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 نامعین سی ستمهای قدرت بر ا ساس رویکرد نگا شت2( پلیتاپیکLPV) 1متغیر- در این مقاله رو شی نوین برای مدل سازی خطی پارامتر:چکیده
 ابتدا با خطیسازی معادالت سیستم حول مجموعه نقاطی.) ارائه شده استPCA( 4) بر پایه الگوریتم تحلیل مولفههای اصلیPSM( 3مجموعه پارامتر
 تعداد مدلهای خطی،PCA  برپایه الگوریتمPSM  سخخ ب با بهکارریری تکنیک، اولیه تولید میشخخودLPV  یک مدل،از پاسخخگ رارای دینامیکی
، برای پو شش اثرات غیرخطی سی ستم و همچنین خطاهای نا شی از کاهش مدلها.کاهشیافته و یک مدل پلیتاپیک کاهشیافته شکل میریرد
 یک کنترلکننده جایابی قطب مقاوم طراحی میشخخود تا قطبهای مدل پلیتاپیک.برای هر یک از مدلها مقداری نامعینی در نظر ررفته میشخخود
 یک شرط کافی. بهطوریکه سیستم از ضریب میرایی مناسبی برخوردار شود،( قرار دهدLMI) 5کاهشیافته را در یک ناحیه نامعادله ماتریسی خطی
 جهت طراحی یک، کنترلکننده پیشنهادی، در انتها. در برابر نامعینیها نیز ارائه میشود،بهمنظور تضمین پایداری مجانبی برای سیستم حلقه بسته
 رایج ا ستانداردPSS  و نتایج آن با پا سگ.ما شینه ا ستفاده و شبیه سازی می شود-ما شینه و نیز در شرایط چند- برای یک سی ستم قدرت تکPSS
. نتایج شبیهسازی رفتار مقاوم کنترلکننده پیشنهادی را در شرایط مختلف بهرهبرداری و در برابر خطاهای متفاوت نشان میدهد.مقایسه میشود
.LMI  نواحی،PCA  الگوریتم،LPV  مدلسازی، پایدارساز سیستم قدرت:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper presents a new methodology for uncertain polytopic linear parameter-varying (LPV) modeling of power systems
based on parameter set mapping (PSM) with principle component analysis (PCA). At first, an LPV representation of the system
dynamics is generated by linearization of its usual differential-algebraic equations about the transient operating points. Then, the PCAbased PSM algorithm is used to reduce the number of models and generate a reduced polytopic LPV model. Because of the system
nonlinearity and approximations of model reduction, some uncertainties are considered for each model. A robust pole placement
controller is designed to assign the poles of polytopic model in a linear matrix inequality (LMI) region such that the response of the
system has a proper damping ratio. A sufficient condition is also proposed to guarantee the asymptotic stability of the closed loop
model against the uncertainties. Finally, the proposed controller is synthesized as a power system stabilizer (PSS). It is considered for
a single-machine power system and then it is simulated in multi-machine case and compared its performance with a tuned standard
conventional PSS and other cases of the controller. The results show the robust performance of the proposed controller especially in
different operation conditions and faults.
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 -1مقدمه
تاکنون و بهویژه در سخخخالهای اخیر ،بسخخخیاری از تئوریهای مدل
سخخازی ،کنترلی و نیز روشهای بهینهسخخازی در حل مسخخائل مختلف
سی ستمهای قدرت به کار ررفته شدهاند ،نظیر تئوری کنترلکنندههای
تطبیقی ،مقاوم ،تئوری بازی ،6الگوریتمهای هو شمند ،مدل پیشبین 7و
جدولبندی بهره ،]7-77[ 8اما در این مقاله سخخخعی بر آن اسخخخت تا
مدلسخخخازی  LPVبا درنظرریری نامعینی در رئوس بهمنظور کنترل
سیستمهای قدرت بهکاررفته شود.
کارایی باالی سی ستمهای خطی در تو سعه مفاهیم کنترلی سبب
شخخخده اسخخخت که محققین به دنبال روش هایی باشخخخند که بتوانند
سیستمهای غیرخطی و پیچیده را به نحوی در قالب سیستمهای خطی
مدل ن مای ند .به همین ج هت ت ما یل ز یادی در به کارریری مدل های
هایبرید LPV ،و پلیتاپیک به وجود آمده است .ساخت یک مدل خطی
پلیتاپیک برا ساس  ،LPVمیتواند راهحلی برای غلبه بر اختالالت وارده
از اثرات غیرخطی ناشخخخی از تغییرات نقاط کار ،نامعینی پارامترها و یا
وقوع خطاهای احتمالی با شد .م سئله پایداری سی ستمهای پلیتاپیک
هنوز یکی از موضخخوعات مورد بحث میباشخخد[ ]72-71 ،4و تحقیقات
زیادی روی پایداری این سی ستمها از طریق سوئیچ بین کنترلکنندهها
متمرکز شده است[.]71-24
در مرجع [ ، ]27مروری کامل از نتایج عملی کنترل  LPVصخخورت
پایرفته است و چندین روش طراحی کنترلکننده  LPVمورد بررسی و
مقای سه قرار ررفته ا ست .این روشها شامل پلیتاپیک ،تبدیل ک سری
خطی ( 9)LFTو روشهای مبتنی بر خانهبندی 10میباشد و نشان داده
شخخده اسخخت که چگونه میتوان در هر یک از این روشها طراحی را بر
اسخخخاس  LMIانجام داد .مدلهای  LPVمدلهایی در فضخخخای حالت
هسخخختند که دارای ماتریبهایی وابسخخخته به پارامترهای متغیر با زمان
میبا شند .دینامیک آنها خطی ا ست ولی نه خطی ثابت و بدون تغییر
[ .]22در حقیقت ،مدل  LPVیک سخیسختم غیرخطی ،میتواند خواص
غیرخطی آن را با تغییر پارامتر ها توصخخخیف ن ما ید .این ن گاه ،راه حل
سادهای را برای نمایش سی ستمها ،علیالخ صوص هنگامیکه تغییرات
سی ستم واب سته به متغیرهای حالت با شد ،ارائه میدهد [.]29-21 ،77
طراحی کنترلکننده با کارایی باال و بار محاسخخباتی پایین و برخط برای
سی ستمهای غیرخطی هنوز یکی از مسائل باز تحقیقاتی میباشد [.]21
در [ ]3مسخخخئلخه طراحی کنترلکننخده جخدولبنخدی-بهره  H2برای
سی ستمهای زمان-پیوسته  LPVمورد بررسی قرار ررفته ا ست .در این
م سئله ،فرض می شود که پارامترها در یک ف ضای پلیتاپیک ،به صورت
برخط قابلاندازهریری هسخختند .سخخ ب با اسخختفاده از یک تابع لیاپانف
وابسخخخته به پارامترهای پایه ،شخخخرایط کافی برای وجود فیدبک حالت
جدولبندی-بهره  H2و کنترلکننده های دی نامیکی ف یدبک خروجی در
سخخخاختار  LMIفرمولبندی میشخخخود .در [ ]74طراحی کنترلکننده
جدولبندی-بهره تحت شرایط رفتاری ∞ Hارائه شده ا ست .مروری بر
تاریخچه روش های جدولبندی-بهره را میتوان در [ ]24دنبال نمود.
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نوعی از فرمولبندی کنترلکننده با رفتار چندهدفه  H2/L2بهصخخخورت
نامعادالت ماتریسی برای سیستمهای  ،LPVدر [ ]23معرفی شده است.
با نگاهی بر تحقی قات صخخخورت ررفته ،یکی از روش های کلی جهت به
دسخخت آوردن مدل  LPVبرای یک سخخیسخختم غیرخطی ،خطیسخخازی
ژاکوبین سخخیسخختم حول مجموعهای از نقاط کار یا شخخرایط دینامیکی
میبا شد ،که در نتیجه خانوادهای از سی ستمهای خطی شده پارامتری
تولید میشخخوند که اسخخاس خطیسخخازی جدولبندی شخخده را تشخخکیل
میدهند [.]24
اکثر روشهای مر سوم در طراحی  PSSبرای سی ستمهای قدرت بر
پایه مدلهای خطی بنا شخخخدهاند .مقاوم بودن PSSهای طراحی شخخخده
درمقابل تغییرات نقطه کار سی ستم بسیار محدود است زیرا مدل خطی
شخخده ،معموالً تنها در نزدیکی نقطه کار پیشفرض که در خطیسخخازی
مورد استفاده قرار ررفته است ،معتبر میباشد .بنابراین ممکن است که
یک  PSSمر سوم ( سنتی) ( )CPSSنتواند نو سانات سی ستم را در دامنه
وسخخیعی از شخخرایط بهرهبرداری بهخوبی میرا نماید و یا اینکه حداقل
ممکن اسخخت رفتار غیرقابلقبولی را از خود نشخخان دهد .در نتیجه ،برای
مقابله با نامعینیهای وارده ناش خی از تغییرات احتمالی در نقاط کار و یا
عملکرد غیرخطی سی ستم ،طراحی PSSهای مقاوم اولویت پیدا میکند.
تئوریهای اصخخلی و روشهای کاربردی کنترل مقاوم در س خیسخختمهای
قدرت را میتوان در [ ]94مرور کرد .توجه به این نکته نیز مهم اسخخت
که  PSSباید در شخخخرایط بهرهبرداری متفاوت ،مناسخخخب عمل کند و
پایداری س خیسخختم را تضخخمین نماید [ .]97یک مدلسخخازی پلیتاپیک
میتواند راهکار مؤثری برای حل این مسئله باشد [.]92
در این تحقیق ،رفتار غیرخطی سی ستم قدرت از طریق مدل سازی
 ،]99-91[ ،LPVلحاظ میشخود .مجموعهای از دادههای شخبیهسخازی،
همانند [ ،]94،91جهت مدل سازی سی ستم قدرت مورد ا ستفاده قرار
میریرد .فرض بر آن اسخخخت که این مجموعه از داده ها بهاندازه کافی
اطالعات رفتار رارای سی ستم را در بردا شته با شد .بنابراین ایده ا صلی،
ا ستفاده از نمونههای پا سگ حوزه زمان در ساخت یک مدل پلیتاپیک
میباشخخخد .سخخخ ب از تکنیک  PSMبرپایه الگوریتم  ،PCAارائهشخخخده
در[ ،]91اسخختفاده میشخخود تا یک مدل  LPVبا مجموعه پارامتر کمتر
حاصخخخل شخخخود .ایده اصخخخلی این الگوریتم بر این اسخخخت که جهتهای
کمارزش در فضخخخای پارامتر تشخخخخیص داده میشخخخوند و بدون اینکه
اطالعات چندانی از سی ستم از د ست داده شود ،حاف می شوند و یک
مدل پلیتاپیک کاهشیافته به دسخخخت میآید .تا این مرحله مشخخخابه با
مقاله [ ]91عمل می شود که البته تا این مرحله نیز نوآوریهایی نسبت
به سایر روشهای مر سوم وجود دارد که از آن جمله میتوان به در نظر
ررفتن تعداد زیادی نقاط نمونهبرداری 11از پاسخخگ دینامیکی سخخیسخختم
قدرت برای اسخختخرام مدل  LPVو نیز کاهش تعداد مدلها براسخخاس
 PSMبرپا یه الگوریتم  PCAاشخخخاره نمود .درعین حال ،نوآوری مقاله
حاضر ،نسبت به مقاله [ ]91در مراحل بعدی ا ست ،جایی که با در نظر
ررفتن نامعینی هایی در رئوس مدل پلی تاپ یک بهدسخخختآمده ،تعریف
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جدیدی از سی ستم پلیتاپیک نامعین ارائه می شود .این تعریف در مقاله
[ ]93نیز فقط برای طراحی یک کنترلکننده فیدبک حالت ثابت ارائه
شده است لیکن در این مقاله طراحی بر اساس فیدبک خروجی صورت
میریرد .قدم بعدی طراحی یک کنترلکننده براسخخخاس جایابی قطب
میبا شد که ن سبت به نامعینیهای در نظر ررفته شده مقاوم با شد .با
ارائه یک شرط کافی ،تضمین پایداری مجانبی سی ستم پلیتاپیک حلقه
بسخخته در برابر نامعینیهای رئوس ،معرفی انجام میشخخود .ارزیابی روش
پی شنهادی در این مقاله ،با طراحی پایدار ساز در سی ستمهای قدرت،
صورت ررفته است که البته از نظر معادالت و ساختار بلوکهای کنترلی
با پایدارسازهای مرسوم تفاوت دارد.
سخخاختار این مقاله به این صخخورت میباشخخد که در بخش بعد مدل
سازی و تعریف م سئله بیان خواهد شد .س ب در بخش  ،9الگوریتم
پیشخخنهادی جهت طراحی کنترلکننده و بررسخی شخخرایط پایداری ارائه
میشخخود .در بخش  ،8کاربرد کنترلکننده پیشخخنهادی در طراحی PSS
برای یک سی ستم قدرت ساده و همچنین مطالعه و تحلیل آن در یک
سی ستم قدرت چندما شینه صورت میپایرد و کارآیی مقاوم آن با یک
 CPSSبا ساختار ا ستاندارد که به صورت منا سب تنظیم شده ا ست و
همچنین با حاالت کنترلی دیگر ،م قایسخخخه میشخخخود .در انت ها نیز
جمعبندی نتایج آورده خواهد شد.

 -2مدلسازی و تعریف مسئله
تنوع اجزاء متفاوت موجود در سخخخیسخخختمهای قدرت و تأثیرات متقابل
آنها با یکدیگر سخخخبب شخخخده اسخخخت که رفتار دینامیکی غیرخطی و
پیچیدهای را در شخخخرایط غیر حالت ماندرار از خود نشخخخان دهند .در
صخخورت وقوع یک خطا و یا وارد شخخدن اغتشخخاشخخات نارهانی ،دینامیک
غیرخطی س خیسخختم کامالً مشخخهود میشخخود ،علیالخصخخوص در پاسخخگ
دینامیکی و رارای سی ستم .مدل ریاضی یک سی ستم قدرت را میتوان
با دو دسته معادالت زیر بیان نمود [:]94
()7

) x  f ( x ,  ,u
) 0  g (x , 

که  x nبردار متغیرهای حالت  q ،بردار متغیرهایی غیر از
متغیرهای حالت شخخخبکه (نظیر متغیرهای محاسخخخبات پخش بار) و
 u   pبردار ورودیهای کنترل میباشخخد .فرض میشخخود توابع  fو
 gبا مرتبه کافی مشتقپایر باشند .در این صورت پاسگ معادالت ()7
بخخرای ورودی مشخخخخخخخخص )  u (tرا مخخیتخخوان بخخا بخخردار
T

u (t )T 

  (t ) : x (t )T  (t )Tبخخهعنوان بردار مسخخخیر رخخارای

سخیسختم نمایش داد .با در نظر ررفتن  ،      y ، x  x   xو
 ، u  u  uاز خطیسخخازی معادالت ( )7حول مسخخیر رارای ) ،  (t
دسخخخته معادالت زیر که نمایش یک مدل  LPVبنام )  P (میباشخخخد،
برای سیستم قدرت موردنظر حاصل خواهد شد.
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 x  A ( (t )) x  B ( (t )) u
 y  C ( (t )) x  D ( (t )) u

()2

که؛
 f f  g  1 g 
A ( (t )) : 




 x     x x x
u u

()9

 f 
B ( (t )) :   x  x
 u  
u u

و   y mبردار تغییرات خروجی حول پاسخخخگ دی نامیکی و رارای
 yمی باشخخخد .بردار متغیر بازمان پارامتر   (t ) lمطابق با رابطه
))  ،  (t )  h (  (tکه  hیک نگاشخخت پیوسخخته میباشخخد ،وابسخخته به
سیگنالهای قابلاندازهریری   (t ) kمیباشد (  ) k : n  p  qو
تحت عنوان سخخخیگنال جدولبندی 12نامیده میشخخخود .در این صخخخورت
مجموعخخه محخخد  P  lکخخه  ،   P , t  0ی خک مجموعخخه
پلیتاپیک است که توسط پوش محد  13زیر تعریف میشود.
, vN 

()8

P : Co v 1, v 2 ,

که  Nتعداد رئوس اسخخت .این بدان معناسخخت که سخخیسخختم قدرت
موردنظر توسط ترکیب خطی از مدلهای خطی واقع در رئوس سی ستم
پلیتاپیک زیر قابل نمایش است.
N

()1

) , P (vN )   i P (vi
i 1

P ( ) Co P (v 1 ), P (v 2 ),

که   i 1 i  1و  i  0مولفههای محد هسخخختند .ر س -iام این
پلیتاپ محد بهصورت )  Pi : (Ai , B i ,C iتعریف میشود که هر یک
از ماتریبها ثابت و مشخص هستند .مدلها در نقاط نمونهای از مسیر
رارای سی ستم محا سبه می شوند .تعداد این نقاط برا ساس محدوده
عملکرد سیستم ،پاسگ رارا و اثرات غیرخطی انتخا میشود.
N

از آنجاکه تعداد نقاط زیاد میبا شد ،این نکته باعث ازدیاد LMIها و
درنتیجه طوالنی شدن و پیچیده شدن حجم محاسبات سیگنال کنترل
خواهد شد .از طرفی برخی از این نقاط ممکن ا ست رفتار یک سانی را از
سخخیسخختم معرفی نمایند ،یعنی بعضخخی از رئوس بدون آنکه اطالعات
اضخخافهای از سخخیسخختم در برداشخخته باشخخند فقط موجب افزایش حجم
محاسخخخبات میشخخخوند .بنابراین الگوریتمی که بتواند تعداد رئوس مدل
پلیتاپیک را به حداقل تعداد ممکن کاهش دهد ،بایستی ارائه شود .این
الگوریتم همان تکنیک  PSMبر پایه  PCAمیباشخخخد که در [ ]91ارائه
شده ا ست و نحوه بهکارریری آن در سی ستمهای قدرت در [ ]91بیان
شخخده اسخخت .دراینجا این الگوریتم بهطور خالصخخه عنوان میشخخود و
توضیحات مفصل آن به مقاالت ذکر شده ارجاع داده میشود.
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تکنیک  PSMبهطور خالصخخخه یک نگاشخخخت  r : k  sکه
 ، s  lیعنی ))  ،  (t )  r (  (tبرای سخخخیسخخختم  LPVرابطه ( )2ارائه
میدهد ،بهطوریکه مدل
 x  Aˆ ( (t )) x  Bˆ ( (t )) u

()1

تقر یب خوبی از ( )2را ارا ئه د هد .در این تقر یب از الگوریتم
استفاده میشود که توضیحات مفصل آن در [ ]94آمده است .با استفاده
از داده های نمونهبرداری شخخخده در لحظات  ، t  1, 2, , Nماتریب
دادههای ]    [1,2 , ,Nبا ابعاد  l  Nت شکیل می شود .س ب
هر سخخخطر  iاز این ماتریب ت حت یک قانون آفین  i 14نر ماالیز
میشخخخود ،یعنی )  ، in   i ( iتا این که داده های مق یاس شخخخخده
) n  (با میانگین صفر و انحراف استاندارد واحد به دست میآید.
حال میتوان با تجزیه به مقادیر استثنایی 15آن ،یعنی
ˆ 0 0  Vˆ 
U T  
 
 0  0  V 

()1

 n  Uˆ T

و تقسخخخیمبندی آن به دو بخش بااهم یت و کماهم یت ،تعداد  sمقدار
اسخخختثنایی بااهم یت را نگه داشخخخت و از بخش های مربوط به مقادیر
ˆ n  Uˆ ˆ Vˆ T


اسخخختثنایی کماهمیتتر صخخخرفنظر کرد تا به دادههای
ر سید که تقریبی از دادههای  nمیبا شد .از ماتریب ˆ Uبهعنوان یک
پایه برای فضخخای سخختونهای بخش بااهمیت میتوان اسخختفاده کرد و
نگا شت کاهش دهنده  rرا از )   (tبه )   (tبه صورت زیر به د ست
آورد:
))  (t )  r (  (t ))  Uˆ T (h (  (t )))  Uˆ T ( (t

بهع بارتدیگر تحقق ) Aˆ (), Bˆ (),Cˆ (), Dˆ (در مدل تقریبی ()1
توسط رابطه زیر با مدل ( )2مرتبط میشود:
()3

 Aˆ ( (t )) Bˆ ( (t ))   A (ˆ(t )) B (ˆ(t )) 
Pˆ ( )  


Cˆ ( (t )) Dˆ ( (t ))  C (ˆ(t )) D (ˆ(t )) 

که،
))) ˆ ˆ T  ( (t
ˆ(t )   1 (Uˆ  (t ))   1 (UU

()74

در نتیجه سخخخیسخخختم پلیتاپیک  LPVزیر با تعداد
حاصل میشود:
N

()77

Serial no. 84

دقت تقریب را میتوان تو سط نسبت تغییرات کل 16و به صورت زیر
اندازهریری کرد:
 i2

s

i 1
l

()72

 i2

i 1




vs 

 y  Cˆ ( (t )) x  Dˆ ( (t )) u
PCA

()4

مدلسازی نامعین خطی پارامتر متغیر . .



) , Pˆ (ˆvs )   i Pˆ (ˆvi
i 1

N  2s

تعریف ( 1ناحیه  :]04[ )LMIسطح  Dزیرمجموعهای از صفحه
مختلط را یک ناح یه  LMIروی ند ارر ماتریب های  L  LTو  Mدر
 m  mوجود داشته باشند که؛
()79

()78

 sin  (z  z ) cos 2 (z  z ) 
f  (z )   2


cos 2 (z  z ) sin 2 (z  z ) 

قض یه ( 1پایداری :]04[ ) D -ماتریب  Aرا پایدار D -رویند
ارر و فقط ارر ماتریب متقارن  Xوجود داشته باشد ،بهطوریکه؛
X 0

()71
که؛ )  M D (A , Xیک ماتریب
تعریف میشود:
()71

m m

M D (A , X )  0,

بلوک میبا شد و به صورت زیر

M D (A , X ) : L  X  M  (AX )  M T  (AX )T

عالمت  نشانرر ضر رونکر 17میباشد.
با اسخختفاده از این قضخخیه میتوان رفت که مقادیر ویژهماتریب A
در داخل ناحیه  LMIمتناظر با تابع م شخ صه ( )78قرار میریرند ارر و
فقط ارر وجود داشته باشد  X  0که؛
()71



f D (z )  L  zM  zM T

معموالً زیرمجموعه  Dرا بهصخخخورت ناح یهای از صخخخفحه مختلط
تعریف میکنند که دارای شخخکل هندس خی خاص خی نظیر دیسخخک ،باند
عمودی ،قطاع مخروطی ،و غیره ،دا شته با شد .در این مقاله م شابه اکثر
مقاالت ناحیه  Dبهصخخورت یک قطاع مخروطی با زاویه داخلی  در
نظر ررفته شده ا ست که ر س آن در مبد قرار ررفته ا ست .این ناحیه
تضمین حداقل ضریب دم ینگ را برای قطبهای حلقه بسته داراست
و تابع مشخصه آن بهصورت زیر است:

رس

Pˆ (ˆ)  Co Pˆ (ˆv1 ), Pˆ (ˆv 2 ),

D  z C : f D (z )  0

 sin 2 (AX  X A T ) cos 2 (AX  X A T ) 
0

T
T 


cos 2 (X A  AX ) sin 2 (AX  X A ) 

اکنون میتوان هدف کنترلی مد نظر را چنین بیان کرد:
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یافتن قانون کنترل
 u  K (s ) y

()74

مدلسازی نامعین خطی پارامتر متغیر . .

با بهکارریری نمایش پلیتاپیک ( ،)77س خیسخختم حلقه بسخخته ()27
بهصورت زیر قابل بازنویسی است:
N

برای مدل  LPVکاهش یاف ته ( )1ت حت عنوان یک  PSSم قاوم که
قطبهای سیستم حلقه بسته را در ناحیه  Dقرار دهد.

xcl   i Acli xcl

()29

i 1

که؛  ، Acliماتریب سیستم حلقه بسته -iامین مدل ،برابر است با:

 -3طراحی کنترلکننده
در این بخش چگونگی طراحی قانون کنترل ( )74برای سخیسخختم
کاهشیافته ( )1بیان خواهد شخخخد و همینطور یک شخخخرط کافی ارائه
خواهد شد که پایداری مجانبی آن را تحت کنترل پی شنهادی ت ضمین
نماید .سی ستم خطی ( )2تو صیفکننده سی ستم غیرخطی ( )7حول
مسخخخیر رارای )   (tمی باشخخخد .با به کارریری تکن یک  PSMتحت
الگوریتم  ،PCAسخخیسخختم  LPVکاهشیافته ( )1به دسخخت میآید .اما
جهت پوشخخش خطاها و تفاوتهای محتمل میان مدل طراحی شخخده و
مدل واقعی که ممکن اسخخخت ناشخخخی از خطیسخخخازی ،کاهش مدل،
اغت شا شات خارجی و اثرات نا شی از ماهیت غیرخطی سی ستم قدرت
علیالخصوص هنگام رخداد خطا باشد ،نامعینیهای ) (Ai , B i , C i
LPV

روی رئوس )  Pˆi : (Aˆi , Bˆi ,Cˆiبرای  ، i  1, 2, , Nبه صورت زیر در
نظر ررفته میشوند:
A i  Aˆi  A i
B i  Bˆ i  B i
C  Cˆ  C

()73

i

i

i

که )  (Aˆi , Bˆi ,Cˆiرئوس نامی سی ستم پلیتاپیک حا صل از بهکارریری
الگوریتم  PCAروی مدل  LPVاولیه میباشند .اکنون هدف یافتن PSS
مقاوم ، K (s ) ،میباشد بهطوریکه ،قطبهای سیستم حلقه بسته ( )1و
( )74در ناح یه  LMIتعریف شخخخده قرار ریرند .فرض کن ید که نمایش
فضای حالت کنترلکننده )  K (sبهصورت زیر در نظر ررفته شود:
x k (t )  A k x k (t )  B k  y

()24

u (t )  C k x k (t )  D k  y

با اعمال این کنترلکننده به سخخیسخختم ( ،)1معادله فضخخای حالت
سیستم حلقه بسته چنین خواهد شد:





x cl  Acl ˆ(t ) x cl

()27

که؛  x cl : [ x T x k T ]Tبردار متغیرهای حالت س خیسخختم حلقه بسخخته
میباشد و
()22

 A(ˆ(t ))  B (ˆ(t )) Dk C (ˆ(t )) B (ˆ(t ))Ck 
Acl ˆ(t ) : 

)) Bk C (ˆ(t
Ak
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A  B i D k C i
Acli :  i
B kC i


B iC k 
A k 

()28

نامعینیهای در نظر ررفته شده برای رئوس تو سط رابطه ( ،)73در
معادله ( )29تأثیر داده میشوند و سیستم زیر حاصل میشود:



 i Aˆcli  Δ xcl

()21

N

i 1



xcl 

که در آن  Δ : iN1i iبهعنوان نامعینی پارامتری پلیتاپیک تعریف
می شود که به سی ستم حلقه ب سته کل وارد می شود ،و   iنامعینی
پارامتری وارده به س خیسخختم حلقه بسخخته -iام میباشخخد و چنین تعریف
میشود:
()21

B i C k 
0 

 A  B i D k C i  B i D k C i
 i :  i
B k C i


و  Aˆc l iمخخاتریب سخخخیسخخختم حلقخخه بسخخختخخه -iامین مخخدل نخخامی،
)  ، Pˆi : (Aˆi , Bˆi ,Cˆiاست و بهصورت زیر تعریف میشود:
()21

 Aˆ  Bˆ i D k Cˆi
Aˆcli :  i
B k Cˆi


Bˆ i C k 

A k 

تعریف  :2س خیسخختم  LPVپلیتاپیک ( )21که تحت تأثیر نامعینی
 Δقرار ررفته است ،سیستم  LPVپلیتاپیک نامعین 18نامیده میشود.
با توجه به تعریف فوق ،اکنون ناح یه  LMIجد یدی را با مجموعه
̂ Dدر صخخخفحه مختلط با ماتریب متقارن  L  LTو ماتریب  Mبا
ابعاد مناسب ،بهصورت زیر در نظر بگیرید:
()24





Dˆ  z C : fˆDˆ (z )  0

fˆDˆ (z )  (L   I )  zM  zM T

ق ضیه زیر ،یک شرط کافی برای پایداری D -مقاوم سی ستم
پلیتاپیک نامعین ( )21ارائه میدهد.

LPV

ق ضیه  :2سی ستم  LPVپلیتاپیک نامعین ( )21پایدار D -ا ست
ارر ماتریب سخخیسخختم حلقه بسخخته نامی  Aˆcliبرای تمام
پایدار D̂ -باشد با ماتریب متقارن مشترک  Xبهطوریکه؛

i  1,..., N
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M Dˆ (Aˆcli , X )  0, X  0

()23

برای مقدار بهاندازه کافی بزرگ پارامتر  که رابطه زیر را ارضا نماید:



()94

2

مدلسازی نامعین خطی پارامتر متغیر . . .

مثبت معین ا ست چون  ، X  0بنابراین میتوان با انتخا  بهاندازه
کافی بزرگ کاری کرد که هر سخخخخه جم له انت هایی م عاد له ()91
رویهمرفته منفی شود ،یعنی؛

(MM T )  (ΔΔT )  I   X  X
) I  X  ( M  Δ)( M  Δ

T

اثبات :محا سبه تابع ماتری سی )  M D (Acl , Xبرای سی ستم
پلیتاپیک نامعین ( ،)21نتیجه میدهد:

LPV

و یا

 N

M D ( Acl , X )  L  X  M     i Aˆcli  Δ  X
 i 1


()97

T

 N

 M T  X T    i Aˆcli  Δ 
i

1





i 1

 L  X  M  ΔX  M T   ΔX 

T



i 1

 M T   ΔX 

بهراحتی میتوان دریافت که؛
M Dˆ (Aˆcli , X )  M D (Aˆcli , X )   I  X

بخخا جخخا یگخخااری معخخادلخخه ( )99در معخخادلخخه ( ،)92و را بطخخه
T
 M T   ΔX   (M  ΔX )Tکه از خواص ضر رونکر است ،رابطه
زیر نتیجه خواهد شد:

()98





i 1

  I  X  M  ΔX  ( M  ΔX )T

با انجام چند عملیات جبر ماتریسخخی و خواص ضخخر رونکر ،رابطه
زیر حاصل میشود:



N

M D ( Acl , X )    i M Dˆ ( Aˆcli , X )   I  X

()91



N

   i M Dˆ ( Aˆcli , X )   I  X 
i 1

)  ( M  Δ)( M  Δ)T  ( I  X )T ( I  X

در این رابطه ،دو جمله آخر مثبت معین هستند و جمله  I  Xنیز
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()94





N

M D ( Acl , X )   i M Dˆ ( Aˆcli , X )  0
i 1

یعنی پایداری D -سی ستم ( )21نتیجه شده است .با توجه به قضیه ،2
مسخخئله موردنظر را میتوان چنین بازتعریف نمود :یافتن  X  0و یک
کنترلکننده )  ، K (sتعریف شخخده در ( ،)24بهطوریکه نامعادله ()23
در عوض نامعادله  M D (Acl , X )  0ار ضا شود .م سئله ( ،)23یا معادل
آن مسئله ( ،)99یک مسئله معمولی جایابی قطب است که پاسگ آن را
میتوان از مرجع [ ]84دنبال نمود .با یک تغییر متغیر در پارامترهای
کنترلکننده ،میتوان مسئله را به مجموعهای از LMIها تبدیل نمود.
با تقسیمبندی  Xو معکوس آن بهصورت زیر:
()93

 S
 T
N

N
V 

1

T 
, X
U 

R
X  T
T

پارامترهای جدید کنترلکننده بهصورت زیر خواهند شد:
Aˆ k  NAkT T  NBk Cˆ i R  SBˆiCkT T
 S ( Aˆ  Bˆ D Cˆ ) R
i

()84

k

i

i

Bˆ k  NBk  SBˆi Dk
Cˆ k  CkT T  Dk Cˆ i R
Dˆ  D
k

k

i 1

 ( M  Δ)( I  X )  ( I  X )T ( M  Δ)T



که این معادل همان شخخرط ( )94میباشخخد .این شخخرط به همراه رابطه
( )91نتیجه میدهد که؛

N

) M D ( Acl , X )    i M Dˆ ( Aˆcli , X



I  X I  X

N

   i M D ( Aˆcli , X ) M  ΔX
T

()99

2

N

M D ( Acl , X )    i M  Aˆcli X  M T  ( Aˆcli X )T



)  ( MM T )  (ΔΔT
 I   X  X 2 

میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:



)( M  Δ)( M  Δ

T

()91

با ا ستفاده از خواص ضر رونکر و رابطه  ، iN1i  1معادله ( )97را

()92

()91

 ( I  X )T ( I  X )  0

توجه دا شته با شید که در سی ستم موردنظر در این مقاله،

Dˆ i  0

Dˆ k  Dk  0

خوا هد شخخخخد .ارر
برای ت مام  ، i  1,..., Nو ب نابراین
ماتریبهای  Tو  Nدارای رتبه کامل سخخخطری باشخخخند (هنگامیکه
درجه کنترلکننده با درجه سیستم برابر است) ،آنراه پارامترهای اولیه
کنترلکننده یعنی )  (Ak , B k ,C kهمواره از دسخخختگاه معادالت ()84
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قابل محاسخخبه هسخختند .بعالوه ،ارر ماتریبهای  Tو  Nبهصخخورت
مربعی و نامنفرد انتخا شوند ،در این صورت پارامترهای کنترلکننده
بهصخخورت منحصخخربهفرد برای هر ر س مشخخخص خواهند شخخد .نکته
چالشبرانگیز این ب حث ،منحصخخخر بهفرد بودن پاسخخخگ در ت مام رئوس
میباشخخخد .مشخخخکلی برای یافتن  B kو  C kوجود ندارد زیرا مطابق با
معادالت ( ،)84ازآنجاکه  Dk  0میباشخخخد ،آنها هیچ وابسخخختگی به
پارامترهای رئوس ندارند و بنابراین برای تمامی رئوس پاسخخخگ واحدی
برای  B kو  C kبه دسخخخت میآ ید .اما محاسخخخبه  A kبسخخختگی به
پارامتر های رئوس دارد و ب نابراین در هر ر س ،م قدار مت فاوتی خوا هد
داشخخخت .علیرغم پاسخخخگهای متفاوت ،به علت وجود محدودیت ناحیه
 ،LMIمیتوان رفت که قطبهای س خیسخختم حلقه بسخخته هر ر س و در
نتیجه کل سی ستم مجبورند که در ناحیه تعریف شده  LMIقرار ریرند.
بهعبارتدیگر ،هرچند پاسگ  A kدر هر ر س متفاوت است اما برای قرار
ررفتن قطبهای حلقه ب سته در ناحیه تعریف شده ت ضمین وجود دارد.
بنابراین ماتریب  A kرا میتوان از معادالت ( )84و در هر ر س دلخواه
محا سبه کرد .اما در این مقاله برای آنکه بهترین پا سگ از نظر کمترین
خطا در مقای سه با دیگر پاسگها به دست آید ،پی شنهاد می شود متوسط
پاسخخگها مورد اسخختفاده قرار ریرد ،یعنی؛ اسخختفاده از ، A  N1 iN1 Aˆi
 C به ترتیب بهجای  ، Bˆi ، Aˆiو Cˆi

 ، B  N1 iN1 Bˆiو
در دسخختگاه معادالت ( .)84بنابراین در نهایت میتوان مسخخئله طراحی
کنترلکننده نهایی را چنین بیان کرد:
Cˆi

N
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چنان بیابید که LMIهای زیر برای  i  1,..., Nارضا شوند:
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 -0نتایج شبیهسازی
در این بخش دو سی ستم نمونه مورد برر سی قرار میریرد .ابتدا روش
پیشخخنهادی بروی یک سخخیسخختم قدرت تکماشخخینه متصخخل به شخخین
بینهایت پیاده سازی می شود و نتایج حا صله با یک پایدار ساز مر سوم
اسخختاندارد دارای تنظیم مناسخخب و نیز روش پیشخخنهاد شخخده در []91
مقای سه میرردد .س ب کنترلکننده بهد ستآمده ،بروی یک سی ستم
قدرت چندماشینه شبیهسازی شده و نتایج ارائه میشود.
 -0-1سیستم قدرت سادهشده
در این قسمت ،یک سی ستم قدرت ساده شده شامل یک ژنراتور که به
شین بینهایت مت صل شده ا ست در نظر ررفته می شود .این سی ستم
نمونه ،مدل ساده شده یک سی ستم قدرت  612MVAاست که از مرجع
[ ]87ررفته شخخده و همچنین در مرجع [ ]91نیز مورد اسخختفاده قرار
ررفته است .سیستم مجهز به یک سیستم تحریک استاندارد  EXST3و
یک  PSSاسخختاندارد از نوع  IEEESTمیباشخخد که در آن ،پارامترهای
پایدار ساز مر سوم ( شامل صافی و بلوکهای کنترلی جبرانکننده فاز)
برا ساس روش و نتایج ارائه شده در [ ]87تنظیم شدهاند .شبیه سازی
این سیستم با استفاده از نرمافزار دیگسایلنت صورت ررفته است .هدف،
طراحی کنترل پی شنهادی جهت کنترل میرایی نو سانات سی ستم تحت
بلوک  PSSنشان داده شده در شکل  7میباشد.

شبکه

Xt

G

V

قدرت

_
سیستم
تحریک

AVR

PSS

Vref

+

uc

شکل  :1یک سیستم قدرت تکماشینه متصل به شبکه قدرت به
 i :  i   iT
 i :  i   iT
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قدم دوم :حل دسخختگاه معادالت زیر برای محاسخخبه ماتریبهای
) (Ak, B k,C kکه قبالً بهعنوان پارامترهای کنترلکننده نام برده شده
است:

Serial no. 84

همراه  AVRو PSS

بنابراین  ucخروجی کنترلکننده ،و معموالً  سخخرعت ژنراتور (و
یا در این م قا له توان تول یدی) به ترت یب بهعنوان ورودی و خروجی
سی ستم تحت مطالعه جهت مدل سازی  LPVدر نظر ررفته می شوند.
متغیر های حا لت ژنراتور ع بارت ند از :شخخخار الکتریکی تحر یک ،شخخخار
سخخیمبندی میرارر ،D-شخخار سخخیمبندی میرارر ،Q-سخخرعت روتور 
برحسب  p.u.و زاویه موقعیت روتور  بر حسب رادیان.
برای تولید مدل  LPVمیتوان شخخرایط مختلف س خیسخختم قدرت را
منظور نمود از جمله رخدادها یا تغییرات پارهترهایی مانند بار ،تول ید،
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و ...که در این مقاله ،برای ساخت یک مدل اولیه  ،LPVاز پاسگ سیستم
بدون  PSSبعد از یک خطای ات صال کوتاه سهفاز در سمت شین ا صلی
ژنراتور ( در لحظه  4ثان یه و با ز مان رفع  744میلی ثان یه) اسخخختفاده
می شود .در نقطه کار نامی حالت ماندرار ،م شابه حالت شرایط مبنای
مرجع [ ،]87فرض می شود که سی ستم دارای شرایط بار  144MWو
 4/4MVARباشخخخد .خطیسخخخازی در طول زمان  74ثانیه پب از وقوع
خ طا در ن قاط کاری رارا به فواصخخخل ز مانی  944میلی ثان یه ( نرخ
نمونهبرداری  ) 9/99Hzصورت میپایرد .پارامترهای مدل  LPVبه فرم
معادله ( )2تولید شده و س ب دادههای آن در ماتریب  شکلدهی
میشخخخود .بعد از نرمالیزه کردن ،الگوریتم  PCAروی آن پیاده شخخخده و
نهایتًا مشخخابه با مرجع [ ]91مدل پلیتاپیک کاهشیافته با تعداد رئوس
 23به دست خواهد آمد.
اکنون میتوان کنترلکننده پیشخخخنهادی را برای مدل پلی تاپ یک
کاهش یافته طراحی نمود .هدف ،طراحی یک کنترلکننده مقاوم جهت
بهبود ضخخریب میرایی ،  ،مودهای نوسخخانی سخخیسخختم به  71درصخخد
میباشخخد ،یعنی انتخا ناحیه  LMIبهصخخورت قطاع مخروطی با زاویه
داخلی ) 2cos1(0.15که ر س آن در مبد قرار دارد .درجه کنترلکننده
برابر با درجه سخیسخختم انتخا میشخخود و LMIهای ( )87و ( )82ابتدا
برای    4حل می شوند و س ب بهتدریج  افزایش پیدا میکند تا
جایی که LMIها دارای پاسگ همگرا نداشته باشند؛ مقدار ب خ خ خ خ خ خهینه
   7/1نتی جه خواهد شخخخد .بعد از هر مرحله حل مسخخخائل ،LMI
پارامترهای کنترلکننده از حل دستگاه معادالت ( )88به دست خواهند
آمد.
نکته قابل توجه در مقایسخخه روش پیشخخنهاد شخخده در این مقاله با
روش ارائه شده در مرجع [ ]91این ا ست که کنترلکننده بهد ستآمده
از روش پیشخخنهادی در حالت    4همان کنترلکننده پیشخخنهادی
مرجع [ ،]91میبا شد که حالت بدون نامعینی در رئوس در طراحی آن
فرض شخخده اسخخت .بهعبارتدیگر کنترلکننده پیشخخنهادی مرجع []91
حالت خا صی از کنترلکننده پی شنهادی این مقاله ا ست که در طراحی
آن ،رئوس مدل پلیتاپیک سیستم بدون نامعینی فرض شده است.
کنترلکن نده پیشخخخن هادی به ازای م قادیر  7 ،4/1 ،4و  7/1برای
پارامتر  طراحی شده و به سی ستم قدرت موردنظر اعمال می شود و
پاسخخگ آنها با یکدیگر و همچنین با پاسخخگهای  PSSمرسخخوم و تنظیم
شده تو سط [ ،]87حالت بدون  ،PSSو پا سگ کنترلکننده پی شنهادی
مرجع [( ]91که مشابه همان حالت    4میباشد) ،مقای سه می شود.
برای تمام کنترلکنندهها از محدودکننده ،مشخخابه آنچه در مرجع []87
به کار رفته ،ا ستفاده شده ا ست .پب از انجام شبیه سازیها در حوزه
زمان و با ا ستفاده از نرمافزار دیگ سایلنت ،شکل  2پا سگ ژنراتور (توان
اکتیو) را بعد از خطای سهفاز که در لحظه  4ثانیه رخ داده و در لحظه
 4/7ثانیه خودبخود برطرف میشود ،نشان میدهد .در این شکل به نظر
میرسد که بهبود اندکی در پاسگ کنترلهای پیشنهادی نسبت به PSS
مرسوم حاصل شده باشد چرا که تنظیم پایدارساز مرسوم که در مرجع

Serial no. 84

مدلسازی نامعین خطی پارامتر متغیر . . .

[ ]87پی شنهاد شده ،برا ساس شرایط نقطه کاری مبنا (بار  144MWو
 )4/4MVARبهدسخختآمده اسخخت و بهطور طبیعی ،پایدارسخخاز مرسخخوم
عملکرد خوبی را در این شرایط خواهد داشت .اما نکته مهم مقاوم بودن
پاسگ میباشد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
برای بررسخخخی مقاوم بودن کنترلکننده پیشخخخنهادی ،یک رخداد
غیرمتقارن در شرایط اولیه متفاوت شبیه سازی می شود .در این حالت،
مقدار تولید  144MWو  -744MVARدر نظر ررفته می شود و فاز ""a
ش خین بینهایت در لحظه  4ثانیه باز شخخده و در لحظه  4/7ثانیه بسخخته
میشخخود .شخخکل  9پاسخخگ ژنراتور (توان اکتیو) را در این حالت نشخخان
میدهد .همانطور که در این شخخخکل پیداسخخخت ،پاسخخخگ کنترلکننده
پیشخخنهادی از رفتار مقاومتری در برابر اختالالت و تغییرات وارد شخخده
برخوردار است.

شکل  :2تغییرات توان اکتیو ژنراتور بعد از یک خطای سهفاز در
شرایط بهرهبرداری مبنا

شکل :3تغییرات توان بعد از بازشدن فاز aدر شرایط متفاوت

شکل :4خروجی کنترلکننده بعد از بازشدن فاز aدر شرایط متفاوت
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برای مقایسه بیشتر ،رفتار سیگنال کنترل نیز در شکل  8آورده شده
است .مشاهده میشود که به دلیل وجود محدودکننده تمامی
سیگنالهای کنترل در محدوده قابل قبول قرار دارند و نوسانات سیستم
با حضور کنترل پیشنهادی ،میرایی مناسب و مقاومتری به خود ررفته
است.
 -0-2سیستم قدرت چندماشینه  33شینه
در این بخش یک سخخیسخختم قدرت چندماشخخینه جهت بررسخخی کارایی
کنترل پی شنهادی انتخا شده ا ست .این سی ستم از تعداد  93شین،
 74ژنراتور 73 ،بار 98 ،خط و  72ترانسخفورماتور تشخکیل شخده ا ست.
شکل  1دیاررام تک خطی آن را نشان میدهد .این سیستم ،مدل ساده
شخخده سخخیسخختم انتقال منطقه نیوانگلند واقع در شخخمال شخخرق آمریکا
میباشد و از مرجع [ ]82اقتباس شده است البته یک تغییر کوچک در
آن داده شده تا بتوان کنترل پی شنهادی را در شرایطی یک سان با نتایج
مقاالت [ 91و  ]87مقایسه نمود .ژنراتور  G08با یک ژنراتور 172MVA
که در بخش قبل مورد بررسخخی قرار ررفته اسخخت ،جایگزین میشخخود.
همچنین سی ستم تحریک نوع  EXST3برای این ژنراتور در نظر ررفته
میشخخود .کنترلکننده پیشخخنهادی در حالت (   7/1کنترل مقاوم)،
حالت (   4معادل با کنترل پیشخخخنهادی [ )]91و  PSSمرسخخخوم با
تنظیم استاندارد ،همگی بهطور جدارانه روی این ژنراتور توسط نرمافزار
دیگسخخایلنت پیادهسخخازی و شخخبیهسخخازی شخخدهاند .در این زمینه فرض
می شود بقیه ژنراتورها فاقد  PSSبا شند .سی ستم قدرت موردنظر ،تحت
رخدادهای زیر قرار میریرد.

 )7شرایط اولیه تولید  G08برابر با  184MWو  -73MVARدر نظر
ررفته می شود و یک خطای سهفاز در لحظه  4ثانیه روی شین 71رخ
میدهد و در پی آن خروم خطوط متصل به این شینه در لحظه 4/711
ثانیه صورت میپایرد.
 )2شخخخرایط تول ید  G08برابر با  144MWو  -741MVARدر نظر
ررفته می شود و یک خطای سهفاز در لحظه  4ثانیه روی خط 42-21
در نزدیکی شخخخین  21رخ میدهد که در نتی جه ،خروم خط در لحظه
 4/784ثانیه انجام میپایرد.
در این بررسیها ،توان تولیدی ژنراتور  G08بهعنوان پاسگ سی ستم
مورد تحلیل قرار میریرد .در شخخکلهای  1و  1پاسخخگ سخخیسخختم به
ر خداد های فوق به ازای کنترلکن نده های مختلف و همچنین حا لت
بدون  PSSارائه می شود .همانطور که در شکل  1م شاهده می شود در
شبیه سازی رخداد اول ،کلیه کنترلکنندهها موجب پایداری سی ستم
شدهاند و البته کنترلکنندهای که در مرجع [ ]91ارائه شده ا ست (و با
   4و ر نگ آبی مشخخخخص شخخخده) ،مو جب رف تاری نزد یک به
کنترلکننده مقاوم پی شنهادی در این مقاله شده است (که با   7/1
و رنگ م شکی م شخص میبا شد) .از طرفی هردو حالت    4و 7/1
  از پایدارساز مرسوم با تنظیم پی شنهاد شده در مرجع [PSS( ]87
اسخختاندارد ،مشخخخص شخخده با رنگ سخخبز) بهتر موجب میرایی نوسخخانات

Serial no. 84

شدهاند و سی ستم فقط در حالت بدون ( PSSمعین شده با رنگ قرمز)
دچار ناپایداری شده است.
این در حالی است که با توجه به شکل  ،1اختالالت وارده در رخداد
دوم در عین اینکه موجب ناپایداری کنترلکنندههای مختلف شده اما
نتواسته است کنترلکننده مقاوم پیشنهادی در این مقاله (ح خ خ خ خ خالت
   7/1م شخص شده با رنگ م شکی) را دچار ناپایداری نماید و این
نشان دهنده مقاومتر بودن کنترل پیشنهادی در این مقاله بهویژه نسبت
به مراجع [ 91و  ]87است ،هرچند ممکن است میرایی نوسانات در این
حا لت ،چ ندان مطلو به نظر نرسخخخد .بهمنظور بررسخخخی اثر کنترل
پی شنهادی بر مقادیر ویژه سی ستم ،نتایج تحلیل مودال 19در شکل 4
ن شان داده شده ا ست .این تحلیل در لحظه  2ثانیه پب از رخداد دوم
صورت ررفته و ن شان میدهد در حالت کنترل پی شنهادی ،کلیه مقادیر
ویژه سی ستم پایدار میبا شند اما در سایر حاالت ،سی ستم قدرت دارای
قطب ناپایدار میباشد.
الزم به ذکر ا ست که شبیه سازی کنترلکنندههای ا شاره شده در
حاالت متعددی از شرایط سی ستم نیز صورت پایرفته است اما به دلیل
مشابهت اکثر موارد ،برای جلوریری از افزایش تعداد شکلها ،از نمایش
بسیاری از نتایج و شکلهای بهدستآمده ،صرفنظر شده است.

29

26

28

G 08
~
37
25

27

38

G 10
~

02

24

~
G 09
G 06
~
35

18

17
16

01
03
G 01
~

15

21

04

14

22

12
23
36
33
~
~
G 05 G 04

39

05

19
~
G 07

30

06
13 20
10
34
~
G 03

07

11
31

32

~
G 02

08
09

شکل :5دیاگرام سیستم قدرت -33شینه

شکل  :6تغییرات توان اکتیو ژنراتور  G08با شرایط تولید  504MWو
 -13MVARو خطای سهفاز روی باس 11و خروج خطوط آن در لحظه
 4/161ثانیه.
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بهسخخخادری قابل انجام اسخخخت ،بهاینترتیب که بر اثر مرور زمان و وقوع
خ طا های پیشبینی نشخخخده جد ید ،میتوان اطال عات آن را ذخیره و
بهصخخورت افزایش رئوس جدید برای مدل پلیتاپیک قبلی آنها را تأثیر
داد تا کنترلکننده قویتری حاصل آید.

سپاسگزاری

شکل :1تغییرات توان اکتیو ژنراتور  G08با شرایط تولید  544MWو
 -141MVARو خطای سهفاز روی خط  42-25و خروج خط در لحظه
 4/101ثانیه.
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نویسندران این مقاله از همفکری و نظرات ارزشمند داوران محترم و
اعضای محترم هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی مهندسی برق
دانشگاه تبریز کمال س اسگزاری را دارند.
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شکل  :1موقعیت مقادیر ویژه سیستم قدرت چندماشینه درحاالت
کنترلی مختلف در لحظه  2ثانیه پس از رخداد دوم

 -5نتیجهگیری
در این م قا له طراحی کنترلکن نده ف ید بک خروجی م قاوم ج هت
 PSSدر سی ستمهای قدرت ،برا ساس مدل سازی  LPVو ا ستخرام یک
مدل پلی تاپ یک کاهش یافته همراه با نامعینی در رئوس ،ارائه شخخخده
ا ست .در نظر ررفتن نامعینی برای رئوس پلیتاپیک پی شنهادی و ارائه
یک شخخرط کافی برای پایداری مقاوم ،سخخبب شخخده اسخخت که کنترل
پیشخخنهادی نسخخبت روشهای پیش خین مقاومتر شخخود و این به عینه در
شبیهسازی سیستم قدرت -93شینه مشاهده شد؛ بهطوریکه برای یک
خ طای نمو نه ،روش های پیشخخخین همچون حا لت بدون  PSSد چار
ناپایداری میشخخدند درحالیکه روش پیشخخنهادی دچار ناپایداری نشخخده
ا ست .از روش پی شنهادی برای پیاده سازی برخط نیز میتوان ا ستفاده
نمود ،زیرا هرچند تعداد  LMIها با افزایش تعداد رئوس باال میرود ،اما
ازآن جا که م حاسخخخ بات طراحی کنترلکن نده براسخخخاس اطال عات قبلی
( شبیه سازی یا نمونههای عملی) و به صورت برونخط انجام می شود
تأثیری بر تأخیر در فرمان سیگنال کنترل ندارد .یکی دیگر از مزیتهای
کنترل پی شنهادی این است که چون طراحی کنترلکننده براساس حل
مجموعهای از LMIها صخخورت میریرد ،اضخخافه کردن شخخرایط جدید،
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