
و آشنایی با washoutسیستم کنترل مبتنی بر فیلتر 
سیستم های چند عاملی

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی
ایمان صادق خانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد



اینرفعرایب.استخودنامیمقادیرازفرکانسوولتاژانحرافافتی،کنترلمشکل•
مخابراتیباطارتبهنیازآنمشکلالبتهکهشدپیشنهاددومسطحکنترلمشکل،

.می شودکنترلسیستمگرانیوپیچیدگیبهمنجرکهاست

washoutکنترل افتی مبتنی بر فیلتر 
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:بگیریدنظردررازیرمتغیرهای•

طرفدوازگیریمشتقبا•
:داریمقبلاسالیددرافتیروابط
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:داریمقبلصفحهمعادالتبهΔviوΔωiازضریبیکردناضافهبا•

ولتاژدامنهوسفرکان)هستندصفردائمیکارحالتدرمشتقشاملعباراتاینکهبهتوجهبا•
.باشندصفردائمیکارحالتدرΔviوΔωiکهمی کندتحمیلفوقرابطه،(می باشندثابت

.شدخواهندصفرولتاژوفرکانسانحرافنتیجهدر
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:داریمالپالستبدیلاعمالبا•

صورتبهمی توانرافوقروابط•
:نوشتروبهروتبدیلتابع
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:نوشتمتداولفرمبهمی  توانراروابطاین•

.می کنداستفادهwashoutفیلتربرمبتنیدینامیکیفیدبکازتوانتسهیمروشاین•
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کنترلسیستمپیاده سازیانواع
محلیکنترل
مرکزیکنترل
عاملیچندسیستم هایمفهومبرمبتنیشدهتوزیعکنترل

(قبرپستیکدرمیزبانرایانهمثالً)افزارسختیاافزارنرمیک(agent)عاملیک•
عامل هایردیگبامی تواندوبودهمختارخودصورتبهکارهابرخیانجامبهقادرکهمی باشد
ینهزمدرکاریانجامنمایندهعاملهر.کندبرقرارمخابراتیارتباطخودحوالیدرموجود

.می باشدعامل هادیگرباهمکاریوهماهنگیبرقراریبهره برداری،

آشنایی با سیستم های چند عاملی
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کتیوراعامل های.کرددسته بندیهوشمندوراکتیوعامل هایدستهدوبهمی توانراعامل ها•
وهوشازسطحیدارایهوشمندعامل هایاما.دارندمحدودیبسیارهوشامابودهساده

خود،شهوودانشاساسبرمحیط،درتغییریوقوعازپسقادرندبنابراین.هستنددانش
.کننداخذرامناسبتصمیم های

سیستمرامجموعهاینکنند،کارمحیطیکدرهمباعاملبیشترتعدادیادوکهجاییهر•
.می نامندعاملیچند

آشنایی با سیستم های چند عاملی
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.می شوندپیاده سازیمختلفسطوحدرعاملیچندسیستم های•

پراکنده،منابعمی توانندعامل ها•
.باشند...وبریکرهارله ها،

آشنایی با سیستم های چند عاملی
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تمسیسامنیتعاملیچندسیستم هایدر•
فخالبرزیرامی یابدبهبودمخابراتی

بهوابستهمسیستکارمرکزی،کنترلسیستم 
بااملعهربلکهنیستکنترلمرکزیک

وبودهارتباطدارایخودهمسایهعامل های
.ندهستتصمیماخذبهقادرآنهاازبرخی

آشنایی با سیستم های چند  
عاملی

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University



مراجع

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University

• M. Yazdanian and A. Mehrizi-Sani, "Washout Filter-Based Power Sharing," in IEEE 

Transactions on Smart Grid, vol. 7, no. 2, pp. 967-968, March 2016.

• A. Ashrafi and S. M. Shahrtash, "Dynamic Wide Area Voltage Control Strategy Based on 

Organized Multi-Agent System," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 6, pp. 

2590-2601, Nov. 2014.

• A. Bidram, A. Davoudi, F. L. Lewis and Z. Qu, "Secondary control of microgrids based on 

distributed cooperative control of multi-agent systems," IET Generation, Transmission & 

Distribution, vol. 7, no. 8, pp. 822-831, Aug. 2013.


