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طزاحی کٌتزل کٌٌسُ فزکاًس بار تطبیقی L1زر سیستن قسرت با
اغتطاضات بار هتغیز با سهاى
حسیي َّضوٌسی غفب ،هحوس آثطبری ،هْزاى لبسن پَر ،اهیز ذشاػی
ضزوت تَسیغ ًیزٍی ثزق ضْزستبى هطْس
هطْس ،ایزاى
چکیسُ — اهزٍسُ با تَسعِ سیستن ّای قسرت ،بِ هٌظَر بْزُبززاری

وٌتزل فزوبًس زر ًمغِ ًبهی ،اعویٌبى اس سزػت ثبثت هَتَرّبی المبیی ٍ

بْیٌِ اس سیستنّای قسرت السم است فزکاًس زر هحسٍزُ هطرصی ثابت

سٌىزٍى را ثِ زًجبل ذَاّس زاضت .اگز ایي وٌتزل غَرت ًگیززّ ،ز چٌس

بواًسّ .سف اصلی کٌتزل فزکاًس بار بزگززاًسى فزکاًس سیستن ٍ تَاى

عزاحی هٌبسجی ثزای سیستن لسرت غَرت گزفتِ ثبضس ،ثبس ّن ضجىِ لسرت

عبَری اس ذطَط ارتباطی بِ هقازيز ًاهی ٍ اس پیص تعییي ضسُ ذَز

ثب هطىالت پیصثیٌی ًطسُای هَاخِ ذَاّس ضسّ ..سف اغلی وٌتزل فزوبًس

هیباضس .زر ايي هقالِ يک رٍش کٌتزل تطبیقی  L1بِ هٌظَر کٌتزل
فزکاًس بار يک سیستن قسرت با اغتطاضات بار هتغیز با سهاى هعزفی

ثبر ثزگززاًسى فزوبًس سیستن ٍ تَاى ػجَری اس ذغَط ارتجبعی ثِ همبزیز
ًبهی ٍ اس پیص تؼییي ضسُ ذَز هیثبضس.

هیگززز .رٍش ارائِ ضسُ يکٌَاذتی پاسد گذرای هحسٍز ضسُ را بزای

تبکٌْى رّشُبي هختلفً براي طراحً کٌترل کٌٌذٍ فرکبًس ببر پٍطٌِبد

سیگٌال ٍرٍزی ٍ ذزٍجی سیستن ،بِ طَر ّوشهاىً ٍ ،یش رزيابی هجاًبی

ضذٍ است .در اٌي هٍبى کٌترل کٌٌذٍ ُبي کالسٍک هبًٌذ  PIDکَ داراي

ذزٍجی صفز را تضویي هی کٌسّ .وچٌیي ،زر رٍش پیطٌْازی تٌظین

پبراهترُبي ثببت هً ببضٌذ ،بَ دلٍل سبختبر سبدٍ ّ پٍبدٍ سبزي آسبى ،بٍطتر

طیف فزکاًسی سیگٌال کٌتزل زر حالت گذرا هَرز تَجِ قزار گزفتِ

هْرد تْجَ قرار گرفتَاًذ .پبراهترُبي اٌي دستَ از کٌترل کٌٌذٍ ُب بطْر

است .حال آًکِ زر اکثز رٍش ّای تطبیقی گشارش ضسُ ،افشايص بْزُ
تطبیق ّز چٌس کِ باعث بْبَز رزيابی ذزٍجی سیستن هی ضَز اها
سیگٌال کٌتزل زچار ًَساًات فزکاًس باال هی گززز کِ ايي ًَساًات
باعث هحسٍزيت ًزخ تطبیق هی گززز .بِ هٌظَر ارسيابی رٍش پیطٌْازی،
ًتايج ضبیِ ساسی بزای يک سیستن قسرت تک ًاحیِ ای ٍ تحت
اغتطاضات بار هتغیز با سهاى ارائِ ضسُ است.

ٍاصُّای کلیسی — کٌتزل تطبیقی  ، L1کٌتزل فزکاًس بار ،سیستن

هعوْل بب استفبدٍ از رّشُبي کٌترل کالسٍک ّ در حْزٍ فرکبًس تعٍٍي
هًضًْذ اٌي دستَ از کٌترل کٌٌذٍُب هعوْال در ٌک ضراٌط کبري تٌظٍن
هًضًْذ ّ ُوْارٍ داراي عولکرد ضعٍفً بذلٍل طبٍعت غٍرخطً عٌبصر
سٍستن قذرتً ،بهعًٌٍ در پبراهترُب ،هحذّدٍ ّسٍع ضراٌط کبري ّ
اغتطبشُبي پٍص بًٌٍ ًطذٍ در سٍستن قذرت هً ببضٌذ ] .[1در سبل ُبي
اخٍر حجن قببل تْجًِ از تحقٍقبت علوى در حْزٍ حل هسئلَ کٌترل ببر
فرکبًس بب رّش ُبي تطبٍقً اًجبم گرفتَ است ] .[4]-[2اٌي تحقٍقبت بَ
سوت بذست آّردى کٌترل کٌٌذٍ ُبًٌ کَ بتْاًٌذ در هحذّدٍ ّسٍعً از
تغٍٍرات پبراهترُبي سٍستن ّ هبضٍي ُب ،عولکرد بٌٍَِ اي براي سٍستن قذرت

قسرت تک ًاحیِ

فراُن آّرًذ ،جِت گٍري ضذٍ اًذ

 .1هقدهو

زر ایي همبلِ یه رٍش وٌتزل تغجیمی  L1ثِ هٌظَر وٌتزل فزوبًس ثبر

اهزٍسُ ثب تَسؼِ سیستنّبی لسرت ،ثِ هٌظَر ثْزُثززاری ثْیٌِ اس

یه سیستن لسرت زارای اغتطبضبت ثبر هتغیز ثب سهبى ارائِ ضسُ است .زر

سیستنّبی لسرت السم است فزوبًس زر هحسٍزُ هطرػی ثبثت ثوبًس.

رٍش پیطٌْبزی ،تٌظین عیف فزوبًسی سیگٌبل وٌتزل زر حبلت گذرا هَرز
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تَخِ لزار گزفتِ است .حبل آًىِ زر اوثز رٍش ّبی تغجیمی گشارش ضسُ،

تعزيف  :3ثزای یه سیستن هٌبست ٍ پبیسار ثب ٍ mرٍزی ٍ  nذزٍخی

افشایص ثْزُ تغجیك ّز چٌس وِ ثبػث ثْجَز رزیبثی ذزٍخی سیستن هی ضَز

) ، H (sثْزُ  L1ثػَرت سیز تؼزیف هی ضَز.

اهب سیگٌبل وٌتزل زچبر ًَسبًبت فزوبًس ثبال هیگززز وِ ایي ًَسبًبت ثبػث

 m
) max   H ij ( s

i 1,n  j 1

هحسٍزیت ًزخ تغجیك هی گززز .ثِ هٌظَر ارسیبثی رٍش پیطٌْبزیً ،تبیح



L1 


()1

ضجیِ سبسی ثزای یه سیستن لسرت ته ًبحیِ ای ثب اغتطبضبت ثبر هتغیز ثب

L1

)H ( s

وِ ) H ij (sػٌػز سغز iام ٍ ستَى jام هبتزیس ) H (sاست.

سهبى ارائِ ضسُ است.

قضیِ ( 1قضیِ بْزُ کَچک  :) L1سیستن ثْن پیَستِ ضىل ( )1پبیسار

ازاهِ همبلِ ثػَرت سیز سبسهبًسّی ضسُ است .زر ثرص زٍم ثزذی

است اگز  1

همسهبت ٍ هفبّین هَرز ًیبس هزثَط ثِ سیستن ّبی ذغی ثیبى هی گززز .زر

L1

) ( s

L1

).[6] M (s

ثرص سَم فزهَل ثٌسی هسئلِ تحت ثزرسی تطزیح هی گززز ٍ سپس

)(s

چْبرم ػولىزز وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی  L1ارائِ ضسُ ثز رٍی یه سیستن لسرت

)M (s

هؼوبری وٌتزل وٌٌسُ فزوبًس ثبر تغجیمی  L1ارائِ هی گززز .سپس زر ثرص




ته ًبحیِ ای ثب اغتطبضبت ثبر هتغیز ثب سهبى هَرز ارسیبثی لزار هیگیزز .ثرص
ضکل  :1سیستن بْن پیَستِ.

پٌدن ًیش ثِ ًتیدِ گیزی همبلِ اذتػبظ زازُ ضسُ است.

سیستن ذغی سیز را زر ًظز ثگیزیس:

 .2هفبىین و هقدهبت ریبضی الزم

()2

زر ایي لسوت ثزذی همسهبت ریبضی ٍ هفبّین سیستن ّبی ذغی هَرز

وِ زر آى ٍ b  R ، u  R ، x  R
n

ًیبس زر ثرص ّبی ثؼسی همبلِ هغزح هی ضَز.



 max  sup  i ( ) 

i 1,n    0

L

است .هی تَاى تبثغ اًتمبل فَق را ثػَرت سیز ثبسًَیسی ًوَز.

t

) H (sثِ غَرت

 h(t ) dt
0

L1

( SI  A) 1 b 

وِ زر آى ) d (s)  det(SI  Aیه چٌسخولِ ای هزتجِ  nپبیسار



استّ .وچٌیي ) n(sیه ثززار  n  1است وِ ػٌػز iام آى یه تبثغ چٌس
خولِ ای ثػَرت سیز است.
n

ni ( s)   nij S j 1

()4

تعزيف  :2ثْزُ  L1یه سیستن هٌبست ٍ پبیسار تهٍرٍزی-تهذزٍخی


) n( s
)d ( s

()3

وِ زر آى   iػٌػز iام  است.



ّ A  Rزٍیتش است.

ّوچٌیي فزؼ هی ضَز تبثغ اًتمبل  (SI  A) bاویسا هٌبست ٍ پبیسار

 Lثػَرت سیز تؼزیف هی ضَز ].[5


 max  sup i ( ) 

i 1,n  0   t

n

nn

1

تعزيف  :1ثزای سیگٌبل ً   R n ٍ  (t ), t  0زم  Lوَتبًُ 1زم

L

) x (t )  Ax(t )  bu(t

) H ( sتؼزیف هیضَز وِ زر آى

j 1

لن  :1اگز ) , b  R
n

nn

 ( A  Rوٌتزل پذیز ثبضس ،آًگبُ هبتزیس N

وِ ػضَ سغز iام ٍ ستَى jام آى  nijاست ،زارای رتجِ وبهل هی ثبضس (اثجبت

)  h(tپبسد ضزثِ ) H (sاست].[5

زر هزخغ ].)[7

تَجِ  :1یه سیستن سهبى پیَستِ  LTIهٌبست ثب پبسد ضزثِ ) h(t

1

لن  :2اگز سٍج ) ( A, bوٌتزلپذیز ثبضس ٍ  (SI  A) bاویسا



پبیسار است اگز ٍ تٌْب اگز   h( ) d  ثبضس ].[5

هٌبست ٍ پبیسار ثبضس ،آًگبُ ٍخَز زارز  c  R nثگًَِای وِ تبثغ اًتمبل

0

1

 c ( SI  A) bهیٌیون فبس ثب زرخِ ًسجی یه هی ثبضس .یؼٌی ّوِ
L norm

Truncated

1

2
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ˆT

غفزّبی آى زر سوت چپ هحَر غفحِ لزار زارًس ٍ زرخِ هرزج آى یه

()8

زرخِ ثشرگتز است زرخِ غَرت است (اثجبت زر هزخغ ].)[8

ّوبًغَر وِ هطبّسُ هیضَز ،سبذتبر ترویي سى حبلت هطبثِ ()5

 .3فرهول بندی هسئلو

هیثبضس .تٌْب تفبٍت هَخَز ایي است وِ پبراهتزّبی ًبهؼلَم )  (t ) ٍ  (t

سیستن سیز ثب هؼبزالت زیٌبهیىی زازُ ضسُ را زر ًظز ثگیزیس:

ثب ترویي ّبی تغجیمی )  ˆ (t ) ٍ ˆ(tخبًطیي ضسُاًس .ترویي ّبی تغجیمی

T

))  x (t )  Am x(t )  b(u (t )   (t ) x(t )   (t

T

 y (t )  c x(t ), x(0)  x0

()5

تَسظ لَاًیي تغجیك سیز زازُ هی ضًَس:

ّوچٌیي  u  Rسیگٌبل وٌتزل y  R ،ذزٍخی سیستنb, c  R n ،

ترویي سى هی ثبضسّ .وچٌیي   c ٍ   c I nn  R nn

 n  nهی ثبضس وِ ) ( Ambوٌتزل پذیز هی ثبضسّ .وچٌیي    Rپبراهتز



ثْزُّبی تغجیك هی ثبضٌس وِ  c  Rاستّ .وچٌیي  ،Pحل هؼبزلِ خجزی

هؼلَم هی ثبضسًْ .بیتب   (t )  R nیه ثززار اس پبراهتزّبی ًبهؼلَم هتغیز ثب

T
 Amهی ثبضس.
P  PAm  Q, Q  0

سهبى هی ثبضسّ .وچٌیي   (t )  Rاغتطبش هتغیز ثب سهبى است.

قاًَى کٌتزل :سیگٌبل وٌتزل ثَسیلِ راثغِ سیز تَلیس هی ضَز:

ثسٍى اس زست زازى ولیت هسئلِ ،فزؼ هی وٌین:

 (t )  ,  (t )  , t  0

وِ زر آى

اس )   (tاست .زر ٍالغ ّسف وٌتزل عزاحی یه وٌتزل تغجیمی فیسثه

()11

حبلت وبهل 1است ثِ گًَِ ای وِ ) ّ y (tز سیگٌبل هزخغ هحسٍز ضسُ
)  r (tرا ّن زر حبلت گذرا ٍ ّن زر حبلت هبًسگبر زًجبل وٌس ٍ سبیز

زیگز زارین:

Am1b

c

a
s  a

()13

(t )  d  ,
2

C ( s) 

ّوچٌیي زارین:

ًطبى زٌّسُ ًزم  2هیثبضس ٍ اػساز  d ٍ dثِ اًسارُ

n

()14

زلرَاُ ثشري هی ثبضٌس .زر ایي ازاهِ سبذتبر ٍ هؼوبری وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی
ثزای سیستن ( )5تطزیح هی گززز .ػٌبغز وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی  L1ثػَرت

 i
i 1

L  max
 

وِ   iػٌػز iام   ٍ هدوَػِ ثستِ تؼزیف ضسُ زر ( )6هی ثبضس .اوٌَى

سیز هی ثبضٌس.

هی تَاى ضزایظ السم  L1ثزای تضویي پبیساری ول سیستن ٍ زاضتي ػولىزز

ترویي سى حالت :ترویي سى حبلت زر ًظز گزفتِ ضسُ ثػَرت سیز

گذرای هغلَة را ثیبى ًوَز.

است:

ضزط پايساری بْزُ  : L1ضزط پبیساری سیستن ثب وٌتزلوٌٌسُ تغجیمی L1
full-state feedback adaptive controller

ایي است وِ عزاحی ) C (sثِ گًَِای اًدبم ضَز وِ راثغِ سیز ثزلزار ثبضس.

1

3
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1
T

kg  

 C (0)  1هی ثبضس .یه اًتربة سبزُ ثزای ) C (sثػَرت سیز است:

هطتك پذیز هیثبضٌس ٍ هطتك آًْب ثغَر یىٌَاذت هحسٍز هیثبضس .ثِ ػجبرت

وِ



r (t ) 

ّوچٌیي C (s) ،تبثغ اًتمبل اویسا سزُ ٍ پبیسار ثب ثْزُ پبییيگذر

فزؼ زیگزی وِ ٍخَز زارز ایي است وِ )   (t ) ٍ  (tثغَر پیَستِ

2

) k g r (t )  ˆT (t ) x(t )  ˆ (t

()12

سیگٌبل ّبی ذغب هحسٍز ضسُ ثبلی ثوبًٌس.

.

)u ( s)  C ( s )r ( s

()10

وِ  هدوَػِ ای هطرع ٍ    R یه ثبًس ( Lهحبفظِ وبراًِ)

( t  0 )7



(t ) Pb , ˆ (0)  ˆ 0

T

~ سیگٌبل ذغبی ثیي حبلت سیستن ٍ حبلت
وِ زر آى ) x (t )  xˆ (t )  x(t

ثززارّبی ثبثت هؼلَم هی ثبضٌسّ .وچٌیي  Amیه هبتزیس ّزٍیتش هؼلَم

 (t ) 2  d  ,




~ ˆ (t )   Pr ojˆ (t ),
x


~ ) ˆ(t )   Pr oj ˆ(t ), x(t
x T (t ) Pb , ˆ(0)  ˆ0

()9

وِ زر راثغِ فَق  x  R nثززار حبلت سیستن ٍ لبثل اًساسُ گیزی هیثبضس.

()6



))  xˆ (t )  Am xˆ (t )  b(u (t )   (t ) x(t )  ˆ (t

T

 yˆ (t )  c xˆ (t ), xˆ (0)  x0
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L 1

()15

L1

)G( s

آى یب ثِ ػجبرت زیگز ذغبی فزوبًس ،تمَیت ٍ تزویت ضسُ ٍ تجسیل ثِ یه
سیگٌبل فزهبى هی ضَز وِ ثِ گبٍرًز تَرثیي ارسبل هی گززز] .[9زر ًتیدِ

وِ زر آى )) G(s)  (SI  Am )1b(1  C (sهیثبضس .هزاحل عزاحی

گبٍرًز تؼبزل ثیي ٍرٍزی ٍ ذزٍخی را اس عزیك تغییز ذزٍخی تَرثیي اًدبم

وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی  L1ضبهل هؼبزالت ( )8تب ( )10هیثبضس ،ثِ ضزط ایٌىِ

هی زّس .ایي رٍش ثِ رٍش وٌتزل فزوبًس هگبٍات 1یب وٌتزل تَاى-فزوبًس

راثغِ ( )15ثزلزار ثبضس .سیستن حلمِ ثستِ ثب وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی  L1زر

هَسَم است.

ضىل (ً )2طبى زازُ ضسُ است.

̂x

~x



x 

ثلَن زیبگزام سیستن لسرت ته ًبحیِ ای اس ًَع ثسٍى

ثبسگزهبیص 3ثػَرت ضىل ( )3هی ثبضس.

u
ترویي سى حالت

f

سیستن تحت

1
Ty s  1

کٌتزل

)C (s



1
Tg s  1

Pc



) u (t



1
R

قاًَى تطبیقی

x  ˆ / 

Pg

1
Pm 
Tt s  1

) PL (t

ˆˆ, 

2

ضکل  :3بلَک زياگزام سیستن قسرت تک ًاحیِ.

ˆk r  

T

زر ضىل فَق  fتغییزات فزوبًس R ،ثبثت تٌظین وٌٌسُ Tg ،ثبثت

r

g

سهبًی سزػت گبٍرًز Tt ،ثبثت سهبًی تَرثیي T y ،ثبثت سهبًی ثبر ٍ خزم

هیثبضٌسّ .وچٌیي PL ٍ f ، Pm ، Pg ،ثِ تزتیت تغییزات ذزٍخی

قاًَى کٌتزل

گبٍرًز ،تغییزات تَاى هىبًیىی ،اًحزاف فزوبًس ٍ تغییزات ثبر هی ثبضٌس ٍ

ضکل  :2سیستن حلقِ بستِ با کٌتزل کٌٌسُ تطبیقی . L1

2H
ًیش
D
ای هذوَر ثػَرت خسٍل ( )1هیثبضس].[10

 Ty وِ  D=1 ٍ H=10هی ثبضس .پبراهتزّبی سیستن ته ًبحیِ

زر حبلتی وِ   (t )  ثبثت است ،ضزط پبیساری ثْزُ  L1سبزُ
هیضَز .ثزای اًتربة سبزُ ) C (sثِ فزم راثغِ ( ،)13ضزط پبیساری ثْزُ
 L1وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی ثِ ایي غَرت هی ضَز وِ  Agزازُ ضسُ زر راثغِ

سیز ثزای توبم ّ   زٍیتش ثبضس.

 Am  b T b 

Ag    a  T
 
  a 
   


()16

جسٍل  :1پاراهتزّای ًاهی هزبَط سیستن قسرت تک ًاحیِ ای ضکل ()3

 .4طراحی کنترل کننده فرکبنس ببر تطبیقی L1
زر ایي لسوت ثب استفبزُ اس رٍش عزاحی پیطٌْبزی ثِ عزاحی
وٌتزلوٌٌسُ ثبر فزوبًس ثزای یه سیستن لسرت ته ًبحیِای هیپززاسین.

هقسار پاراهتز

پاراهتز

 0/08ثبًیِ

Tg

 0/3ثبًیِ

Tt
Ty

2/4

R

 20ثبًیِ

هدل سبزي سیستن فرکبنس ببر تک
.4.1
نبحیو ای

فضبی حبلت سیستن لسرت ته ًبحیِ ای ثِ غَرت سیز هی ثبضس].[11

ّوبًغَر وِ اضبرُ ضسّ ،سف وٌتزل فزوبًس ثبر یب  ،LFCحفظ تؼبزل
تَاى حمیمی زر یه سیستن لسرت  ،اس عزیك وٌتزل فزوبًس ،استٌّ .گبهی
وِ تمبضبی تَاى اوتیَ (یب ثِ ػجبرت زیگز تَاى ثبر یب هػزف وٌٌسُ) تغییز
1

Megawatt frequency
Power-frequency (P-f) control
3
non-reheat type

هیوٌس ،یه تغییز فزوبًس رخ هی زّس .ایي تغییزات فزوبًس اس همسار ًبهی

2

4
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(  [10 10] )22


]  d (f )  1 [P  P  D
m
L
 dt
2H
2H
 d (P ) 1

m
]  [Pg  Pm

dt
Tt

 d (Pg ) 1
1


] [Pc  f  Pg
dt
T
R

g

()17

تب ( ،)11السم است ) C (sرا ثِ گًَِای اًتربة وٌین وِ ضزط پبیساری ()15
ثزلزار گززز .چٌبًچِ ) C (sرا ثػَرت سیز اًتربة ًوبیین،
C (s) 

آًگبُ عجك راثغِ )) G(s)  (SI  Am )1b(1  C (sذَاّین
زاضت:
s
)H ( s
s  a

()24

G( s) 

وِ زر آى


 5.2s  17.16
 3

2
 s  15.85s  42.04s  2.92 


 17.16
H (s)   3

2
 s  15.85s  42.04s  2.92 


s 2  15.8s  41.25
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 s  15.85s 2  42.04s  2.92 

()25

اس عزفی ثب تَخِ ثِ راثغِ ( L  4 ،)14هیثبضسّ .وچٌیي ثب رسن

T

))  x (t )  Am x(t )  b(u (t )   (t ) x(t )   (t

T

 y (t )  c x(t ), x(0)  x0

L

L1

) G( sثػَرت تبثؼی اس  aهیتَاًین ثْزُ تغجیك  cرا ثسست

آٍرینL .

L1

) G( sثػَرت ضىل ( )4ثسست هیآیس .ثب تَخِ ثِ ایي ضىل

هطرع است وِ ثزای  a  10راثغِ L  1

وِ زر آى

()20

a
s  a

()23

1 
 1
0 
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RTg  x
 x1   g
 1 
1
   1
 

0   x2 
 x2    T

T
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 x3   t
 
1
D   x3 
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2 H 
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T 
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  0 u   0  PL
 
 1 
 0


 
2
H


 
هؼبزلِ فَق ثِ فزم راثغِ ( )4ثػَرت سیز ثبسًَیسی هی ضَز:

0 
b  0,
1 

2], i  1,2

ثِ هٌظَر پیبزُ سبسی وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی  L1تطزیح ضسُ زر رٍاثظ ()8

ثب اًتربة  Pc  u ٍ f  x3 ، Pm  x2 ، Pg  x1زارین

()19

,

i  [2

L1

) G( sثزلزار هیثبضس.

لذا حسالل گیي تغجیك ثبیس  c  10000ثبضس.

 5.2 
 12.5 0

Am   3.3  3.3
0 ,
 0
0.05  0.05
]c  [1 0 0

norm L1 of G(s) with respect to Omegaa.
4

3.5

ّوچٌیي    1زر ًظز گزفتِ ضسُ استّ .وچٌیي پبراهتزّبی هتغیز ثب

3

سهبى ٍ اغتطبضبت ثبر ثػَرت سیز زر ًظز گزفتِ ضسُاًس.

()21

2.5

) 1  cos(0.3t



 (t )  1  0.3 sin(0.3t )  0.2 cos(0.2t )


) 0.2 cos(0.2t

2

1.5

) PL (t )  sin(0.2t

1

لذا هدوَػِ ّبی ثستِ   ٍ زر راثغِ ( )6را هی تَاى ثػَرت سیز
20

زر ًظز گزفت.
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ضکل  :4رسن  G( s) L Lبصَرت تابعی اس . a
1

-3
))x 10 The State of the System (x(t)) and The State Predictor (xhat(t

20

x3
x 3hat

ضىل ( )5تغییزات فزوبًس ضجىِ )  (fرا ًطبى هی زّسّ .وبىگًَِ وِ

15

تغییزات فزوبًس را غفزًوَزُ است (ػول رزیبثی سیگٌبل غفز را ثرَثی
وٌٌسُ تغجیمی زر ضىل (ً )6طبى زازُ ضسُ استّ .وچٌیي ضىل ( )7تغییزات
هتغیز حبلت )  ٍ x3 (tترویي آى )  xˆ3 (tرا ًطبى هی زّسّ .وبًگًَِ وِ اس

3

اًدبم زازُ است)ّ .وچٌیي تغییزات سیگٌبل وٌتزلی تَلیس ضسُ تَسظ وٌتزل

5

3

10

))Freq (x (t) and x hat(t

اس ضىل ( )5هطرع است ،وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی عزاحی ضسُ ثِ ذَثی

0

ضىل هذوَر هطرع است ،ترویي سى ثِ ذَثی ػول وززُ ٍ ترویي حبلت
زلیمب ثز همبزیز ٍالؼی حبلت هٌغجك هی ثبضس .ضىل (ً )8یش وِ ًوَزار سیگٌبل

20

ذغبی ثیي هتغیز حبلت سیستن ٍ هتغیز حبلت ترویي سى ،یؼٌی
~ هی ثبضس ًیش هَیس ّویي هغلت هی ثبضس.
) x (t )  x(t )  xˆ (t
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ضکل  :7هتغیز حالت )  ٍ x3 (tترویي آى ) . xˆ3 (t
The error signal between the state of the system and the state predictor
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ضکل  :8سیگٌال ذطای بیي هتغیز حالت سیستن ٍ هتغیز حالت ترویي سى

~.
) x (t )  x(t )  xˆ (t

ضکل  :5تغییزات فزکاًس بِ اسای اغتطاش بار هتغیز با سهاى
Time-history of u(t).

 .5نتیجو گیری
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8

زر ایي همبلِ عزاحی وٌتزل وٌٌسُ فزوبًس ثبر تغجیمی  L1ثزای سیستن

6

2

یىٌَاذتی پبسد گذرای هحسٍز ضسُ را ثزای سیگٌبل ٍرٍزی ٍ ذزٍخی

-2

Control Signal

4

لسرت ثب اغتطبضبت ثبر هتغیز ثب سهبى ارائِ ضسُ است .رٍش پیطٌْبز ضسُ

0

سیستن ،ثِ عَر ّوشهبىً ٍ ،یش رزیبثی هدبًجی تغییزات فزوبًس غفز را
تضویي هی وٌس .ثِ هٌظَر ارسیبثی رٍش پیطٌْبزیً ،تبیح ضجیِ سبسی ثزای

-4

یه سیستن لسرت ته ًبحیِ ای زر حضَر اغتطبضبت ثبر هتغیز ثب سهبى ارائِ

-6

ضسُ استً .تبیح ثسست آهسُ وبرایی ٍ تَاًبیی وٌتزل وٌٌسُ تغجیمی ارائِ ضسُ
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