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چکيده – در این مقاله از یک روش کنترلی جدید مبتنی بر  Flatnessجهت طراحی یک کنترل کننده بهينه گذرا و کاربرد عملی آن در یک مدل
ماشين سنکرون با تحریک استاتيک و بازو بست سریع شير بخار استفاده میشود .ویژگی برجسته ی همواری دیفرانسيلی این است که متغيرهای
حالت و ورودی میتوانن د به طور مستقيم بر حسب خروجی مسطح و تعداد محدودی از مشتقاتش بيان گردد .رفتار گذرای یک ماشين سنکرون
متصل به شين بینهایت از طریق شبيه سازی در نرم افزار قدرتمند متلب نشان داده شده است .نتایج بدست آمده از شبيه سازی برای اختالالت
گذرا در یک ماشين متصل به شين بينهایت ارائه شده و با دیگر الگوریتمهای کنترلی برای نشان دادن اثربخشی طرح پيشنهادی مقایسه شده
است.
كليد واژه -پایداری گذرا ،خطی سازی فيدبک ،خروجی مسطح.Flatness ،

 -1مقدمه
پایداری سيستمهای قدرت و حفظ سنكرونيزم در برابر
اغتشاشهای گذرای شدید اهميت زیادی دارد .بروز خطای
اتصال كوتاه در شبكههای انتقال و نحوه عملكرد رلههای متناظر،
ممكن است باعث ناپایداری سيستم گردد [2و .]1لذا اتخاذ
روشهای كنترلی پيشگيرانه در این موارد بسيار ضروری است.
در اكثر سيستمهای قدرت ،توسعه چشمگير مراكز صنعتی در
مناطق دوردست و مشكالت احداث نيروگاه در این مناطق سبب
شده است تا فاصله نيروگاههای جدید از مراكز بار زیاد باشد [.]3
این امر قابليت اطمينان سيستمهای قدرت را كاهش میدهد،
چرا كه وقوع یک خطای اتصال كوتاه در خطوط انتقال بحرانی
ممكن است موجب ناپایداری ژنراتورهای این نيروگاهها شده و
سبب خاموشی سراسری در شبكه برق گردد .بنابراین طراحی
سيستمهای كنترل پایداری گذرا جهت پيشگيری از حوادث
نامطلوب الزامی گاورنر و  AVRژنراتور هردو نقش مهمی در
پایداری سيستمهای قدرت به ترتيب با كنترل توان مكانيكی به
توربين وكنترل ولتاژ ترمينال ایفا میكنند [ .]4پس در
سيستمهای پيچيده قدرت یک اغتشاش بزرگ پاسخ سریعی از
این كنترلها انتظار نمیرود .پساز روش های كنترل بهينه,

خطی سازی فيدبک و شبكههای عصبی مولفان برای بهبود
پایداری استفاده كردند [4و .]1بسياری از مولفان از روش
خطیسازی فيدبک با حالت ورودی خروجی برای
سيستمهای MIMOو سيستمهای  SISOدر مدل ماشين
سنكرون استفاده و به نتایج خوبی دست پيدا كردهاند [3و.]1
طرح ورودی خروجی نياز به انتخاب دلخواه خروجی كه بهورودی
وابسته است و این كار میتواند منجر به مشكل پایداری
دیناميكی داخلی همراه بشود .اما رویكرد مبتنی بر همواری
دیفرانسيلی از خصوصيات دیناميكی سيستم برای توليد یک
خروجی مناسب استفاده میكند [ .]5خطی سازی فيدبک مبتنی
بر همواری دیفرانسيلی نتایج قابل توجهی در كارهای قبلی انجام
شده توسط محققان دست یافته است [.]9
 -2مدل سازی سيستم قدرت SMIB

مدل  SMIBتک ماشين متصل به باس بینهایت سيستم
قدرت شامل یک ژنراتور سنكرون ،یک توربين ،یک گاورنر ،یک
سيستم تحریک و یک خط انتقال متصل شده به باس بی نهایت
است كه در شكل( )1نشان داده میشود .همانطور كه از
شكل( )1مشخص است سيستم تحت مطالعه عالوه بر ژنراتور
سنكرون دارای حلقه كنترلی گاورنر و توربين و سيستم تحریک
استاتيک است [ .]8-12معادالت ژنراتور به اضافه توربين و گاورنر
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یک معادله درجۀ  5میشود كه در زیر با معادالت ( )1الی ()5
نشان داده میشوند.

یكسوكننده كنترل شده ،تامين میشود .شكل ( )2بلوک دیاگرام
تحریک استاتيک را نشان میدهد [.]6
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شكل( )1مدل سيستم تک ماشينه متصل به شين بینهایت با كنترل كنندهها
شكل ( )2یک نمونه از سيستمهای تحریک استاتيک
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معادالت ولتاژ ترمينالها وجریانها به صورت معادالت ( )6الی
( )11خواهد بود.
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 -3سیستمهای تحریک استاتیکی
از نام سيستمهای تحریک استاتيکمشخص است كه این
سيستمها قسمت گردنده ندارند .به عبارت دیگر ژنراتور جریان
مستقيم و یا جریان متناوب ندارند .در این سيستمها توان الزم
تحریک ژنراتور با ترمينال خود ژنراتور ،كه با ترانسفورماتور

 -4بازو بست سریع شير توربين بخار
برای ایجاد تغييرات سریع در توان مكانيكی ،نياز به پاسخ
بسيار سریع توربين است .میتوان اثبات كرد كه كاهش توان
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
از خطا باید زمانی حدود نصف دوره نوسان یعنی كمتر از یک
ثانيه ،طول بكشدعمل الزم برای كنترل در توربين برای توليد
این پاسخ سریع به بستن سریع شير موسوم است .بازو بست
سریع شير روشی است قابل اعمال به واحدهای حرارتی كه به
حفظ پایداری گذرای سيستم قدرت كمک میكند .این روش
شامل بستن و باز كردن سریع شيرهای بخار به صورتی از قبل
تعيين شده است تا به دنبال اشكار شدن خطای شدید سيستم
انتقال ،توان شتاب دهندۀ ژنراتور را كاهش دهد [ .]6-8و به طور
خالصه هنگامی كه توان مكانيكی به مقدار نهایی خود ،مساوی با
مقدار پيش از خطا برسد ،بستن سریع شير به بستن آنی موسوم
بوده  ،و چنانچه مقدار نهایی توان مكانيكی كوچكتر از مقدار
پيش از خطا باشد ،بستن شير به بستن مداوم موسوم است.
تغييرات توان مكانيكی مربوط به این دو حالت در شكل ()3
نشان داده شده است .چون بالفاصله پس از آشكار شدن خطا
عمل كنترل ضروری است ،معموالً سيستمهای كنترل حلقه
بسته مورد استفاده قرار میگيرند .همچنين در قسمت بعد از این
كنترل كننده برای بهبود پایداری گذرا در سيستم قدرت استفاده
میشود و نتایج حاصل از شبيه سازی آن در قسمت بعدی آورده
شده و با دیدن این نتایج به موثر بودن این كنترل پی خواهيم
برد.

200 / 1004

مجموعهای از خروجیهای مسطح یافت شوند به گونهای كه
همهی حالتها و ورودیها بتوانند بدون انتگرالگيری بر حسب
این خروجیها تعيين شوند . .فرم عمومی معادله ( )12را برای
یک سيستم دیناميكی غير خطی در نظر بگيرید .یک سيستم را
به طور دیفرانسيلی مسطح گوئيم اگر مجموعهای از متغيرهای
خروجی مستقل دیفرانسيلی ( )yوجود داشته باشد به طوریكه
شروط ( )13الی ( )15برآورده شود:
شكل ( )3تغييرات توان مكانيكی در حالت:
-1بستن سریع شيرآنی -2بستن سریع شير مداوم

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

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

() 12

y  [ x, u, u,...u ( ) ] , rank{}  m

() 13
 -5تکنيک ) Flatnessهمواری دیفرانسيلی(

, rank{}  n

() 14

در حقيقت رفتار متغيرهای حالت سيستم میتواند بر اساس
مسيرهای داده شده طراحی شود [ .]9سيستمهای مسطح ابتدا
توسط فالیس و همكاران با بكارگيری فرمولبندی جبر
دیفرانسيل معرفی شد [ .]10در جبر دیفرانسيل یک سيستم به
عنوان یک حوزهی دیفرانسيلی كه بوسيلهی مجموعهای از
متغيرها توليد میشود ،شناخته ميشود .سيستم را مسطح گویند
اگر بتوان مجموعهای از متغيرها را یافت (با عنوان خروجی
مسطح) به طوریكه سيستم روی حوزهی دیفرانسيلی توليد شده
توسط مجموعهی خروجيهای مسطح ،جبری باشد .ادوارد سونگ
و همكاران نشان دادهاند كه كنترل مبتنی بر همواری
دیفرانسيلی كنترلی مقاوم است .همچنين عملكرد تعقيب گذرای
بهبود یافتهای در مقایسه با روش كنترل دیگرحاصل میكند.
روش مبتنی بر همواری دیفرانسيلی برای سيستمهای كنترل در
سطح توليد مسير و تعقيب مسيرهای مرجع به خوبی پذیرفته
شده است و هدایت سيستم به سمت مقادیر مطلوب با مالحظۀ
قيود سيستم را به خوبی حاصل می كند [11و.]9
 -1-5توصيف تکنيک Flatness

وقتی یک سيستم مسطح است اشاره به این نكته دارد كه
ساختار غير خطی سيستم به خوبی مشخصهبندی شده و ساختار
میتواند در طراحی الگوریتمهای كنترل برای طراحی حركت،
توليد مسير و پایدارسازی بكار رود .ویژگی برجستهی همواری
دیفرانسيلی این است كه متغيرهای حالت ورودی میتواند به
طور مستقيم بر حسب خروجی مسطح و تعداد محدودی از
مشتقاتش بيان گردد .به بيان دیگر یک سيستم مسطح است اگر

]

) (

x  [ y, y,..., y

u   [ y, y,..., y(  1) ] , rank{ }  m

() 15
در روابط فوق  و  به ترتيب تعداد مشتقات ورودی و
خروجی هستند .بلوک دیاگرام كنترل مبتنی بر همواری
دیفرانسيلی برای سيستم مسطح بصورت شكل ( )5است.
همانطور كه در شكل ( )4مالحظه میكنيد یک قانون كنترل با
الگوریتم  Flatnessتلفيق شده است .ویژگی  Flatnessمی تواند
بسيار مفيد باشد زمانی كه با مسيرها سر و كار دارد .از مسيرهای
 yمسيرهای  xو  uسریعاً نتيجه میشوند .این ویژگی اجازه به
تعقيب مسير بصورت حلقه باز میدهد .سيستم مسطح معادل
یک سيستم خطی كنترلپذیر با فيدبک درونی است كه
پایدارسازی فيدبکِ مسير مطلوب را نتيجه میدهد .شكل ()5
تصوری فضایی از مفهوم همواری دیفرانسيلی را نشان میدهد.
 -6کنترل سيستم  SMIBمبتنی بر Flatness

بررسی خروجی مسطح نشان میدهد كه همه متغيرهای
سيستم توابع خروجی مسطح و مشتقاتش است .در اینجا دو
متغير را اثبات میشود كه مسطح هستند یعنی تابعی از خروجی
ومشتقاتش هستند .خروجی مسطح ما زاویه بار وتوان مكانيكی
ورودی چون در این كار دو ورودی كنترلی داریم پس متغير دو
خروجی از متغيرهای حالت ما به نامهای زاویه بار توان مكانيكی
ورودی توربين میباشد.
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شكل( )6خطای سه فاز در سيستم قدرت

 -7شبيه سازیها

Flat space

شكل( )5تصوری فضایی از مفهوم همواری دیفرانسيلی[]56

برای تضمين همگرایی خروجیهای مسطح به سمت مقادیر
مرجعشان قانون كنترلی با عنوان تكنيک خطیسازی فيدبک
مورد استفاده قرار میگيرد .این قوانين كنترل توسط معادالت
( )16و ( )17بيان میشوند.
(( y1  y1ref )  k13 ( y1  y1ref )  k12 ( y1  y1ref )  k11( y1  y1ref )  0 )16
()17

( y2  y2ref )  k22 ( y2  y2ref )  k21 ( y2  y2ref )  0

این قانون یک تعقيب مسير به طور مجانبی را حاصل می
كند .در واقع قوانين كنترل ( )18خطاهای بين مولفههای توان
مكانيكی خروجی توربين و زاویۀ بار و مقادیر مرجعشان را مورد
بررسی قرار میدهند .قبل از یافتن ضرائب عبارتهای خطای
تعقيب متغيرهای حالت توان مكانيكی خروجی توربين و زاویه
بار را به صورت زیر تعریف میكنيم.
()18

) ei( j )  yi( j )  ( yi* )( j

()19

e1(3)  k11e  k12e  k13e
 k21e21  k22e22

SMIB

شبيهسازیها به طور همزمان برای هر دو حالت بكارگيری
كنترل كنندۀ معروف (تنظيم كنندۀ خودكار ولتاژ ،تنظيک كنندۀ
سرعت و همچنين بازو بست سریع شير بخار ،تحریک اجباری) و
كنترل غيرخطی (همواری دیفرانسيلی) ،به منظور اعتبار سنجی
عملكرد كنترل كنندۀ غيرخطی تحت اختالل سيگنال بزرگ
انجام شده است و نتایج برای كميتهای مهم سيستم تک
ماشينه متصل به شين بینهایت به نمایش در آمده است .شكل
( )6شماتيک شبيه سازی را نشان میدهد.
برای برقراری شبيهسازی در این قسمت از نرم افزار متلب
استفاده شده است .نتایج در حالت استفاده از كنترل غيرخطی
( )FBCبا نتایج كنترل معمولی كه در فصل دوم مورد استفاده
قرار گرفت به طور همزمان نمایش داده شدهاند و موفقيت آميز
بودن برنامۀكنترل غيرخطی در بهبود رفتار گذرای  SMIBدر
مقایسه با كنترل معمولی تحت شرایط خطای اتصال كوتاه سهفاز
متقارن و صفر شدن ولتاژ نشان داده شده است .شكلهای ( )7الی
( )11نتایج شبيه سازی پارامترهای مختلف را در شرایط مختلف
بررسی كرده است.

)e2(2

()21
در واقع برای یافتن ضرائب كنترلكننده چند جملهای
مطلوبمان را تشكيل میدهيم .سپس با مقایسهی این چند
جملهای با رابطۀ قبل ضرائب بدست می آیند .وقتی این شرط
برقرار باشد یعنی خروجی مسطح سيستم به طور مجانبی پایدار
نمایی است و لذا چون متغيرهای حالت نيز در این سيستم
مسطح برحسب خروجی مسطح بيان شدهاند ،پس پایدارند
[11و .]9همانطور كه می بينيد ویژگی  Flatnessاجازه می دهد
تا بردار كنترل تنها بر حسب بردار خروجی مسطح و مشتقاتش
فرمولبندی گردد.
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شكل( )7پاسخ حوزه زمان زاویۀ بار ژنراتور با خطای اتصال كوتاه

نتيجه گيری و پيشنهاد
با مشاهده نتایج شبيه سازی به تاثير این كنترلر پيشنهادی
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.صاف و بسيارمطلوب و مورد نظر ما میباشد
كارهای آینده این تكنيک را به سيستم چند ماشينه ميتوان
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