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Abstract 
This work is intended to design a new robust load-frequency controller for 

Iraqi National Super Grid System with uncertain parameters. Riccati equation 
approach to the stabilization of uncertain system is proposed. Robust controller that 
ensures stability of the closed-loop system for all admissible structured uncertainties 
is designed. ‘Matching conditions’ and Lyapunov stability theory are used to 
implement a robust stabilizing controller. Participation factor is used to address the 
interaction between the state variables and the modes in the power system. This 
property is used to choose weighting matrix of the state variables (Q). A linear, time, 
invariant mathematical model is derived for Iraqi National Super Grid System 
consisting of six generating stations with various types of turbines. The proposed 
approach is applied to this system and simulation program is built to evaluate its 
effectiveness. 

  الخالصـــــة
  

ائقة تم إجراء البحث لتصميم مسيطر محكم للتحكم في  تردد الشبكة الوطنية العراقية الف
الفولتية المتكونة من عدة مناطق  عند تعرضها إلى تغير مستمر في الحمل مع األخذ بنظر 

 معادلة ريكاتي   نااقترح. في قيم العناصر المختلفة Uncertainty)(االعتبارمبدأ عدم التاًَكد 
)(Riccati   لتحقيق استقرارية المنظومات  

ر محكم يضمن استقرارية المنظومـات المغلقـة   صمم مسيط .)Uncertain systems(غيرالمؤكدة   
 أستخدمت الشروط التوافقية. ولما مسموح به من قيم غير المؤكدة  للعناصر المختلفة

)(Matching conditions و نظرية Lyapunov  لالستقرارية في بناء المسيطر المحكـم .
تأثير متغيرات المنظومة في طريقة إليجاد مدى  (Participation factor) معامل التوزيع استخدمتها

لمتغيرات  Weighting matrixاستخدمت هذه الخاصية في أختيار  . كل جذر من جذور المنظومات
اشتق النموذج الرياضي الخطي والغير معتمد على الزمن لمنظومة الشبكة العراقية الفائقـة   .المنظومة

 طبقت الطريقـة المقترحـة  . التوربيناتالفولتية والمؤلفة من ست وحدات توليد مع أنواع مختلفة من 
 على هذه المنظومة لبيان فعاليتها

 
 
* Dept of Electrical and Electronic Eng, Univ of Tech, Iraq 
 

305 



   Eng.& Tech.Vol 26,No.3 ,2008                                             Robust-Load Frequency Controller Design                      
                                                                                                   For Iraqi National  Super  Grid System  

  

 2

 
 
 


