
 

1 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

خروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان تک-ورودیمطالعه سیستم کنترلی تک

 و مقاوم PIDگرهای با استفاده از کنترل IR-T1پالسمایی در توکامک 
   *دخت، احمدنقی - جانفزا، مرتضی

 ای و ذرات بنیادیدانشگاه دامغان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته 

 چکيده:
سما د مدل شده سازیمدل ساختاری ودینامیک قطعیت عدم ی همچونقطعیت عدم توکامک معموالدارای رپال شد.می ن سب نظریه ،مقاوم کنترل با  برای ترمنا
سه حل شکل درمقای سوم  کنترل با روش این م ست. در PIDمر و یکی نیز برای افقی  موقعیت کنترل را برای ∞𝐻کنترلی مقاوم  طرح ، ما یکمطالعهاین  ا

شنهاد می IR-T1در توکامک ییپالسماجریان  سهپی قابل ، بهبودتوکامکاین برای  مرسوم PID گرو کنترل ∞𝐻ساز بهینه گرای بین کنترلدهیم. بررسی مقای
سبت ∞𝐻مقاوم  گرتوجه عملکرد با کنترل سما افقی موقعیت کنترل برای   PID گربه کنترل ن شان میرپال سمایی، جریان کنترل که برای در حالی دهدا ن پال

 خاصی رفتار بهتری دارند.    زمانیگر در محدوده دو کنترلاین هر یک از 

  و مقاوم. PIDگر کنترل ، SISOسیستم پالسما، و جریان ، موقعیت افقی IR-T1توکامک  :کلمات کليدي

 مقدمه :
منظور این توکامک حیاتی است. برای  پیشرفته در عملیاتنواحی عملکردی یابی به دست پالسمایی برای جریان، موقعیت و نیز شکلکنترل 

، شوندمی توکامک با محفظه آن برخورد از جلوگیری تثبیت پالسما وباعث مغناطیسی  هایمیدانبا تولید که قطبی  میدان هایکویل از ایمجموعه

هدف، این بدنبال باید تضمین شود.  ییپالسمااین پارامترهای  دقیق توکامک، کنترل تخلیه باری مختلف هایطول حالت درلذا روند. می بکار

حالت وجود خطای بکارگیری آسان و عدم شود. بدلیل از پارامترها پیشنهاد میهرکدام ( برای 1SISOخروجی)تک-ورودیتکسیستم مطالعه 

 قدیمی بطور هایتوکامک. [1]است کالسیک بطور وسیعی در کنترل فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرارگرفته  2PIDکنترل پایا، الگوریتم 

 درحین گرخودتنظیم کنترلی هایسیستم ساده از هایمدل کنند که براساسمی استفاده این الگوریتم پایه بر پایین مرتبه گرهایکنترل از معمول

کنترلی  سیستم های  فراوان   قطعیت عدمغیرخطی با های بدلیل ویژگی ،های امروزیتوکامکدر وجود  این شوند. باامک طراحی میتوک کار

 نوع این حل مختلفی برای هایروش .باشدکالسیک مشکل می PIDبه اثر کنترلی  رضایتمند از طریق کنترل پالسما، امکان رسیدن پارامترهای 

های استفاده از تکنیکامروزه  [.3] 4مقاوم کنترل و [2] 3انطباقی  کنترل شود: گروه تقسیم دو تواند بهمی دارد که عموما وجود الت کنترلیمشک

 برحسبعنوان مثال و دقیق به سخت نسبتا امنیت های ، با حاشیهH∞ [5]یا  5LTR-LQG [4]باال همچون سطح پیچیده مدرن و  کنترلی

 مقاوم گرهایاز کنترلرسد. استفاده نظر میو گرمایی، ضروری به  الکترومغناطیسیهای توان  الکتریکی، بارگذاری ها،ها و جریانکویلولتاژهای 

، D-III-D،JET  ،J-TEXTمثل دیگر هاینیز برخی توکامکو  TCVو ITERهای توکامک پالسما در شکل و جریان کنترل برای

                                                 
1 Single-Input Single-Output 
2 Proportional-Integral-Derivative (PID)  

3 Adaptive Control 

4 Robust Control 

5 Linear-Quadratic-Gaussian/ Loop-Transfer-Recovery 
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COMPASS-D بهتری در رفته که نتایج دیگر بکار بسیاری و 

[. 10-6دهد ]می بدست PID مرسوم گرهایکنترل عملکرد مقایسه با

موقعیت کنترل برای  مقاوم گرکنترل یک این مقاله پیشنهاد درهدف ما 

ها با جریان پالسمایی و مقایسه آنافقی پالسما و یکی برای کنترل 

گر برای کنترل کارآمدترین استخراجتنظیمی، برای  PIDرهای گکنترل

باشد. نمایی می IR-T1 در توکامک ییپالسمااین پارامترهای  کنترل 

 ( آورده شده است.1از این توکامک در شکل )

 

 
 های اصلی آن.و سیستم IR-T1( نمایی از توکامک 1شکل )

 

 

 

 روش کار :
منظور تغذیه کویل  قائم )به  خوراند، در برگیرنده منبعپسبسته بوسیله یک حلقه  IR-T1 توکامکپالسمایی در  افقی و جریانموقعیت  کنترل

شتتده در استتتفادهگرهای ترین کنترلپذیر استتت. یکی از وستتیع، امکان توکامکجریان( این  اهمی )برای کنترل افقی( و کویلموقعیت کنترل 

 SISOاز نوع  PIDخوراند گر پساستتت. در مرحله نخستتت، دو کنترل PIDگر در تجهیزات صتتنعتی، کنترل SISOهای ستتیستتتمطراحی 

ستقل، یکی برای تبدیلی ما در اینجا تابع هدف که برای  شودپالسما طراحی میافقی موقعیت  کنترلپالسمایی و دیگری برای کنترل جریان  م

 زیر خواهد داشت:  بصورت

𝐺𝑃𝐼𝐷,𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑠) = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑖  
1

𝑠
+ 𝐾𝑑

𝑠

1+𝑇𝑓𝑠
  ; 𝐾𝑝 = −4.9877 × 10−10  , 𝐾𝑖 = 𝐾𝑑 = 𝑇𝑓 = 0 

𝐺𝑃𝐼𝐷,𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑠) = 𝐾𝑝 + 𝐾𝑖  
1

𝑠
+ 𝐾𝑑

𝑠

1+𝑇𝑓𝑠
 ; 𝐾𝑝 = 2.9248 × 10−6, 𝐾𝑖 = 𝐾𝑑 = 𝑇𝑓 = 0               (1)  

کنترل خاص برای این توکامک، یعنی برای کنترلی  هایافزار متلب و با توجه به نیازمندیدر نرم  pidtuneتوابع حاصتتتل از طریق دستتتتور

شامل موقعیت  شامل پیگیر درصد و برای کنترلیک ثانیه با خطای میلیمقدار مرجع در یک پیگیری افقی  مقدار مرجع در ی جریان پالسمایی 

صلیک ثانیه با خطای میلی 10 صد حا ست. از آنجایی در ستم تابع تبدیل برای که شده ا  موقعیت کنترل منظور به  IR-T1توکامک کلی سی

برای تغییرات  پالسمایی پاسخ تبدیل تابعاهمی( در )و نیز کویل  قائم کویل تبدیل برای سیستم تابع حاصلضربپالسمایی( )و نیز جریان  افقی

)گرچه غیرخطی  توکامک این دراین دو کویل تغذیه منبع  تبدیل برای تابعجریان پالستتمایی( استتت،  پالستتما )و نیز تغییراتافقی موقعیت 

 شود: می حاصلزند، می را تقریب این سیستم تغذیه منبع باند زمانی و پهنای تاخیر اول، که مرتبه فیلتر یک توسط است(،

𝐺𝑣(𝑠) ≅ 𝐾𝑣
𝑒−𝑇𝑣𝑠

𝑠+𝑎𝑣
,   𝐾𝑣 ≃ 1, 𝑇𝑣 = 100 𝜇𝑠;   

𝐺𝑜(𝑠) ≅ 𝐾0
𝑒−𝑇0𝑠

𝑠+𝑎0
,   𝐾𝑜 ≃ 1, 𝑇0 = 100 𝜇𝑠 (2 )                                                                                   

که است  )کویل  اهمی( قائم تغذیه کویل منبعبرای باند  پهنای با مرتبطترتیب بهره، تاخیر زمانی و کمیت به  𝑎𝑣(𝑎0)و 𝐾𝑣 ،(𝑇0)𝑇𝑣(𝐾0)که 

ستم تعیین هاینیازمندی با آنها متناسب مقادیر افقی موقعیت تغییرات برای  پالسمایی سخپا تبدیلتابع آوردن مرحله آخر بدست د.نشومی سی
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ستفاده پالسمایی با پاسخ تبدیل تابعجریان پالسمایی( است. پالسما )و نیز تغییرات   7و پیرونتی 6پالسما که توسط آریوال شده خطی پاسخ از ا

 شود:می [، استخراج11شده است ] ارائه

𝛿�̇�𝑎 = − (𝑅𝑎 +
𝑅𝑝𝐿𝑝𝑎

∗

𝐿𝑝
∗2 ) (𝐿𝑎

∗ −
𝐿𝑎𝑝

∗ 𝐿𝑝𝑎
∗

𝐿𝑝
∗ )

−1

𝛿𝑥𝑎 + (𝐿𝑎
∗ −

𝐿𝑎𝑝
∗ 𝐿𝑝𝑎

∗

𝐿𝑝
∗ )

−1

𝛿𝑢                                             (
𝛿𝑦
𝛿𝐼𝑝

) =

(
𝐶

−
𝐿𝑝𝑎

∗

𝐿𝑝
∗⁄

) 𝛿𝑥𝑎                                                                                                   (3)                                   

سیستم،  خروجی خروجی، به حالت کنندهمرتبط اسمی، ماتریس مقادیر حول شدهخطی ترتیب انحراف به 𝑅, 𝐵, 𝐿∗, 𝑢, 𝑦, 𝐶, 𝛿ن آ که در 

باشد. همچنین غیرفعال می و فعال، پالسما هایمولفه مقاومت برای ماتریس واحد و [، ماتریس11] شدهتصحیح القایش سیستم، ماتریس ورودی

𝑎  و𝑝 و پالسما بوده و فعال هایمولفه به مربوط 𝑥𝑎 و 𝐼𝑝 منظور الت برایمعاد باشند. اینپالسمایی می مولفه فعال و جریان در نیز جریان 

، IR-T1[12]  توکامک مشخصه پارامترهای درنظرگرفتن ، با𝐺𝑝(𝑠)پالسمایی، پاسخ تبدیل اند. تابعآمده در باال شکل ساده اینجا به در ما خاص

 :شد خواهد [، محاسبه13مرجع ] شده درمعرفی و روشدر پایین، 

𝑅𝑝 = 𝑅𝑣 = 𝑅𝑢 = 45𝑐𝑚 , 𝑟𝑝 = 12.5 𝑐𝑚 , 𝑟𝑣 = 5𝑐𝑚 , 𝑟𝑢 = 16𝑐𝑚 , 𝐼𝑝 = 30𝑘𝐴 , 𝐼v = 5𝑘𝐴 , 

 𝐼u = 12.5𝐾𝐴 , 𝜂𝑝 = 1𝑚Ω , 𝜂𝑣 = 5Ω  , 𝜂𝑢 = 0.4𝑚Ω , 𝜅 = 1  , 𝛿 = 0 , 𝛽𝑝 = 1 , 𝑙𝑖 = 1    

, 𝑅𝑢که در آن  𝑅𝑣  , 𝑅𝑝 عاع کویل مربوطه، به ترتیب شعاع پالسمایی، شعاع محفظه خال و ش𝑟𝑢 , 𝑟𝑣 , 𝑟𝑝  ،به ترتیب شعاع کوچک پالسمایی

, 𝐼𝑢شعاع کوچک محفظه خال و شعاع کوچک کویل مربوطه،  𝐼𝑣 , 𝐼𝑝  به ترتیب جریان پالسمایی، جریان در محفظه خال و جریان درکویل

,𝜂𝑢مربوطه،  𝜂𝑣  , 𝜂𝑝 ایی، مقاومت در محفظه خال و مقاومت درکویل مربوطه و به ترتیب مقاومت پالسم𝜅 ،𝛿 ،𝛽𝑝  و𝑙𝑖  ،به ترتیب کشیدگی

(، این تابع با استفاده از دستور 3گوشی، بتای قطبی و القایش داخلی در این توکامک خواهد بود. با تعیین ضرایب مربوطه در رابطه )سه

𝐺𝑝(𝑠) = 𝑠𝑠(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) آید که در آن زار متلب بدست میافدر نرم𝑠𝑠 فضا، -دهنده تابع حالتنشان𝐴  ضریب𝛿𝑥𝑎 ،𝐵  ضریب𝛿𝑢  و

𝐷 = 𝐺بصورت IR-T1 توکامک کلی سیستم تبدیل تابعمحاسبه  توجه به باباشد. می 0 = 𝐺𝑝,𝑝(𝑠)𝐺𝑣(𝑠)، افقیموقعیت  کنترل برای

𝐺پالسما و نیز  = 𝐺𝑝,𝑐(𝑠)𝐺𝑜(𝑠)  دو پارامتر این  کنترل مقاوم برای گرکنترل طراحیمبحث توانیم می حالجریان پالسمایی، برای کنترل

شامل  (2) شکل در شدهداده نمایش ∞𝐻 مقاوم گرکنترل طراحی برای شدهتقویت ساختار به مربوط دیاگرامبلوک  کنیم. را مطرحیی پالسما

 .باشدمیکننده کنترل ورودی و سیستم خروجی y کنترلی و ورودی 𝑢خروجی، اختالل 𝑤 وزنی، توابععنوان به  𝑊3و  𝑊1،𝑊2پارامترهای 

𝒛پارامتر  = [𝑧1و 𝑧2]𝑇 وسیستم  بودنمقاوم  برای تحلیل𝑣است. شده ار اضافهساختشاخص، به سازیبهینه موهومی برای های، خروجی 

رهیافت طریق از ،𝐻∞ ،𝐾(𝑠) مقاوم گرکنترل است. تحلیل شده سیستم معرفی در نشدهسازیمدل دینامیک ارائه برای (𝑠)∆ پایدار بلوک

 [:10، ]گیردصورت می 𝑇[𝑣 و𝑧𝑇] خروجی به 𝑤 اختالل از کامل تبدیل  تابع ∞𝐻نرم  سازیبهینه با 8ترکیبی حساسیت

𝑚𝑖𝑛𝐾(𝑠) 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 ‖(
𝑊1(𝑠)𝑆(𝑠)

𝑊2(𝑠)𝐾(𝑠)𝑆(𝑠)

𝑊3(𝑠)𝑇(𝑠)

)‖ = 𝑚𝑖𝑛𝐾(𝑠) 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 ‖𝛷(𝑠)‖∞ (4                                       )  

 

                                                 
6 M. Ariola 

7 A. Pironti 

8 Mixed Sensitivity 



 

4 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بودن. نشده برای تحلیل مقاومسازیشده با دینامیک مدل تقویت ( سیستم2شکل )

 

 

مکمل  حساسیت تابععنوان  با 𝑇(𝑠) )خروجی( و حساسیت تابععنوان  بهسیستم  کردنو دنبال 9ضدتداخلی هایتوانایی با 𝑆(𝑠)به تعریف، بنا

𝑆(𝑠) و چون بودهارتباط  سیستم در مقاوم پایداری)خروجی( با  + 𝑇(𝑠) = 𝐼 خوب بین تعادل یک تحقق مناسب برای طراحی باید یک لذا 

 𝐾(𝑠) شدهبهینه گریکه بوده و کنترل ماتریس 𝐼)باشند میزیر  بصورتبه همراه بقیه توابع ، 𝛷(𝑠) هدفتابع [. 14] کنیم تابع را انتخاب دو این

 داخلی پایدار شود(:  باید بطور

𝑆(𝑠) = [𝐼 + 𝐾(𝑠)𝐺(𝑠)]−1  ,  𝑇(𝑠) = 𝐼 − 𝑆(𝑠) = 𝐾(𝑠)𝐺(𝑠)[𝐼 + 𝐾(𝑠)𝐺(𝑠)]−1 

                                  ,   𝛷(𝑠) = (
𝑊1(𝑠)𝑆(𝑠)

𝑊2(𝑠)𝐾(𝑠)𝑆(𝑠)

𝑊3(𝑠)𝑇(𝑠)

)                                                                  (5)   

 ترکیبی به حستتاستتیت بهنجارکردن مستتاله  برایگر بطور اختیاری انتخاب و کنترلدلخواه های ویژگی بهبستتته  𝑊3و   𝑊1،𝑊2 وزنی توابع

ستاندارد ساله ا ∞‖𝛷(𝑠)‖یعنی  ∞𝐻 م < شده ،1 ضافه  سادها صفر و یک ترین توابع اند. در اینجا  شده وزنی با یک  ست. قطب بکار برده  ا

گیرد میانجام تکرارشونده  خطای آزمایش و بر مبتنی شناسیروش یکتوسط شده، تقویت  سیستم ها درآن وزنی و پارامترهای توابع تخابان

ای بر قبول قابل عملکردبا  وزنی شتتده، توابع ارائه توجه به روش با شتتود.شتتود، متوقف می زمانی که عملکرد قابل قبول [. این تکرار6و15]

 افقی پالسما بصورت زیر: کنترل موقعیت

𝑊1(𝑠) = 
0.20 (𝑠+3)

(10𝑠+1)
 ;      𝑊2(𝑠) =0.01 ;       𝑊3(𝑠) = 

0.20(10𝑠+1)

(0.015𝑠+1)
  ; (6                                               )  

 آمد:شکل زیر بدست پالسمایی به جریان کنترل و برای 

𝑊1(𝑠) = 5 × 10−8 𝑠

(𝑠+1000)
 ;      𝑊2(𝑠) = 1 ;       𝑊3(𝑠) =

5𝑠

(𝑠+55)
 ;                                        (7 )  

شد، لذا باید کوچکتراز 𝛷(𝑠) تابع ∞𝐻نُرم  چون شکل طراحی باید زیر در شروط یک با شود که  ما  احیطر شروط در اینتایید  (3)برآورده 

 باشد(:  می ∞𝐻کمینه نرم  𝐺𝐴𝑀) پالسمایی استافقی و جریان موقعیت کنترل  برای

                                                 
9 Anti-Interference 
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𝑆 <
𝐺𝐴𝑀

𝑊1
𝑇  و  <

𝐺𝐴𝑀∗𝐺

𝑠𝑠(𝑊2)
                       

(8                                                                                    )   

مربوطه در گام پالسما و نیز نمودارهای افقی و جریان موقعیت کنترل شده برای طراحیتنظیمی   PIDو  ∞𝐻گرهای کنترلبُد برای  اگرامدی

 ( آورده شده است.6( و )5(، )4های )شکل

 

 

 

 

 .IR-T1در توکامک راست( )پالسماییان جری افقی)چپ( و کنترلموقعیت کنترل برای  مقاوم گرکنترل طراحیوط ( شر3شکل)

 

 

 

 نتايج : 
 کردندنبالفراجهش،  با مقابله درپالسما افقی  موقعیت در کنترلمقاوم  گرکنترل بهتر عملکرد دهندهنشان( 5( و )4) هایشکل در حاصل نتایج

گر مرتبط با کنترل جریان اما در مورد کنترل باشد.می PID گرکنترل به نسبتنوسانی رفتار و ناپایداری مناسب و کنترل مرجع  سیگنال سریع

در یک محدوده  PIDای که رفتار نسبتا بهتری برای دهند بگونهگر نشان نمیکنترل ( برتری محسوسی در رفتار دو6( و )4های )پالسمایی، شکل

  بینیم.گر مقاوم در محدوده زمانی دیگری میزمانی و برای کنترل

 گيري :بحث و نتيجه
-IR توکامک در ییپالسمابرای جریان و یکی افقی  موقعیت کنترل مقاوم برای گرکنترل ، یک∞𝐻سازی بهینه از نظریه استفاده مقاله با این در

T1 گرهای از کنترله با استفادثبات سیستم  بودن و مقاومپیشنهاد شده و عملکرد، پالسمایی  پاسخ شدهخطی مدل مبنای بر𝐻∞  از نوعSISO 
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مورد مقایستته قرار مرستتوم تنظیمی   PID گرکنترل با مقایستته در

 مقاوم در ∞𝐻گر کنترل بزرگ مزیت دهندهمتلب، نشان سازشبیه از استفاده گر باکنترل دو این عملکرد بین مقایسه از حاصل . نتایجگرفته است

مرستتوم  PID گرکنترل به کنترلی نستتبت عملکرد اختالالت در تاثیر جلوگیری از قطعیت وعدم دارایمدل  باپالستتمایی قی افموقعیت  کنترل

ست.  شانجریان برای کنترل نتایج ا سمایی، ن سبتا بهتر برای دهنده پال گر مقاوم در محدوده کنترلو برای زمانی محدوده  در یک PIDرفتار ن

 باشد. گر میدیزمانی 

 

 

 
 

 موقعیتکنترل برای PIDگرو کنترل مقاوم گرکنترل دیاگرام ُبد( 4شکل)

 .IR-T1راست( در توکامک )پالسمایی جریان افقی )چپ( و کنترل 

 است(.قرمز در هر دو نمودار مشخص شده با رنگ  PIDگر )کنترل
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  .IR-T1)راست( در توکامک  مقاوم گرکنترل)چپ( و PID گر از کنترلپالسما با استفاده افقی موقعیت کنترل نمودار گام برای  (5شکل)

 

 .IR-T1)راست( در توکامک   مقاوم گرکنترل)چپ( و  PIDگر از کنترلپالسمایی با استفاده جریان  کنترلنمودار گام برای  (6شکل)
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