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چکیده
را به منظور بهبود پایداري براي LQGدر ابتدا کنترل کننده . می باشد11براي یک ژنراتور مرتبه LQG/LTRهدف از این مقاله طراحی کنترل کننده 

پیشنهاد شده و طراحی LQG/LTRترل کننده سیستم مذکور طراحی و شبیه سازي شده سپس به منظور بهبود رفتار سیستم و کاهش اثر اغتشاشات، کن
.در آخر نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه و برتري کنترل کننده طراحی شده نسبت به کنترل کننده هاي دیگر بررسی خواهد شد. گرددمی

، ژنراتور، سیستم قدرتLQG/LTRکنترل کننده :کلیديواژه هاي

مقدمه-1
هم در سیستم هاي قدرت می بهبود پایداري گذرا یکی از مسایل م

باشد که با توسعه شبکه انتقال اهمیـت ایـن موضـوع بیشـتر مـی      
، )10(بدین منظور روش هاي متفاوتی از جمله کنترل فازي . گردد

در . ارائه شده اسـت ) 2(و کنترل مقاوم ) 12(MPC، )9(تطبیقی 
مــدل پارامترهــاي متغیــر پــذیر خطــی بــه منظــور ) 9و 14و 4(

خـارج از محـدوده عملکـرد سیسـتم     SGیک هـاي  توصیف دینام
تطبیقی مـدل مرجـع   PIDقدرت نشان داده شده و کنترل کننده 

ارزیابی کمـی اثـرات انبسـاط و    ) 13(در . براي آن پیشنهاد گردید
با استفاده از مشاهده گر تطبیقی بهبود  داده شـد  SGانقباض در 

ارامترهاي که در آن مشاهده گر تطبیقی به منظور تخمین خطا و پ
) 2و 3و 15(در . در توان هاي پایین استفاده شده استSGمدل 

.ارائه شده است2Hو Hبه ترتیب کنترل کننده هاي 
رل را حول نقطـه کـار خطـی انجـام     همه روش هاي فوق تنها کنت

توان از روش دهند و در خارج از محدوده عملکرد سیستم نمی می
هاي فوق استفاده نمود روش کنترل منطق فازي در منابع زیـادي  

اما بـه علـت اینکـه پایـداري و مقاومـت      ) 10و 6(ارائه شده است 
سـترده از آنهـا   خیلی خوبی از خود نشـان نمـی دهـد بـه طـور گ     

طراحی کنترل کننده هاي بهینه با اسـتفاده از  .استفاده نمی شود
ی نحالت، بـدون در نظـر گـرفتن نـامعی    فیدبک خروجی و فیدبک 

ــایین در   ــاي پ ــوان ه ــارامتري در ت ــاي پ نشــان داده شــده ) 5(ه
هر یـک  پیشنهاد گردیده ولی) 11(نیز در MPCهمچنین روش 

تی هـایی کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار      از این روش ها به دلیل کاس
در ادامه روش هـاي متفـاوتی بـراي طراحـی کنتـرل      . گرفته است

د خروجی ارائه شده که از یستم هاي چند ورودي چنحلقه بسته س
کنتـرل  . اشـاره نمـود  ) 16و LQG)11و LQRتوان به آنها می
به منظور کاهش اثر اغتشاشات و نـویز مطـرح مـی    LQGکننده 

ده ساده بوده ولی توانایی برخـورد بـا   نطراحی این کنترل کن. شود
مـت نسـبتاً   داراي مقاوLQRکنترل کننده . عدم قطعیت را ندارد

خوبی می باشد ولی به دلیل دشوار بودن پیاده سازي آن، بـه طـور   
در این مقاله عملکرد ژنراتور . گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد

LQG/LTRبا استفاده از کنتـرل کننـده پیشـنهادي    11مرتبه 

مورد بررسی قرار می گیرد که این کنترل کننده نواقص ذکر شـده  
در نهایـت بـه منظـور نشـان دادن     . ف می سازدرا تا حدودي برطر

تأثیر این کنترل کننده نتـایج شـبیه سـازي اعمـال آن روي یـک      
.سیستم عملی نشان داده شده است

توصیف سیستم- 2
عادله حالت مربوط به توربین ژنراتور متصل به شین بی نهایت بـا  م

.به صورت زیر می باشد11مرتبه 
)1())(()()( tXGtButAXX 

شامل Gماتریس هاي حالت و کنترل هستند و Bو Aدر آن که 
لذا باید ابتدا آن را حـول نقطـه کـار    . ترم هاي غیرخطی می باشد

براي این کار از بسط تیلور را استفاده می شـود  . خطی سازي نمود
.که در نهایت مدل خطی شده را می توان به صورت زیر نوشت

)2()()( tButAXX 

مـاتریس هـایی بـا مقـادیر ثابـت      Bو Aن ماتریس هاي که در آ
کنتـرل  (در این سیستم براي بهبـود عملکـرد سیسـتم    . باشندمی
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از دو حلقـه کنترلـی  اسـتفاده    ...) فراجهش، حالت دائمی، خطا و 
به منظور کنتـرل ولتـاژ و   AVRمی شود که یکی حلقه کنترلی 

حالت . باشددیگري حلقه کنترلی گاورنر براي کنترل فرکانس می
:سیستم در اینجا عبارتست از

)3                  (

که در آن  , زاویه بار روتور برحسب شین بی نهایت و مشتق
. آن است

d تا
kdحاالت الکترومغناطیسی هستند .

ef VV و ) 1شکل (کننده ولتاژ حاالت تنظیم,
pA و

mT

)2شکل . (حاالت گاورنر می باشند
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مدل تنظیم کننده ولتاژ-1شکل 
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مدل گاورنر-2شکل 

طراحی کنترل کننده-3
ــده   ــرل کنن ــه منظــور طراحــی کنت ــدا اشــاره LQG/LTRب ابت

.مختصري به این کنترل کننده ها خواهیم داشت
کنترل کننده فیدبک حالت-3-1

.دیاگرام بلوکی این کنترل کننده به صورت زیر می باشد
v

BuAXX 


ptk



دیاگرام بلوکی کنترل کننده فیدبک حالت-3شکل 
هـا بـا   همان طور که در شکل مشاهده می شود عمل جابجایی قطب

.استفاده از فیدبک حالت صورت می گیرد
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)(به صورت بهینه انتخاب شودkدر صورتی که  ptk آن گاه عمل
این کنتـرل  . جابجایی قطبها را به بهترین شکل می توان انجام داد

کننده داراي مقاومت نسبتاً مناسبی می باشد امـا بـه دلیـل زیـاد     
بودن متغیرهاي حالـت و همچنـین عـدم دسترسـی بـه برخـی از       

براي رفع این مشکل . حاالت براي اندازه گیري قابل اجرا نمی باشد
به جاي اسـتفاده از فیـدبک حالـت از فیـدبک خروجـی اسـتفاده       

.می باشدLQGشود که در واقع اساس طراحی کنترل کننده می
LQG (Liner Quadratic Gaussian)کنترل کننده -2- 3

.شاخص کارایی این کنترل کننده به صورت زیر می باشد
)4(



 


T

dtRUUQXXETJ TT })({)/1lim(


با این کنترل کننده می توان انحرافات از حالت تعادل را کنترل کرد که 
ماتریس وزنی حالت می باشند Qماتریس وزنی ورودي و Rدر اینجا 

. نظر گرفته می شوندکه به ترتیب مثبت معین و مثبت نیمه معین در
براي  دستیابی به بهترین Rو Qدر این جا هدف تعیین ماتریس هاي 

.حالت می باشد
:دیاگرام بلوکی زیر را در نظر بگیرید

 U
uAXX 



ptk
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LQGدیاگرام بلوکی کنترل کننده - 4شکل 

در واقع عمـل جابجـایی قطبهـا را بـا اسـتفاده از      LQGکنترل کننده 
بدسـت  LQRتخمین حالت انجام می دهد و از ادغام دو کنترل کننده 

می آید که یکی از آنها فیلتر کالمن می باشـد و دیـاگرام بلـوکی آن  در    
.زیر نمایش داده شده است
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همراه با دیاگرام بلوکی کالمن فیلترLQGدیاگرام بلوکی -5شکل 
.به صورت زیر در نظر گرفته می شودحالت سیستم معادله 

)5(
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نویز است که این دو سیگنال بایـد گوسـی   اغتشاش و که در آن 
باشند در غیر این صورت ابتدا با فیلتر گوسی شـده و در نهایـت، حالـت    

.تخمین زده می شود

)6(
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باشـد و در نهایـت کنتـرل    تخمین متغیر حالـت مـی  X̂در این رابطه 
.کننده به صورت زیر به دست می آید

)7(
LQGLQGLQGLQGLQG
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.به صورت زیر خواهد بوددر فیلتر کالمن fkو ckکه در آن 
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)9(1 VCPk T
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ماتریس هاي مثبت نیمه معین و متقارنی هسـتند  fPوcPدر اینجا 
.گرددمعادله جبري ریکاتی به صورت  زیر حاصل میدوکه از حل
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حـاالت  . ماتریس هاي وزنی فیلتر کـالمن مـی باشـند   Vو Wدر اینجا 
) 1(تخمین زده شده در فیلتر کالمن شامل تقریب هاي خطـی معادلـه   

بوده و توسط بهره بهینه از پـیش تعیـین شـده، حالتهـا و ورودي هـاي      
حاصل از روابط فوق fkو ckبا جایگذاري . ژنراتور را تغذیه می کنند

.ماتریس جدید زیر حاصل می شود) 7(در رابطه 
)12(
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Rو Qتعیین ماتریس هاي وزنی LQGهدف از طراحی کنترل کننده 

به صـورت  2× 2ماتریس Rمی باشد که در اینجا 
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در نظر گرفته 11qتا 1qبا عناصر قطري 11× 11نیز ماتریس قطري 
هدف از این طراحی کاهش اولین نوسان زاویه بار است که به . شده است

بعدي و در نهایـت بهبـود   يهاشود و بهبود میراییدنبال خطا ایجاد می
در اینجا با اعمال یک سیگنال اغتشاش . دهدپایداري گذرا را نتیجه می 

میلـی ثانیـه اي عملکـرد کنتـرل کننـده      100قوي و یک اتصال کوتـاه  
براي بهبود پایـداري  بایـد سیسـتم را    . طراحی شده را بررسی می کنیم

حول نقطه کار خطی نمود و با توجه به مقادیر ویـژه، قطبهـاي غالـب را    
در اینجـا مـی تـوان بـا     . ی قـرار داد شناسایی و رفتار آنها را مورد بررسـ 

. کـاهش داد 3را بـه مرتبـه   11معـادالت بـا مرتبـه    % 1معادل ییخطا
خـواهیم  % 15معـادل  یخطـای 2همچنین در صورت کاهش به مرتبـه  

داشت و این بدان معنی است که سیستم داراي سه قطب غالب است که 
ک قطـب خـواص مغناطیسـی را توصـیف     دو قطب خواص مکانیکی و ی

.  کنند و در شبیه سازي نشان داده شده استمی

LQG/LTRطراحی کنترل کننده -3-3

، LQG/LTRدر کنترل کننده 
f

f

R

Q   بهره فیلتر کالمن اسـت کـه

qzQQrzRRدر آن  ff   و , Tzz

اد می کنیم تا اثر  در این کنترل کننده، بهره فیلتر کالمن را زی. باشدمی
و LQGبهره حلقه اول مربوط به ) 5(در شکل . کم شودfRتخریبی 

، LQG/LTRکنترل کننده . می باشدLQRبهره حلقه دوم مربوط به 
. را در حـوزه فرکـانس بررسـی مـی کنـد     LQGمسئله کنترل کننـده  

را مـی تـوان در   ) 5(بنابراین بهره هاي حلقه هـاي اول و دوم در شـکل   
.حوزه فرکانس به صورت زیر بیان کرد
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انجام داده Rو Qرا با تعیین ماتریس هاي وزنی LQRطراحی مسئله 
LQGو با باال بردن بهره فیلتر کالمن بهره حلقه اول را که مربـوط بـه   

به می باشد و داراي مقاومت ضعیفی است  به بهره حلقه دوم که مربوط
است و توانایی خوبی نسبت به عدم قطعیـت دارد،  LQRکنترل کننده 

.نزدیک می کنیم
.طراحی اتوماتیک فیلتر کالمن به صورت زیر انجام می شود
qIQQ f  

را افزایش داده تا وقتی در یک بازه فرکانسـی نسـبتاً بـزرگ    qدر اینجا 
به ماتریس تبدیل حلقه در آن به ماتریس تبدیل جبران شده در ژنراتور

BASIkc
1 در qبا باال بردن مقـادیر پـارامتر   . همگرا شود)(

fCkAواقع مقادیر ویژه   را به سمت چپ محورjw منتقل شده و
حالت روي رفتار ژنراتور را می تـوان بـه   بدین ترتیب اثر مطلوب فیدبک

ن کنترل کننده مزایـاي هـر دو کنتـرل کننـده     با طراحی ای. دست آورد
LQG وLQR   را به خصوص از نظر توانایی برخورد با عـدم قطعیـت و

.نامعینی خواهیم داشت

شبیه سازي-4
نظر گرفتن نامعینی و با در نظـر  عملکرد ژنراتور مذکور را بدون در 

بررسی مـی  LQG/LTRو LQGرفتن آن با کنترل کننده هاي گ
را به منظور بهبود پایداري گذرا و LQGرل کننده ابتدا کنت. کنیم

دینامیکی براي ژنراتور مذکور بـدون در نظـر گـرفتن نـامعینی در     
به 2rو 1rو 11qتا 1qضرایب حالت آن، با تنظیم پارامترهاي 

.ر می گیریمصورت زیر به کا

براي ژنراتور بدون در نظر LQGبه کارگیري کنترل کننده - 6شکل 
گرفتن نامعینی در سیستم

که در آن منحنی که با نقطه چین نشـان داده شـده عملکـرد سیسـتم     
بدون کنترل کننده و منحنی که به صورت ممتد رسم شده عملکرد آن 

شـایان ذکـر   . دهـد را در صورت اعمال کنترل کننده مذکور، نشان مـی  
1q ،2q ،10qسه پـارامتر  ،11qتا 1qاست که از میان پارامترهاي 

بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد ژنراتور دارند که ایـن موضـوع مبـین   

بدین ترتیب با افزایش .می باشد,در سیستم مذکوروجود سه قطب غالب 

1q میرایی هاي کاهش اولین نوسان بهبود می یابد ولی باعث تضعیف
باعث بهبـود پایـداري   1qبه عبارتی افزایش . نوسان هاي بعدي می گردد

1qعکس اثـر  2qکه در حالی .دینامیکی می شودگذرا و تضعیف پایداري 
میرایی نوسان هاي بعدي بهبود 10qرا در عملکرد ژنراتور دارد و با افزایش 

1rهمچنـین بـا کـاهش   . یافته ولی باعث کاهش نوسان اول مـی شـود  
الی که باعث تضعیف پایداري گـذرا  پایداري دینامیکی بهبود یافته در ح

را در عملکرد ژنراتـور  1rعکس اثر2rاین در حالی است که . می گردد
مشاهده می شـود بـا تنظـیم    6دارد و در نهایت همان طور که در شکل 

بـه ازاي پارامترهـاي زیـر پایـداري گـذرا و      Rو Qماتریس هاي وزنـی  
.امیکی ژنراتور به صورت مطلوب تأمین می گردددین

1q  ،350 = 10q  ،5/5= 1r  ،19/0= 2r = 09/0

. شده اسـت هسایر پارامترها واحد در نظر گرفتدر محاسبات فوق مقدار 
راي بهبود عملکرد ژنراتور به را بLQG/LTRدر نهایت، کنترل کننده 

.کار می گیریم

براي ژنراتور بدون LQG/LTRبه کارگیري کنترل کننده - 7شکل 
در نظر گرفتن نامعینی در سیستم

در حوزه فرکانس- در حوزه زمان ب-الف
بـدون  LQGابیم که رفتار کنترل کننده یدرمی7و 6با مقایسه شکل 

کنتـرل  .باشـد مـی LQG/LTRنده  حضور نامعینی بهتر از کنترل کن
فراوانـی از جملـه بهبـود عملکـرد سیسـتم،      يهـا قابلیتLQGکننده 
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باشد اما توانایی برخورد با پایدارسازي و مصونیت در برابر نویز را د ارا می
.عدم قطعیت و وجود نامعینی در سیستم را ندارد

سیستم ژنراتور بدون اعمال کنترل کننده -8شکل

براي ژنراتور با در نظر LQGبه کارگیري کنترل کننده -9شکل 
گرفتن نامعینی در سیستم

به آن LQGرفتار سیستم در دو حالت اعمال کنترل کننده 9در شکل 
همان طور کـه در  . و بدون در نظر گرفتن آن توأما نشان داده شده است

قادر به کنترل ژنراتورLQGاین شکل مشاهده می شود کنترل کننده 
با در نظر گرفتن نامعینی نیست و باعث ناپایدار شدن سیستم می گردد 

همان . بدین منظور استفاده می شودLQG/LTRلذا از کنترل کننده 
اثر مخرب فیلتر کـالمن  qطور که پیش از این اشاره گردید با باال بردن 

.کاهش می یابدLQGبر کنترل کننده 

الف

ب

ج
براي ژنراتورLQG/LTRنترل کننده به کارگیري ک-10شکل 

q= 100با در نظر گرفتن نامعینی در سیستم

)- 310و  310(بازهدر در حوزه فرکانس) در حوزه زمان ب) الف
)0و 310(در حوزه فرکانس در بازه)ج

ــه در شــکل   ــده  )10(همــان طــور ک ــرل کنن ــی شــود کنت مشــاهده م
LQG/LTR100زاي با وجود نامعینی در سیستم به ا=q  به صـورت

LQGدر حالی که کنترل کننده . مطلوب به پایدارسازي آن می پردازد

ج نشـان داده مـی   -10ب و -10در شـکل  . بدین صورت عمل نمی کند
که توانایی برخورد با نامعینی را نـدارد در  LQGشود که کنترل کننده 

در شکل. رفتار مناسبتري نشان می دهدLQRحالی که کنترل کننده 
بـا  LQG/LTRنشان داده شـده اسـت کـه پاسـخ     13و 12,11هاي 

. و با افزایش بیش از حد آن پاسخ مطلوبی نخواهد داشتqکاهش 



1605

الف

ب
براي ژنراتورLQG/LTRبه کارگیري کنترل کننده -11شکل 

q= 10با در نظر گرفتن نامعینی در سیستم 

در حوزه فرکانس) در حوزه زمان ب) الف

الف

ب
براي ژنراتورLQG/LTRبه کارگیري کنترل کننده -12شکل

q= 1000با در نظر گرفتن نامعینی در سیستم

در حوزه زمان) در حوزه فرکانس ب) الف

الف

ب
براي ژنراتور با در LQG/LTRبه کارگیري کنترل کننده -13شکل 

در ) ان بدر حوزه زم) الفq= 10000نظر گرفتن نامعینی در سیستم
حوزه فرکانس

را تـا  LQGمعایب کنترل کننده LQG/LTRنجا کنترل کننده یدر ا
حدودي برطرف نموده و با پاسخ زمانی و فرکانسی مطلوب تري حاصـل  

.می شود

نتیجه گیري- 5
براي ژنراتور LQG/LTRدر این مقاله به طراحی کنترل کننده 

مورد بررسی قرار LQRابتدا کنترل کننده. پرداخته شد11مرتبه 
قطبهاي سیستم به مکان ,گرفت که در آن به واسطه فیدبک حالت

اما به علت زیاد بودن  متغیرهاي حالت و عدم انتقال می یابند مطلوب 
دسترسی به برخی از آنها جهت اندازه گیري، اجراي آن امکان پذیر 

مین نیست بدین منظور براي رفع این مشکل از  فیدبک خروجی و تخ
حالت براي جابجایی قطب ها استفاده می شود و به واسطه فیلتر کالمن 

طراحی خواهدشد که این کنترل کننده مزایایی LQGکنترل کننده 
همچون بهبود عملکرد و پایدارسازي داشته ولی توانایی برخورد با عدم 
قطعیت و نامعینی ها را ندارد و براي رفع این مشکل کنترل کننده 

LQGر حوزه فرکانس بررسی کرده و  کنترل کننده را د
LQG/LTRشود که در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازي طراحی می

تائید کننده این موضوع می باشد که کنترل کننده طراحی شده عالوه 

۶٢
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توانایی برخورد با ,بر اینکه مزایاي کنترل کننده هاي فوق را دارد
. نامعینی ها را نیز خواهد داشت
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