
 

   

   
  

 

 مدل بهينه گذرا و کاربرد عملی آن در یک جهت طراحی یک کنترل کننده  Flatnessدر این مقاله از یک روش کنترلی جدید مبتنی بر  – دهيچک

ی همواری دیفرانسيلی این است که متغيرهای ویژگی برجسته .شوداستفاده میاستاتيک و بازو بست سریع شير بخار با تحریک ماشين سنکرون 

رفتار گذرای یک ماشين سنکرون . د به طور مستقيم بر حسب خروجی مسطح و تعداد محدودی از مشتقاتش بيان گرددنتوانورودی میو  حالت

سازی در نرم افزار قدرتمند متلب نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از شبيه سازی برای اختالالت نهایت از طریق شبيه متصل به شين بی

های کنترلی برای نشان دادن اثربخشی طرح پيشنهادی مقایسه شده الگوریتم با دیگرگذرا در یک ماشين متصل به شين بينهایت ارائه شده و 

 است.

 .Flatnessفيدبک، خروجی مسطح، پایداری گذرا، خطی سازی  -كليد واژه

 

 مقدمه  -1

حفظ سنكرونيزم در برابر  و های قدرتپایداری سيستم

 های گذرای شدید اهميت زیادی دارد. بروز خطایاغتشاش

های متناظر، و نحوه عملكرد رله های انتقالاتصال كوتاه در شبكه

. لذا اتخاذ [1و2] ممكن است باعث ناپایداری سيستم گردد

گيرانه در این موارد بسيار ضروری است. كنترلی پيش هایروش

گير مراكز صنعتی در های قدرت، توسعه چشمدر اكثر سيستم

مناطق دوردست و مشكالت احداث نيروگاه در این مناطق سبب 

. [3] های جدید از مراكز بار زیاد باشدشده است تا فاصله نيروگاه

دهد، ا كاهش میهای قدرت راین امر قابليت اطمينان سيستم

چرا كه وقوع یک خطای اتصال كوتاه در خطوط انتقال بحرانی 

ها شده و ممكن است موجب ناپایداری ژنراتورهای این نيروگاه

سبب خاموشی سراسری در شبكه برق گردد. بنابراین طراحی 

حوادث  های كنترل پایداری گذرا جهت پيشگيری ازسيستم

در  ینراتور هردو نقش مهمژ  AVRگاورنر و  نامطلوب الزامی

به  یبا كنترل توان مكانيك بيقدرت به ترت یهاسيستم یپایدار

. پس در [4] كنندیتوربين وكنترل ولتاژ ترمينال ایفا م

از  یپيچيده قدرت یک اغتشاش بزرگ پاسخ سریع یهاسيستم

 كنترل بهينه, یاز روش ها. پسرودیها انتظار نماین كنترل

بهبود  یمولفان برا یعصب یهاشبكه خطی سازی فيدبک و

 بسياری از مولفان از روش  [.1و4استفاده كردند ] یپایدار

سازی فيدبک با حالت ورودی خروجی برای خطی

در مدل ماشين  SISO و سيستمهای MIMOسيستمهای

[. 1و3اند ]سنكرون استفاده و به نتایج خوبی دست پيدا كرده

 ورودیكه به یدلخواه خروجبه انتخاب  ازين یخروج یطرح ورود

 یداریمنجر به مشكل پا تواندیكار م نیوابسته است و ا

یكرد مبتنی بر همواری همراه بشود. اما رو یداخل یكينامید

 کی ديتول یبرا ستميس یكينامید اتيخصوص از دیفرانسيلی

 یمبتن دبکيف یساز یخط[. 5] كندیمناسب استفاده م یخروج

انجام  یقبل یدر كارها یقابل توجه جیتان یليفرانسید یبر هموار

 [.9است ] افتهیشده توسط محققان دست 

  SMIB مدل سازی سيستم قدرت -2

نهایت سيستم تک ماشين متصل به باس بیSMIB مدل 

قدرت شامل یک ژنراتور سنكرون، یک توربين، یک گاورنر، یک 

سيستم تحریک و یک خط انتقال متصل شده به باس بی نهایت 

طور كه از شود. همان( نشان داده می1كه در شكل)است 

مشخص است سيستم تحت مطالعه عالوه بر ژنراتور  (1)شكل

 سنكرون دارای حلقه كنترلی گاورنر و توربين و سيستم تحریک

 و گاورنر ني[. معادالت ژنراتور به اضافه تورب8-12استاتيک است ]

  SMIBسيستم قدرت  یک مدلدر Flatnessنوین  روش کنترلیکاربرد 

 3غضنفر شاهقليان 2بهادر فانی محمد آبادی، 1محسن رادان
 comyahoo@mohsenradan69. نجف آباد، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 1

 yahoo.com@dor_fanibaha گروه برق، نجف آباد، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 2
yahoo.com@shahgholian_47 گروه برق، نجف آباد، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد 3
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( 5) ی( ال1الت )با معاد ریكه در ز شودیم 5 ۀمعادله درج کی
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 هانهایت با كنترل كننده( مدل سيستم تک ماشينه متصل به شين بی1شكل)
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( الی 6معادالت )ها به صورت ها وجریانمعادالت ولتاژ ترمينال

 ( خواهد بود.11)
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 های تحریک استاتیکیسیستم -3

مشخص است كه این های تحریک استاتيکاز نام سيستم

ها قسمت گردنده ندارند. به عبارت دیگر ژنراتور جریان سيستم

ها توان الزم ا جریان متناوب ندارند. در این سيستممستقيم و ی

تحریک ژنراتور با ترمينال خود ژنراتور، كه با ترانسفورماتور 

( بلوک دیاگرام 2شود. شكل )یكسوكننده كنترل شده، تامين می

 [.6دهد ]تحریک استاتيک را نشان می

 

 های تحریک استاتيک( یک نمونه از سيستم2شكل )

 بخار نيتورب ريش عیربازو بست س -4

برای ایجاد تغييرات سریع در توان مكانيكی، نياز به پاسخ 

توان اثبات كرد كه كاهش توان بسيار سریع توربين است. می

توربين باید در یک سوم اول دوره نوسان یعنی در طی چند دهم 

ثانيه اول پس از اختالل رخ دهد. بازیابی توان به مقدار الزم پس 

زمانی حدود نصف دوره نوسان یعنی كمتر از یک  از خطا باید

 ديتول یبرا نيكنترل در تورب یعمل الزم براثانيه، طول بكشد

موسوم است. بازو بست  ريش عیبه بستن سر عیپاسخ سر نیا

كه به  یحرارت یاست قابل اعمال به واحدها یروش ريش عیسر

روش  نی. اكندیقدرت كمک م ستميس یگذرا یداریحفظ پا

از قبل  یبخار به صورت یرهايش عیبستن و باز كردن سر شامل

 ستميس  دیشد یشده است تا به دنبال اشكار شدن خطا نييتع

و به طور  [.8-6ژنراتور را كاهش دهد ] ۀانتقال، توان شتاب دهند

كه توان مكانيكی به مقدار نهایی خود، مساوی با خالصه هنگامی

ر به بستن آنی موسوم مقدار پيش از خطا برسد، بستن سریع شي

بوده ، و چنانچه مقدار نهایی توان مكانيكی كوچكتر از مقدار 

پيش از خطا باشد، بستن شير به بستن مداوم موسوم است. 

( 3تغييرات توان مكانيكی مربوط به این دو حالت در شكل )

ت. چون بالفاصله پس از آشكار شدن خطا نشان داده شده اس

های كنترل حلقه موالً سيستمعمل كنترل ضروری است، مع

همچنين در قسمت بعد از این  .گيرندمی استفاده قرار بسته مورد

كنترل كننده برای بهبود پایداری گذرا در سيستم قدرت استفاده 

در قسمت بعدی آورده شود و نتایج حاصل از شبيه سازی آن می

شده و با دیدن این نتایج به موثر بودن این كنترل پی خواهيم 

 برد.
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 در حالت: یكيتوان مكان راتيي( تغ3شكل )

 مداوم ريش عیبستن سر-2     یرآنيش عیبستن سر-1

 )همواری دیفرانسيلی( Flatnessتکنيک  -5

بر اساس  تواندیم ستميحالت س یرهايرفتار متغ قتيدر حق

مسطح ابتدا  یستمهاي[. س9شود ] یداده شده طراح یرهايمس

جبر  یفرمولبند یريبكارگ و همكاران  با سیتوسط فال

به  ستميس کی ليفرانسی[. در جبر د10شد ] یمعرف ليفرانسید

از  یمجموعها یلهيكه بوس یليفرانسید یحوزه کیعنوان 

 ندیرا مسطح گو ستمي. سشوديشناخته م شود،یم ديتول  رهايمتغ

 ی)با عنوان خروج افتیرا  رهاياز متغ یاگر بتوان مجموعها

شده  ديتول یليفرانسید یحوزه یرو ستميس كهیمسطح( به طور

باشد. ادوارد سونگ   یمسطح، جبر یهايخروج یتوسط مجموعه

 یهموار بر یاند كه كنترل مبتنو همكاران  نشان داده

 یگذرا بيعملكرد تعق نيمقاوم است. همچن یكنترل یليفرانسید

. كندیم گرحاصلیبا روش كنترل د سهیدر مقا یافتهایبهبود 

كنترل در  یهاستميس یبرا یليفرانسید یبر هموار یروش مبتن

 رفتهیپذ یمرجع به خوب یرهايمس بيو تعق ريمس ديسطح تول

 ۀمطلوب با مالحظ ریقادبه سمت م ستميس تیشده است و هدا

 [.9و11كند ] یحاصل م یرا به خوب ستميس وديق

 Flatnessتوصيف تکنيک  -5-1

ه دارد كه وقتی یک سيستم مسطح است اشاره به این نكت

بندی شده و ساختار ساختار غير خطی سيستم به خوبی مشخصه

های كنترل برای طراحی حركت، تواند در طراحی الگوریتممی

ی همواری توليد مسير و پایدارسازی بكار رود. ویژگی برجسته

تواند به دیفرانسيلی این است كه متغيرهای حالت ورودی می

و تعداد محدودی از طور مستقيم بر حسب خروجی مسطح 

مشتقاتش بيان گردد. به بيان دیگر یک سيستم مسطح است اگر 

ای كه های مسطح یافت شوند به گونهای از خروجیمجموعه

گيری بر حسب ها بتوانند بدون انتگرالها و ورودیی حالتهمه

( را برای 12معادله ) ها تعيين شوند. . فرم عمومیاین خروجی

یک سيستم را  یک سيستم دیناميكی غير خطی در نظر بگيرید.

ای از متغيرهای به طور دیفرانسيلی مسطح گوئيم اگر مجموعه

( وجود داشته باشد به طوریكه yخروجی مستقل دیفرانسيلی )

 ( برآورده شود:15( الی )13شروط )

 (21                                    )
( ) ( ( ), ( ))

( ) ( ( ), ( ))

x t f x t u t

y t h x t u t





                                                                                                 

 (31                  )    ( )[ ,u,u,...u ] , rank{ } my x                     

 (41              )        ( )[ , ,..., ] , rank{ } nx y y y     

 (51               )     ( 1)[ , ,..., ] , { }u y y y rank m                   
به ترتيب تعداد مشتقات ورودی و  و در روابط فوق

جی هستند. بلوک دیاگرام كنترل مبتنی بر همواری خرو

 ( است.5دیفرانسيلی برای سيستم مسطح بصورت شكل )
كنيد یک قانون كنترل با ( مالحظه می4طور كه در شكل )همان

می تواند  Flatnessویژگی  تلفيق شده است. Flatnessالگوریتم 

مسيرهای  بسيار مفيد باشد زمانی كه با مسيرها سر و كار دارد. از

y مسيرهای x  وu شوند. این ویژگی اجازه به سریعاً نتيجه می

سيستم مسطح معادل  دهد.تعقيب مسير بصورت حلقه باز می

پذیر با فيدبک درونی است كه یک سيستم خطی كنترل

( 5دهد. شكل )پایدارسازی فيدبکِ مسير مطلوب را نتيجه می

 دهد.را نشان میتصوری فضایی از مفهوم همواری دیفرانسيلی 

 Flatnessمبتنی بر  SMIBکنترل سيستم  -6

متغيرهای  دهد كه همهبررسی خروجی مسطح نشان می

در اینجا دو  .و مشتقاتش است سيستم  توابع خروجی مسطح

شود كه مسطح هستند یعنی تابعی از خروجی متغير را اثبات می

يكی ومشتقاتش هستند. خروجی مسطح ما زاویه بار وتوان مكان

ورودی چون در این كار دو ورودی كنترلی داریم پس متغير دو 

های زاویه بار توان مكانيكی های حالت ما به نامخروجی از متغير

 .باشدورودی توربين می

Control 

Law

Flat system
Inverse 

Dynamics
(t) f(x(t),u(t))

y(t) h(x(t),u(t))

x 



y

y

yref

y u

 ( بلوک دیاگرام كنترلی همواری دیفرانسيلی4شكل)
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State space

Flat space
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 [56وری فضایی از مفهوم همواری دیفرانسيلی]( تص5شكل)

 

های مسطح به سمت مقادیر برای تضمين همگرایی خروجی

 سازی فيدبکمرجعشان قانون كنترلی با عنوان تكنيک خطی

این قوانين كنترل توسط معادالت  گيرد.مورد استفاده قرار می

 .شوند( بيان می17( و )16)

(16  )
1 1 13 1 1 12 1 1 11 1 1( ) ( ) ( ) k ( ) 0ref ref ref refy y k y y k y y y y           

(17)   2 2 22 2 2 21 2 2( ) ( ) k ( ) 0ref ref refy y k y y y y         

این قانون یک تعقيب مسير به طور مجانبی را حاصل می 

های توان ( خطاهای بين مولفه18كند. در واقع قوانين كنترل )

مكانيكی خروجی توربين و زاویۀ بار و مقادیر مرجعشان را مورد 

ی های خطاقبل از یافتن ضرائب عبارت دهند.بررسی قرار می

تعقيب متغيرهای حالت  توان مكانيكی خروجی توربين و زاویه 

 كنيم.بار را به صورت زیر تعریف می

(18                                  )          ( ) ( ) * ( )( )
j j j

ii ie y y  

(19                       )                 (3)
11 12 131e k e k e k e   

(21           )                               (2)
21 21 22 222e k e k e  

ای كننده چند جملهدر واقع برای یافتن ضرائب كنترل

ی این چند دهيم. سپس با مقایسهمطلوبمان را تشكيل می

وقتی این شرط ضرائب بدست می آیند. قبل  ای با رابطۀ جمله

مجانبی پایدار برقرار باشد یعنی خروجی مسطح سيستم به طور 

نمایی است و لذا چون متغيرهای حالت نيز در این سيستم 

اند، پس پایدارند مسطح برحسب خروجی مسطح بيان شده

اجازه می دهد  Flatnessهمانطور كه می بينيد ویژگی  [.9و11]

تا بردار كنترل تنها بر حسب بردار خروجی مسطح و مشتقاتش 

 بندی گردد.فرمول

 
 SMIBفاز در سيستم قدرت  ( خطای سه6شكل)

 

 هاشبيه سازی -7

ها به طور همزمان برای هر دو حالت بكارگيری سازیشبيه

كنترل كنندۀ معروف )تنظيم كنندۀ خودكار ولتاژ، تنظيک كنندۀ 

سرعت و همچنين بازو بست سریع شير بخار، تحریک اجباری( و 

جی كنترل غيرخطی )همواری دیفرانسيلی(، به منظور اعتبار سن

خطی تحت اختالل سيگنال بزرگ ۀ غيرعملكرد كنترل كنند

های مهم سيستم تک انجام شده است و نتایج برای كميت

شكل  نهایت به نمایش در آمده است.ماشينه متصل به شين بی

 دهد.( شماتيک شبيه سازی را نشان می6)

قسمت از نرم افزار متلب   نیدر ا یسازهيشب یبرقرار یبرا

 یرخطيدر حالت استفاده از كنترل غ جیشده است. نتا استفاده

(FBCبا نتا )كه در فصل دوم مورد استفاده  یكنترل معمول جی

 زيآم تياند و موفقداده شده شیقرار گرفت به طور همزمان نما

در  SMIB یگذرا فتاردر بهبود ر یرخطيغ كنترلۀبودن برنام

فاز كوتاه سه اتصال یخطا طیتحت شرا یبا كنترل معمول سهیمقا

( الی 7. شكلهای )متقارن و صفر شدن ولتاژ نشان داده شده است

( نتایج شبيه سازی پارامترهای مختلف را در شرایط مختلف 11)

 بررسی كرده است.

 
 با خطای اتصال كوتاه ( پاسخ حوزه زمان زاویۀ بار ژنراتور 7شكل)
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 خطای اتصال كوتاه با( پاسخ حوزه زمان انحراف سرعت ژنراتور 8شكل)

 
 با خطای اتصال كوتاه ( پاسخ حوزه زمان ولتاژ ترمينال ژنراتور 9شكل)

 
 با خطای اتصال كوتاه( پاسخ حوزه زمان توان مكانيكی ژنراتور 11شكل)

 
 با خطای اتصال كوتاه( پاسخ حوزه زمان ولتاژ ميدان ژنراتور 11شكل)

 نتيجه گيری و پيشنهاد

شبيه سازی به تاثير این كنترلر پيشنهادی با مشاهده نتایج 

پی ميبریم با استفاده از خروجی مسطح به جواب مطلوب خود در 

كمترین زمان ممكن رسيده و جواب شبيه سازی ها سریعتر و 

همچنين برای  .باشدصاف و  بسيارمطلوب و مورد نظر ما می

كارهای آینده این تكنيک را به سيستم چند ماشينه ميتوان 
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