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- برخي پارامتر.زمان مثبت و دارای عدم قطعيت در مدل سيستم را مورد مطالعه قرار ميدهد- اين مقاله سيستمهای خطي گسسته:چکیده
 طراحي، هدف از اين مقاله.های ماتريس سيستم در اينجا ناشناخته است و تنها اطالعاتي از باندهای پايين و باالی آنها در اختيار ميباشد
 قانون کنترلي به نحوی طراحي مي گردد که عالوهبر.قانون کنترلي فيدبک خروجي در حضور عدم قطعيتهای پارامتری سيستم است
 مثبت بودن سيستم حلقه بسته نيز تضمين گردد و اين پيچيدگي هايي را به روند حل مسئله اضافه،تضمين پايداری مجانبي سيستم حلقه بسته
 طراحي قانون کنترلي فيدبک خروجي است به نحوی که عالوه بر پايداری مجانبي و مثبت، حالت ديگر بررسي شده در اين مقاله.مي کند
 تحقق اين قيد در برخي از سيستم های مثبت الزم و ضروری. قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز برآورده گردد،بودن سيستم حلقه بسته
 در. همچنين شروط بيان شده در اين قضايا به برنامههای خطي تبديل گرديده است. در اين مقاله دو قضيه ارائه و اثبات شده است.است
.نهايت شبيهسازی کامپيوتری برای يک مثال عددی ارائه شده تا مؤيد دست آوردهای تئوری مقاله باشد
. برنامههای خطي، فيدبک خروجي، نايقيني مدل،زمان مثبت- سيستمهای گسسته:کلمات کلیدی

Output-Feedback Controller Design for Uncertain Discrete-Time Systems
with Positivity Constraint on the Closed-loop System and Control Signal
Faezeh Bagheri, Tahereh Binazadeh
Abstract: This paper studies the linear positive discrete-time systems with the uncertainty in the
system model. Some parameters of system’s matrix are unknown and only some information about
their lower and upper bounds are available. The goal of this paper is design of output feedback
control law in the presence of parametric uncertainties. The control law is designed in a way that in
addition to asymptotic stability of the closed-loop system; it guarantees the positivity of the closedloop system which adds some complexity in the process of problem solving. Another case has also
been investigated in this paper is design of output feedback control law such that as well as the
asymptotic stability and positivity of the closed-loop system; the control signal be also positive. The
realization of this constraint is necessary in some positive systems. In this paper, two theorems are
given and proved. Moreover, the conditions expressed in these theorems are converted to linear
programming formats. Finally, computer simulations are presented to verify the theoretical results.
Keywords: Positive discrete-time systems, model uncertainty, output-feedback, Linear
programing

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران،مجله کنترل

 طاهره بينازاده:نويسنده عهده دار مكاتبات

48
طراحي کنترلکننده فيدبک خروجي برای سيستمهای دارای عدم قطعيت گسسته-زمان با قيد مثبت بودن سيستم حلقه بسته و سيگنال کنترلي
فائزه باقری ،طاهره بينازاده

بسياری از سيستتمهتای فيزيكتي دارای متیيترهتای حالتت ريترمنفتي

باشد .لذا ،حالت دومي که اين مقاله به آن ميپردازد آن است که قيد

هستند .به اين گونه سيستمهتا ،سيستتم مثبتت متيگوينتد [ .]1سيستتمهتای

ال به آن
مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز عالوه بر قيود اول و دوم که قب ً

مثبت بسياری در شاخههای مختلف مهندستي علتوم ،مهندستي پزشتكي و

اشاره شد در روند طراحي کنترل کننده لحاظ گردد.

اقتصاد وجود دارند [ .]2-5به عنوان مثال ،مدل رياضي برخي بيماریهتای
عفوني و ويروسي [ ،]6ديناميک پمپ آب [ ]7و کنتترل ازدحتام جمعيتت
[ ]8چند نمونه از کاربردهای عملي اين سيستمها مي باشند.

در اين مقاله يک لم و دو قضيه اصلي ارائه و اثبات گرديده که شروط
الزم برای طراحي کنترل کنندهی فيدبک خروجي را منجر به نامساوی-
هايي ميسازد .همچنين برای حل شروط استخراج شده در اين مقاله ،از

مثبت شده است .تعاريف و قضيههای پايه از سيستمهای مثبت در مراجع

نامساویهای ماتريس خطي برای حل عددی مسائل به کار ميروند .از

[ ]9،2ارائه گرديده است .آناليز پايداری در اين سيستمها با سيستمهای

مزيتهای برنامههای خطي نسبت به نامساویهای ماتريس خطي آن است

عمومي تفاوتهايي دارد .ممكن است يک سيستم از نظر آناليز پايداری

که برای مسائل عددی بزرگ قابل استفاده ميباشند و مشكل ناپايداری

لياپانوفي ناپايدار باشد اما اگر اين سيستم در کالس سيستمهای مثبت در

عددی در اين مواقع ايجاد نمي شود.

نظر گرفته شود ،سيستم پايدار شود با اين قيد که متیيرهای حالت تنها
مقادير مثبت بتوانند اختيار کنند و برای سيستم شرايط اوليه با مقادير منفي
تعريف نشده باشد [ .]10بنابراين پيدا کردن شروطي که بتوان پايداری اين
سيستمها را بررسي کرد و مسئلهی طراحي پايدارساز را در اين سيستمها
مورد مطالعه قرار داد ،چالشهای مخصوص خود را دارد که بايد به دقت

در ادامه مقاله و در بخش دوم تعاريف و قضايای پايه ذکر شده اند.
طراحي کنترل کننده و ارائه قضايايي در اين زمينه و اثبات آنها در بخش
سوم آورده شده است .همچنين در بخش چهارم شبيهسازی کامپيوتری و
در بخش پنجم ،نتيجه گيری بيان گرديده است.

مورد مطالعه قرار گيرد.

 -2تعاریف اولیه

اخيراً پايداری کالس های مختلفي از سيستمهای مثبت موضوع بحث
محققان بوده است .پايداری سيستمهای مثبت خطي و ريرخطي [،]1
سيستمهای مثبت خطي متیير با زمان [ ،]11پايداری سيستمهای مثبت
مرتبه کسری [ ،]12،13پايداری سيستمهای مثبت دارای تاخير زماني
[ ،]14-16پايداری سيستمهای مثبت کراندار [ ]17و پايداری سيستمهای

n

در اين مقاله نماد  R +بيانگر فضای برداری  nبعدی با المتانهتای
ريرمنفي ( }0

طراحي رويتگر]  ]23-25و طراحي فيدبک خروجي[ ]26،27نيز مطالعاتي
بر روی سيستمهای مثبت انجام شده است .البته اکثر مراجع ذکر شده ،به
مطالعهی سيستمهای مثبت پيوسته-زمان پرداختهاند و کمتر در مقاالت
سيستمهای مثبت گسسته زمان مورد بررسي واقع شدهاند.
اين مقاله به بررسي مسئلهی پايدارسازی سيستمهای گسسته-زمان
مثبت خطي با استفاده از فيدبک خروجي در حضور عدم قطعيت مدل
ميپردازد .مهمترين چالشي که اين مقاله در روند طراحي کنترل کنندهی
فيدبک خروجي با آن روبرو است آن است که عالوه بر تضمين پايداری
مجانبي و مقاوم سيستم حلقه بسته در حضور عدم قطعيتها ،مثبت بودن

n

n

بعتتدی بتتا المتتانهتتای مثبتتت استتت ( }= {x  R : x i 0

n
+

.) R

سيستم خطي گسسته-زمان زير را در نظر بگيريد

) x (k + 1) = Ax (k

()1

مثبت کليدزن [ ]18-20از آن جمله است.
در بسياری از موضوعهای مختلف ديگر مانند رويت پذيری [،]22

n

n

 ) R + = { x  R : x iو  Rفضای بترداری n
+

n
+

کتته  x  Rبتتردار متیيتترهتتای حالتتت سيستتتم و

n n

A R

ماتريس سيستم است.
تعریف :]1[ 1سيستم ( )1مثبت است اگر برای هر شرط اوليهی
n
+

 x 0  Rو درتمام زمانهای  N

n
+

 x (k )  R ، kباقي بماند

(منظور بزگتر مساوی صفر بودن تمام المانهای بردار حالت است).

قضیه  :]1،2[ 1سيستم ( )1مثبت است اگر و تنها اگر A 0
(ماتريس ريرمنفي) باشد.
قضیه :]9،1[ 2ماتريس  Aريرمنفي است (  ) A 0اگر و تنها
اگر تمام درايههای آن ريرمنفي باشند.

سيستم حلقه بسته نيز بايد تضمين گردد .طراحي قانون کنترلي که هم
زمان اين دو شرط را برآورده کند هدف اين مقاله است .همچنين در
)Linear programing (LP
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اخيراً در مقاالت ،توجه زيادی به آناليز و تجزيه-تحليل سيستمهای

تبديل آن به برنامههای خطي 1استفاده شده است .برنامههای خطي همانند

] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.47

 -1مقدمه

برخي از سيستمهای مثبت ورودی کنترلي نيز بايد يک سيگنال مثبت
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المانهای ماتريس ]  A = [aijريرمنفي باشند .به عبارتي المانهای

است پس طبق قضيه  3يک بردار 0

 aij  0برای هر  i , j = 1, 2,....nباشند و منظور مثبت نيمه معين

0

بودن ماتريس  Aنيست.

ميتوان نشان داد که ،شرط 0

قضیه  :]22[ 3فرض کنيد سيستم ( )1مثبت باشد آنگاه عبارتهای
زير با هم معادلند:

 ( A + − I )است .با توجه به نامساوی  A A +به راحتي

نتيجه بنابر قضيه  3مقادير ويژهی ماتريس A

 -3طراحی کنترل کننده
x (0) = x 0  R +n

()3

x (k + 1) = Ax (k ) + Bu (k ),
) y (k ) = Cx (k

فرض  :1ماتريس  Aدارای نايقيني های پارامتری با حدود معلوم است

اثبات :به پيوست رجوع شود.

به نحوی که ميتوان رابطهی زير را نوشت

A− A A+

در اين مقاله هدف طراحي کنترل کننده در حضور عدم قطعيتهای
پارامتری سيستم است .برای اين منظور ابتدا يک لم ارائه و اثبات مي-

−

+

که ماتريسهای  Aو  Aمعلوم هستند .به عبتارت ديگتر هتر درايتهی
+

ماتريس  Aاز درايهی نظيرش در ماتريس A

گردد.
 A  Rدر نظر بگيريد .فرض کنيد المانهای اين

ماتريس نامعلوم و محدود باشد .لذا ماتريس بين دو حد پايين و باال

همانند A A +

 A −قرار ميگيرد .در لم بعد با استفاده از اطالعات
−

مربوط به ماتريسهای

+

 Aو

 ، Aاطالعاتي راجع به خود ماتريس

لم  :1فرض کنيد A A +

 A −است .به عبارت ديگر هر درايه-

ی ماتريس  Aاز درايهی نظيرش در ماتريس
−

از درايهی نظيرش در ماتريس

n
+

 B  Rو  C  Rمتاتريسهتای ثابتت،
T

 u  R p 1ورودی و  y (k )  Rخروجي سيستم است .در ادامته بته
مطالعه مسئله در دو بخش پرداخته شده است .در حالت اول بدون در نظتر
گرفتن قيد بر روی سيگنال کنترلي و در حالت دوم با در نظتر گترفتن قيتد

+

 -تمام مقادير ويژهی ماتريس

−

آنگاه ،در مورد ماتريس A

+

جهت پايدارسازی و مثبت نمودن سيستم حلقه بسته مطالعه ميگردد.
 -3-1طراحی کنترل کننده بدون قید بر روی سیگنال

 Aکوچكتر مساوی و

 Aبزرگتر مساوی است .همچنين،

فرض کنيد که ،اين ماتريسها دارای ويژگيهای زير هستند:
 Aدرون دايرهی واحد هستند.

 Aبزرگتر مساوی صفر هستند.

کنترلی
در اين بخش هدف آن است که يک کنترلکننده فيتدبک خروجتي
)  u (k ) = Ky (kطراحتتي شتتود کتته پايتتداری مجتتانبي و مثبتتت بتتودن
سيستم حلقه بسته زير را با وجود نايقيني در ماتريس سيستم حفظ نمايد.

()4

ميتوان گفت که اين ماتريس ريرمنفي

بوده و همهی مقادير ويژهی آن نيز درون دايرهی واحد است.

اثبات :نامساوی A

متیيرهتای حالتت،

np

بزرگتر مساوی است x  R n .بردار

مثبت بودن بر روی آن ،مستئله طراحتي قتانون کنترلتي فيتدبک خروجتي

استخراج ميگردد.

 -تمام المانهای ماتريس

درايهی نظيرش در ماتريس A−

کتوچكتر مستاوی و از

 A −بيان ميکند که تک تک المانهای ماتريس

 Aبزرگتر مساوی المان نظير آن در ماتريس

−

 Aاست در نتيجه رير-

منفي بودن تمام المانهای ماتريس  Aواضح است (رجوع به قضيه .)1
مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

) x (k + 1) = Ax (k ) + BKy (k
) = Ax (k ) + BKCx (k
) = (A + BKC )x (k
) = Acl x (k

قضیه  :4قانون کنترلي فيدبک استاتيک خروجي ) u (k ) = Ky (k

وجود دارد که بر اساس آن سيستم حلقه بسته ( )4برای هر ماتريس A
که در فرض  1صادق باشد ،مثبت و پايدار مجانبي باشد اگر و تنها اگر،
بردارهای  z  R pو    R nوجود داشته باشند که در نامساویهای
زير صدق کنند:
Journal of Control, Vol. 12, No. 4, Winter 2019
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()2

سيستم گسسته زمان زير را در نظر بگيريد:

( A − I )

0

n n

نيز درون دايرهی واحد

است و پايداری مجانبي آن اثبات ميگردد.

ب) وجود دارد    R nبه نحوی که
+

A

 ( A − I )نيز برقرار است (کافي

است شرط پايداری مجانبي به صورت المان به المان بازنويسي شود) .در

الف) سيستم ( )1پايدار مجانبي است.

ماتريس

 وجود دارد که

] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.47

تذکر  :1در اين مقاله نماد  A 0به معنای اين است که تمام

از طرفي چون ماتريس

+

 Aدارای مقادير ويژهی درون دايرهی واحد
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0

+

 Aدرون دايرهی واحد است .لذا با برقراری شروط ( )5و ( )6و با
cl

()6

+



0

توجه به اين که A cl

 Aاست ،پايداری مجانبي سيستم حلقه بسته
cl

نيز بر اساس لم  1تضمين ميشود .از طرف ديگر اگر z = C  K

()7

درشرط ( )8جايگذاری شود و طرفين نامساوی بر اسكالر مثبت C 

C

0

تقسيم شود ،نامساوی زير به دست ميآيد:

()9

C 1

()13

اگر شرط ( )13بخواهد برقرار باشد بايد تک تک المانهای ماتريس
حلقه بسته (  ) Aبزرگتر مساوی تک تک المانهای ماتريس قطری زير
cl

در اين حالت بهره  Kاز رابطه زير حاصل مي شود:
1
z
C

()10

باشد:

= K

()14

که ،پارامترهای  z  R pو   R n




1
 = diag [1−
,
C

1 
1−
C  
0

1
, 1−
]
C

هر جواب ممكن از برنامهی


1
1−
 C


 0


خطي ( )5الي ( )9هستند.
اثبات :بنابر رابطهی ( Acl ،)4به صورت زير خواهد بود:

A + + BKC

()11

 A − Aاست ،لذا:

A − + BKC

A + BKC

است ،در نتيجه شروط ( )8و ( )9مثبت بودن

Acl

−

A cl

را نيز نتيجه ميدهد.

پس با برقراری روابط ( )5الي ( )9هر دو قيد پايداری مجانبي و مثبت
بودن سيستم حلقه بسته تضمين مي گردد.
 -2-3طراحی کنترل کننده با در نظر گرفتن قید بر روی

با تعريف
+ BKC
+ BKC

−

−

+

+

سیگنال کنترلی

Acl = A

در اين بخش هدف آن است که قانون کنترل پايدار ساز و مثبت ساز با
قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي برای سيستم ( )3به صورت زير طراحي

Acl = A

شود:

آنگاه رابطهی ( )11معادل است با:
+

A cl

A cl

−

A cl

n

است .پس به آساني ميتوان نشان داد اگر 0

 باشد آنگاه

حاصلضرب  C  0يک اسكالر مثبت خواهد بود .لذا از رابطهی (،)10

 z = C  Kاست .پس ،بردار  zيک ضريب مثبت از بردار K

خواهد بود .اگر

z

در شرط ( )5جايگذاری شود ،معادلهی زير به دست

ميآيد:

قضیه  :5قانون کنترلي فيدبک استاتيک خروجي مثبت
 u (k ) = Ky (k ) 0وجود دارد به نحوی که سيستم حلقه بسته ( )4را
برای هر ماتريس  Aکه در فرض  1صادق باشد ،مثبت و پايدار مجانبي
نمايد اگر و تنها اگر بردارهای

0

0

A +  + Bz −  I

(Acl+ − I )
()17
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p

 z  Rو    R nوجود داشته

باشند که در نامساویهای زير صدق کنند:
()16

0, 

u (k ) = Ky (k ) 0

()15

در اين مقاله C T  R + ،بوده و حداقل يک درايه ريرصفر آن مثبت

()12

 C است لذا تحقق شرط ( )13مثبت بودن A cl

را تضمين ميکند .حال بر اساس لم  1و با توجه به اين که A cl

) Acl = (A + BKC
که در اين صورت با توجه به اين که A +

از آنجاييكه 1

−

0
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()8

C  A − + BzC − C  I + I 0

1
)I
C

A− + BKC ( I −

] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.47

()5

A +  + Bz −  I

که بنابر قضيه  3عبارت فوق تضمين مينمايد که تمامي مقادير ويژه
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()19

C  A − + BzC − C  I + I 0

()20

z 0

همچنين اگر  M  R m nو  N  R m nباشند آنگاه ضرب
کرونيكر آنها برابر است با:

در اين حالت بردار  Kبه صورت زير خواهد بود:
()21

اثبات :برقراری شروط ( )16الي ( )19پايداری مجانبي و مثبت بودن
سيستم حلقه بسته را بر اساس قضيه ( )4تضمين ميکند .حال از رابطهی

برای هر ماتريس  M , Nو  Xبا ابعاد مناسب خواهيم داشت:

( )21نتيجه ميشود:
) u (k ) = Ky (k
) = KCx (k
1
=
) zCx (k
C

که در آن  C يک اسكالر مثبت است .پس اگر طرفين تساوی فوق در

اسكالر  C ضرب شوند ،رابطهی زير برقرار است:

با توجه به اين که سيستم حلقه بسته براساس برقراری شروط ( )16الي
( )19پايدار مجانبي و مثبت است لذا متیير حالت )  x (kنيز مثبت بوده
و با استفاده از رابطه فوق جهت مثبت بودن سيگنال کنترلي  uکافي
n

است  zCمثبت باشد .از طرفي چون C T  R + ،است لذا کافيست

0

در ادامه برای شبيه سازی و پياده سازی عددی ،شروط قضايا بايد به فرم
ماتريسي استاندارد برنامهی  linprogدر آورده ميشوند و سپس کنترل
کننده طراحي ميگردد .برای نمونه رابطهی ( )19به صورت زير بازنويسي
مي شود:

C u = zCx (k ) 0

z

()22

) vec (MXN ) = N T  Mvec (X

باشد تا سيگنال کنترلي مثبت شود.

−C  (A − − I ) − BzC I
سپس با استفاده از عملگر  vecنامساوی فوق به نامساوی برداری زير

تبديل ميگردد .در رابطهی فوق چون  C اسكالر است ،زماني که از
جملهی اول  vecگرفته شود  C از عملگر  vecبيرون ميآيد .برای

جملهی دوم از رابطهی ( )22استفاده ميگردد و چون  zبردار است از
جايگذاری  vec (z ) = zنيز استفاده شده است.

) −C  vec (A − I ) − C  Bz vec (I
−

T

 -4شبیه سازی کامپیوتری
در اين بخش يک مثال عددی ارائه ميگردد تا کارايي روش مطتر
شده نشان داده شود .برای حل نامساوی های ذکر شده در قضتايا بته يتک

با توجه به مطالب بيان شده شرايط پايدارسازی با فيدبک خروجي در
قضيه  5نظير نامساویهای زير است:

ابزار حل عددی نياز است .در اينجا از نترم افتزار  MATLABو از تتابع

0

 linprogاستفاده شده است .نكتهای که حائذ اهميت است آن استت کته
چون در روابط ارائه شده در قضايای  4و  ، 5تک تک المانهای بردار هتا
و ماتريس ها مد نظر است ميتوان روابط ماتريسي را به روابط بترداری بتا
استفاده از ابزاری مانند  vecتبديل کرد و سپس شروط را برای تک تتک

المان بردارها بررسي کرد .اگر an 

, an

a2

 A = a1باشد کته

 a1 , a2 ,ستونهای ماتريس  Aميباشند آنگاه:

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،4زمستان 1397

(A − I ) + Bz
− 0
−C  − 1
+

) −C  vec (A − I ) − C  Bz vec (I
−z 0
T

−

که در اين روابط تمامي جمالت برداری هستند .اين نامساویها به فرم
نامساوی استاندارد خطي زير بيان ميشود:
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1
z
C

m1n N 
m12 N 


m mn N 

= K

 m11N
m N
P = M  N =  12


 m m 1N

] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.47

()18

C 1

 a1 
a 
vec (A ) =  2 
 
 
an 
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()23

اوليهی ) x = (1 , 2نشان ميدهد .همچنين ،پاسخ زماني مؤلفههای
0


که  W =  بردار مجهول پارامترها ،
z 
 
T

يک با ابعاد  (2n + p) 1به فرم

0



شكل  1پاسخ زماني متیيرهای حالت سيستم حلقه بسته را به ازای شرايط

1

, 1

بيانگر بردار با المانهای

بردار کنترلي در شكل  2آورده شده است.

 1 = 1 , 1 ,و

مربوطه را تضمين کند .تابع  linprogدر  MATLABبردار  Wرا

محاسبه و پارامترهای مجهول 
اساس آن بردار  Kمحاسبه ميگردد .در مثال بعد روند طراحي بر اين
و  zرا بدست ميدهد و سپس بر

اساس انجام شده است.
مثال  :سيستم ( )3را به ازای ماتريسهای زير در نظر بگيريد:

−0.2 
 
0.2 0.2 
A= 1
, B=

,
 0.3 0.2 
 −0.3  2 
C =  0.2 0.2.

شكل :1نمودار متیير های بردار حالت بر حسب زمان

پارامترهای   1و   2نامعلوم ولي محدود هستند (  .) i  0.1لذا،
ماتريس  Aدارای عدم قطعيت پارامتری است و  A − A A +است
که:

 −0.1 −0.2  +  +0.1 0.1 
A− = 
 , A =  −0.2 +0.1 .
 −0.3 −0.1


−

همانطور که مشاهده ميشتود متاتريس  Aقيتد مثبتت بتودن را بتر
اساس تعريف  1دارا نيست .جتواب حاصتل از حتل برنامته خطتي ( )23بتا
فرض   = 100e −8به صورت زير است:

W T = [5.6917 , 5.1709 , 0.0576 , 28.6495],
لذا پارامترهای مجهول به دست آمده برابرند با:

 0.0576 
5.6917 
z =
,=

.
 28.6495
5.1709
 0.0265 
1
= K
z =
.
C
13.1872 
−

با بررسي ماتريس  Aclمشاهده ميگردد که بردار  Kآن را
ريرمنفي ساخته است:

0.4285 0.3285
Acl− = A− + BKC = 

 0.2291 0.4291
+

همچنين بردار  Kمنجر به  Aclرير منفي با مقادير ويژه درون
دايره واحد شده است.
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شكل  : 2نمودار مؤلفه های بردار کنترل بر حسب زمان
همانطور که از اشكال  1و 2مشاهده ميگردد سيستم حلقه بسته مثبت و
پايدار مجانبي است و قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز محقق شده
است.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله مسئله پايدارسازی سيستم های مثبت خطي گسسته-زمان با
حضور عدم قطعيت در مدل سيستم و با استفاده از کنترلکنندهی فيدبک
خروج ي بررسي شد .شرايط الزم برای آن که سيستم حلقه بسته پايدار
مجانبي و مثبت باشد ،ارائه شد .همچنين روش پيشنهادی با در نظر گرفتن
قيد مثبت بودن سيگنال کنترلي نيز بررسي گرديد .عالوه بر آن شروط
ارائه شده در قضايا به ساختار مناسب جهت حل توسط برنامههای خطي
تبديل شد .در نهايت شبيهسازی عددی کارايي روش کنترلي ارائه شده را
نشان داد.
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يک اسكالر مثبت کوچک است که شرط منفي بودن روابط

] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.47

 − 1 


 −1 
 vec( I ) 





A+ − I
B


−I
0



0
− I W


−C
0


 −vec( A− − I )C −C T  B 



0.6285 0.3285
A+ cl = A+ + BKC = 

 0.2291 0.6291
}i ( Acl+ ) := {0.3545, 0.9031
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:پیوست

. را در نظر بگيريدx(k + 1) = Ax(k )  سيستم مثبت:3 اثبات قضيه
:رابطه زير برای پاسخ سيستم صادق است
k −1

x(k ) − x(0) = ( A − I ) x(i )
i =0

: و لذا داريمx ( k ) → 0 اگر سيستم پايدار مجانبي باشد آنگاه
k →



− x(0) = ( A − I ) x(i )
i =0

 امi  بردار متیير حالت يک سيستم مثبت در لحظهx(i ) با توجه به اينكه


 و از منفي بودن =  x(i )
 لذا. ( استA − I )

i =0

0  لذا با تعريف بردار مثبت،است

0 سمت چپ عبارت فوق نتيجه مي شود که

 جهت توضيحات. با يكديگر معادلند3 بندهای اول و دوم در قضيه
.] مراجعه نماييد22[ تكميلي در اين موضوع به مرجع
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