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چكیده
 مدلی از دینامیک جریان پالسما و معادالت دینامیکی مابین آن با جریان، الگرانژ-در این مقاله با بهرهگیری از توابع انرژی و روش هامیلتون
 از محاسبات تحلیلی بر، در فرایند محاسبه پارامترهای مدل دینامیک جریان پالسما.سیمپیچهای فعال در توکامک دماوند استخراج شده است
 از دادههای سه شات تجربی.پایه قوانین فیزیکی و همچنین روشهای تخمین پارامتر مبتنی بر مدل جعبه خاکستری استفاده شده است
 نتایج مدلسازی جریان.توکامک دماوند در حضور پالسما بهمنظور تخمین پارامتر نامشخص مدل و همچنین صحهگذاری استفاده شده است
 بر اساس مدلسازی، در این مقاله.پالسما بیانگر مدل دینامیکی با پارامترهای متغیر بهصورت تابعی از شرایط و موقعیت مکانی پالسما است
 انتگرالی بهمنظور کنترل جریان پالسما با استفاده از مقدار جریان سیمپیچهای مرکزی و- یک کنترلکننده مقاوم تناسبی،صورت گرفته
 مقایسه نتایج شبیهسازی با دادههای تجربی بیانگر عملکرد قابل قبول سیستم کنترل.تعادلی و نحوه تأثیرگذاری آنها طراحی شده است
.طراحی شده است
 کنترلکننده مقاوم، مدل جعبه خاکستری، الگرانژ- روش هامیلتون، دینامیک جریان پالسما، توکامک دماوند:کلیدواژهها
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Abstract
In the present work, a dynamic model of plasma current and its relation with the currents of active coils
is derived using the Hamilton-Lagrange and energy functions. Model parameters of the plasma current
are calculated using the analytical approach and the parameter estimation methods. The parameter
estimation is performed based on the gray-box model. The experimental data of three shots in the
presence of plasma in Damavand Tokamak have been used to estimate the parameters of the model. The
results of plasma current modeling show a dynamic model with variable parameters as a function of
plasma conditions and plasma position. In the present work, based on the obtained dynamical model, a
robust PI controller has been designed to control the plasma current using the currents of the central
solenoid and equilibrium coil. The simulation results using real experimental data indicate the acceptable
performance of the designed control system.

Keywords: Damavand tokamak, Plasma current dynamic, Hamilton-lagrange method, Gray-box
model, Robust controller
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 .1مقدمه
توکامک 1ماشین چنبرهای است که از میدانهای مغناطیسی
جهت تولید و محصورسازی پالسمای گرم استفاده میکند [.]1
در شکل  1مجموعه شش سیمپیچ فعال توکامک دماوند نشان
داده شده است.
در مدت زمان تخلیه انرژی الکتریکی در توکامک ،مسئله
ردیابی ورودی مرجع توسط جریان پالسما (  ) I pیکی از اصولی
است که باید توسط سیستم کنترل انجام شود .در توکامکها
بهمنظور القای جریان پالسما از سیمپیچ مرکزی و خاصیت
ترانسفورماتوری آن استفاده میشود .سیمپیچ مرکزی ،تأثیر
قابلتوجهی را در تولید و کنترل جریان پالسما برعهده داشته و
در کنار آن ،سیمپیچ تعادلی نیز بر جریان پالسما تأثیرگذار
میباشد .مقاوم بودن سیستم کنترل در مقابل نامعینیهای
پارامتری مدل ،تغییرات نقطه کار و یا شرایط بهرهبرداری از
توکامک یک نیاز کلیدی برای کنترل جریان پالسما است.
دو روش  CREATE-Lو  RZIPعمدهترین روشهای
مدلسازی تحلیلی پالسما بهشمار میروند [ .]1در فرایند
مدلسازی جریان پالسما بر اساس روش  ،CREATE-Lاز
مدل خطیشده حول نقطه تعادل استفاده شده است؛ از جمله
نقاط ضعف مدل  CREATE-Lاین است که اغتشاشهای با
دینامیک سریع را درنظر نگرفته و در مدل لحاظ نمیشود [.]3
مدل  RZIPدارای سه درجه آزادی جریان ،موقعیت
شعاعی و عمودی پالسما بوده و بهعنوان یک مدل پارامتر
تودهای 2معرفی میشود که با بهرهگیری از روش هامیلتون-
الگرانژ به دست میآید .بهمنظور طراحی کنترلکننده مبتنی بر
مدل ،مدل ارایه شده میتواند در هر وضعیت تعادلی ،خطی
شود [ .]4از جمله نقاط ضعف روش  RZIPناکارآمدی آن در
مدلسازی پالسمایی است که سطحمقطع آن بسیار مثلثی
شکل 3است [ .]5با این حال با استفاده از روش مدلسازی
پارامتری میتوان تأثیر متغیر بودن شکل پالسما را ناچیز در
نظر گرفت [ .]6مدل ارایه شده در  RZIPبهطور کامل اثرات
مقاومت پالسما (  ) Ω pرا درنظر میگیرد .مدل تعمیمیافته
 RZIPدر برابر پاسخ حلقه باز در توکامک  ]6[ JT-60Uو
توکامک  ]7[ TCVاعتبارسنجی شده است .در توکامک
 EASTبهمنظور کاهش پیچیدگی سیستم کنترل ،مدل
 RZIPارایه شده برای پالسما تنها دارای دو درجه آزادی است
[.]8

شكل  .1سطح مقطع محفظه خأل و نحوه قرار گرفتن سیمپیچهای فعال در
توکامک دماوند[.]2

در مرجع [ ]9یک مدل خطی برای معادالت جریان ارایه
شده و با درنظر گرفتن ورودی مرجع مناسب برای جریان ،یک
کنترلکننده تناسبی -انتگرالی -مشتقی همراه با بلوک ضد
اشباع 4برای این سیستم طراحی شده است .در مرجع [ ]10با
بهرهگیری از مدل خطی و با استفاده از روشهای کنترل
چندمتغیره مقاوم مبتنی بر  ، H کنترل جریان و شکل پالسما
صورت گرفته است .در مرجع [ ]4یک کنترلکننده مقاوم H 
برای توکامک  TCVبا استفاده از مدل خطی  RZIPمورد
استفاده قرار گرفته است که ایده طراحی آن بر اساس عملکرد
نامی و پایداری مقاوم است .در مرجع [ ]11با بهرهگیری از
مدل خطی  RZIPبه طراحی یک کنترلکننده دینامیکی
سلسله مراتبی پرداخته شده که این حلقه کنترلی بر اساس یک
الگوریتم کنترل جریان مدل پیشبین 5در یک ساختار چندگانه
است.
در پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از معادالت هامیلتون-
الگرانژ و همچنین دینامیک غیرخطی جریان پالسما و لزوم
لحاظ نمودن این رفتار در طراحی کنترلکننده ،مدل دینامیکی
خطیسازی شدهای در حضور نامعینیهای پارامتری مدل
استخراج شده است .ورودیهای این مدل مشتق جریان
سیمپیچهای فعال (  ) I sو خروجی آن جریان پالسما میباشد.
در مدل ارایه شده با استفاده از جریان تخمین زده شده برای
رشتههای پالسما ،پارامترهای خودالقایی پالسما (  ) L pو القای
متقابل بین پالسما و سیمپیچهای فعال (  ) M psبهصورت
تحلیلی و مقاومت پالسما به کمک روشهای تخمین پارامتر

(1. TOroidalnaya KAmera i MAgnitnaya Katushka (TOKAMAK

2. Lumped-Parameter Model
3. Triangularity
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4. Anti Wind-Up
5. MPC
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محاسبه میشوند .بتای قطبی (  )  pنیز یکی از متغیرهای
مدل دینامیکی جریان است که رابطه آن با جریان پالسما با
استفاده از نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین بهصورت یک
رابطه خطی تقریب زده و ارایه شده است .سپس نتایج ارزیابی و
صحهگذاری مدل به دست آمده در حالت حلقه باز با استفاده از
دادههای تجربی توکامک دماوند نشان داده میشود .در ادامه با
بهرهگیری از قضیه خاریتانوف 1یک کنترلکننده تناسبی-
انتگرالی مقاوم بهمنظور ردیابی مقدار مطلوب جریان پالسما
طراحی شده است .در بخش انتهایی این مقاله ،نتایج
شبیهسازی کنترلکننده ارایه شده است.
 .2مدلسازی دینامیک جریان پالسما
در این بخش ،یک مدل دینامیکی از جریان پالسما در توکامک
دماوند با استفاده از توابع انرژی مبتنی بر روش هامیلتون-
الگرانژ ارایه میشود .در ادامه ابتدا مدل دینامیکی ارایه شده و
پس از آن با ارایه فرضیات مناسب ،مدل در حد امکان ساده
شده و نشان داده خواهد شد که حول نقاط کاری مختلف،
خطیسازی به چه نحوی انجام میشود.
در مرجع [ ]4مدل دینامیکی برای جریان پالسما ارایه
شده است؛ این مدل بهصورت یک مدل جابهجایی پالسمای
صلب ،که در آن پالسما بهصورت یک واحد که مجاز به حرکت
بهصورت عمودی یا شعاعی است ،درنظر گرفته میشود .معادله
مداری پالسما بهصورت رابطه  1میباشد.
()1

s


d  0 2  p RI p 
) d ( M sp I s ) d ( L p I p
l

 =0
+
+ p I p +
dt
dt
dt

در رابطه  ،1نکته جالب توجه متغیر بودن مقادیر خودالقایی
پالسما ،القای متقابل بین پالسما و جریان سیمپیچهای فعال،
جریان سیمپیچهای فعال و جریان پالسما است .بهمنظور
سادهتر شدن مدل دینامیک جریان پالسما از خطیسازی مدل
مداری پالسما حول نقطهکار )  ( zI p0 , RI p0 , I p0استفاده میشود.
واضح است که هر نقطهای داخل محدودکننده 2توکامک
میتواند بهعنوان یک نقطه کار برای موقعیت عمودی و شعاعی
پالسما درنظر گرفته شود .با فرض شعاعی بودن میدان
مغناطیسی در حالت تعادل و نیز با توجه به اینکه تغییرات
موقعیت عمودی تأثیری بر مقدار ضریب خودالقای پالسما
ندارد ،معادله دینامیکی خطی حاکم بر جریان پالسما و جریان
سیمپیچها بهصورت رابطه  2قابل بازنویسی است [:]4
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رابطه  2نشاندهنده نحوه اثرگذاری جریان سیمپیچهای
فعال بر جریان پالسما است .با توجه به ویژگیهای پالسما ،دو
جریان سیمپیچ مرکزی (  ) I iو سیمپیچ تعادلی (  ) I rنقش
اساسی در تولید پالسما و کنترل جریان آن داشته و جریانهای
کشیدگی (  ،) I kکنترل موقعیت شعاعی (  ،) I crکنترل موقعیت
عمودی (  ) I czو کنترل شکل (  ) I ckچندان مؤثر نیستند .این
جریانها را میتوان بهصورت ورودیهای ناخواسته (اغتشاشی)
در نظر گرفت ،همچنین جمله
 M ps I s0 L p

s
|0 0 +
|0 + 0 2  p  RI p0


I p R
l
 R


بهعنوان اغتشاش از نوع فرایند در مدل جریان پالسما درنظر
گرفته میشود .رابطه  2را میتوان به فرم استانداردی بهصورت
رابطه  4بازنویسی نمود .در رابطه  du ( t ) ،4بهعنوان اغتشاش
ورودی و )  d p ( tبهعنوان اغتشاش فرایند درنظر گرفته شده و
در مدل کامل پالسما بهعنوان تداخل بین موقعیت پالسما و
جریان پالسما محسوب میگردد.
()1-4
که در آن

) I p ( t ) = aI p ( t ) − bi I i ( t ) − br I r ( t ) + du ( t ) + d p ( t

 Ik 
I 
ck
bcr   
 I cz 
 
 I cr 

d u ( t ) = − bk bck bcz
d p (t ) = −RI p0


L p
s
|0 0 +
|0 + 0 2  p 


L p  R
I p R
l

I s0

1  M ps

=

1. Kharitonov Theorem
2. Limiter
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پارامترهای معادله  4وابسته به مقدار خودالقایی پالسما ،القای
متقابل پالسما و سیمپیچهای فعال و همچنین مقدار مقاومت
پالسما است.
 1.2محاسبه القای متقابل رشتههای پالسما ،سیمپیچ مرکزی و
سیمپیچ تعادلی
0
p ,cs

0
p ,r

 ، Mالزم است القای متقابل
 Mو
بهمنظور محاسبه
بین تکتک رشتههای جریان پالسما و تکتک حلقههای
سیمپیچ مرکزی و سیمپیچ تعادلی بهترتیب محاسبه گردد
[ .]12به این منظور جریان پالسما با تعداد شش رشته جریان
مدلسازی شده است که محل این شش رشته و مقدار جریان
هر یک از این رشتهها با استفاده از الگوریتمهای تخمین شکل
پالسما محاسبه میشوند [.]14 ،13 ،2
 2.2محاسبه ضریب خود القای پالسما

برای محاسبه ضریب خودالقای پالسما (  ) L pدر رابطه  ،4به
مقدار  L0pنیاز است .مقدار  L0pبرای هر رشته جریان پالسما
از رابطه  5قابل محاسبه است [:]13
  8R  7 
− 
  r  4

L0p = 0 R  ln 

()5

که در آن R ،شعاع اصلی پالسما r ،شعاع فرعی پالسما و
 R rاست.
 3.2محاسبه بتای قطبی

در محاسبه پارامتر  L pبه مقدار   pنیز نیاز است .در مرجع
[ ]15نشان داده شده است که ارتباط مقدار   pبا جریان
پالسما (  ) I pدارای نموداری بهصورت شکل  3است .رابطه 6
ارتباط جریان پالسما و   pرا با توجه به شکل  2نشان
میدهد.
()6

 p = 10−5  ( I p − 5000) + 0/ 35 +  ,   00704
/

0/35
0/3
)(kA

شكل  .2رابطه   pبا جریان پالسما .نمودار خط -چین به رنگ آبی در
شکل خط برازش شده به   pاست ،خطوط نشان داده شده با خط نقطه نیز
حد باال و پایین تغییرات خط برازش شده را نشان میدهد.
 4.2محاسبه موقعیت شعاعی مرکز پالسما در نقطه کار

همانگونه که از رابطههای  2تا  4مشخص است ،در مدلسازی
جریان پالسما به موقعیت شعاعی مرکز پالسما در نقطه کار
0
(  ) Rنیاز است .موقعیت شعاعی پالسما با بهرهگیری از رابطه
 7و با در دست داشتن مقدار تخمینی جریان رشتههای
پالسما 1به دست میآید .مشخص است که تغییر مقدار جریان
پالسما در طول شات ،موجب تغییر موقعیت شعاعی مرکز
پالسما (  ) Rخواهد شد [.]1
() 7

i

Ip

6

pi

R
i =1

1
Ip

= R0

 5.2تخمین مقاومت پالسما

با توجه به مشخص بودن مدل دینامیکی حاکم بر جریان
پالسما ،فرایند تخمین مقاومت پالسما بر اساس یک مدل
جعبه خاکستری 2صورت گرفته است .بدین صورت که در
سمت راست رابطه  ،4ضرایب جریان سیمپیچهای مرکزی و
تعادلی از روابط تحلیلی و ضریب جریان پالسما از طریق
روشهای شناسایی سیستم تعیین شدهاند .با توجه به رابطه ،4
پارامتر  aبه مقدار مقاومت پالسما وابسته است .مقدار مقاومت
پالسما دارای رابطه معکوس با مقدار دما و سطح مقطع پالسما
است [ .]17 ،16رابطه ذکر شده در مراجع [ ]17 ،16بهدلیل
وجود پارامترهایی که در توکامک دماوند نامشخص بوده و
بهسادگی قابل محاسبه و یا اندازهگیری نیستند ،غیرقابل
استفاده میباشد .با توجه به مشخص بودن مدل دینامیکی
بهصورت رابطه  4و همچنین محاسبه پارامترهای  bi , brکه از
روابط تحلیلی مدل به دست میآیند ،جهت محاسبه پارامتر a
از روش تخمین کمترین مربعات استفاده میشود .در این روش
کافی است که تابع همواره مثبت مجموع مربعات خطای
تخمین بهصورت رابطه  8کمینه شود .البته الزم به ذکر است
که بهمنظور تخمین صحیح پارمتر  ، aسناریوهای دادهبرداری
بهنحوی تنظیم شدهاند که مقدار سیگنالهای اغتشاش ،در این
سناریوها برابر صفر باشد.
1. Plasma Filaments
2. Gray Box
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N

ˆ ( j )
E =  Y ( j ) − aU

2

j =1

Y = I p + bi I i + br I r , U = I p

()8

با توجه به رابطه  ،8روابط کلی مربوط به تخمین کمترین
مربعات بهصورت رابطه  9قابل بازنویسی است:
ˆ  Y − aU
ˆ 
E = Y − aU
−1
E
= 0 → aˆ = (U T U ) U TY
ˆa
T

()9

زمان )(ms

شكل  .4تغییرات پارامترهای مدل جریان پالسما بر اساس دادههای شات .6

جریان )(A

که در آن ̂ aتخمینی از پارامتر  aاست و با کمینه کردن این
خطا ،میتوان مقدار تخمینی این پارامتر را محاسبه نمود.
 6.2شبیهسازی و صحهگذاری نتایج مدل

جریان )(A

جریان )(kA

جریان )(A

در این بخش نتایج مدلسازی مورد ارزیابی و صحهگذاری قرار
گرفته است .بر اساس رابطههای  2تا  4و روند ارایه شده در
بخشهای پیشین ،نتایج شبیهسازی برای سه شات زیر
بهترتیب در شکلهای  5 ،3و  7نشان داده شده است.
• شات  :6فاقد هر نوع کنترل
• شات  :40تحت کنترل موقعیت عمودی
• شات  :10گسیختگی پالسما (فاقد هرگونه کنترل)
تغییرات مقادیر سه پارامتر مدل دینامیک جریان پالسما
مطابق با رابطه  4برای سه دسته داده تجربی در شکلهای ،4
 6و  8نشان داده شده است .تغییرات این پارامترها در طول
آزمایش نشاندهنده دینامیک متغیر با زمان پالسما است .نکته
جالب توجه در روند محاسبه پارامترهای اصلی مدل این است
که پارامترهای مدل در بازه میانی دادهبرداری از حدود  8تا
 16 msدچار تغییرات کمتری خواهند شد و بیشتر تغییرات به
زمان تشکیل و رشد پالسما و همچنین زمان سرد شدن آن
مربوط میشوند .نتایج حاصل نشان میدهد که دینامیک
جریان پالسما با دقت قابلقبولی ،توانسته جریان اندازهگیری
شده را ردیابی کند .بر اساس شبیهسازیهای صورت گرفته از
دینامیک جریان پالسما و برای شاتهای مختلف ،بازه تغییرات
مقادیر پارامترهای رابطه ( )2-4در جدول  1ذکر شده است.

زمان )(ms

زمان )(ms

شكل  .5سمت چپ -جریان پالسمای اندازهگیری شده شات  40در حضور
ورودیهای اغتشاشی (خط -نقطه قرمز) و جریان پالسمای شبیهسازی شده
(خط توپر آبی) .سمت راست -ورودیهای جریان واقعی مدل و ورودی
اغتشاشی وارده به سیستم.

زمان )(ms

شكل  .6تغییرات پارامترهای مدل جریان پالسما بر اساس دادههای شات.40

)(A

جریان )(A

)(kA

جریان )(kA

)(A

جریان )(A

زمان )(ms

زمان )(ms

شكل  .3سمت چپ -جریان پالسمای اندازهگیری شده شات ( 6خط-
نقطه قرمز) و جریان پالسمای شبیهسازی شده (خط توپر آبی) .سمت
راست ورودیهای جریان واقعی مدل.
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زمان )(ms

زمان )(ms

شكل  .7سمت چپ -جریان پالسمای اندازهگیری شده شات 10
(خط -نقطه قرمز) و جریان پالسمای شبیهسازی شده (خط توپر آبی).
سمت راست -ورودیهای جریان واقعی مدل.
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در ادامه یک کنترلکننده تناسبی -انتگرالی مقاوم مبتنی
بر قضیه پایداری خاریتانوف پیشنهاد میگردد.
 1.3قضیه پایداری خاریتانوف

زمان )(ms

شكل  .8تغییرات پارامترهای مدل جریان پالسما بر اساس دادههای شات .10

جدول  .1بازه تغییرات پارامترهای مدل دینامیکی جریان پالسما
بیشینه

متغیر

کمینه

a
bi

−1806

−15

7/ 52

1219
/

br

13 / 51

2148
/

bk

9/93

14/ 84

bck

404
/

6/ 52

bcz

1/ 70

2/ 51

bcr

2/98

4/ 74

 2.3استفاده از قضیه خاریتانوف در طراحی کنترلکننده مقاوم



5/ 46

9/ 58

با توجه به رابطه  ،10تابع تبدیل مدل جریان پالسما بهصورت
رابطه  14به دست میآید:

()12

 .3اصول طراحی کنترلکننده تناسبی -انتگرالی مقاوم
با توجه به مدل استخراج شده برای دینامیک جریان پالسما در
رابطه  4و میزان نامعینی پارامترهای آن در جدول  ،1الزم
است کنترلکننده به نحوی طراحی شود که پایداری و عملکرد
مطلوب حلقه بسته در حضور نامعینیهای موجود تضمین
گردد .با توجه به رابطه  ،4دینامیک جریان پالسما دارای دو
ورودی بوده و تنها یک خروجی دارد .جهت سادهسازی در روند
طراحی ،رابطه  4را میتوان بهصورت رابطه  11بازنویسی کرد:

()2-11

bi

()14
که آن

s−a

=

)N (s
)D (s

= )G( s

a   −1806, −15 , bi  7/ 52,12/19

N

j =1

) I p ( t ) = aI p ( t ) + bi u + d ( t



i =0

(p 4 ( s ) = d 0+ + d 1+ s + d 2− s 2 + d 3−s 3 + d 4+ s 4 +  )13

Y = I p + bi I i + br I r + bcz I cz , U = I p



, d  di  d

P ( s ) = d i s

p 3 ( s ) = d 0+ + d 1−s + d 2−s 2 + d 3+ s 3 + d 4+ s 4 + 

2

Ir (t ) 

−
i

i

p 2 ( s ) = d 0− + d 1+ s + d 2+ s 2 + d 3−s 3 + d 4−s 4 + 

ˆ ( j )
E =  Y ( j ) − aU

()1-11

+
i

n

p1 ( s ) = d 0− + d 1− s + d 2+ s 2 + d 3+ s 3 + d 4−s 4 + 

بهمنظور تخمین صحیح پارمتر  aدر شبیهسازی تحت
کنترل موقعیت عمودی ،تأثیر تغییرات پارامتر  bczبا توجه به
مقدار نامی آن در شات  40مطابق رابطه  4بهصورت رابطه 10
در روند شناسایی اثر داده شده است:

()10

قضیه خاریتانوف به بررسی پایداری سیستمهای نامعین خطی
از طریق بررسی پایداری چهار چند جملهای خاص مرتبط با
معادله مشخصه ،معروف به چند جملهایهای خاریتانوف،
میپردازد .اگر معادله مشخصه سیستم نامعین بهصورت رابطه
 12باشد که ضرایب آن در محدوده مشخصی میتوانند تغییر
کنند ،کل سیستم پایدار است اگر و فقط اگر چهار چند
جملهای خاریتانوف رابطه  13هرویتز 1باشند [.]18

br



bi



u = −  Ii (t ) +

پارامترهای کنترلکننده

ki
s

 C ( s ) = k p +باید بهگونهای

طراحی شوند که قادر باشند عالوه بر پایداری ،عملکرد مناسب
سیستم نامعین را نیز برآورده سازند .این طراحی براساس قضیه
خاریتانوف انجام میشود .از اینرو ابتدا چند جملهایهای
خاریتانوف مربوط به صورت و مخرج تابع تبدیل بهصورت زیر
درنظر گرفته میشوند:
N1 ( s ) = 7/ 52

N2 ( s ) = 12/19

D1 ( s ) = s + 1806
D2 ( s ) = s + 15

تمامی ترکیبهای ممکن صورت و مخرج ،چهار تابع تبدیل
حلقه باز )  ( Gij , i, j = 1 , 2را بهصورت رابطه  15در اختیار
خواهند گذاشت که توابع تبدیل خاریتانوف نامیده میشوند:
()15

, i, j = 1, 2

) Ni ( s

) Dj ( s

= ) Gij ( s
1. Hurwitz
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G ( j ) C ( j ) −  = PM

بنابراین با استفاده از این چهار تابع تبدیل میتوان
کنترلکننده مناسبی که دارای پایداری و عملکرد مقاوم است
را برای کل سیستم نامعین طراحی کرد [.]19




− G ( j ) + PM 

3



 3.3اصول اولیه طراحی کنترلکننده تناسبی -انتگرالی با هدف
پایداری و عملكرد مقاوم

در سیستمهای کنترل عالوه بر برآوردهسازی شرایط پایداری
سیستم ،دستیابی به عملکرد مناسب نیز قابلتوجه است.
عملکرد مطلوب در پاسخ فرکانسی به معنی داشتن حد بهره
)  ، (GMحاشیه فاز (  ) PMو پهنای باند (  ) Bwمناسب
میباشد که بهترتیب با تابع حساسیت ،درصد فراجهش و زمان
نشست مرتبط میباشند [ .]20در این بخش با استخراج
معادالت مناسب ،ارتباط ضرایب کنترلکننده تناسبی -انتگرالی
(  k pو  ) kiبا مشخصات فرکانسی تابع تبدیل حلقه باز بهمنظور
پایداری و عملکرد مطلوب سیستم حلقه بسته بررسی میشود.
فرض کنید تابع تبدیل تک ورودی و تک خروجی کمینه
فاز )  G ( sموجود است و کنترلکننده تناسبی -انتگرالی برای
این سیستم بهصورت رابطه  16میباشد:
ki

()16

s

C (s) = kp +

بنابراین با جایگذاری تابع تبدیل کنترلکننده تناسبی-انتگرالی
در شرایط مرز پایداری قضیه نایکوئیست ،رابطه  17بدست
میآید:
()17

2
2

) G ( j

= → k +k
2
p

2
i

2

1

) G ( j

= ) C ( j

 
 − 2 = ( 2k + 1) 

()18

) ) cos ( G ( j

) )  sin ( G ( j

=

)

 k p
 k
 i

) − G ( j

−1

3
2



(

tan 2k +
=

p

i

GM G ( j ) C ( j ) = 1

()19

2

) (GM )2 G ( j
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) )  sin ( PM − G ( j

=−

جهت رسیدن به حد بهره مطلوب عبارت خواهد بود از:
()21

) )  sin ( G ( j
) GM G ( j

= , ki

) ) cos ( G ( j
) GM G ( j

= kp

با استفاده از رابطههای  17و  ،20روابط حاکم بر  kiو k p

جهت رسیدن به حاشیه فاز مطلوب عبارت خواهد بود از:

()22

) )  sin ( PM − G ( j

=  ki
) G ( j


) )  k = − cos ( PM − G ( j
 p
) G ( j


با توجه به رابطههای  21و  ،22واضح است که خط
 k i = 0برای فرکانس صفر یکی از جوابهای این معادله است.
جهت محاسبه پهنای باند سیستم حلقه بسته از رابطه 23
استفاده میشود:
)2 G ( j 0)C ( j 0

)2 1 + G ( j 0)C ( j 0

=

)

G ( j Bw )C ( j Bw

) 1 + G ( j Bw )C ( j Bw

با جایگذاری رابطه  16در  23و با توجه به نامساوی مثلثی،
داریم:
2 G ( jBw ) jBw k p + ki

) ( jBwk p + ki
()24

jBw

)

) 2 −1 Gij ( jBw

(

)  jBw + G ( jBw

→ jBw K p + K i 

k

جهت دست یافتن به حد بهره (  ) GMو حاشیه فاز ( ) PM
مطلوب با توجه به قضیه نایکوئیست ،بهترتیب رابطههای  19و
 20برقرار است.
2

ki

→

با استفاده از رابطههای  18و  ، 19روابط حاکم بر  kiو k p

G ( j ) + tan

k

=

kp

) ) cos ( PM − G ( j

()20

()23

شرط دیگر قرار گرفتن در مرز ناپایداری برای سیستم حلقه
بسته این است که زاویه فاز سیستم حلقه باز برابر با
 (2k + 1)  , k  Zباشد .لذا با استفاده از مشخصات فاز:

2




tan  2k +

= →  2 k 2p + ki2

بدیهی است ناحیه مشترک به دست آمده با استفاده از
رابطههای  22 ،21و  24به یافتن ناحیهای از صفحه k p − ki
که پایداری و عملکرد مقاوم را تضمین مینماید ،منجر میشود.
 .4طراحی کنترلکننده تناسبی -انتگرالی مقاوم
با توجه به روابط ارایه شده در بخش  ،3در این بخش
کنترلکننده مناسب جهت کنترل جریان پالسما در توکامک
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دماوند ارایه میشود .لذا در ابتدا خواص مطلوب سیستم کنترل
ارایه شده و بر اساس آن طراحی صورت خواهد پذیرفت.
دیاگرام بلوکی شکل  9نشاندهنده وضعیت قرار گرفتن
کنترلکننده جریان پالسما است.
 1.4خواص مطلوب سیستم کنترل

بهمنظور دست یافتن به عملکرد مقاوم ،ابتدا الزم است
ویژگیهای مطلوب موردنظر معرفی شوند و بر اساس آنها
نواحی مربوطه استخراج گردند .در اینجا فرضیات مطلوب
طراحی عبارت است از:
 .1با توجه به مدل مرتبه اول جریان پالسما بر اساس رابطه ،4
مشخص است که برای حد بهره محدودیتی وجود ندارد.
 .2با فرض فراجهش بیشینه مطلوب  ،%1الزم است نسبت
میرایی   0/ 82باشد که با استفاده از آن مقدار حاشیه فاز به-
صورت  PM  82انتخاب شده است.
 .3زمان نشست سیستم تحت کنترل نیز در حدود 0/ 5 ms
درنظر گرفته شده است و بر اساس آن مقدار پهنای باند در
حدود  8000 rad.s-1خواهد بود.
 2.4طراحی کنترلکننده

شكل  .9دیاگرام بلوکی کنترل جریان پالسما.
2/5

1/5

0/5

شكل  .10ناحیه پایداری و عملکرد مقاوم کنترلکننده تناسبی -انتگرالی

بهمنظور دست یافتن به اهداف کنترلی( G11 :سبز)( G12 -قرمز)G21 -
(مشکی)( G22 -آبی) -ناحیه مطلوب پهنای باند( G11 :سبز ،خطچین)-
( G12مشکی ،خطچین)( G21 -قرمز ،خطچین)( G22 -آبی ،خطچین).

با توجه به خواص مطلوب سیستم حلقه بسته ،نواحی استخراج
شده جهت پایداری و عملکرد مقاوم بهصورت شکل  10خواهد
بود .با انتخاب  k p = 1189و  ki = 1/ 4 106میتوان به اهدف
کنترلی مدنظر دست یافت.
7 / 52

()25

s + 15
12/19
s + 15

= , G12
= , G22

7 / 52
s + 1806
12/19
s + 1806

= G11
= G21

در شکل  11پاسخ فرکانسی بهره حلقه سیستم
) Gij ( s)  C ( sبرای توابع تبدیل خاریتانوف رابطه  25و
ضرایب انتخابی کنترلکننده همراه با حد فاز حاصل از طراحی
مشاهده میشود .همچنین در شکل  12پاسخ فرکانسی سیستم
حلقه بسته با حضور کنترلکننده مقاوم طراحی شده و چهار
سیستم رابطه  25نشان داده شده است.

شكل  .11پاسخ فرکانسی بهره حلقه سیستمهای خاریتانوف در حضور

کنترلکننده ( G11Cزرد)( G12C -قرمز)( G21C -آبی)G22C -
(بنفش).

 3.4سهمبندی تولید سیگنال کنترل

همانگونه که در رابطه  2-11مشخص است ،سیگنال کنترلی
 uبایستی توسط جریان دو سیمپیچ مرکزی و تعادلی تأمین
شود .به این منظور از تئوری حاکم بر سیستمهای دارای
محرکهای افزونه 1بهمنظور سهمبندی تامین سیگنال کنترل
استفاده میشود.

1. Over Actuated
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 61-52

پهنای بند:

رادیان بر ثانیه

شكل  .12پاسخ فرکانسی سیستم حلقه بسته و مقدار پهنای باند متناظر
برای تمام سیستمهای خاریتانوف و کنترلکننده طراحی شده.
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دو سیمپیچ مرکزی و تعادلی در تأمین سیگنال کنترل
دارای محدودیتهایی بهصورت زیر هستند:
I i  I i = 6 kA , I r  I r = 1/ 5 kA

()26

با توجه به رابطه  2-11ماتریس اثربخشی B 1بهصورت رابطه
 27قابل بیان است:
br 



bi 



B = 1



()27

از آنجا که  biو  brدارای مقادیر کمینه و بیشینه هستند،
با استفاده از روش خاریتانوف مقدار اثر بخشی بهصورت چهار
ماتریس زیر محاسبه شده و قابل بیان خواهد بود.
()28

br 



bi 



 br 
 br 
 br 
 , B2 = 1 b  , B3 = 1 b  , B4 = 1 b 



i 
i 
i 

B1 = 1

با استفاده از روش شبهمعکوس ،ماتریس تخصیص کنترل
متناظر با هر ماتریس اثربخشی را میتوان محاسبه نمود [.]21
()29

, i = 1, 2, 3, 4

−1

)

(

−1 T
Ci = W −1 BiT BW
Bi
i

که در آن  Wوزندهی ورودیها است و بر اساس نسبت تخلیه
جریانهای سیمپیچ مرکزی و سیمپیچ تعادلی آزمایش حلقه باز
بهصورت رابطه  30انتخاب میشود.

 4.4شبیهسازی سیستم کنترل جریان پالسما

بهمنظور ارزیابی نحوه عملکرد سیستم کنترل طراحی شده،
شبیهسازیهایی در سه سناریو انجام پذیرفته است:
سناریوی  :1ردیابی پروفایل ذوزنقهای با بیشینه دامنه جریان برابر
 15 kAدر مدت زمانی حدود  .27 msدر شکل  14نحوه ردیابی
مشاهده میشود .در دو بخش پایینی شکل  14نیز دامنه دو
سیگنال کنترل ،قابل پیادهسازی بودن آنها را نشان میدهد.
سناریوی  :2ردیابی پروفایل با حداکثر دامنه جریان
 15 kAو سپس  20 kAدر مدت زمانی حدود  .27 msدر
شکل  15سیگنال مرجع و نحوه ردیابی مشاهده میشود.
همچنین دامنه جریانها در سیمپیچهای مرکزی و تعادلی نیز
قابل قبول است.
سناریوی  :3ردیابی پروفایل ذوزنقهای با بیشینه دامنه
جریان برابر  ،15 kAدر حضور ورودی اغتشاشی در مدت
زمانی حدود  .27 msدر این سناریو اثر سیگنالهای اغتشاشی
(جریانهای سایر سیمپیچها) بررسی شده است.
در شکل  ،16مشاهده میشود که جریان پالسما بهخوبی
مقدار مرجع را ردیابی میکند و نوسانهای ناچیزی که روی
جریان پالسما و جریان سیمپیچهای مرکزی و تعادلی مشاهده
میشود ،بیانگر نحوه تضعیف سیگنال اغتشاش در خروجی
سیستم کنترل حقله بسته است.
3/5

2/5

()30

با توجه به مقادیر  biو  ، brماتریسهای تخصیص در رابطه
 31نشان داده شده و شکل  13نیز مقادیر محاسبه شده  I iو
 I rرا به ازای تغییرات سیگنال کنترل نشان میدهد.
0/ 65 
0/ 83 
0 42
0 65 
C1 =   , C2 = 
(, C3 =  /  , C4 =  /  )31

019

015

 0/ 2 
019

/
/
/

1/5

)(kA/s

1 0
W =

0 6 

0/5

)(kA/s
)(kA/s

شكل  .13نحوه سهمبندی سیگنال کنترل ] u  [0, 4و مقادیر تخصیص
داده شده به  I iو  I rبه ازای ماتریسهای تخصیص.

جریان )(kA

با توجه به اینکه روند طراحی مدنظر ،یک طراحی مقاوم
بوده و انتخاب یک ماتریس تخصیص بهینه که در تمامی
حالتها مورد استفاده قرار گیرد ضروری است ،به این منظور
*

C
2

i

i =1

min
*

C

بر این اساس ماتریس بهینه عبارت است از:
()33

جریان )(A

()32

*− C

4

1

جریان )(A

ماتریس تخصیص بهینه  Cبا استفاده از حل تابع هزینه 32
حاصل میگردد.

زمان )(ms

0/ 6408 
C* = 

01858

/

شكل  .14پاسخ حلقه بسته دینامیک جریان پالسما (خط توپر آبی) و
ورودی مرجع (خط -چین قرمز) -سناریوی ( 1باالترین قسمت شکل)
همراه جریان سیمپیچ مرکزی و تعادلی تولید شده توسط کنترلکننده (دو
بخش پایینی شکل).

1. Effectiveness Matrix
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 پاسخ حلقه بسته دینامیک جریان پالسما تحت کنترل موقعیت.16 شكل
عمودی بهعنوان ورودی اغتشاشی (خط توپر آبی) و ورودی مرجع (خطچین
 (بخش باالیی) همراه جریان سیمپیچ مرکزی و تعادلی3  سناریوی-)قرمز
.)تولید شده توسط کنترلکننده (بخش پایینی

 نتیجهگیری.5
در این مقاله معادالت دینامیکی پالسما بر اساس روش
 الگرانژ به دست آمد و پس از آن با استخراج مدل-هامیلتون
 مدل دینامیک جریان پالسما برحسب جریان،مداری پالسما
 همچنین با تقریب مدل غیرخطی و.سیمپیچها استخراج شد
) مدل خطی (ولی متغیر با زمان،نیز خطیسازی حول نقطه کار
 سپس با استفاده از.از دینامیک جریان پالسما ارایه شد
 شبیهسازی مدل،دادههای تجربی از شاتهای توکامک دماوند
دینامیکی جریان پالسما در سه حالت مختلف صورت گرفت و
 در.انطباق خروجی مدل و جریان واقعی پالسما نشان داده شد
 انتگرالی مقاوم همراه با روند-ادامه یک کنترلکننده تناسبی
 بهنحوی،طراحی آن بهمنظور کنترل نحوه تولید جریان پالسما
 ارایه،که امکان ردیابی ورودیهای مرجع متفاوت را دارا باشد
 نتایج شبیهسازی بیانگر عملکرد قابلقبول کنترلکننده.شد
.در حضور نامعینیها و غیرخطیگریها بوده است
1.
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