مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

جلد  ،15شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه 107-116

یک روش کنترلی برای مبدل بوست با یک فیلتر ورودی  LCمبتنی بر لیاپونف
محمد افكار ،1مهسا رحمتي ،2سارا محموديان يونسي ،3رقيه گوگساز قوچاني ، 4سرج پيرفدريسي

5

 1دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،گروه مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،دانشگاه شهيد بهشتيmo.afkar@mail.sbu.ac.ir ،

 2دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،گروه مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،دانشگاه شهيد بهشتي ،

 3دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،گروه مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،دانشگاه شهيد بهشتي ،
sa.mahmoodian@mail.sbu.ac.ir
 4استاديار ،دانشكدة مهندسي مكانيک و انرژی ،گروه مهندسي انرژیهای تجديدپذير ،دانشگاه شهيد بهشتيr_gavagsaz@sbu.ac.ir ،
 5استاد تمام ،البراتوار لمتا (انرژی و مكانيک نظری و کاربردی)  ،دانشگاه لورن فرانسهserge.pierfederici@univ-lorraine.fr ،
دريافت1399/03/23 :

ويرايش1399/05/25 :

پذيرش1399/06/22 :

چکیده :بهکارگيری فيلتر ورودی پايينگذر در مبدل دیسي موجب ناپايداری ميشود .اين ناپايداریها به دليل تعامل بين فيلتر و مبدل
است .بر اين اساس يک روش کنترلي مبتني بر معيار پايداری لياپونف پيشنهاد شدهاست .اين روش کنترلي ،مدل دقيق سيستم را بدون
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خطيسازی بهکار ميگيرد .همه متغيرهای حالت بهکمک مدل لحظهای کنترل ميشوند .برای کاهش خطای استاتيک ولتاژ خروجي ،يک
متغير حالت جديد تعريف ميشود .هيچ شرايط خاصي برای اجرای اين کنترل پيشنهادی نياز نيست .نتايج شبيهسازی و آزمايشگاهي سيستم

کلمات کلیدی :کنترلکننده ،معيار لياپونف ،پايدارسازی ،مبدل دیسي

A control method for a DC-DC boost converter with an LC
input filter based on Lyapunov function
Mohammad Afkar, Mahsa Rahmati Khorramabadi, Sara Mahmoodian
Yonesi, Roghayeh Gavagsaz-Ghoachani, Serge Pierfederici
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نويسنده عهده دار مكاتبات :سارا محموديان يونسي

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

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.107

Abstract: The use of the input low-pass filter causes instability in DC-DC converters. These instabilities occur
because of the interaction between the filter and the converter. In this paper, a control method based on Lyapunov
is proposed. This control method uses the exact system model without linearization. All state variables are
controlled using an instantaneous model. A new state variable is defined to reduce the static output voltage error.
No condition is necessary to implement the control strategy. The simulation and experimental results are presented
to validate the proposed control method.
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 -1مقدمه
در سالهای اخير ،بهکارگيری مبدلهای دیسي-دیسي در
کاربردهای مختلف گسترش بسياری يافتهاست [ .]5[-]1اين مبدلها
رابطي برای رساندن انرژی از منابع به بار هستند .از جمله مبدلهای
دیسي ميتوان به مبدل بوست اشارهکرد .مبدل بوست از نوع
مبدلهای افزاينده است .اساس کار اين نوع مبدل ،بر پايه کليدزني
است .يكي از چالشها ،داشتن ريپل جريان و ولتاژ توليدی توسط
اينگونه مبدل هاست.
بهکارگيری فيلتر  LCاست .اين فيلتر از يک سلف و خازن تشكيل
شدهاست و در ورودی مبدل بوست قرار ميگيرد .فيلتر  LCاگرچه
مشكل ريپل را برطرف ميکند ،اما بهدليل اثر متقابل بين فيلتر و مبدل،
ميتواند موجب ناپايداری شود [.]10[-]6
برای حل مشكل ناپايداری ،روشهای فعال و غيرفعال وجود
دارد [ .]12[-]6روش غيرفعال ،ساده و قابلاطمينان است .اين روش به
معني اضافه کردن عناصر غيرفعال مانند مقاومت ،خازن و سلف است.
روش غير فعال با وجود سادگي در پيادهسازی ،بهدليل ايجاد
تلفات و حجيمکردن سيستم ،موردتوجه طراحان قرار نگرفتهاست
[ .]11در مقابل روشهای پايدارسازی غيرفعال ،روشهای فعال مطرح
ميشود .روشهای پايدارسازی فعال به اين شرح است :روش اول،
ارائه ولتاژ خروجي برای کنترلکننده حلقه ولتاژ خروجي [ ،]10روش
بعدی تزريق اطالعات ناپايداری به حلقه جريان [ ]8و آخرين روش،
سيگنال پايدارساز توسط کنترلکننده توليد ميشود [.]7
برای سيستمهای بر پايه کليدزني ،روشهای کنترلي متفاوتي در

روشهای کنترلي بهينهشده خطي/غيرخطي متفاوتي مانند
فيدبک مبتنيبر مقاومت مجازی ،تكنيک خطيسازی فيدبک،
فيدبک غيرخطي و کنترل مبتنيبر امپدانس مجازی پيشنهاد شدهاست
[ .]23[-]20اين روشها بهسادگي پيادهسازی ميشوند و عملكرد
خوبي دارند ،اما برای کنترل مبدل ،مدل متوسط را بهکار گرفتهاند.
ازآنجاييکه مدل متوسط محدوديتهايي در اجرای سيستم حلقه بسته
دارد ،اين مقاله ،مدل لحظهای دقيق بدون هيچگونه خطيسازی و يا
متوسطگيری را بهکار ميگيرد .اين روش پيشنهادی ،برای هر مبدل
دیسي قابل پيادهسازی است .يک روش کنترلي ،روش مبتنيبر
لياپانوف است .در اين روش ،پايداری کل سيستم توسط فرمان
کليدزني تضمين ميشود .از حدود سه دهه قبل ،اين روش کنترلي
معرفي شدهاست ،روشي که در اين مقاله پيشنهاد ميشود ،يک روش
کنترلي مبتنيبر لياپونف بهبوديافته است .در اين روش ،تمامي
متغيرهای حالت بهکمک مدل کليدزني غيرخطي کنترل ميشوند و
بعد از مشخص شدن ولتاژ مرجع و مقاومت بار ،ميتوان مقادير مرجع
تمامي متغيرهای حالت سيستم را بهدستآورد ،سپس سيگنال فرمان
تعيين ميشود.
پس از مقدمه ،در بخش دوم ،سيستم موردمطالعه معرفي
شدهاست .اين معرفي شامل سيستم و ايده کنترلکننده پيشنهادی است.
نتايج شبيهسازی در بخش سوم داده شدهاست .جهت اعتبارسنجي
نتايج شبيهسازی و مدل پيشنهادی ،نتايج آزمايشهای تجربي در بخش
چهارم آورده شدهاست و در نهايت نتيجهگيری انجام شدهاست.

 -2معرفی سیستم

مراجع مختلف پيشنهاد شدهاست .يک کنترلکننده بر پايه معيار

همچنان که شكل 1نشان ميدهد ،سيستم از يک فيلتر  LCدر

پايداری لياپونف برای کنترل يک مبدل بوست با يک فيلتر ورودی

ورودی و يک مبدل بوست تشكيل شدهاست .فيلتر ،از المانهای

 LCپيشنهاد شدهاست [ .]13در برخي مراجع ،فيلتر  LCدر ورودی

سلف 𝒇𝑳 ،خازن 𝒇𝑪و مقاومت داخلي سلف 𝒇𝒓 تشكيل شدهاست .در

سيستم در نظر گرفتهنشدهاست .در [ ]14تابع لياپونف کنترلي با يک

اين سيستم ،مبدل بوست نقش بار را ايفا ميکند .مبدل بوست يک

فيدبک خروجي ديناميک ،ارائه شدهاست .در [ ،]15يک روش

مبدل دیسي افزاينده است که بر پايه کليدزني عمل ميکند .اين مبدل

کنترلي بر اساس مدلسازی هيبريدی ،که اجازه مديريت فرکانس

از المانهای سلف  ،Lديود ،کليد ،خازن خروجي  ،Cمقاومت بار R

کليدزني با دانستن حالت مبدل دیسي را ميدهد ،بيان شدهاست .در

و مقاومت داخلي سلف تشكيل شدهاست .سيگنال فرمان (𝒖) ،نحوه

[ ،]16روش کنترلي جديدی باهدف به دست آوردن چند نقطه تعادل

عملكرد مبدل بوست را در يک دوره تناوب  Tتعيين ميکند که

برای مبدلهای باک ،بوست و باک بوست بيان شدهاست .در

𝟎 = 𝒖 بهمعنای کليد باز و ديود بسته و در 𝟏 = 𝒖 کليد بسته و ديود

پژوهشهای [ ]17و [ ،]18برای تحليل و کنترل مبدلهای بر پايه

باز است 𝑽𝒊 .نيز ولتاژ ورودی مبدل است.

بهدستآوردن پايداری مجانبي بهکمک تابع لياپونف معرفي
شدهاست.
پايداری کل سيستم توسط فرمان کليدزني تضمين شدهاست .با
اين حال ،خطای ماندگار ،بهويژه در ولتاژ خروجي ،وجود دارد .اين
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شكل  -1سيستم مورد بررسي.
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کليدزني و بهخصوص مبدلهای دیسي ،يک قانون کليدزني جهت
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اضافهکردن سيگنال پايدارسازی به سيگنال چرخه وظيفه است .اين

ظاهر ميشود [.]19
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معادالت حالت فيلتر  LCاز روابط ( )1و ( )2بهدست ميآيد.
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در آن 𝟎𝝊 ولتاژ دو سر خازن خروجي و  Rمقاومت بار است که
از رابطه ( )6بهدست ميآيد.

(باال) جريان و ولتاژ فيلتر LC؛ (پايين) جريان و ولتاژ مبدل بوست [.]13

بهدليل اينکه ولتاژ خروجي يكي از هدفهای اوليه سيستم
کنترلشدهاست ،يک متغير حالت جديد معرفي ميشود .اين متغير
حالت جديد ،معموال با ماتريس𝑸 (ماتريسي کليدی برای تنظيم

𝑜𝜐
𝑜𝑖

()5

شكل-2بررسي اثر فرکانس نمونهبرداری بر خطای حالت ماندگار:

=𝑅

متغيرهای حالت کنترلشده در يک محدوده کوچک ،جابهجا
ميشوند .اين محدوده به فرکانس نمونهبرداری بستگي دارد .بنابراين
خطاهای استاتيكي رخ ميدهد .برای کاهش اين خطاها ،بايد نرخ
نمونهبرداری را افزايش داد .شكل ،2اثر فرکانس نمونهبرداری را روی

عملكرد ديناميكي سيستم کنترلي) برای پيادهسازی کنترلکننده
بهکارگرفتهميشود .متغير حالت جديد (𝜺) برای کاهش خطای
استاتيكي ولتاژ خروجي ،در سيستم در نظر گرفتهميشود .اين متغير
حالت به صورت معادله ( )6تعريف ميشود.
𝜀𝑑
)𝜀 = 𝜔 ((𝜈𝑜 − 𝑉𝑜𝑟𝑒𝑓 ) −
𝑡𝑑

()6

پارامتر 𝝎 مربوط به فرکانس فيلتر است.

خطای حالت ماندگار متغيرهای حالت جريان فيلتر و جريان سلف
نشان ميدهد.
در اين شكل ،در حالت ماندگار برای جريان سلف و ولتاژ خازن

با در نظرگرفتن اين متغير حالت جديد ،ماتريس متغيرهای حالت
بهصورت معادله ( )7نمايش داده ميشود.

گراف دوفازی نشان داده شدهاست .مقادير مختلف فرکانسهای
نمونهبرداری ( 𝒔𝑭) 20 ،10 ،و  30کيلوهرتز در نظر گرفتهشدهاست.

𝑇

()7

هدف از اين کار ،بررسي وابستگي خطای حالت ماندگار به فرکانس

اين سيستم با معادله ديفرانسيلي ( )8مدل ميشود.

نمونهبرداری است .با توجه به شكل  2ميتوان مشاهدهکرد که هرچه
فرکانس نمونهبرداری باالتری بهکار گرفتهشود ،خطای حالت
برای افزايش فرکانس نمونهبرداری ،نياز به يک کنترلکننده

()8

) 𝑥̇ = 𝑢(𝐴1 𝑥 + 𝐵1 ) + (1 − 𝑢)(𝐴2 𝑥 + 𝐵2
که در آن سيگنال فرمان ( ،)uبين صفر و يک است 𝑨𝟏 .و 𝟏𝑩

ديجيتال سرعت باال است .راه ديگر بهکارگيری ̅𝒛 بهجای  zاست که

ماتريسهای سيستم برای 𝟏 = 𝒖 است ،در حاليکه 𝟐𝑨 و 𝟐𝑩

̅𝒛 نشاندهنده متغير حالت متوسط بدون فرکانس باال است.

ماتريسهای سيستم برای 𝟎 = 𝒖 است .تعريف ماتريسهای 𝟏𝑨 ،
𝟏𝑩  𝑨𝟐 ،و 𝟐𝑩 در رابطه ( )9و ( )10آمدهاست.
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ماندگار کمتر ميشود.

] 𝜀 𝑜𝜐 𝐿𝑖 𝑓𝜐 𝑓𝑖[ = 𝑥
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𝒐𝒊 جريان عبوری از مقاومت بار است.
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با تغيير متغير 𝒇𝒆𝒓𝒙  𝒛 = 𝒙 −که خطای متغير حالت است،
ميتوان نوشت:
()16
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1
𝑓𝐶

در اين معادله توان ورودی ماکزيمم

𝑓𝑒𝑟𝑓𝑖

= 𝒙𝒂𝒎_𝒏𝒊𝑷

است.

ماتريس مثبت معين متقارن  Pو  Qبهگونهای وجود دارد که:
𝑃𝐴(𝑢𝑟𝑒𝑓 ) + 𝐴𝑇 (𝑢𝑟𝑒𝑓 )𝑃 + 𝑄 = 0

()19

اين ماتريس از نوع قطری و نماد رياضي آن،

=𝑸

با ديناميک هريک از متغيرهای حالت ماتريس 𝒙 است .ازآنجاييکه سطح
جريانها ( 𝒇𝒊 و 𝑳𝒊) ،از ولتاژها ( 𝒇𝒗 و 𝒐𝒗 ) کمتر است ،ضريب متناظر با آنها
( 𝟏𝟏𝒒 و 𝟑𝟑𝒒) ،بايد بزرگتر از ضريب متناظر با ولتاژها ( 𝟐𝟐𝒒 و 𝟒𝟒𝒒 ) در
نظر گرفتهشود.
بايد بهاندازه کافي بزرگ در نظر گرفتهشود.
مقدار ماتريس 𝑄 به اينصورت در نظر گرفته شده است:
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
]𝟎𝟎𝟎𝟓

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎𝟎𝟏
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎𝟎𝟎𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎𝟎𝟏
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎𝟎𝟎𝟏
𝟎
=𝑸
𝟎
𝟎
𝟎 [
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است ،جريان مرجع فيلتر که از رابطه ( )12محاسبه شدهاست و

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

()18

𝑓𝑒𝑟𝑓𝑖 𝑓𝑟 𝑣𝑓𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑖 −

برای سيگنال فرمان 𝒇𝒆𝒓𝒖 که مرتبط با 𝒇𝒆𝒓𝒐𝑽 در حالت ماندگار
مقاومت بار ،ميتوان نوشت:

𝑧) 𝑓𝑒𝑟𝑢(𝐴 = ̇𝑧

همچنين جهت کاهش خطاها ،ضريب 𝟓𝟓𝒒 مربوط به متغير حالت 𝜺 ،

ولتاژ خازن فيلتر 𝒇𝒆𝒓𝒇𝒗 بهصورت معادله ( )13است.
()13

بنابراين:

با ضريب بيشتری کنترل کند .درايههای قطری اين ماتريس به ترتيب متناظر

(
𝟐 𝒊𝑽

هنگامي که 𝒇𝒆𝒓𝒖 = 𝒖 ،در نتيجه 𝟎 = ) 𝒇𝒆𝒓𝒖(𝑩

متغيرهای حالت 𝒇𝒆𝒓𝒙  𝒛 = 𝒙 −که 𝑻]𝜺  𝒙 = [𝒊𝒇 , 𝒗𝒇 , 𝒊𝑳 , 𝒗𝒐 ,است را،

𝑉𝑜𝑟𝑒𝑓 2
𝑥𝑎𝑚_𝑛𝑖𝑃2
√
𝑅
=
1− 1−
𝑖𝑉
𝑥𝑎𝑚_𝑛𝑖𝑃

)) 𝑳𝒓(𝟒(𝒓𝒇 +

()17

𝑢 𝐵(𝑢) = (𝐴1 𝑢 + 𝐴2 (1 − 𝑢))𝑥𝑟𝑒𝑓 + 𝐵1
)𝑢 + 𝐵2 (1 −

𝑻] 𝟓𝟓𝒒  𝒅𝒊𝒂𝒈[𝒒𝟏𝟏 , 𝒒𝟐𝟐 , 𝒒𝟑𝟑 , 𝒒𝟒𝟒 ,است .اين ماتريس ميتواند

جريان مرجع فيلتر از رابطه ( )12به دست ميآيد.

()12

)𝑢 𝐴(𝑢) = 𝐴1 𝑢 + 𝐴2 (1 −

 Qماتريس کليدی برای تنظيم عملكرد ديناميكي سيستم کنترلي است.

] 𝑓𝑒𝑟𝜀 𝑓𝑒𝑟𝑜𝜐 𝑓𝑒𝑟𝐿𝑖 𝑓𝑒𝑟𝑓𝜐 𝑓𝑒𝑟𝑓𝑖[ = 𝑓𝑒𝑟𝑥

)

تعريف ) A(uو ) B(uمطابق رابطه  17است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.12.9

ميشود ،که در آن 𝟎 = 𝒇𝒆𝒓𝜺 ،همچنين 𝒇𝒆𝒓𝑳𝒊 = 𝒇𝒆𝒓𝒇𝒊.
()11

)𝑢(𝐵 𝑧̇ = 𝐴(𝑢)𝑧 +

−

مقدار مرجع متغيرهای حالت بهصورت معادله ( )11تعريف

𝑇

) 𝑥̇ 𝑟𝑒𝑓 = {𝑢𝑟𝑒𝑓 (𝐴1 𝑥𝑟𝑒𝑓 + 𝐵1
+ (1
𝑓𝑒𝑟𝑥 − 𝑢𝑟𝑒𝑓 )(𝐴2
+ 𝐵2 )} = 0

()15

1
0
𝑓𝐶
= 𝐴2
1
𝑟
1
0
−
−
𝐿
𝐿
𝐿
1
1
0
0
−
𝐶
𝐶𝑅
[ 0
0
0
𝜔
𝑖𝑉
𝑓𝐿
0
= 𝐵2
0
0
[−𝜔𝑉𝑜𝑟𝑒𝑓 ]5×1
−

0

در نقطه تعادل ) 𝒇𝒆𝒓𝒙  (𝒖𝒓𝒆𝒇 ,معادله ديفرانسيلي ( )8بهصورت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

0

0

1
𝑓𝐿

𝑓𝑒𝑟𝑢

( )15نوشته ميشود.

𝑖𝑉
𝑓𝐿
0
= 𝐵1
0
0
[−𝜔𝑉𝑜𝑟𝑒𝑓 ]5×1
−

𝑓𝑒𝑟𝑜𝑉
(=1−
)
𝑓𝑒𝑟𝑓𝑖 𝑅
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ماتريس  Pپس از محاسبه  Qاز رابطه ( )19محاسبه ميشود و
مقدار آن (در نقطه کار𝜴 𝟓𝟒 = 𝑹 و  ) 𝑽𝒐𝒓𝒆𝒇 = 150 Vبرابر است
با:
𝑷
𝟗𝟕𝟏𝟎 −𝟐. 𝟓𝟏𝟕𝟑 𝟎.
𝟔𝟗𝟒𝟒 𝟎.
𝟏𝟒𝟎𝟎 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒 −𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟖 𝟎.
𝟗𝟓𝟗𝟐 𝟒𝟔. 𝟓𝟑𝟒𝟔 𝟎.
𝟔𝟏𝟓𝟒 𝟕.
𝟗𝟓𝟗𝟐 𝟎.
𝟑𝟑𝟏𝟐 𝟐.
𝟗𝟗𝟕𝟏 𝟎.
𝟔𝟏𝟓𝟒 𝟕.
]𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎. 𝟏𝟕𝟗𝟗 𝟕𝟓.

𝟑𝟔𝟐𝟎 𝟎.
𝟓𝟏𝟗𝟑 𝟎.
𝟒𝟎𝟎𝟎 𝟎.
𝟖𝟗𝟎𝟎 −𝟎.
𝟏𝟒𝟎𝟎 𝟎.

𝟑𝟎𝟔𝟏 𝟓.
𝟑𝟔𝟐𝟎 𝟎.
𝟑𝟕𝟏𝟓 = −𝟐.
𝟗𝟕𝟏𝟎 𝟎.
𝟔𝟗𝟒𝟒 [ 𝟎.

برای اثبات پايداری سيستم ،تابع کنترلي لياپونف بهصورت زير

خطای استاتيک ولتاژ خروجي انجام شدهاست .مقدار ولتاژ ورودی
 63ولت ،فرکانس نمونهگيری  30کيلوهرتز ،سلف  8/7ميليهانری و
مقاومت داخلي آن  0/2اهم ،خازن خروجي  875ميكروفاراد،
اندوکتانس فيلتر  0/55ميليهانری و مقاومت آن  0/12اهم ،و خازن
فيلتر  40ميكروفاراد درنظر گرفته شدهاست.

برای کنترل سيستم مورد بررسي ،اين قانون کنترلي پيشنهاد

چندين ماتريس  Pبا بهکارگيری ولتاژ ورودی ثابت ،مقاومت بار
محدود شده و ولتاژ خروجي محدودشده از قبل محاسبه ميشوند.
درنتيجه ،ماتريس  Pدر يک  look up tableقرار ميگيرد.
شبيهسازی در نرمافزار متلب سيمولينک اجرا شدهاست .ديناميک

ميشود ]:[13
))𝑢(𝐵 𝑢(𝑧) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝑧 𝑇 𝑃(𝐴(𝑢)𝑧 +
}𝑢∈{0,1

اين رابطه ،يک قانون کنترلي برای فيدبک پايداری مجانبي کلي
است؛ که برای معادله ديفرانسيل رابطه ( )16تعيين شدهاست.

بر ثانيه تنظيم شدهاست.
نتايج شبيهسازی در هنگام راهاندازی ،با اعمال يک پل روی بار
و حالت پايدار ،در شكل ،3شكل 4و شكل ،5نشان دادهشده است.
برای جريان 𝒇𝒊 و 𝑳𝒊  ،فراجهشي وجود دارد که ولتاژ خروجي را

به کمک معادله ( )16رابطه  22به دست ميآيد.

به سرعت به مرجع خود بازميگرداند .بااينحال ،ولتاژ خروجي 𝒐𝒗

) 𝑖𝑉 𝑉̇(𝑧) = 𝑢𝑓1 (𝑧, 𝑉𝑖 ) + (1 − 𝑢)𝑓2 (𝑧,

()22

متغير حالت توسط پارامتر ثابت  ωتعريف شدهاست که در  10راديان

دارای فراجهش نيست.
نتايج خطای ماندگار برای کنترل پيشنهادی در مقايسه با نتايج

که در اين رابطه 𝒇𝟏 ،و 𝟐𝒇 عبارتاند از:

سيستم در [ ،]13برای ولتاژ خروجي تقريبا  ٪6/6است .بهويژه برای
ولتاژ خروجي ،ولتاژ خطای خروجي حاصل از روش پيشنهادی کمتر
از  ٪0/5است که ميتواند با بهکارگيری ماتريس کليدی ) (Qبه
حداقل برسد.

درنتيجه 𝟎 = ) 𝒇𝒆𝒓𝒖(𝑩  ،عبارت )𝒛(̇𝑽 را ميتوان به شكل رابطه
( )24پيشنهاد کرد:
) 𝑖𝑉 𝑢𝑓1 (𝑧, 𝑉𝑖 ) + (1 − 𝑢)𝑓2 (𝑧,
)𝑧) 𝑓𝑒𝑟𝑢(𝐴(𝑃 𝑇 𝑧= 2
= −𝑧 𝑇 𝑄𝑧 < 0

بنابراين برای اينكه اين عبارت منفي شود ،ميتوان نوشت:
()25

𝑚𝑖𝑛 {𝑓1 (𝑧, 𝑉𝑖 ), 𝑓2 (𝑧, 𝑉𝑖 )} ≤ −𝑧 𝑇 𝑄𝑧 < 0

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.12.9

) 𝑓1 (𝑧, 𝑉𝑖 ) = 2𝑧 𝑇 𝑃(𝐴1 𝑧 + 𝐴1 𝑥𝑟𝑒𝑓 + 𝐵1
{
) 𝑓2 (𝑧, 𝑉𝑖 ) = 2𝑧 𝑇 𝑃(𝐴2 𝑧 + 𝐴2 𝑥𝑟𝑒𝑓 + 𝐵2

همانطور که در باال اشاره شد ،هنگامي که 𝒇𝒆𝒓𝒖 = 𝒖،

()24

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

𝑧𝑃 𝑇 𝑧 = )𝑧(𝑉

()20

()23

يکسری شبيهسازی برای نشاندادن کارايي روش و بررسي

مرجع ولتاژ خروجي و مقاومت بار تغيير داده شدهاست .بنابراين،

تعريف ميشود:

()21

 -3نتایج شبیهسازی

}𝑢∈{0,1

از اينرو ،در کل فضای حالت ،قانون کليدزني سيستم ( )16را

ماتريس متقارن مثبت  Qرا ميتوان انتخاب کرد .ماتريس  Pرا
ميتوان در هر زمان نمونهبرداری محاسبه کرد و قانون کنترل ()21

شكل  -3شكلموج جريان اندوکتانس فيلتر برای تغييرات مقاومت خروجي از
 160تا  45و از  45تا  160اهم.

محقق ميشود .به کمک نرمافزار متلب ،پاسخ رابطه ( ،)19ماتريس
Pرا ميتوان به دست آورد.
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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 -۴نتایج تجربی
-4-1معرفي محيط آزمايش
اعتبارسنجي سيستم پيشنهادی در بستر آزمايشگاهي ارزيابي ميشود.
شكل  8نشاندهنده ميز آزمايش است .الگوريتمهای کنترل که در بخش
شبيهسازی متلب توسعه داده شدهاست در آزمايشگاه ،در کارت
کنترلکننده زمان واقعي  dSPACE ds1103جایگذاری شدهاست .ميز
آزمايش شامل المانهايي با مشخصات به شرح زير است.
اسيلوسكوپهای ديجيتالي مدل  ،TDS5034Bمنبع تغذيه
ولتمتر ديجيتالي ،پروبهای ولتاژ ديفرانسيلي با پهنای باند  25مگاهرتز،
پروبهای جريان با پهنای باند  100کيلوهرتز و يک کارت رابط
 dSPACEکه شامل نرمافزار  ControlDeskاست .پروبهای جريان
شكل  -4شكلموج جريان اندوکتانس بوست برای تغييرات مقاومت خروجي

 80i-110s AC/DCشرکت  ،Flukeجريان را برای کنترلکننده
اندازهگيری ميکند .پروبهای جريان  Tektronixو تقويتکنندههای

از  160تا  45و از  45تا  160اهم.

آنها ،در اندازهگيری جريان برای اسيلوسكوپ بهکارگرفتهميشود.
مقدار سلف برابر  8/7ميليهانری و خازن  %20+1000ميكروفاراد

160
voref
v

o

153

120

152
151

100

150
149
148
0.75

0.6

0.4
)time (s

𝑓𝐶 𝑓𝐿√ 𝜋2

𝑐𝑓 که در آن  𝐿𝑓 = 0.55mHو  𝐶𝑓 = 40µFاست .از  IGBTمدل
 SKM195GB126Dبهعنوان کليد و ديود بهکارگرفتهشدهاست.
همچنين بهدليل محدوديت حداکثر فرکانس نمونهبرداری dSPACE

بهکارگرفتهشده در اين مقاله ،مقدار فرکانس نمونهبرداری  30کيلوهرتز در
نظر گرفتهشدهاست.

147

0.2

0

شكل  -5شكلموج ولتاژ خروجي و مرجع آن با کنترلکننده پيشنهادی
راهاندازی و پاسخ پله بار از  160تا  45و از  45تا  160اهم.

در گام دوم شبيهسازی ،عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با کنترلکننده
 PIدوحلقه در شكل  6مقايسه شدهاست.
اندازه پيک فروجهش و فراجهش برای نقاط مختلف عملكردی ،در
اين شكل ،نشان دادهشدهاست .اين امر ،برای ولتاژهای متفاوت خروجي
 200 ،150 ،100و  250ولت انجامشده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،روش پيشنهادی مقدار پيک کمتری
برای فروجهش و همچنين فراجهش نسبت به سيستم کنترلشده توسط
کنترلکننده  ،PIارائه ميدهد.

سه پروب جريان برای اندازهگيری جريان ورودی 𝑓𝑖 ،جريان بار 𝑂𝑖 و
جريان سلف بوست 𝐿𝑖 بهکارگرفتهميشود .همچنين سه پروب ولتاژ برای
اندازهگيری ولتاژ ورودی 𝑖𝑉 ،ولتاژ سلف فيلتر 𝑓𝑉 و ولتاژ خروجي 𝑜𝑉

بهکارگرفتهشدهاست .اين جريانها و ولتاژها در هر دوره زماني 33
ميكروثانيه نمونهگيری ميشوند.
در ادامه به بررسي نمودارها در حالت شروع ،رديابي و تنظيم پرداخته
ميشود .اين نمودارها مربوط به تاييد فرآيند شروع و رديابي ،زمانيکه
ولتاژ مرجع خروجي تغيير ميکند و تنظيم ،برای حالت تغيير در مقاومت
بار و ولتاژ خروجي ثابت ،است.
شكل  9و  ،10پاسخ ولتاژهای 𝒇𝝊 و 𝒐𝝊 و همچنين جريانهای  𝒊𝒇 .و
𝑳𝒊 را در حالت شروع نشان ميدهد .در اين حالت ،مقاومت بار  45اهم

جريان عبوری از سلف فيلتر LCو ولتاژ خروجي در دو کنترلکننده PI

بهکارگيری ولتاژ مرجع خروجي ،بهدست ميآيند .بنابراين اگر ولتاژ مرجع

وکنترلکننده پيشنهادی مقايسه شدهاست .مشاهده ميشود که در زمانهای

خروجي بهآرامي تغيير کند ،متغيرهای حالت بهخوبي مقادير مرجع خود را

تغيير بار ،کنترلکننده پيشنهادی ،فروجهش و فراجهش کمتری دارد.

رديابي ميکنند .مسير اين متغيرهای حالت از نقاط اوليه تا نقاط نهايي بدون
هيچ فراجهشي ادامه مييابد.
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برای وضوح بيشتر ،در شكل  ،7شكلموجهای جريان سلف بوست،

است .همانطور که قبال توضيح دادهشد ،مرجعهای متغير حالت با
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شكل  -6فروجهش ولتاژ خروجي برای روش کنترلي پيشنهادی (باال-چپ) و ( PIباال -راست) برای مقادير متفاوت 𝑂𝑅 و مرجع ولتاژ خروجي ،فروجهش ولتاژ
خروجي برای روش کنترلي پيشنهادی (پايين-چپ) و ( PIپايين -راست) برای مقادير متفاوت 𝑂𝑅 و مرجع ولتاژ خروجي.
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شكل -7شكلموجهای 𝐿𝑖 𝑖𝑓 ،و 𝑜𝜐 با توجه به تغيير مقدار مقاومت بار بهصورت  𝑅 = 160 → 45 → 160 Ωدر زمانهای 𝑠  𝑡 = 0.6, 0.7برای
کنترلکننده ( PIآبي) و کنترلکننده پيشنهادی (قرمز).
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شكل -8ميز آزمايشگاهي.
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شكلهای  11و  12نتايج آزمايش را هنگامي که مقدار ولتاژ مرجع
خروجي از  100ولت به  150ولت ميرسد و سپس به  100ولت باز
ميگردد را نشانميدهد .در اين حالت نيز مقاومت بار مقدار ثابت  45اهم
است.
شكلهای  13و  14نشاندهنده ولتاژ و جريان تجربي در حالت
ماندگار است.
شكلهای  15و  16جريانهای 𝒇𝒊 و 𝑳𝒊 و ولتاژهای 𝒇𝝊 و 𝒐𝝊 را در
به  45اهم کاهش مييابد .کنترلکننده پيشنهادی دارای مزيت پاسخ سريع
برای جريان سلف بوست و ولتاژ خروجي است .همانطورکه شكل 12
نشان ميدهد ،خطای ولتاژ خروجي در نتايج آزمايشگاهي کمتر از 0/2
درصد است که اين مقدار نزديک به نتايج بخش شبيهسازی است.

.𝟒𝟓Ω, 𝑽𝒐𝒓𝒆𝒇 = 𝟏𝟓𝟎𝑽 , 𝝎𝝂𝑶 = 𝟐𝟎 𝒓𝒂𝒅/𝒔.

اهم و سپس دوباره تا  100اهم درحاليکه= 𝒇𝒆𝒓𝒐𝑽 𝑹 = 𝟒𝟓Ω,
.𝟏𝟓𝟎𝑽 , 𝝎𝝂𝑶 = 𝟐𝟎 𝒓𝒂𝒅/𝒔.

شكل  -12شكلموج جريان تجربي در حالت رديابي ولتاژ از 100اهم تا 150
اهم و سپس دوباره تا 100اهم درحاليکه= 𝒇𝒆𝒓𝒐𝑽 𝑹 = 𝟒𝟓Ω,
𝒔.𝟏𝟓𝟎𝑽 , 𝝎𝝂𝑶 = 𝟐𝟎 𝒓𝒂𝒅/

𝒔.𝟒𝟓Ω, 𝑽𝒐𝒓𝒆𝒇 = 𝟏𝟓𝟎𝑽 , 𝝎𝝂𝑶 = 𝟐𝟎 𝒓𝒂𝒅/
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شكل  -13شكلموج ولتاژ تجربي در حالت ماندگار درحاليکه= 𝒇𝒆𝒓𝒐𝑽
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شكل  -9شكلموج ولتاژ تجربي در شروع فرايند در حالت= 𝑹

شكل  -11شكلموج ولتاژ تجربي در حالت رديابي ولتاژ از 100اهم تا 150
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 نتیجهگیری-۴
يک کنترل جديد برای مبدلهای قدرت مبدل دیسي بر اساس
 اين روش کنترل بدون هر.عملكرد لياپونف ارائه شدهاست
 برای نشاندادن عملكرد کنترلکننده. انجامشد،خطيسازی
 درنظرLC  يک مبدل دیسي بوست با يک فيلتر ورودی،پيشنهادی

[ DOI: 10.52547/joc.15.2.107 ]
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 تمام متغيرهای حالت مبدل بهطور همزمان در کنترلکننده.گرفتهشد
 ديناميک متغيرهای حالت با بهکارگيری ماتريس.در نظر گرفتهشد
 هدف اصلي کنترل ولتاژ. در روش لياپونف طراحيشدQ کليدی
 نتايج نشان داد که بهبود در،]13[  در مقايسه با مرجع.خروجي بود
. انجام شدهاست،کمينه شدن خطای حالت ماندگار بهازای تغيير بار
 رديابي و تنظيم بهکمک نتايج آزمايشگاهي،حالتهای شروع

𝑽𝒐𝒓𝒆𝒇 = شكلموج جريان تجربي در حالت ماندگار درحاليکه-14 شكل
.𝟏𝟓𝟎𝑽

 رديابي برای حالتي که ولتاژ مرجع خروجي تغيير.اعتبارسنجي شد
. برای حالت کاهش مقاومت بار در نظر گرفتهميشود،ميکند و تنظيم
 برای تمام،روش پيشنهادی ميتواند برای سيستمهای مختلف
.حالتهای عملياتي و نقاط عملياتي اعمال شود
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