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چکيده :در اين مقاله يک کنترل کننده بهبود يافته براي مبدلهاي چند ورودي که در سيستمهاي انرژي ترکيبی مورد استفاده قرار
میگيرند ،پيشنهاد میگردد .با توجه به چند متغيره بودن مبدلهاي مذکور و حضور نامعينی و اغتشاشات در اين سيستمها ،کنترل کننده
پيشنهادي بر مبناي سنتز 𝜇 و به صورت غير متمرکز طراحی میگردد .در اين راستا ،نخست مدل مناسب فضاي حالت براي مبدل سپيک دو
ورودي تحت مطالعه که يک مبدل کاهنده /افزاينده در مد هدايت پيوسته است ،استخراج میگردد .سپس نامعينی پارامتري موجود در مدل
سيستم به صورت اغتشاش ورودي بر سيستم نامی به فرم 𝑀  ∆ −مدل شده و با استفاده از ايده سنتز 𝜇 يک کنترل کننده مقاوم غير متمرکز
 PIپيشنهاد و طراحی میگردد .در انتها نيز عملكرد کنترل کننده ارائه شده ،با بررسی نتايج شبيه سازي بر روي مدار کليد زنی مبدل تحت

کلمات کليدي  :مبدلهاي الكترونيک قدرت ،کنترل مقاوم ،سنتز 𝜇 ،کنترل کننده  PIغير متمرکز.

Robust Decentralized Controller Design for Power Electronic Converters
Abbas Dastaviz, Mohammad Ataie, Mahdi Niroomand
Abstract: This paper considers controller design for power electronic converters, which are
used in hybrid energy systems. Due to the number of variables to be controlled and presence of
disturbances and uncertainties, a robust decentralized controller is presented. In this regard, first, a
state-space model of the two-input SEPIC, which is a buck-boost converter and conducts in
continuous conduction mode, is derived. Then parametric uncertainty in the state-space matrices is
represented by input perturbation, in terms of ∆ − 𝑀 representation. Next, the parameters of a
robust decentralized PI controller are designed using μ-synthesis. Simulation results are used to
verify the performance of the proposed controller.
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مطالعه ،مورد ارزيابی قرار میگيرد.

Keywords: Power electronic converter, Robust control, μ synthesis, Decentralized PI controller.

منابع انرژي پايه و اساس توسعه جامعهه انسهانی و اقتصهادي مهیباشهند.

تغيير میکنند .بنابراين يک منبع تجديدپذير به تنهايی نمهی توانهد نيهاز

امهروزه عمهر منهابع فسهيلی ،کهه بدنهه اصهلی منهابع انهرژي را تشهكي

کاربران به يک منبع انرژي پايهدار و کارآمهد را بهرآورده نمايهد .بهراي

میدهند ،رو به پايان است به همين خاطر انتظار میرود کهه انهرژيههاي

رفههع ايههن مشههك از سيسههتم هههاي انههرژي ترکيبههی اسههتفاده مههیکننههد تهها

تجديدپذير نقش مهمی را در توليد انرژي در سراسهر جههان ايفها کننهد.

محدوديتهاي هر منبع انرژي را جبران کنند[ .]1يكی از اجزاء مههم در

منابع انرژي تجديدپذير تحت تاثير عوام محيطی همچون فص  ،زمان،

سيستمهاي انرژي ترکيبی ،مبهدلههاي الكترونيهک قهدرت هسهتند .ايهن
مبدلها به عنوان واسط بين منابع انرژي تجديدپذير (همچون سهلولههاي

نويسنده عهده دار مكاتبات :محمد عطائی
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خورشيدي ،توربين بادي و غيره) و واحدهاي مصرف کننده انرژي قهرار

که مبدل  [15] 4MI SEPICبر اساس ايهن روش ايجهاد شهده ،منهابع

میگيرند .طرحهاي مختلفی براي يكپارچهه سهازي واحهدههاي مختله

ورودي با به اشترا

گذاري حداق يک کليد غيهر قابه کنتهرل (مه ً

توليد انرژي ،با مشخصههههاي الكتريكهی متفهاوت ،ارائهه شهده اسهت .از

ديود) ،خازن و سل

مزدوج) به هم متص میشوند.

تفاوت اصلی اين طرحها با يكهديگر مهیتهوان بهه هزينهه پيهاده سهازي و

ههر يههک از مبههدلهههاي چنهد ورودي پيشههنهادي ،داراي مزايهها و معههايبی

ميزان دسترس پذيري 1به منهابع انهرژي اشهاره نمهود .در [ ]2بهراي ادغهام

هستند ،بنابراين انتخاب توپولوژي مناسب بهراي کهاربرد خهاد ،دشهوار

منابع انرژي ،به ازاي هر منبع انرژي از يک مبدل  dcبه  dcتک ورودي

است .برخی از اين مبدلها تنها قادرنهد کهه ولتهاژ ورودي را افهزايش يها

به عنوان واسط استفاده شده است .گرچه در ايهن طهرح ميهزان دسهترس

1

کاهش دهند .برخی ديگر از مبدلها که بر اساس مبهدل بها  -بوسهت

پذيري به منابع انرژي افزايش میيابد ،اما از معايب اين طرح میتوان بهه

طراحی شده اند [ ]11 ,5اين محدوديت را ندارند .اما در عهو

در ايهن

پيچيدگی ساختار سيستم و هزينه باالي پيهاده سهازي اشهاره نمهود .طهرح

مبدلها قطبيت ولتاژ خروجی در تضاد با ولتاژ ورودي است و همچنين

بهه لينهک  DCمشهتر

ديگهري در ] [3بهراي اتصهال منهابع مختله

(يا سل

به علهت قهرار گهرفتن کليهد بهين منبهع ورودي و مبهدل ،جريهان ورودي

خروجی به کار رفته است .در اين طرح کليهه منهابع انهرژي ،بهه صهورت

ناپيوسته است .بنابراين در مواردي که از سلول سهوختی بهه عنهوان منبهع

سري يا موازي ،به يک مبهدل  dcبهه  dcتهک ورودي -تهک خروجهی

ورودي استفاده میشود ،به کارگيري اين مبدلها مناسهب نيسهت .بهراي

متص میشوند .گرچه در اين طرح هزينه پياده سازي کاهش میيابد اما

رفع اين محدوديتها میتوان از مبهدل  MI SEPICکهه مبهدل مهورد

ميزان دسترس پذيري به کمترين مقدار ممكن میرسد .به منظور اين که

مطالعه در اين مقاله است ،استفاده نمهود .زيهرا ايهن مبهدل داراي جريهان

ساختار سيستم ساده شود ولی ميزان دسهترس پهذيري کهاهش نيابهد ،بهر

ورودي تقريبا ثابت و ولتاژ خروجی هم قطب با ولتاژ ورودي است.

اساس دو طرح قبه  ،طهرح ديگهري ارائهه گرديهده اسهت کهه در آن از

با توجه به اهميت و کاربرد مبدلهاي چند-ورودي ،کنترل اين مبهدلهها

مبدلهاي چند ورودي استفاده مهیشهود[ .]4بهر اسهاس ايهن طهرح منهابع

مورد توجه بسيار قرار گرفته است .علی رغهم ايهن کهه مبهدلههاي چنهد

انرژي مختل  ،مطابق شهك ( ،)1بهه مهاژولههاي ورودي مبهدل متصه

ورودي داراي ديناميک غير خطی هستند ،اما اغلب از کنترل کنندهههاي

شده و خروجی مبدل به لينک  DCمشتر

خطی براي کنترل اين مبهدل هها اسهتفاده شهده اسهت[ .]19-16 ,13زيهرا

متص میشود.

پيچيدگی و هزينه پياده سازي کمتري هستند .از آنجايی که اين مبدلهها
جزء سيستمهاي چند متغيره محسهوب مهیشهوند ،وجهود تهداخ باعه
می شود که نتوان براي هر حلقه به صورت مستق کنترل کننهده طراحهی
نمود و تنظيم پارامترهاي مربوط به هر حلقه برعملكرد حلقههههاي ديگهر
تاثير می گذارد .در طراحی کنترل کننده براي سيستمههاي چنهد متغيهره،
کنترل کنندههاي غير متمرکز از اهميت بااليی برخوردارند زيهرا در ايهن
کنترل کنندهها پارامترههاي کمتهري نيهاز بهه تنظهيم دارنهد[ .]20در اک هر
شك  :1يكپارچه سازي منابع انرژي مختل

با استفاده از مبدلهاي

چند ورودي

کارهاي گذشته [ ]17 ,16 ,13بهراي طراحهی کنتهرل کننهده غيرمتمرکهز
براي مبدلهاي چند ورودي ،آنها را به صورت تعميمهی از همتهاي تهک
وروديشان در نظر می گرفتند و با صرف نظهر از تهداخ بهين حلقههههاي

اخيراً ،توپولوژي هاي متفاوتی براي مبدلهاي چند ورودي پيشنهاد شهده

ورودي -خروجی به طراحی کنترل کننده مبادرت میورزيدند .در []18

است[ .]15-5تفاوت عمده اين توپولهوژيهها در نقطههاي از مهدار اسهت

بهين

که ماژولهاي ورودي به هم متصه مهیشهوند[ .]3در سهادهتهرين روش

طراحی شود .طراحی کنترل کننده به اين روش داراي معايبی است :

بهه اشهترا

گذاشته میشهود .مبهدل  ]13[ 2MI boostبهر اسهاس ايهن روش ايجهاد
شده اسهت .در روش دوم ،منهابع ورودي مختله
مغناطيسی مشتر

حلقههاي ورودي-خروجی ،کنترل کننده غير متمرکزي 5براي آن مبدل

از طريهق يهک هسهته
3

به هم متصه مهیگردنهد .در مبهدل MI CSHB

 -1اصرار بر حهذف کوپلينه

در سيسهتم حلقهه بسهته اغلهب منجهر بهه

افههزايش درجههه نسههبی سيسههتم و صههفرهاي غيههر مينههيمم فههاز سيسههتم
میگردد[ .]21اين رفتار که به عنوان " هزينهه دکوپلهه سهازي " شهناخته

[ ]14اتصال منابع ورودي با اين روش صورت میگيهرد .در روش سهوم،

1- Availability
2-Multiple-Input boost
3- Multiple-Input Current-Source Half-Bridge
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392

4- Multiple-Input Isolated Single Ended Primary
Inductor Converter
1-Decentralized controller
Journal of Control, Vol. 7, No. 4, Winter 2014
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اتصال ،تنها فيلتر خازنی خروجی بين منابع ورودي مختله

ضمن معرفهی مبهدلی دو ورودي ،سهعی شهده بها حهذف کوپلينه
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می شود ،باع

میشود پهناي باند سيستم کاهش يابد -2 .ممكهن اسهت

توضيح داده میشود .در ادامه ،نتايج شبيه سازي حاص از اعمال کنتهرل

براي مبدلهايی که تابع تبدي آنها داراي صفر انتقال و صفر عنصر غيهر

کننده پيشنهادي بر روي يک مبدل سپيک دو ورودي ارائه میگردد.

مينيمم فاز هستند نتوان به سادگی به دکوپله سهازي پايهدار دسهت يافهت

 -2مدل سازي مبدل مورد مطالعه

که در اين صورت ابتدا بايد با روش ذکر شده در [ ]20صفر عنصهر غيهر

در اين قسهمت ابتهدا مبهدل سهپيک دو ورودي معرفهی مهیشهود و مهدل

مينيمم فاز و يا با روش ارائه شده در [ ]21صفر انتقال سمت راسهت مبهدا

سوئيچين

مربوطه بدست میآيد .در ادامه نيز مدلی خطی بهراي مبهدل

را به سمت چپ انتقال و سپس دکوپله سهازي نمهود -3 .از آنجهايی کهه

استخراج میگردد.

طراحی کنترل کننده از طريق دکوپله سازي نيازمند اين اسهت کهه مهدل
دقيقی از سيستم در اختيار باشد ،بنابراين کنترل کنندهاي که با اين روش

 1-2معرفي مبدل سپيک دو ورودي

طراحی مهی شهود تنهها قابه اعمهال بهه سيسهتم نهامی اسهت و نمهیتوانهد

مبدل سپيک دو ورودي از دو ماژول ورودي تشكي شده است :مهاژول

پايداري سيسهتم را در برابهر نهامعينی تضهمين نمايهد .در [ ]22 ,19نيهز بها
استفاده از روش  1ICDکنترل کنندههاي غير متمرکزي براي مبدلههاي
دو ورودي طراحی شده است .گرچه با اين روش مسئله طراحهی کنتهرل
کننده براي سيستم  MIMOبه مسئله طراحهی کنتهرل کننهده بهراي چنهد
سيستم  SISOتبدي میشهود و طراحهی سهادهتهر مهیگهردد ،امها بهراي

اول شام  𝐷1 ، 𝐶1 ، 𝐿1 ، 𝐸1و  𝑄1و مهاژول دوم شهام ، 𝐿2 ، 𝐸2
 𝐷2 ،𝐶2و  𝑄2است .مهاژولههاي ورودي بهه صهورت مهوازي بهه طبقهه
خروجههی کههه شههام 𝐿  𝐶 ،و 𝐷 اسههت ،متص ه شههدهانههد[ .]6حههاالت
مختل

عملكردي اين مبدل ،که بها توجهه بهه وضهعيت کليهدهاي  𝑄1و

 𝑄2ممكن است رخ دهد ،در شك ( )2نشان داده شده اسهت .در اينجها

طراحی کنترل کننده هر حلقه ،بايد کنترل کننده مربوط به ساير حلقههها

فر

معلوم باشد.

که مبهدل در مهد پيوسهته ههدايت مهیکنهد .بهراي ايهن کهه در ههر دوره

هدف کلی اين مقاله طراحی کنترل کننده  PIغير متمرکهز مقهاوم بهراي

کليدزنی هر دو منبع ورودي قهادر باشهند بهار خروجهی را تغذيهه نماينهد

مبهههدل سهههپيک دو ورودي اسهههت .در روش پيشهههنهادي بهههراي تنظهههيم
پارامترهاي کنترل کننده  PIغيهر متمرکهز ،بهر خه ف روشههاي قبه ،
نمی شود .همچنهين در طراحهی ايهن کنتهرل کننهده فهر

مهیشهود کهه

میشهود کهه  𝐸1 > 𝐸2و ضهريب وييفهه کليهد  𝑄1از ضهريب
2

وييفه کليد  𝑄2کوچكتر است .سيگنالهاي فرمان  𝑞1و  𝑞2مربهوط بهه
کليدهاي  𝑄1و  𝑄2در شك ( )3نشان داده شده است.
 -2ب حالت عملكردي دوم 𝑄1 :خاموش و  𝑄2روشن

ن

پارامترهاي نقطه کار نامعين هستند .در نتيجه سيستم کنترل طراحی شهده
در برابر اغتشاش مقاوم است .بعبارت جزئی تر ،پارامترهاي کنترل کننده
مستقيما و بدون ساده سازي سيستم با استفاده از سنتز  μتنظيم می شهوند.
بر خ ف ساير مقاالت که از مقدار تكين سهاختار يافتهه  μبهراي تحليه
عملكرد مقاوم سيستم کنترل از پيش طراحی شده بهره می برنهد ،در ايهن
مقاله تنظيم پارامترهاي کنترل کننده با استفاده از ايده بهينه سازي مقهدار
تكين ساختار يافتهه  μصهورت مهی گيهرد .در مراحه طراحهی ،نهامعينی
پارامتري موجود در مدل سيستم به صورت اغتشهاش ورودي بهر سيسهتم
نههامی بههه فههرم  M-Δمههدل شههده و بهها اسههتفاده از بهينههه سههازي عههددي
پارامترهاي کنترل کننده به گونهاي تنظيم میشهوند کهه تهابع عملكهردي
برآورده گردد .در اين روش با معلوم بودن ساختار کنترل کننده از قبه ،

 -2ج حالت عملكردي سوم 𝑸𝟏 :و 𝟐𝑸 خاموش

شك  :2حاالت مختل

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-08

تههداخ بههين حلقههههههاي ورودي -خروجههی حههذف و يهها تخمههين زده

فر

میشود که المانهاي مداري و حداق بار سيستم به گونه اي اسهت

عملكردي مبدل سپيک دو ورودي

ضمن اينكه از روشی شبيه روش تكراري  (DK- iteration) DKبههره
می برد ،از مشك افزايش مرتبه کنترل کننهده و پيچيهدگی پيهاده سهازي
ساختار ارائه مقاله به اين صورت است که ضمن معرفی مبدل سهپيک دو
ورودي ،مدل خطی آن استخراج میگهردد .در قسهمت طراحهی کنتهرل
کننده ،نامعينی پهارامتري موجهود در مهدل سيسهتم بهه صهورت اغتشهاش
ورودي به سيستم نامی مدل می شود و سپس نحوه طراحی کنترل کننهده

2-Individual Channel Design
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392

1-Duty cycle
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] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1392.7.4.5.0

آن پرهيز می شود.
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تحلي و طراحی کنترل کننهده بهراي سيسهتمههاي خهودگردان آسهانتهر
است ،در ايهن مقالهه بها اسهتفاده از روش  1MFAمهدلی بهراي مبهدل بهه
دست میآيد که در ک دوره کليدزنی معتبر باشد [ .]23بهر اسهاس ايهن
روش متغيرهاي حالت مدل سوئيچين

بها سهري فوريهه آنهها جهايگزين

میشوند .در واقع هر چه مولفههاي بيشتري از سري فوريه در نظر گرفتهه
شود ،مدل به دست آمده با استفاده از روش  MFAبهتر مهیتوانهد مهدل
سوئيچين

را تخمين بزند .با انجام عمليهات رياضهی الزم ،مهدل MFA

مبدل سپيک دو ورودي به صورت زير بدست میآيد:
شك  :3سيگنال فرمان مربوط به کليدهاي 𝟏𝑸 و 𝟐𝑸 []6

𝑑
〈𝑥〉 (𝑡) = 𝐴1 〈𝑥〉0 + 𝐵1
𝑑𝑡 0

()7

به طوري که بردار جديد متغير حالت  〈𝑥〉0به صورت زير تعري
میشود:

در هر يک از حاالت عملكردي باال رفتار مبدل را میتوان توسهط يكهی
از معادالت زير توصي
𝑑𝑖𝐿1
) 𝐶𝑣 = 𝑒1 − (𝑣𝐶1 +
𝑡𝑑
𝑑𝑖𝐿2
𝐿2
) 𝐶𝑣 = 𝑒2 − (𝑣𝐶2 +
𝑡𝑑
𝑖𝑑
𝐶𝑣𝐿 = −
𝑡𝑑
)(3
𝑑𝑣𝐶1
𝐶1
= 𝑖𝐿1
𝑡𝑑
𝑑𝑣𝐶2
𝐶2
= 𝑖𝐿2
𝑡𝑑
𝐶𝑣𝑑
𝐶𝑣
𝑅 {𝐶 𝑑𝑡 = (𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2 + 𝑖𝐿 ) −

نمود:

𝐿1

)(2

𝑞〈

〉

〉 𝑞〈
𝐿1
𝐿1
مهورد
در𝐷که
مبهدل〈𝑞1
𝑞〈 〉0 −
هسهتند ،امها 〉0
گرچه هر يک از معادالت بهاال خطهی〈𝑞𝐷 〉0
−
−
𝐿2
مطالعه داراي ديناميک غير خطی است𝐿2 .
〈𝑞2𝑒𝑓𝑓 〉0
〈𝑞𝐷 〉0
شوند:
اگر 𝑓𝑓𝑒 𝑞2و 𝐷𝑞 به صورت زير تعري
−
𝐿
𝐿

()4

−

𝑞2𝑒𝑓𝑓 0= 𝑞2 − 𝑞1

0

= 𝐷𝑞
1 − 𝑞2
0

0

()5
آنگاه مدل سوئيچين

〉 𝑞〈 〈𝑞2𝑒𝑓𝑓 〉0 −
𝐿1
〈𝑞1 〉0
𝐿2
〈𝑞1 〉0
(𝐿

)

1
𝐶𝑅

صورت زير به دست میآيد:

0
0

𝐴1
−

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−〈𝑞1 〉0
𝐶1
−〈𝑞2𝑒𝑓𝑓 〉0
𝐶2
〈𝑞𝐷 〉0
𝐶

−〈𝑞1 〉0
𝐶1
〈𝑞1 〉0 + 〈𝑞𝐷 〉0
𝐶2
〈𝑞𝐷 〉0
𝐶

1 − 〈𝑞1 〉0
𝐶1
−〈𝑞2𝑒𝑓𝑓 〉0

=

𝐶2
〈𝑞𝐷 〉0
[
𝐶

〈𝑒1 〉0 〈𝑒2 〉0
()10
[ = 𝐵1
𝑇]0 0 0 0
𝐿1
𝐿2
همچنين عملگر  〈┤〉_0بر روي متغير 𝑥 به صورت زير عم میکند:

()11

𝑡 1
𝜏𝑑)𝜏(𝑥 ∫
𝑇𝑇 𝑡−

با توجه به رابطه ( ) 11به مدل توصي

= 〈𝑥〉0

شده با معادله ( )7مدل متوسط

گيري شده فضاي حالت 2نيز اط ق میشود.

به علت اين که ديناميک مبدل مورد مطالعه به وضهعيت کليهدهاي  𝑄1و
 𝑄2وابسههته اسههت و در نتيجههه بهها زمههان تغييههر مههیکنههد بنههابراين سيسههتم
توصي

شده با معادله ديناميكی ( )6ناخودگردان است .از آنجهايی کهه

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392
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𝑑𝑖𝐿1
) 𝐶𝑣 = 𝑒1 − 𝑞2,𝑒𝑓𝑓 (𝑣𝐶1 − 𝑣𝐶2 ) − 𝑞𝐷 (𝑣𝐶1 +
𝑡𝑑
𝑑𝑖𝐿2
𝐿2
) 𝐶𝑣 = 𝑒2 − 𝑞1 (𝑣𝐶2 − 𝑣𝐶 ) − 𝑞𝐷 (𝑣𝐶2 +
𝑡𝑑
𝑖𝑑
𝐶𝑣 𝐷𝑞 𝐿 = 𝑞1 𝑣𝐶 + 𝑞2,𝑒𝑓𝑓 𝑣𝐶2 −
𝑡𝑑
𝑑𝑣𝐶1
𝐶1
= −𝑞1 (𝑖𝐿 + 𝑖𝐿2 ) + (1 − 𝑞1 )𝑖𝑙1
𝑡𝑑
𝑑𝑣𝐶2
𝐶2
) 𝐿𝑖 = (1 − 𝑞2,𝑒𝑓𝑓 )𝑖𝐿2 − 𝑞2,𝑒𝑓𝑓 (𝑖𝐿1 +
𝑡𝑑
𝐶𝑣𝑑
𝐶𝑣
𝑖(
)
𝑅 {𝐶 𝑑𝑡 = 𝑞𝐷 𝐿1 + 𝑖𝐿2 + 𝑖𝐿 −
𝐿1

()6

و ماتريسهاي  𝐴1و  𝐵1در رابطه ( )7به صورت زير به دست میآيند:

09

اسهتفاده از −
معهادالت ( )02( ،)1و ( )3بهه
مبهدل بها ]

〈𝑣𝑐1 〉0

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-08

𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑖𝐿1
= 𝑒1
𝐿1
) = 𝑒1 − (𝑣𝐶1 − 𝑣𝐶2
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝐿2
) = 𝑒2 − (𝑣𝐶2 − 𝑣𝐶1
𝐿2
= 𝑒2
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑖𝑑
𝑖𝑑
𝐿 = 𝑣𝐶1
𝐿 = 𝑣𝐶2
𝑡𝑑
𝑡𝑑
)(1
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑣𝐶1
𝐶1
) = −(𝑖𝐿 + 𝑖𝐿2
𝐶1
= 𝑖𝐿1
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑣𝐶2
𝐶2
= 𝑖𝐿2
𝐶2
) 𝐿𝑖 = −(𝑖𝐿1 +
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑐𝑣𝑑
𝐶𝑣
𝑐𝑣𝑑
𝐶𝑣
𝐶
=−
𝑅 { 𝐶 𝑑𝑡 = −
𝑅
𝑡𝑑𝐷{ 0
2𝑒𝑓𝑓 0
𝐷 0
𝐿1

(8
𝑇] 〈𝑣𝑐 〉0
)

〈𝑣𝑐2 〉0

〈𝑖𝐿 〉0

〈𝑖𝐿2 〉0

〈𝑥〉0
≜ [〈𝑖𝐿1 〉0
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 2-2استخراج مدل سيگنال کوچک
براي تجزيه و تحلي سيستمهاي ديناميكی غير خطی معموال از روش

𝑤𝐵

سيگنال کوچک استفاده میکنند [ .]24مدل سيگنال کوچک با وارد

0

نمودن اغتشاش به مدل متوسط گيري شده و سپس خطی سازي آن

0

حول نقطه تعادل به دست میآيد .از مدل خطی بدست آمده میتوان

1
]
0

براي استخراج تابع تبدي مبدل و همچنين طراحی کنترل کننده بهره

0
0

0
0

0
1

0
0

𝐶

0
[=
0

0
0
0
1
] −
𝐶

0

1
𝐿1

1
𝐿2
0
0
0

= 0
0
0

0

[0

0

𝑑𝐵
𝑋4 − 𝑋5
𝑋5 + 𝑋6
𝐿1
𝐿1
𝑋4 − 𝑋5
𝑋5 + 𝑋6
𝐿2
𝐿2
𝑋4 − 𝑋5
𝑋5 + 𝑋6
𝐿
𝐿
=
𝑋6
−
0
(1 − 𝐷2 )𝑅𝐶1
𝑋6
𝑋6
−
(1 − 𝐷2 )𝑅𝐶2
(1 − 𝐷2 )𝑅𝐶2
𝑋6
0
−
[
] 𝐶𝑅) (1 − 𝐷2

برد .به اين منظور ابتدا نقطه تعادل سيستم با صفر قرار دادن رابطه ( )7به
صورت زير به دست میآيد:
()12

𝑋 𝑇 = [𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 ]𝑇 = −𝐴1 −1 𝐵1

اگر فر

شود که متغيرهاي حالت  〈𝑥𝑖 〉0را بتوان به صهورت مجمهو

از آنجايی که هدف از کنترل مبدل مورد مطالعه ت بيت ولتاژ خروجی
𝑡𝑢𝑜𝑣 و جريان ورودي منبع دوم  𝑖𝐿2در مقدار مطلوب است ،بنابراين
ماتريس 𝐶 به صورت ( )19انتخاب میشود.

مقدار نقطه تعادل 𝑖𝑋 و سيگنال اغتشاش 𝑖̃𝑥 به صورت زير نوشت:
𝑖 = 1, … ,6

()13

بر اساس معادله ( )17ماتريس تابع تبدي مبدل سپيک دو ورودي از

〈𝑥𝑖 〉0 = 𝑋𝑖 + 𝑥̃𝑖 ,

ورودي کنترل ̃𝑑 به خروجی ̃𝑦 از رابطه زير به دست میآيد:

و به طور مشابه:
()14
()15

()20
𝑖 = 1, … ,6

〈𝑞𝑖 〉0 = 𝐷𝑖 + 𝑑̃𝑖 ,

𝑖 = 1, … ,6

〈𝑒𝑖 〉0 = 𝐸𝑖 + 𝑒̃𝑖 ,

()16

به طوري که هر درايه ماتريس )𝑠( 𝑑𝐺 تابع تبدي از ورودي کنترل 𝑖̃𝑑
به خروجی 𝑖̃𝑦 است .همچنين ماتريس تابع تبدي از ورودي اغتشاش

= 〈𝑖𝑜 〉0

𝑤 به خروجی ̃𝑦 به صورت زير محاسبه میشود:
̃

آنگههاه پههس از جايگههذاري معههادالت ( )13تهها ( )16در معادلههه ( )7و بهها

𝑤𝐵 𝐺𝑤 (𝑠) = 𝐶(𝑠𝐼 − 𝐴)−1

()21

صرف نظر کردن از ترمهاي ثابهت و همچنهين حاصه ضهرب تهرمههاي
اغتشاش ،مدل سيگنال کوچک مبدل به صورت زير به دست میآيد:

 -3طراحي کنترل کننده پيشنهادي

𝑤 𝑤𝐵 𝑥̃̇ = 𝐴𝑥̃ + 𝐵𝑑 𝑑̃ +
̃
{
̃𝑥𝐶 = ̃𝑦

()17

به طوري که بردار حالت

𝑇

هدف اين قسمت ارائه روشی براي تنظيم پارامترههاي کنتهرل کننهده PI
غير متمرکز بهراي مبهدل سهپيک دو ورودي اسهت .تهاکنون چنهد روش

] 𝑐̃𝑣  𝑥̃ = [𝑖̃𝐿1 𝑖̃𝐿2 𝑖̃𝐿 𝑣̃𝑐1 𝑣̃𝑐2و

براي طراحی کنترل کننده  PIغيهر متمرکهز بهراي سيسهتمههاي

مختل

ورودي کنترل 𝑇]  𝑑̃ = [𝑑̃1 𝑑̃2است .و تغييرات ولتاژهاي ورودي و

1

چند متغيره ارائه شده است .از جمله ايهن روشهها مهیتهوان بهه ، BLT

𝑤 در نظر
بار خروجی به عنوان اغتشاش در بردار 𝑇] ̃ = [𝑒̃1 𝑒̃2 𝑖̃0

 SLCو  INDاشاره نمود.

گرفته شدهاند .ماتريسهاي 𝐴  𝐵𝑤 ، 𝐵𝑑 ،و 𝐶 در معادله ( )17به

در روش  BLTبراي تنظيم پارامترهاي کنتهرل کننهده  PIغيهر متمرکهز

صورت زير به دست میآيند )18( :و ()19

ابتدا از تداخ بين حلقه ها صهرف نظهر مهیشهود و سهپس بها اسهتفاده از

]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

روش زيگلههر -نيكههولز پارامترهههاي کنتههرل کننههده هههر حلقههه را تنظههيم
−

0

0

0

0

0

0

0

0

0

𝐷1
𝐶1
𝑓𝑓𝑒𝐷2,
−
𝐶2
1 − 𝐷2,𝑒𝑓𝑓 − 𝐷1
𝐶

𝐷1
𝐶1
𝑓𝑓𝑒1 − 𝐷2,
𝐶2
1 − 𝐷2,𝑒𝑓𝑓 − 𝐷1
𝐶

1 − 𝐷1
𝐶1
𝑓𝑓𝑒𝐷2,
−
𝐶2
1 − 𝐷2,𝑒𝑓𝑓 − 𝐷1
[
𝐶

−

−

مههینماينههد .در انتههها بههراي در نظههر گههرفتن اثههر تههداخ بههين حلقهههههها،
پارامترهاي همه کنترل کنندههها را در ضهريبی ثابهت ضهرب مهینماينهد
=𝐴

[ .]25به علت اينكهه قواعهد زيگلهر -نيكهولز قابه اعمهال بهه حلقههههاي
ورودي -خروجی مبدل سپيک دو ورودي نبودند (پاسخ پله حلقه بهاز و
همچنين پاسخ پله حلقه بسته عناصر روي قطر اصلی تابع تبهدي )𝑠( 𝑑𝐺
شههرايط الزم بههراي بههه کههارگيري روش زيگلههر -نيكههولز را بههرآورده

1- Biggest Log Modulus Tuning
2-Sequential Loop Closing
3-Independent Design
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1 − 𝐷2,𝑒𝑓𝑓 − 𝐷1
𝐿1
1 − 𝐷2,𝑒𝑓𝑓 − 𝐷1
−
𝐿2
𝑓𝑓𝑒1 − 𝐷2,
𝐿
−

𝑓𝑓𝑒𝐷2,
𝐿1
𝑓𝑓𝑒1 − 𝐷2,
−
𝐿2
𝑓𝑓𝑒𝐷2,
𝐿

1 − 𝐷1
𝐿1
𝐷1
𝐿2
𝐷1
𝐿

2

3

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-08

〈𝑥6 〉0
= 𝐼𝑜 + 𝑖̃0
𝑅

)𝑠( 𝑔12
]
)𝑠( 𝑔22

𝑑𝐵 𝐺𝑑 (𝑠) = 𝐶(𝑠𝐼 − 𝐴)−1
)𝑠( 𝑔
= [ 11
)𝑠( 𝑔21
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نمههیکننههد) ،روش  BLTکنههار گذاشههته شههد .در روش  SLCپههس از

در حالت ماندگار است و براي سيستم دو ورودي -دو خروجی ،به

انتخاب جفتهاي ورودي -خروجی در هر حلقهه ،کنتهرل کننهدههها بهه

صورت زير محاسبه میشود:

صورت ترتيبی تنظيم میشوند [ .]26روند طراحی به ايهن صهورت اسهت
که ابتدا حلقه اول بسته مهیشهود و پارامترههاي کنتهرل کننهده آن تنظهيم
میگردد ،اين در حالی است که ساير حلقهها بهاز هسهتند .سهپس کنتهرل

()22

1
𝑔12 𝑔21
1−
𝑔21 𝑔22

کننده مربوط به حلقه دوم تنظيم میشهود در حهالی کهه حلقهه اول بسهته
شده و ساير حلقهها باز هستند .اين روند تا زمانی ادامه میيابد که تمامی
حلقهها بسته شوند .از آنجايی که در اين روش ترتيب بسته شدن حلقهها
بهر عملكهرد سيسهتم کنتهرل نههايی تهاثير گهذار اسهت و همچنهين تنظهيم

= 𝜆11

𝜆
𝜆12
𝛬(𝐺(0)) = [ 11
]
𝜆21 𝜆22
𝜆
1 − 𝜆11
= [ 11
],
1 − 𝜆11
𝜆11

سپس جفتهاي ورودي -خروجی متناير بها بزرگتهرين درايهه مهاتريس
 RGAانتخاب میشوند.

پارامترهاي يک حلقه بر پاسخ حلقههاي قبلی تاثير مهیگهذارد ،بنهابراين
ايههن روش نيههز کنههار گذاشههته شههد .روش  INDدر [ ]27بههراي طراحههی
کنترل کننهده  PI/PIDغيهر متمرکهز ارائهه شهده اسهت .از معايهب ايهن
روش اين است که در طراحی کنترل کننده ،تهداخ بهه صهورت کامه
در نظر گرفته نمیشود.

 2-3مدل سازي نامعيني پارامتري موجود در مددل فاداي
حالت مبدل
در عم  ،اغتشاش و همچنين تغييهر وروديههاي مرجهع باعه

تغييهر در

در اين مقاله از ايده سنتز 𝜇 بهراي تنظهيم پارامترههاي کنتهرل کننهده PI

ضرايب وييفه کليدها میشود .اين موضو را میتوان با متوسهط گيهري

غير متمرکز استفاده شده است .سيستم کنترل مورد نظر در شك  4نشان

از ولتاژ هر يهک از سهل ههاي  𝐿1يها  𝐿2در يهک دوره کليهدزنی و بها
خروجی ثابت بررسی نمود .از آنجايی که ماتريسههاي 𝐴 و 𝑑𝐵

داده شده اسهت .طراحهی کنتهرل کننهده غيهر متمرکهز پيشهنهادي شهام

فر

مراح زير میباشد:

در ( )17به ضرايب وييفه  𝐷1و 𝑓𝑓𝑒 𝐷2,وابسهتهانهد ،بنهابراين اغتشهاش

ال  -انتخاب جفتهاي ورودي -خروجی در حلقههاي کنترلی

باع

ب -استخراج نامعينی از مدل فضاي حالت مبدل

است که بها اسهتفاده از آن بتهوان تغييهرات پارامترههاي موجهود در مهدل

ج -تعيههين پارامترهههاي کنتههرل کننههده بههر اسههاس بهينههه سههازي توابههع

سيستم را در طراحی کنترل کننده وارد نمود.
اگر فر

شود که بازه تغييرات ضريب وييفه کليدها در مبدل مورد

بررسی به صورت زير باشد:
()23
()24
شك  : 4سيستم کنترل غير متمرکز براي کنترل مبدل سپيک دو ورودي
 - 1-3انتخاب جفتهاي ورودي -خروجي در حلقههاي
کنترلي
با توجه به اين که هدف از کنترل مبدل مورد بررسی ،ت بيت ولتاژ
خروجی 𝑡𝑢𝑜𝑣 و جريان ورودي منبع دوم  𝑖𝐿2در مقدار مطلوب است.
بنابراين 𝑐̃𝑣 و  𝑖̃𝐿2به عنوان خروجیهاي مدل فضاي حالت ( )17در نظر
مناسب جفتهاي ورودي -خروجی در حلقههاي کنترلی است.
جفتهاي ورودي -خروجی به گونهاي انتخاب میشوند که تداخ

آنگاه  𝐷1و 𝑓𝑓𝑒 𝐷2,را میتوان به فرم نامعينی زير نوشت:
()25

|𝛿1 | ≤ 1

()26

|𝛿2𝑒𝑓𝑓 | ≤ 1

𝐷2,𝑒𝑓𝑓 = 𝛼2 + 𝛽2 𝛿2𝑒𝑓𝑓 ,

میآيند:
()27
()28

بين حلقههاي کنترلی به حداق برسد .با توجه به بردار ورودي کنترل
میتوان جفتهاي ورودي-

()30

در معادله ( )17به دو حالت مختل

𝐷1 = 𝛼1 + 𝛽1 𝛿1 ,

به طوري کهه پارامترههاي  𝛼2 ،𝛽1 ،𝛼1و  𝛽2از روابهط زيهر بهه دسهت

()29

خروجی را انتخاب نمود (𝑑̃1 , 𝑣̃𝑜𝑢𝑡 ) :و )  (𝑑̃2 , 𝑖̃𝐿2يا )  (𝑑̃1 , 𝑖̃𝐿2و
) 𝑡𝑢𝑜̃𝑣  .(𝑑̃2 ,براي انتخاب جفت مناسب میتوان از روش RGA

𝑥𝑎𝑚𝐷2𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐷2𝑒𝑓𝑓 ≤ 𝐷2𝑒𝑓𝑓,

𝑥𝑎𝑚𝐷1,𝑚𝑖𝑛 + 𝐷1,
2
𝑛𝑖𝑚𝐷1,𝑚𝑎𝑥 − 𝐷1,
= 𝛽1
2
𝑥𝑎𝑚𝐷2𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑖𝑛 + 𝐷2𝑒𝑓𝑓,
= 𝛼2
2
𝑛𝑖𝑚𝐷2𝑒𝑓𝑓,𝑚𝑎𝑥 − 𝐷2𝑒𝑓𝑓,
= 𝛽2
2
= 𝛼1

استفاده نمود .در واقع  RGAمعياري براي اندازه گيري کيفی تداخ
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با جايگذاري روابط ( )25و ( )26در مدل فضاي حالت مبدل ()17
مشاهده میشود که ماتريس 𝐴 به صورت افاين 1به پارامترهاي نامعلوم،
اما با دامنه محدود 𝛿𝑖 ،وابسته است .بنابراين رابطه زير را میتوان
نوشت:
()31

𝐴 = 𝐴0 + ∑ 𝛿𝑖 𝐴𝑖 = 𝐴0 + 𝑊2 𝛥1 𝑊1

سازي نامعينی عم نمود و بايد هر يک از درايههاي ماتريس 𝑑𝐵 را به
2

فرم  LFTزير نوشت:
()35

فرم بلو

(𝐵𝑑 )𝑖,𝑗 = 𝑛22 𝑖,𝑗 + 𝑛12 𝑖,𝑗 𝛿(1
𝑗− 𝑛11 𝑖,𝑗 𝛿)−1 𝑛21 𝑖,
دياگرام رابطه ( )35در شك  6نشان داده شده است.

در رابطه باال  𝛥1ماتريسی قطري است که 𝑖𝛿 ها بر روي قطر اصلی آن
قرار میگيرند .البته 𝑖𝛿 ها میتوانند در ماتريس  𝛥1تكرار شوند و تعداد
تكرار 𝑖𝛿 به رتبه ماتريس 𝑖𝐴 بستگی دارد .همچنين ماتريسهاي وزن
 𝑊1و  𝑊2بر اساس ساختار  𝛥1به گونهاي تعيين میشوند که رابطه
( )31برقرار باشد .اگر ماتريس )𝑠(𝛷 به صورت زير تعري

شود:

𝛷(𝑠) ≜ (𝑠𝐼 − 𝐴0 )−1

()32

شك  :6نمايش نامعينی پارامتري غير خطی در درايههاي ماتريس 𝑑𝐵
با توجه به رابطه ( )35ماتريس 𝑑𝐵 را میتوان به صورت زير نوشت:

آنگاه:
(𝑠𝐼 − 𝐴)−1 = (𝑠𝐼 − 𝐴0 − 𝑊2 𝛥1 𝑊1 )−1
𝐼( =
)𝑠(𝛷 − 𝛷(𝑠)𝑊2 𝛥1 𝑊1 )−1

()33

رابطه ( )33را میتوان به فرم بلو

()36

𝐵𝑑 = 𝑁22 + 𝑁12 ∆2 (1 − 𝑁11 ∆2 )−1

بهها انتخههاب ]𝛿  ∆2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙[𝛿,مههاتريسهههاي  𝑁12 ،𝑁11و
 𝑁22به صورت زير به دست میآيند:

دياگرام شك  5نشان داد.

()37

, 𝑁12

شك  :5مدلسازي نامعينی پارامتري در ماتريس 𝐴
با انتخاب ) 𝛥1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙(𝛿1 , 𝛿1 𝛿2 𝛿2ماتريسهاي  𝑊1و
 𝑊2به صورت زير به دست میآيند:
𝑇

1
𝐶

0

1
𝐶1

0

0

0

0

0

0

1
𝐿

1
]𝐶

1
𝐶2

1
𝐿2

1
𝐿1

0

0

0

0

=

𝛽1
0
]
𝛽2
0

0
0
𝛽2
0

𝛽1
0
0
0

0
−𝛽1
0
−𝛽2

0
−𝛽1
0
−𝛽2

𝑊1

0
𝛽−
=[ 1
0
−𝛽2

[

از آنجايی که ماتريس 𝑑𝐵 به صورت غير خطی به پارامتر نامعلوم
 |𝛿| < 1وابسته است بنابراين نمیتوان همانند رابطه ( )31براي مدل

1-Affine
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0
𝑋6
(1 − 𝛼)𝐶2
𝑋6
−
] 𝐶)𝛼 (1 −
0
0
0

−

0
𝛽𝑋6
(1 − 𝛼)2 𝐶2
𝛽𝑋6
−
] 𝐶 (1 − 𝛼)2

−

0
𝑋4 − 𝑋5
𝐿1
𝑋4 − 𝑋5
𝐿2
𝑋4 − 𝑋5
𝐿
=
𝑋6
−
(1 − 𝛼)𝐶1
𝑋6
(1 − 𝛼)𝐶2
0

[

0
0
0
𝛽𝑋6
−
(1 − 𝛼)2 𝐶1
=
𝛽𝑋6
(1 − 𝛼)2 𝐶2
0

[

1- Linear Fractional Transformation
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()34

0

0

0

1
𝐿

1
𝐿2

1
𝐿1

𝑊2

] , 𝑁22
𝛽
𝛼1−
𝑋5 + 𝑋6
𝐿1
𝑋5 + 𝑋6
𝐿2
𝑋5 + 𝑋6
𝐿

𝑁11
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 3-3تعيين پارامترهاي کنترل کننده

به طوري که 𝑝∆ ماتريسی ساختگی است که با ماتريس تابع تبهدي 𝑇 𝐹

همان گونه که ذکر شد ،پارامترهاي کنترل کننده بر اساس بهينهه سهازي

هم بعد است و مهاتريس ∆ نهامعينی موجهود در مهاتريس تهابع تبهدي 𝐹

توابع عملكردي بدست می آيند .بنابراين ابتهدا بايهد توابهع عملكهردي را

است .براي م ال نامعينی موجود در تابع حساسهيت )∆(𝑆 مبهدل سهپيک

تعري

نمود.

دو ورودي به صورت زير میباشد:

براي سيستم کنترل فيدبک شك  4رابطه زير برقرار است:

()44

𝑤 𝑤𝐺𝑆 𝑒̃ = −𝑆𝑟̃ +
̃

()38

در رابطه باال 𝑆 تابع حساسيت 1است و براي مبدل سهپيک دو ورودي بهه
صورت زير محاسبه میشود:
𝑆 = (𝐼 + 𝐺𝑑 𝐾)−1

()39

0
]
∆2

از آنجايی که هدف از کنترل ايهن اسهت کهه خطها ̃𝑦  𝑒̃ = 𝑟̃ −صهفر
شود ،بنابراين بايد رابطه زير برقرار باشد:

∆
∆= [ 1
0

به طوري که ماتريسهاي  ∆1و  ∆2در بخش  2-3معرفهی شهدهانهد .در
قضيه قب  ،مقدار تكين ساختار يافته 𝜇 2به صورت زير تعري
1
()45
= )𝑀( ̂∆𝜇
})𝑚𝑖𝑛∆̂ {𝜎̅(∆̂)| 𝑑𝑒𝑡(𝐼 − 𝑀∆̂= 0

میشود:

بنابراين با استفاده قضهيه  1مهیتهوان از سهنتز 𝜇 بهراي تعيهين پارامترههاي
کنترل کننده بهره برد .براي اين منظور ،ابتدا بايد با جدا سهازي نهامعينی،
رابطه ( )41را به فرم 𝑀  ∆ −مطابق شك  7نمايش داد.

𝑤𝑒̃ = 0𝑟̃ + 0
̃

()40

رابطه باال که به معناي رديابی سهيگنال مرجهع و حهذف اغتشهاش اسهت،
زمانی برقرار می شود که اندازه تابع حساسيت 𝑆 برابر صفر شود .بنابراين
توابع عملكردي را میتوان بر اساس اندازه تابع حساسيت تعريه

نمهود.
شك  :7ساختار 𝑀 ∆ −

𝜔∀ ‖𝑆𝐺𝑤 ‖∞ < 1

()41

𝑤 به خروجهی
در رابطه باال 𝑤𝐺 ماتريس تابع انتقال از ورودي اغتشاش ̃

روند جداسازي نامعينی از رابطه ( )41در شك  8نشان داده شده است.

̃𝑦 است .بنابراين براي حذف اغتشاش بايد کنترل کننهده را بهه گونههاي
طراحی نمود که رابطه ( )41برقرار باشد .براي تعيين پارامترههاي کنتهرل
کننده میتوان از قضيه زير بهره برد:
قادديه  :]24[ 1بههراي مههاتريس تههابع تبههدي 𝐹  ،ضههوابط زيههر معههادل
شك  :8روند جدا سازي نامعينی از تابع حساسيت 𝑆

يكديگر هستند:
∞‖∆‖∀
()42

‖𝐹(∆)‖∞ = ‖𝐹𝑢 (𝑀, ∆)‖∞ < 1,
≤1

میشود:

∆
∆̂= [0

1-Sensitivity function
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شك  :9جداسازي نامعينی از تابع حساسيت 𝑆 مبدل سپيک دو ورودي

1-Structured Singular Value
Journal of Control, Vol. 7, No. 4, Winter 2014
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()43

0
] 𝑝∆

شك  4را میتوان بر اساس روند ارائه شده در شك  8به صورت شك
 9نمايش داد.

))𝜔𝑗(𝑀( ̂∆𝜇 ↔
∞‖∆‖∀ < 1, ∀𝜔,
≤ 1, ∀‖∆𝑝 ‖∞ ≤ 1
در قضيه باال ماتريس ̂∆ به صورت زير تعري

در صورتی که از تغييرات سيگنال مرجع ̃𝑟 صرف نظر شود ،سيستم

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-08
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با توجه به شك  9میتوان فرم 𝑀  ∆ −سيستم را استخراج نمود .از

صورتی که چنين قابليتی در مورد سيستم کنترل طراحی شده در []19

آنجايی که انجام اين کار به صورت تحليلی کار دشواري است،

بررسی نشده و سيستم کنترل طراحی شده در [ ]22تنها به ازاي

میتوان از دستور  sysicدر متلب استفاده نمود.

نامعينیهاي فرکانس پايين قادر خواهد بود عملكرد مطلوب داشته باشد.

حال که ساختار سيستم به فرم 𝑀  ∆ −در آمده است میتوان از طريق
مينيمم سازي 𝜇 پارامترهاي کنترل کننده را تعيين نمود .در اينجا از

جدول  : 1پارامترهاي مبدل و پارامترهاي کنترل کننده

روش بهينه سازي عددي  ]28[ 1RBFبراي تعيين پارامترهاي کنترل
کننده  PIغير متمرکز استفاده شده است .با اين روش پارامترهاي کنترل
کننده به گونهاي تنظيم میشوند که ∞‖))𝜔𝑗(𝑀( ̂∆𝜇‖ مينيمم شود.
البته در حين مينيمم سازي بايد پايداري سيستم نامی 𝑀 نيز بررسی شود.
براي اين کار ابتدا فرم فضاي حالت سيستم نامی 𝑀 با استفاده از دستور

متلب )𝑀(𝑎𝑡𝑎𝑑𝑠𝑠 = ]𝑑  [𝑎, 𝑏, 𝑐,استخراج میگردد و سپس
قيد زير بررسی میگردد:
𝑚𝑎𝑥[𝑅𝑒(𝑒𝑖𝑔(𝑎))] < 0

()46

در رابطه باال )𝑎(𝑔𝑖𝑒 مقادير ويژه ماتريس 𝑎 مربوط به مدل فضاي
حالت سيستم نامی 𝑀 میباشند.

𝐻𝜇340

𝐿1 , 𝐿2

𝐻𝜇300

𝐿

𝐹𝜇34

𝐶1 , 𝐶2

𝐹𝜇1500

𝐶

𝛺25

𝑅

𝑉27,9

𝐸1

𝑉13

𝐸2

0/2726

𝛼1

0/3306

𝛼2

0 /1

𝛽1 , 𝛽2

𝑧𝐻𝐾24

فرکانس کليد زنی

 -4شبيه سازي
براي طراحی کنترل کننده پيشنهادي پارامترهاي مبدل مطابق جدول ()1
جدول ( )1آورده شده است .ماتريس  RGAپيشنهاد میکند که

]
31.65
. 7317 +
𝑠

. 0143 +
[=
0

𝐴𝐺𝑅
. 6415 . 3486
[=
]
. 3486 . 6415

جفتهاي ورودي -خروجی در حلقههاي کنترلی به صورت

) 𝑡𝑢𝑜̃𝑣  (𝑑̃1 ,و )  (𝑑̃2 , 𝑖̃𝐿2انتخاب شوند .به عبارت ديگر ،کنترل
ولتاژ خروجی با استفاده از  𝑄1و کنترل جريان منبع دوم با استفاده از
 𝑄2صورت میگيرد .با فر

اين که دامنه تغييرات ضرايب وييفه 𝐷1

و 𝑓𝑓𝑒 𝐷2,حول مقدار نامی ده درصد باشد ،پارامترهاي کنترل کننده
 PIغير متمرکز با استفاده از روش پيشنهادي تنظيم و در جدول ()1
آورده شده است .همچنين )𝑀( ̂∆𝜇 با توجه به ساختار ̂∆ در

فرکانسهاي مختل
توجه به اين شك

محاسبه و در شك  10نمايش داده شده است .با
ديده میشود که اندازه )𝑀( ̂∆𝜇 در تمامی

شك  :10محاسبه 𝜇 بر اساس ساختار ̂∆

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-08

انتخاب شدهاند .ماتريس  RGAنيز به به ازاي ) 𝐺𝑑 (0محاسبه و در

0

1.817
𝑠

𝐾

فرکانسها کوچکتر از يک باقی میماند .بنابراين طبق قضيه 1شرط
کوچک بودن خطا ،رابطه ( ،)41برقرار میباشد.
در اين مقاله همانند بسياري از مقاالت از جمله [ ]22 ,19عملكرد
(اغتشاش)  DCکه از اهميت ويژهاي برخوردار است مورد ارزيابی قرار
داديم .با توجه به پاسخ سيستم که در شك هاي ( )11تا ( )13نشان داده
شده میتوان عملكرد مطلوب کنترل کننده را مشاهده نمود .ع وه بر
اين از نمودار شك ( )10میتوان دريافت که سيستم کنترل قادر خواهد
بود به ازاي نامعينی هاي فرکانس باال هم عملكرد مطلوبی داشته باشد در

1-Random Brute Force
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392

Journal of Control, Vol. 7, No. 4, Winter 2014
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جهت بررسی پايداري مقاوم سيستم کنترل طراحی شده میتوان از
مقدار تكين ساختاريافته به صورت زير استفاده نمود:
()47

))𝜔𝑗(𝑀( ∆𝜇
< 1, ∀𝜔, ∀‖∆‖∞ ≤ 1

به طوريكه ∆ مطابق رابطه ( )44تعري

میشود .همانطور که در شك

( )14نشان داده شده ∆𝜇 شرط باال را برآورده میکند
شك  :11ولتاژ خروجی 𝒕𝒖𝒐𝒗 و جريان ورودي 𝟐𝑳𝒊 وقتی 𝟏𝑬 تغيير
میکند.

بنابراين براي تمامی نامعينیهايی که به صورت رابطه ( )44تعري
شدهاند سيستم کنترل پايدار خواهد ماند.

شك  :14محاسبه 𝝁 بر اساس ساختار ∆

 -5نتيجه گيري
در اين مقاله طراحی کنترل کننهده  PIمقهاوم غيهر متمرکهز بهراي مبهدل
سپيک دو ورودي که در سيستمهاي انرژي ترکيبی کهاربرد دارد ،مهورد
گونهاي تنظيم میشوند که اثر اغتشاش بر خروجیهاي مورد نظر حذف
شود .در روش ارائه شده براي تعيين پارامترهاي کنترل کننده ،عه وه بهر
نامعينی پارامتري موجهود در مهدل فضهاي حالهت مبهدل ،تهداخ نيهز بهه
صورت کام در نظر گرفته می شود .نتايج شبيه سازي عملكرد مطلهوب
مبدل مورد بررسی را تحت کنترل کننده پيشنهادي نشان میدهد.

شك  :12ولتاژ خروجی 𝑡𝑢𝑜𝑣 و جريان ورودي  𝑖𝐿2وقتی  𝐸2تغيير
میکند.
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