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چکیده
این پایان نامه به بررسی روش کنترل بازخورد غیرخطی مرکب ( 1 )CNFبرای سیستمهای تکین 2خطی با
اشباع ورودی 3می پردازد .در ابتدا ،قانون کنترل بازخورد خطی برای مسئلۀ کنترل ردیابی 4پله در سیستم-
های تکین خطی با اشباع ورودی مطرح می شود .سپس بر اساس این بهرۀ بازخورد خطی ،قانون کنترل
 CNFبرای بهبود عملکرد گذرای سیستم حلقه بسته ایجاد می شود .با استفاده از معادلۀ تعمیم یافتۀ
لیاپانوف ،یک روش طراحی برای ایجاد قانون کنترل  CNFبرای سیستمهای تکین خطی با اشباع ورودی
در این پایان نامه بررسی شده است .پس از تجزیۀ سیستم حلقه بسته به زیرسیستم سریع و زیرسیستم
آهسته ،می توان نشان داد که بخش غیرخطی قانون کنترل  CNFتنها وابسته به زیرسیستم آهسته می باشد.
بهبود عملکرد گذرا با استفاده از این روش با بررسی مثالی نشان داده شده است.
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 -1مقدمه
در دو دهۀ گذشته ،مسائل کنترلی مختلفی برای سیستمهای خطی تکین با اشباع ورودی مورد بررسی
قرار گرفته اند ،مانند پایدارسازی و شرایط مجموعههای نامتغیر ،پایدارسازی برای سیستمهای تکین با
تاخیرزمانی ،پایدارسازی نیمه کلی و تنظیم خروجی ،و حذف اختالل که تنها بخش کوچکی از آنها
میباشند .با این حال بسیاری از نتایج به دست آمده ،بر روی قابلیت حل مسائل بررسی شده متمرکز
هستند؛ و به عملکرد گذرای سیستم حلقه بسته به خوبی پرداخته نشده است .در این پایان نامه ،بهبود
عملکرد گذرا برای مسئلۀ کنترل ردیابی در سیستمهای خطی تکین با اشباع ورودی را با استفاده از روش
بازخورد غیرخطی مورد بررسی قرار خواهیم داد .کنترل بازخورد غیرخطی مرکب ( )CNFیک روش
غیرخطی جدیدی برای بهبود عملکرد ردیابی برای سیستمهای خطی با اشباع ورودی می باشد .قانون
کنترل  CNFمتشکل از دو بخش می باشد ،بخش خطی و بخش غیرخطی .بخش خطی برای دستیابی
به سیستم حلقه بسته ای با نسبت میرایی کوچک طراحی شده است تا پاسخ خروجی دارای زمان صعود
سریعی باشد .بخش غیرخطی برای افزایش نسبت میرایی سیستم حلقه بسته هنگام کاهش خطای ردیابی
مطرح شده است تا فراجهش 1ناشی از بخش خطی کاهش یابد] Chen .[1وهمکارانش ،کنترل CNF
را به دستۀ کلی تری از سیستمهایی با بازخورد اندازه گیری توسعه داده و روش کنترل  CNFرا برای
طراحی یک سیستم سروو  HDDبه کار بردند [1].عالوه بر توسعه در تئوری ،کنترل  CNFبرای
طراحی سیستمهای سرووی مختلف ،از جمله سیستمهای سروو  ،HDDسیستمهای کنترل پرواز
هلیکوپتر و سیستمهای سرووی وضعیت نیز به کار برده شده است[1].
overshoot
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اگرچه روش کنترل  CNFبرای سیستمهای عادی با اشباع ورودی به طور کامل در منابع مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است ،اما به ندرت به کنترل  CNFبرای سیستمهای تکین با اشباع ورودی پرداخته
شده است .دلیل این امر ممکن است این باشد که مسائل کنترلی برای سیستمهای تکین به طور کلی
چالش برانگیزتر از سیستمهای عادی می باشند ،و اشباع ورودی باعث دشوارتر شدن بررسی مسائل
کنترلی نیز می شود .در این پایان نامه ،یک روش کنترل  CNFبرای دسته ای از سیستمهای خطی تکین
با اشباع ورودی مورد بررسی قرار میگیرد.
طراحی بهرۀ بازخورد خطی برای سیستمهای تکین سخت تر از سیستمهای عادی است .بنابراین ،ابتدا
مسئلۀ کنترل ردیابی توسط کنترل بازخورد خطی در نظر گرفته می شود .برای اینکه سیستم حلقه بسته،
پایدار و بدون ضربه شود ،بهرۀ بازخورد خطی می تواند متشکل از دو بخش باشد .در صورتی که سیستم
حلقه باز دارای ضربه باشد ،یکی از این دو بخش باعث می شود تا سیستم بدون ضربه شود .بخش دیگر
سیستم را پایدار می کند .بر اساس این بهرۀ بازخورد خطی ،قانون کنترل  CNFرا می توان با روش
طراحی مشابه روش طراحی  CNFبرای سیستمهای عادی ،ایجاد کرد .تفاوت این دو در این است که
برای سیستمهای عادی ،بخش بازخورد غیرخطی در قانون کنترل  CNFبا حل معادلۀ لیاپانوف ایجاد می
شود ،اما برای سیستمهای تکین ،معادلۀ تعمیم یافتۀ لیاپانوف برای ایجاد بخش بازخورد غیرخطی در
قانون کنترل  CNFباید حل شود .هر چند روش طراحی برای سیستمهای عادی و سیستمهای تکین
مشابه می باشد ،اما ایجاد مجموعۀ نامتغیر برای سیستم حلقه بسته کامال متفاوت است چرا که نه تنها
معادالت دینامیک بلکه معادالت جبری نیز در پاسخ حالت سیستم حلقه بستۀ تکین ،مورد استفاده قرار
میگیرد.
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ادامۀ این پایان نامه بدین شرح می باشد .در بخش  ،1شرح مختصری از مسئلۀ کنترل ردیابی ارائه می-
شود .قانون کنترل بازخورد خطی در بخش  2برای مسئلۀ کنترل ردیابی طراحی می شود .در بخش ،4
روش کنترل  CNFبه منظور بهبود عملکرد گذرا برای مسئلۀ کنترل ردیابی در سیستمهای تکین توسعه
داده می شود .روش طراحی ونتیجه شبیه سازی با مثالی در بخش  2نشان داده می شود .در نهایت ،نتیجه
گیری در بخش  6ارائه می شود.
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 -2توصیف مسئلۀ
سیستم خطی تکین تک ورودی تک خروجی با اشباع ورودی به صورت زیر بیان می شود:

) Ex  Ax  Bsat (u

)(1

y  Cx

 x ∈ ℜnحالت سیستم u ∈ ℜ ،ورودی کنترل و  y ∈ ℜخروجی تحت کنترل می باشد.
 B ∈ ℜn×1 ،A ∈ ℜn×n ،E ∈ ℜn×nو  C ∈ ℜ1×nماتریسهای ثابتی هستند .فرض می کنیم که E
تکین و ) (E, Aمنظم می باشد ،یعنی  q = rank E < nو

)

(

هستندsat(u) .

تابع اشباعی است که به صورت زیر تعریف می شود:
u  umax
u  umax

)(2

u  umax

umax ,

sat (u )  u,
 u ,
 max

 umaxسطح اشباع ورودی  uاست .در این پایان نامه ،دو مسئلۀ کنترل ردیابی زیر را در نظر خواهیم
گرفت:
مسئلۀ کنترل ردیابی با بازخورد خطی :طراحی قانون کنترل بازخورد خطی زیر
u  Fx  Gr
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و یافتن مجموعۀ فشردۀ  X ⊂ ℜnبه طوری که مسیر حالت سیستم حلقه بستۀ زیر
) Ex  Ax  Bsat (u
u  Fx  Gr

()3

y  Cx

برای  t > 0و  x (0) ∈ Xکراندار بوده و هدف اینست که خروجی  yسیستم حلقه بسته ،ورودی پلۀ
با دامنه  rرا به طور مجانبی دنبال کند.
مسئلۀ کنترل ردیابی با بازخورد غیرخطی مرکب :طراحی قانون کنترل بازخورد غیرخطی مرکب
زیر
) u  Fx  Gr  uN ( x, y, r

و یافتن مجموعۀ فشردۀ  X ⊂ ℜnبه طوری که مسیر حالت سیستم حلقه بستۀ زیر
) Ex  Ax  Bsat (u
) u  Fx  Gr  u N ( x, y, r

()4

y  Cx

برای  t > 0و  x (0) ∈ Xکراندار بوده و هدف اینست که خروجی  yسیستم حلقه بسته ،ورودی پلۀ
با دامنه  rرا به طور مجانبی دنبال کند.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 -1نتیجه گیری
روش کنترل بازخورد غیرخطی مرکب برای سیستمهای عادی به سیستمهای تکین توسعه داده است.
بهرۀ بازخورد خطی طوری طراحی شده است تا سیستم حلقه بسته را پایدار و بدون ضربه کند .بر اساس
این بهرۀ بازخورد خطی ،قانون کنترل بازخورد غیرخطی مرکب برای بهبود عملکرد گذرای سیستم حلقه
بسته طراحی شده است .روش طراحی توسعه یافتۀ قانون کنترل  CNFبرای سیستمهای تکین مشابه
سیستم های عادی است.با این حال به جای حل معادلۀ لیاپانوف ،برای ایجاد بخش بازخورد غیرخطی در
قانون کنترل  CNFبرای سیستمهای تکین باید معادله تعمیم یافتۀ لیاپانوف حل شود .پس از تجزیۀ
سیستم حلقه بسته به زیرسیستم آهسته و زیرسیستم سریع ،می توان نشان داد که بخش بازخورد
غیرخطی فقط در زیرسیستم آهسته دخیل است.
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