیع ( )WAMSبا
سیستم اندازهگیری محلی در میرایی نوسانات
به علت وسیع بودن سیستمهای قدرت وسايل اندازهگیری محلي که به
دريافت سیگنال از خط يا با نزديک  SVCميپردازند قادر به پايش و
تشخیص دقیق خطاها و مدهای نوساني مخصوصاً مدهای بینناحیاهای
نخواهند باود .امروزه  WAMSبه علات پوشاش معاياب دساتگاههاای
اندازهگیری محلي ،جايگزين خوبي به حساب مايآيناد .جهات ارزياابي
تأثیر سیستمهای اندازهگیری ،کنتارلکنناده محلاي مبتناي بار تاوان
حقیقي خاط  41-44باهعناوان سایگنال انادازهگیاری ورودی محلاي
طراحي شده و با  WACمقايسه شده اسات .شاکل  44میازان تاأثیر و
عملکرد هر کنترلکننده را در میرايي نوسانات و مقاوم باودن در برابار
اغتشاش نشان ميدهند.

شكل  :12پاسخ دینامیكی خط  61-61به تغییر توان مكانیكی ژنراتور 6

همان طور که از شکل  42مشاهده ميشود سیستم به ازای تاأخیر
411میليثانیه پايدار بوده و در برابر تأخیر زماني  461میليثانیه به باال
ناپايدار خواهد شد.
 -4-4طراحی کنترلکننده با در نظر گرفتن نامعینی تأخیر زمانی
اطالعات راه دور

شكل  :11پاسخ دینامیكی خط  61-61به تغییر توان مكانیكی ژنراتور  6در
حضور  WACو کنترلکننده محلی ()LC

با دو فر استفاده از خط ارتباطي فیبر نوری جهت انتقال اطالعاات و
يکسان بودن مدت تأخیر زماني بین لحظاه انادازهگیاری اطالعاات تاا
اعمال به  )τ1( WACو همچنین بین لحظه خروج سیگنال کنترلاي تاا
وسیله تحت کنترل ( ،)τ2مقدار تاأخیر هاار قسامت باین  1تااا 211
میليثانیه در نظر گرفته شده است .با توجه به رابطاه ( )5پارامترهاای


تااأخیر زماااني نااامعین بااهصااورت  P i  1 ،  i   1.1و  i  0.1

برای i=1,2است.

همانطور که از شکل  44مشخص است استفاده از  WAMSمنجر
به افزايش قابل توجه میرايي نوسانات بینناحیهای و نوسانات حاصال از
اغتشاش ،نسبت به سیستم اندازهگیری محلي ميشود.
 -2-4بررسی تأثیر اثر تأخیر زمانی بر عملكرد WAC
در  ،WAMSاطالعات اندازهگیاریشاده توساط  PMUاز طرياق خاط
ارتباطي به کنترل  WACو از کنترلکننده نیز به  SVCارسال ميشود.
متناسب با نوع وسیله ارتبااطي و فاصاله انتقاال اطالعاات تاأخیری از
لحظه اندازهگیری اطالعات تا رسیدن به  SVCباه وجاود مايآياد .در
قسمتهای قبل  WACبا فار صافر باودن تاأخیر زمااني اطالعاات
طراحي شدند .اثر تأخیر زماني اطالعات راه دور بهوسایله شابیهساازی
خطي در نرمافزار  MATLABبررسي شده است .شکل  42پاساخ خاط
 11-14را به تغییر توان مکانیکي ورودی ژنراتور  1در حالتي که تأخیر
زماني در مرحله طراحي  WACدر نظر گرفته نشده است ،نشاان ماي-
دهد.

مرتبه  WACطراحيشده با روش طراحي مذکور برابر با مرتبه 44
است که با استفاده از روش برش متوازن WAC ،به مرتباه  44کااهش
يافته که پاسخ فرکانسي  WACمرتبه اصلي و کااهش مرتباه يافتاه در
شکل  49نشان داده شده است .عملکرد  WACبرای تأخیرهای مختلف
زماني که تحت اغتشاش ربه قارار گرفتاه اسات ،در شاکل  45آورده
شده است.

شكل  :12پاسخ فرکانسی  WACمرتبه کامل و کاهش مرتبه یافته
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 -2-1-4-4مقاوم بودن  WACدر برابر تغییر توان انتقالی بین نواحی
سیستم

شكل  :14پاسخ دینامیكی خط  61-61به تغییر توان مكانیكی ژنراتور

با تغییر توان حقیقي انتقالي بین نواحي  2و  4در سیستم موردمطالعه
(شکل  ، )3مقاوم بودن  WACطراحيشده در برابر نقطه کاری سیستم
قدرت با در نظر گرفتن تأخیر زماني  911میليثانیه مورد بررسي قرار
گرفته است .نتايج شبیهسازی در شکل  41نشان داده شده اسات .باا
توجه به شبیهسازیها که در بخش  5صورت پذيرفت مالحظه ميگردد
که استفاده از  WACبا توجه به در نظر گرفتن نامعیني تأخیر زمااني و
عملکرد حذف اغتشاش در روند طراحي و مقاوم بودن آن در برابر تغییر
توان انتقالي بین نواحي سیستم باعث میرا شدن نوسانات گردياده کاه
اين ناشي از طراحي مناسب کنترلکننده در بخش  9است.

با توجه به شکل  WAC ،45در گساتره تاأخیر زمااني باین  1تاا
 511میليثانیه که در مرحله طراحي در نظر گفته شاد دارای میراياي
کنندگي قابل قبولي است.
 -4-5-5بررسی مقاوم بودن

WAC

در این مطالعه به مقاجم بودن  WACدر برابر اغتشاشات ناشی از حذف
خط ج تغییر توان انتقالی بین نواحی سیستم میپردازیم.
 1-1-4-4مقاوم بودن  WACدر برابر حذف خط
جهت ارزيابي عملکرد کنترلکننده محدوده وسیع طراحي شده در برابر
تغییر ساختار و توپولاوژی سیساتم ،خاط باین باا  46-53کاه در
شرايط نرمال  911مگاوات توان انتقال ميدهد حذف گرديد .شکل 44
پاسخ خط  11-14را در برابر تغییر توان مکانیکي ورودی ژنراتاور  1باا
در نظر گرفتن تأخیر زماني  911میليثانیه نشان ميدهد .اساتفاده از
 WACبا توجه به در نظر گرفتن نامعیني تأخیر زماني و عملکرد حذف
اغتشاش در روند طراحي باعث میرا شدن نوسانات در کمتر از  41ثانیه
شده است.

شكل  :16پاسخ دینامیكی خط  61-61به تغییر توان مكانیكی ژنراتور  6در
برابر افزایش توان انتقالی بین نواحی  2و 5

 -5نتیجهگیری
در اين مطالعه ،روش طراحاي کنتارل میراسااز سیساتم قادرت باا در
نظرگرفتن تأخیر زماني در رسیدن سیگنال پس خور از نقاط دوردسات
در سیستم اندازهگیری محدوده وسایع ( )WAMSتشاريح شاد .بارای
مدلسازی تأخیر زماني نامعین از تقريب پاد و سااختار  LFTپیشانهاد
شده است .طراحي کنترلکننده با استراتژی حساسیت مرکب بهمنظور
کاهش اثر اغتشاش در خروجي و دستيابي باه ياک سایگنال کنتارل
کوچک انجام شده است .با توجه به مزاياای محاساباتي ،رونادی بارای
تبديل و حل مسئله با تکنیک  LMIاستفاده شده است .همانطاور کاه
بر اسا مراحل طراحي و تئوریهای استفادهشده انتظار مايرود ايان
روش عملکرد خوبي در حذف اغتشاش در حرور تأخیر زماني ناامعین
دارد .اين مو وع در يک مطالعه موردی و باا انجاام شابیهساازیهاای
مختلف تأيید شده است.
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جدول  :2مقادیر نرمالیزهشده پسماند به ازای  4مد بینناحیهای
پسماند
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()49

اگر ماتريسهای Mو  Nدارای رتبه سطری کامل باشند ،هماواره
ميتوان ماتريسهای کنترلکننده يعني  Ck ، Bk ،Akو  Dkرا با توجه به
ماتريسهای ̂ R ،N ،M ، D̂ ، Ĉ ، B̂ ، Aو  Sمحاسبه کرد.
T
با پیش و پس رب کردن نامعادله  X>0به ترتیب در   2و
  2و همچنین با پیش و پس رب کردن نامعادله ( )59به ترتیب در
)  diag (T2 , I , Iو )  diag (2 , I , Iو اعمال تغییر متغیرهای مناسب با
استفاده از روابط ( )56نامعادالت ماتريس خطي :
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ضمیمه :2خطیسازی نامعادالت ماتریسی
بهمنظور خطايساازی نامعاادالت ماتريساي ( )59و ( )55متغیرهاای
کنترلکننده بهصورت مني برحسب ماتريس  Xبیان ميشوند .به اين
منظور  Xو X -1بهصورت :
()46

M
R
X 

T
M
U



()47

S N 
X 1   T

N V 

ج تفکیههک مههیشههوند .بهها تعریههف مههاتریسهههای
I S 
2  
T 
0 M 

MN T  I  RS

R

I

M 0 
T

 1  ج

اتحهههاد  X 2  1برقهههرار اسه ه  .متغیرههههای

کنترلکننده جدید بهصورت :
()48

ˆ  C T Bˆ T
 AT S  SA  BC
2
2
ˆ
C1  D12 DC
2

 22  


به طريق مشابه با پیش و پس ارب کاردن نامسااوی ( )55باه-
ترتیب در  T2و   2و با استفاده از تغییر متغیرهای مناسب با توجاه
به روابط ( )54نامعادله ماتريسي خطي ( )49حاصل ميشود
cos (  T ) 
0
sin  (  T ) 

()53

) sin  (  T

T
)cos (  

که در اين رابطه :

()54

ˆ 
A  B2 DD
21

ˆ
SA  BC2 

ˆ AR  B2C

ˆA


Aˆ  NAk M T  NBk C2 R  SB2Ck M T  S ( A  B2 Dk C2 )R

اکنون ميتوان دستگاه نامعادالت ماتريسي خطي متشکل از (،)53

Bˆ  NBk  SB2 Dk

( )41و ( )44را حل کرد و مااتريسهاای ̂ R ، D̂ ، Ĉ ، B̂ ، Aو  Sرا
به دست آورد .با معلوم شدن اين شش ماتريس و به دنبال آنها تعیین
ماتريسهای  Mو  Nاز رابطه ( )56ميتوان از حل دساتگاه معاادالت
خطي ( )54ماتريسهاای کنتارلکنناده يعناي  Ck ، Bk ، Akو  Dkرا
به دست آورد [ 9و .]41

Cˆ  Ck M T  Dk C2 R
Dˆ  Dk

تعریف میشوند .با توجه به رجابط ( )46ج ( )47ج رابطه
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