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 (pt Bold14 نازنین بی )چکیده 
برای  ،در این پژوهشهای کنترلی، امری ضروری است.  های عملیاتی در طراحی سیستم لحاظ کردن محدودیت

شده است. از  راحیده طش تعیین تطبیقی با تضمین عملکرد از پیش -کننده فازی های غیرخطی یک کنترل سیستم

گیری و عدم امکان اندازه نامیک سیستمتوان به نامعلوم بودن دیهای در نظر گرفته شده در این پژوهش میمحدودیت

های غیرخطی  تواند برای دسته وسیعی از سیستم لگوریتم کنترلی پیشنهادی جامع است و می. احاالت اشاره کرد

و از  جهت تقریب دینامیک نامعلوم سیستم منطق فازی های سیستم . ازشود های عملیاتی استفاده دارای محدودیت

 کننده و اثبات پایداری نیز با استفاده از طراحی کنترل. استفاده شده است خمین حاالتجهت تگر فازی  مشاهدهیک 

تضمین  دیشنهاتطبیقی پی-کننده فازی کنترل است. انجام شدهشده  تعیین از پیش عملکرد روشو گام  الگوریتم پس

های عملیاتی  از محدودیت سیستم بمانند وبسته محدود باقی موجود در سیستم مدارهای  که تمامی سیگنالکند  می

سیگنال مرجع از  همسایگی قابل تنظیمچنین، خروجی سیستم به یک تجاوز نکند. هم  ی خودشده تعیین از پیش

یستم غیرخطی ارزیابی شده سازی یک س ی از طریق شبیهنهادپیش در انتها، عملکرد الگوریتم کنترلیشود.  همگرا می

 عملکرد مناسبی دارد. شده  طراحی کننده کنترلسازی نشان داد که است. نتایج حاصل از این شبیه

 -----نازک(  pt 11نازنین بی )سطر فاصله  1 -----

 گر حالت مشاهده - قیبیتط کنترل - شده تعیین عملکرد از پیش - سیستم منطق فازیهای کلیدی:  واژه
 

 -----نازک(  pt 11نازنین بی سطر فاصله ) 1 -----

  مقدمه -1
های  های فرایندی معموالً با محدودیت های فرایندی امری اجتناب ناپذیر است. سیستم وجود محدودیت در سیستم

شود.  نظر می ها صرف از آن ندهکن کنترل افزاری و طراحی های نرم سازی مختلفی همراه هستند که جهت سهولت، در شبیه

سازی در فرایندهای واقعی را نداشته باشد و یا در  الزم جهت پیاده کننده شرایط این موضوع باعث خواهد شد که کنترل

 سازی، اهداف کنترلی مورد نظر ارضا نشوند.  صورت پیاده
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، تغییر شرایط عملیاتی فرایند و تمیسس کانیکیهای موجود در سیستم را با اصالح طراحی م توان محدودیت گاهی می

هایی وابسته به نوع سیستم، متغیر بوده و بعضاً تضمینی برای  ا چنین روشگرِ مهندسی لحاظ کرد، امهای دی یا با روش

بندی مسأله و طراحی  ها در صورت ها، در نظر گرفتن آن موفقیت ندارند. راه اساسی و کلّی برای لحاظ کردن محدودیت

تم نیز تضمین شود. از این ها، پایداری و عملکرد مناسب سیس ای که عالوه بر ارضای محدودیت ست به گونها دهننک نترلک

 های اخیر بوده است. های مهم تحقیقاتی در دهه کننده، یکی از زمینه ها در طراحی کنترل جهت، مقابله کردن با محدودیت

کننده  راحی کنترلی مناسبی جهت اِعمال در روش طها لح ی، راههای فرایند جهت غلبه بر بسیاری از محدودیت

ها در کنار یکدیگر، حلّ مسأله را پیچیده و  حل توجه داشت که حضور همزمان تعدادی از این راه اند. اما باید پیشنهاد شده

 فیعرم غیرخطیهای  کننده برای سیستم های متنوعی جهت طراحی کنترل در مراجع، روش سازند. بعضاً غیرممکن می

های متداولِ لیاپانف  استفاده گردد. از جمله روشهای لیاپانف محور  وشها، پیشنهاد شده است که از ر اند که در بینِ آن شده

مندی که دارد، از محبوبیت  گام به دلیلِ ساختارِ نظام هستند که الگوریتم پس 2گام و الگوریتمِ پس 1محور، کنترلِ مُدِ لغزشی

 .[1] ردار استخوبرا ه ژوهشبیشتری در پ

های مختلف علمی بوده است. یکی  مورد توجه پژوهشگران زیادی در زمینه 3های منطق فازی های اخیر، سیستم در دهه

. این [4-2]های منطق فازی جهت تخمین توابع غیرخطی نامعلوم است  ها، استفاده از سیستم ترین این زمینه از مهم

 .[6, 5]زنند  ی به اندازه کافی بزرگ و محدود با دقت دلخواه تخمین می ا درون یک مجموعهتوابع غیرخطی ر ها، سیستم

های اخیر، در  لهای منطق فازی پیشنهاد گردید. در سا های کنترل تطبیقی و سیستم ، ترکیب روش[8, 7]ر مراجع ابتدا د

های غیرخطی ارائه شده است که نتایج  تطبیقی مختلف و متنوعی برای سیستم-های کنترلی فازی طرح [15-9]مراجع 

 دهد. های کنترلی پیشنهادی را نشان می وریتمها، عملکرد موفق الگ حاصل از آن

نامعلوم و با فرض  ، با دینامیک4تک خروجی-های غیرخطی تک ورودی ، برای سیستم[19-16]های  مولفان در پژوهش

های نامبرده، جهت تخمین  اند. در پژوهش کننده طراحی کرده کنترلگیری،  در دسترس بودن حاالت سیستم جهت اندازه

ها وجود  ای که در این پژوهش کننده های فازی استفاده شده است. فرض محدود زننده ینامیک نامعلوم سیستم از تقریبد

اقعی و در های و گیری در دسترس هستند که در بسیاری از سیستم تم جهت اندازهدارد این است که همه حاالت سیس

 کاربردهای مهندسی، چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی شده است. در این  [22-20]شده در مراجع  تعیین های غیرخطی با محدودیت خروجی از پیش کنترل سیستم

چنین حاالت سیستم بدون محدودیت در  مگیری هستند. ه مراجع نیز فرض شده است که همه حاالت سیستم قابل اندازه

مشخص قرار ها در یک محدوده  بایست سیستم در شرایط عملیاتی به دلیل مالحظات ایمنی و عملی، می اند. نظر گرفته شده

 کننده، پیشنهاد شده است که از روش عملکرد  بندی مسأله و طراحی کنترل گیرند. جهت در نظر گرفتن این نکته در صورت

 

                                                           
1 Sliding Mode Control 
2 Backstepping 
3 Fuzzy Logic Systems (FLS)  
4 Single Input-Single Output (SISO)  
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ی  شده، برای دسته یینتع با استفاده از روش عملکرد از پیش [27-24]در مراجع  .[23]استفاده گردد  1شده عیینت از پیش

 کننده طراحی شده است. های عملیاتی روی حاالت، کنترل های دارای محدودیت تمای از سیس ساده

های  های غیرخطی دارای محدودیت زمینه یاد شده، در این پژوهش، برای دسته وسیعی از سیستم پیشبا توجه به 

های  گیری بودن حاالت سیستم و در حضور اغتشاش ابل اندازهرقعملیاتی مختلف روی حاالت، با دینامیک نامعلوم، با غی

ی موجود در  کننده این پژوهش، فرضیات محدودکننده طراحی شده است. از این جهت، در  خارجی متغیر با زمان، کنترل

بسته ارها در سیستم مد کند که تمامی سیگنال کننده پیشنهاد شده تضمین می کارهای پیشین حذف گردیده است. کنترل

کند و خروجی سیستم به یک  ی خود تجاوز نمی شده تعیین های از پیش مانند، سیستم از محدودیت محدود باقی می

 شود.  خواه کوچکی از سیگنال مرجع همگرا میهمسایگی به دل

ر گ چنین به کمک یک مشاهده زننده فازی استفاده شده است. هم جهت تخمین دینامیک نامعلوم سیستم، از تقریب

کننده و اثبات پایداری به کمک  طراحی کنترل اند. گیری هستند، تخمین زده شده ، حاالت سیستم، که غیرقابل اندازه2فازی

های عملیاتی سیستم نیز با استفاده از روش عملکرد از  چنین محدودیت گام انجام شده است. هم تم پسالگوری

 شده ارضا گردیده است.  تعیین پیش

استفاده نشده است  3، در این پژوهش از روش کنترل سطح پویا[31-28]انند های پیشین م وهشژپز برخالف بسیاری ا

کننده را تحت تأثیر قرار  چرا که ثوابت زمانی فیلترهای ظاهر شده در این روش بسیار حساس بوده و کارایی کنترل

 دهند. می

کننده  اخته شده سپس مبانی و ابزارهای ریاضی مورد نیاز جهت طراحی کنترلبه بیان مسأله پرد 2 در ادامه، در بخش

گیری سیستم طراحی  گر فازی جهت تخمین حاالت غیرقابل اندازه یک مشاهده 3ست. در بخش و اثبات پایداری آمده ا

جزئیات اثبات پایداری سیستم  5ش خبر تطبیقی اختصاص داشته و د-کننده فازی به طراحی کنترل 4گردیده است. بخش 

سازی یک سیستم غیرخطی  هکننده پیشنهاد شده از طریق شبی عملکرد کنترل 6مداربسته آورده شده است. در بخش 

گیری از این پژوهش آمده سپس پیشنهادهایی جهت  نتیجه 7درجه دوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. سرانجام، در بخش 

 شده است.        کرگسترش پژوهش حاضر ذ

 

 مسأله انیب -2
های منطق فازی  سیستمشده و  تعیین در این بخش، ابتدا مدل ریاضی سیستم بیان شده سپس روش عملکرد از پیش

 اند.  مرور شده

 

 مدل سیستم غیرخطی -1-2
ه دشه تک خروجی مطابق رابطه زیر در نظر گرفت-خور اکید و به صورت تک ورودی سیستم غیرخطی به شکل پس

 است: 

                                                           
1 Prescribed Performance 
2 Fuzzy Observer 
3 Dynamic Surface Control (DSC) 
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(1) 

 
 

نیز به ترتیبب ورودی و خروجبی   و بردار حاالت سیستم بوده،   که طوری به

هبای   نیبز اغتشباش   توابعی غیرخطی، هموار و نامعلوم و   سیستم هستند.

 گیری نیستند.   قابل اندازه  تالخارجی هستند. در این پژوهش فرض شده است که حا

هبای موجبود    که تمامی سیگنال طوری( است به1تطبیقی برای سیستم )-کننده فازی هدف کنترلی، طراحی یک کنترل

ی خبود تجباوز نکنبد و خروجبی      شده تعیین ی عملکرد از پیش در سیستم مداربسته محدود باقی بمانند، سیستم از محدوده

در ادامه، فرضیات انجام شده در این پبژوهش ذکبر   سایگی به دلخواه کوچکی از سیگنال مرجع میل کند. مهک سیستم به ی

 اند. شده

 ( و مشتقات زمانی آن تا مرتبه مورد نظر، هموار و محدود هستند. سیگنال مرجع ): 1فرض 

 است ببه طبوری کبه      تند؛ یعنیهسد ووارد شده به سیستم محد های خارجی  : اغتشاش2فرض 

 یک ثابت مثبت و نامعلوم است.

کنند. از این جهت، ثواببت مثببت و نبامعلومی ماننبد      ز را ارضا میشیت شرط کلّی لیپ شود که توابع  : فرض می3فرض 

برقبرار    ویسبا م، ناوجود دارند که برای هر   

 باشد.  

 شده  تعیین عملکرد از پیش -2-2
شبده پرداختبه شبده اسبت. عملکبرد از       تعیبین  دِ از پبیش کرملع، به معرفی مفاهیمِ [24]در این بخش، مبتنی بر مرجع 

شبده   تعیبین  ی کاهشیِ از پیش ور یکنواخت به یک محدودهبه ط شده هنگامی تعریف می شود که خطای  تعیین پیش

 همگرا شود، یعنی:

(2)  
 

یک تابع محدود بوده و به صبورت یکنواخبت    ستند. د هکرملعتابع  های طراحی و  ثابت و  که 

یک ثابت مثبت است. در این پژوهش، تابع عملکبردِ   که  طوری یابد، به کاهش می مطابق رابطه 

  ، در نظر گرفته شده است که  ی نمایی به صورت  شده تعیین از پیش

 

کبه شبرط                           ای گونبه  شبوند ببه   انتخباب مبی   و   چنبین  ثواببت اکیبداً مثببت هسبتند. هبم       و

در شبرایط پایبا اسبت.     حداکثرِ مقدار مجباز   برقرار باشد. ثابت  

 است. به عبالوه، مباکزیمم فرارفبت     دهنده یک حد پایین روی سرعت مورد نیاز همگرایی  ننشا ش اهخ کنر
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هبای   و ثاببت  خواهبد ببود. بنبابراین، انتخباب تبابع عملکبرد        کمتر از مقدار 

( به شکل تساوی، 2برای نمایش رابطه )کنند.  را به طور مناسب تعیین می ای د خطکرملد ع، حدوو  

 می توان از تغییر شکل خطا به صورت زیر استفاده کرد:

(3)  
 

 است.   که 

 بطه زیر بدست آورد:رابق مطاا س آن رتوان معکو تابعی اکیداً یکنواخت و کاهشی است، می که  جایی از آن

(4) 
 

 و

(5) 
 

 

 است.  که 

( انجام 6(، تغییر شکل حالت به صورت رابطه )1خورِ خروجی برای سیستم غیرخطی ) کننده پس کنترلجهت طراحی 

 شود: می

(6) 
 

 

 چنین تغییر شکل دینامیک حاالت نیز مطابق رابطه زیر است: هم

(7) 
 

 

گیرید . اگر ( تعریف شده است، را در نظر ب4، که در رابطه )ی آن یعنی  و تغییر شکل یافته خطای  [24]: 1 لم

 شود.   ( ارضا می2نیز از محدوده تعیین شده تجاوز نکرده و رابطه ) باشد، محدود  

 های منطق فازی   سیستم -3-2
. 4و غیرفبازی سباز   3، موتور اسبتنتا  فبازی  2کننده ، فازی1امل چهار بخش است: پایگاه دانشنطق فازی شیک سیستم م

 آنگاه، مطابق زیر تشکیل شده است:-قوانین فازیِ اگریستم منطق فازی از یک مجموعه پایگاه دانشِ س

 

                                                           
1 Knowledge base 
2 Fuzzifier 
3 Fuzzy inference engine 
4 Defuzzifier 
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ای ه چنین مجموعه طق فازی هستند. همبه ترتیب ورودی و خروجی سیستم من  و که  طوری به

توان  ی تعداد قواعد است. می دهنده نیز نشان بیان می شوند.  و  به ترتیب با توابع فازی  و  فازی 

 سیستم منطق فازی را به صورت زیر بیان نمود:

(8) 
 

 

 است.    که

 شوند: توابع پایه فازی به صورت زیر تعریف می

(9) 
 

 

م منطق فازی ، سیستو  با نمایش 

 ( بازنویسی شود:10مطابق رابطه )

(10)  
 

سیستم منطق  ، یکهر ثابت  باشد، آنگاه برای ی بسته  بع پیوسته بر روی مجموعهیک تا اگر  [32]: 2لم 

 .ای که:  فازی وجود دارد به گونه

 

 یگر فاز مشاهده یطراح -3
 ا استفاده شده است.گر فازی برای تخمین آنه هگیری هستند، از یک مشاهد از آنجایی که حاالت سیستم غیرقابل اندازه

 است:ده ( به صورت زیر بازنویسی ش1در ادامه، سیستم )

(11)  
 

 
 

 ، و بوده  تخمین  که

 هستند.   و     ،  ،  
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های مثبت معین و متقارن  سباشد. از این جهت، ماتری 1یک ماتریس هرویتس ود که ش ای انتخاب می به گونه بردار 

 ( ارضا شود.12ای که رابطه ) وجود دارند به گونه و  

(12)  
 

 ق زیر تخمین زد:فازی مطاب از سیستم منطق را با استفاده ، می توان توابع غیرخطی 2به کمک لم 

(13)  
 

 فازی به صورت ی سیستم منطق  بردار پارامترهای بهینه

 ازی چنین خطای تقریب ف های فشرده و محدودی هستند. هم مجموعه و  به ترتیب برای  و  شود، که  تعریف می

یک ثابت مثبت را ارضا کرده و  نامساوی  شود، که  تعریف می ت به صور

 شود: گر حاالت به صورت زیر در نظر گرفته می (، مشاهده13)است. حال با توجه به رابطه 

(14) 

 
 

 است. که  طوری به

 

 یقیتطب-یکننده فاز کنترل یطراح -4
شده، طراحی  تعیین گام و روش عملکرد از پیش م پستطبیقی به کمک الگوریت-کننده فازی کنترلدر این بخش، یک 

 شود: گام، ابتدا تغییر مختصاتی مطابق روابط زیر انجام می گردیده است. در الگوریتم پس

(15)  
 

  گام، مسأله شامل با توجه به الگوریتم پس های مجازی هستند. کننده کنترل متغیرهای خطای حاالت و که 

 اند:  . در هر مرحله، قوانین تطبیق و فرامین کنترلی زیر پیشنهاد شدهمرحله است

 

 مرحله اول:

(16) 
 

 

(17)  
 

  :اُم مرحله 

                                                           
1 Hurwitz 
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(18)  
 

 
 

(19) 
   

(20)  
 

 م:اُ مرحله

(21)  
 

 
 

(22) 
 

 

(23)  
 

 پارامترهای طراحی و ثوابتی مثبت هستند.  برای  و  ، که  طوری به

 مداربسته ستمیس یداریاثبات پا -5
 تابع لیاپانوف کلّی با های موجود در سیستم مداربسته اثبات گردیده است.  دنِ همه سیگنالودر این بخش، محدود ب

توان  است؛ از این جهت، می کننده  و کنترل گر  اده شده که شامل مجموعِ توابع لیاپانوفِ مشاهدهنشان د

بردار  چنین  هستند. هم و  که  طوری به نوشت: 

 مین پارامترهای سیستم منطق فازی هستند.بردار خطای تخ خطای مشاهده گر و 

 

 

(، قوانین 14گر حاالت ) (، مشاهده22را در نظر بگیرید. قانون کنترل ) 3تا  1با فرضیات  (1سیستم غیرخطی ) :1قضیه 

در  های موجود کنند که همه سیگنال ( تضمین می19( و )16های مجازی ) کننده ( و کنترل23( و )20(، )17) تطبیق

کند و  تجاوز نمی اش برای  شده تعیین مانند، سیستم از محدوده عملکرد از پیش بسته محدود باقی میسیستم مدار

 گیرد. کی از مبدأ قرار میکوچخطای تعقیب مقدار مقرر در یک همسایگی به دلخواه 

 ( است:24مشتق تابع لیاپانوف کلی مطابق رابطه ) :1اثبات قضیه 
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(24) 
 

 

 شود: گر به صورت زیر حاصل می (، رابطه خطای مشاهده14( و )11از روابط )

(25) 
 

 

 هستند.  و  ، که طوری به

 توان نوشت: گر، می در رابطه مشتق تابع لیاپانفِ مشاهده( 25با جایگذاری رابطه )

(26)  
 

 
 

 شود: صل می( حا27(، رابطه )26سازی رابطه ) با ساده

(27) 
 

 

 شود: ( به صورت زیر بازنویسی می27، رابطه )1ریتز-( و قضیه رایلی12با توجه به رابطه )

(28) 

 
 

 
 

 
 

 است.  ه ماتریس ویژترین مقدار  کوچک که 

 

 

در  ی جمله ، برا3و  2با استفاده از نامساوی یانگ، محدود بودن خطای تقریب فازی و فرضیات 

 توان نوشت: ( می28رابطه )

(29) 
 

 

 هستند. و  که 

                                                           
1 Rayleigh–Ritz Theorem 
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در  نگ، برای جمله وی یااست و به کمک نامسا که  با توجه به این

 توان نامساوی زیر را بدست آورد: ( می28رابطه )

(30) 
 

 

 است.  ترین مقدار ویژه ماتریس  بزرگ  که طوری به

 شود: ( حاصل می31(، رابطه )28( در رابطه )30( و )29اکنون با جایگذاری روابط )

(31)  
 

 
 

 

، و  ریف با تع

 شود: ( به صورت زیر بازنویسی می31رابطه )

(32) 
 

 

 آیند: روابط زیر بدست می(، مشتق مرتبه اول زمانی متغیرهای خطای حاالت مطابق 15( و )7) (،1با استفاده از روابط )

(33) 
 

 

(34) 
 

 

(35) 
 

 

 شوند: به صورت زیر محاسبه می زمانی از توابع اول  (، مشتق مرتبه35( تا )33به کمک روابط )

 

(36) 
 

 

(37) 
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(38) 
 

 

 توان نوشت: ، محدود بودن خطای تقریب فازی و نامساوی یانگ، می3و  2ات حال با توجه به فرضی

(39) 
 

 

 
 

 

(40) 
 

 

(41) 
 

 

(42) 
 

 

(43) 
 

 

 شود: (، به صورت زیر حاصل می43)-(39(، )32(، )24با بهره از روابط )ف کلی سرانجام، رابطه مشتق تابع لیاپان

(44)  
 

 
 

 

 شود: ( بازنویسی می45( مطابق رابطه )44، رابطه )و  با تعریف 

(45) 
 

 چنین توجه شود که: هم

(46) 
 

 

 شود: مینتیجه ( 47(، رابطه )45( در رابطه )46با جایگذاری رابطه )

(47) 
 

 
 

 است.   که
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است و با  دار ویژه ماتریس ترین مق کوچک که  در انتها، با تعریف 

 توان نوشت: ، میو  ، توجه به روابط 

(48)  
 

 ( استنتا  کرد:48را از رابطه ) (49ه )توان رابط حال به آسانی می

(49) 
 

 

محدود هستند و  به ازای   های سیگنالدهد که  ( نشان می49رابطه )

میل کرده و رابطه  میل کند،  که  است. هنگامی 

، ، ، مقادیرِ مناسب برای پارامترهای تخابِ شود. می توان با ان حاصل می 

قرر به یک همسایگیِ قابل را به اندازه دلخواه کوچک کرد. بدین طریق، خطای تعقیب مقدار م ، مقدار و  

تکمیل  1شود. بنابراین اثبات قضیه  ارضا می شده برای  تعیین کند و عملکرد از پیش تنظیم حول مبدا میل می

 گردد. می

 

 جیو نتا یساز هیشب -6
سبازی مبورد ارزیبابی     تطبیقیِ طراحی شده در این پژوهش از طریق شبیه-بخش، کارایی الگوریتم کنترلی فازیدر این 

مثبال ببه کبار گرفتبه شبده، یبک سیسبتم        برده شده است.  ب بهرهافزار متل سازی از نرم قرار گرفته است. جهت انجام شبیه

دسبتگاه معبادالت   باشبد.   ه در این پژوهش را دارا مبی رفته شدهای در نظر گ غیرخطی درجه دوم است که تمامی محدودیت

 کننده رفتار دینامیکی این سیستم به صورت زیر است: توصیف

(50) 

 
 

 ده است:رفته ش( در نظر گ51مطابق رابطه )سیگنال مرجع 

 

(51)  
 

 اند. طراحی و مقادیر اولیه ذکر شدهگر، پارامترهای  ، مقادیر بهره مشاهده1جدول در 

 سازی پارامترهای مورد نیاز برای شبیه .1جدول 

 مقادیر پارامترها

  گر بهره مشاهده

  ی طراحیپارامترها
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  مقادیر اولیه
 

 
 

 

 اند: زیر در نظر گرفته شده توابع پایه فازی نیز به صورت

 (52) 
 

 

 

 

ی تعقیب سیگنال مرجع  تغییرات خروجی سیستم و نحوه 1شکل سازی آمده است. در  امه، نتایج حاصل از شبیهدر اد

  گردد، خروجی سیستم به خوبی مقدار مقرر را دنبال کرده است. چه مالحظه می . چنانشده استنشان داده 

 

 سیستم و سیگنال مرجع. تغییرات خروجی 1شکل 

 

تغییرات خطای تعقیب مقدار چنین  همدهد.  تغییرات ورودی سیستم جهت ارضای اهداف کنترلی را نشان می 2شکل 

شده، به همسایگی به دلخواه کوچکی از  تعیین ظار، در محدوده عملکرد از پیشرسم شده است که طبق انت 3شکل مقرر در 

یرات متغیر خطای حالت مرحله دوم نمایش داده شده است که از نیز تغی 4کل شمبدأ میل کرده است. سرانجام در 

، حاالت 4کل شو  3شکل جاوز نکرده است. از این جهت مبتنی بر ی خود ت شده تعیین محدوده عملیاتی مشخص و از پیش

های موجود در سیستم  ه شود که تمامی سیگنالتوج اند. شان را ارضا کرده شده تعیین ملکرد از پیشمحدوده عسیستم، 

د، در وشمیطور که مشاهده  همان اند. گر و قوانین تطبیق نیز محدود باقی مانده های مشاهده سیگنالجمله  مداربسته من

 داد و اهداف کنترلی مورد نظر را برآورده کرد. خود نشانکننده عملکرد مناسبی از  سازی انجام شده، کنترل شبیه
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 . تغییرات ورودی سیستم2شکل 

 ها شنهادیو پ یریگ جهینت -7
های  شده برای سیستم تعیین پیشتطبیقی با تضمین عملکرد مشخص و از -کننده فازی در این پژوهش، یک کنترل

گیری طراحی شد. جهت لحاظ کردن  دینامیک نامعلوم و با حاالت غیرقابل اندازه خور اکید، با غیرخطی به شکل پس

شده اتخاذ گردید. دینامیک نامعلوم سیستم  تعیین کننده، روش عملکرد از پیش عملیاتی در طراحی کنترلهای  محدودیت

گر فازی تخمین  مک یک مشاهدهگیری به ک ای منطق فازی تقریب زده شد و حاالت غیرقابل اندازهه با استفاده از سیستم

کننده طراحی شده تضمین  گام انجام شد. کنترل تم پسکننده و اثبات پایداری نیز با الگوری زده شدند. طراحی کنترل

شده خود  تعیین های از پیش سیستم از محدودیتمانند و  ها در سیستم مداربسته محدود باقی می کند که تمامی سیگنال می

جام، کند. سران چنین خروجی سیستم نیز به یک همسایگی به دلخواه کوچکی از سیگنال مرجع میل می مکند. ه تجاوز نمی

سازی یک سیستم غیرخطی ارزیابی شد و نتایج  تطبیقیِ پیشنهاد شده به وسیله شبیه-کارکرد الگوریتم کنترلی فازی

  اند. آن نشان داد که اهداف کنترلی مورد نظر برآورده شده حاصل از

 

نتیزه شده و حاالت و در ورودی سیستم، ورودی و خروجی کواَ گیری خروجی، وجود تأخیر در  رابی سنسور اندازهخ

 توانند برای کارهای آتی مطرح باشند. های غیرخطی سوئیچینگ، موضوعاتی هستند که می سیستم
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 عملیاتی آن  های . تغییرات خطای تعقیب مقدار مقرر و محدودیت3شکل 

 

 های عملیاتی آن دیت. تغییرات متغیر خطای حالت مرحله دوم و محدو4کل ش
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