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چکيده :در اين مقاله ،يک کنترلکننده بدون سنسور مبتنيبر فلتنس با مشاهدهگر غيرخطي برای کنترل مبدل بوست غيرايدهآل پيشنهاد
شدهاست .تلفات در اين مبدل ،از طريق منبع ولتاژ سری با ورودی و منبع جريان موازی با خروجي مدلسازی شدهاست .با کمک کنترل
مبتنيبر فلتنس ،هر دو پارامتر ولتاژ خروجي و جريان سلف در يک ساختار تکحلقه تنظيم شدهاست .اما روش مبتنيبر فلتنس به مدل دقيق
سيستم وابسته است و برای بهدستآوردن اطالعات تمام پارامترها نياز به تعداد سنسور بيشتری دارد .در راستای کاهش سنسور ،يک مشاهدهگر
غيرخطي برای تخمين جريان خروجي و ولتاژ ورودی بهکار گرفتهشدهاست و سنسورهای مربوط به اين دو پارامتر حذف شدهاست .در نتيجه،
هز ينه ،وزن و حجم سيستم ،کاهش و قابليت اطمينان سيستم افزايش مييابد .برای اعتبارسنجي روش پيشنهادی ،نتايج شبيهسازی و کار
آزمايشگاهي ارائه و مقاومبودن کنترلکننده پيشنهادی در برابر تغيير پارامترها بررسي شدهاست .همچنين ،نتيجه شبيهسازی کنترلکننده
پيشنهادی با يک کنترلکننده دو حلقه  PIو انرژی مقايسه شدهاست.

Sensorless flatness based control for a boost converter
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Abstract: In this paper, a sensorless flatness based controller with nonlinear observer for nonideal boost converter is proposed. Losses are modeled with a voltage source series with input and a
current source parallel to output. By a one-loop control structure with flatness property, both output
voltage and inductor current is regulated. But, flatness based control is a model based method and
requires extra sensors for obtaining data of all system parameters. For reducing numbers of sensors,
a nonlinear observer is used to estimate output current and input voltage. So, sensors of these two
parameters are eliminated. Simulation and experimental results are given to validate the proposed
controller and robustness of proposed controller to variation of system parameters is obvious. In
addition, simulation results of proposed controller are compared with a two-loop controller including
PI and energy control
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کلمات کليدی :کنترلکننده بدون سنسور ،فلتنس ،ساختار تکحلقه.

64

کنترل بدون سنسور مبتنيبر فلتنس برای مدل بوست
مهسا رحمتي خرمآبادی ،زهره شهرويي ،رقيه گوگساز قوچاني

 -1مقدمه

است .برای مقاوم بودن کنترلکننده در برابر تغيير ولتاژ ورودی و بار ،به

مبدل  DC-DCبوست ،يک مبدل قدرت مبتني بر کليدزني است که

مقدار جريان خروجي و ولتاژ ورودی در هر لحظه نياز است .برای بهدست

سطح ولتاژ ورودی را افزايش ميدهد .اين مبدل ،بهدليل بازده باال و قيمت
مناسب [ ،]1در کاربردهايي مانند سيستمهای انرژی تجديدپذير [،]2
حملونقل الكتريكي [ ]3و درايو ماشينهای الكتريكي [ ]4نقشي اساسي
دارد .رفتار غيرخطي مبدل بوست ،طراحي کنترلکننده برای آن را سخت
ميسازد .عالوهبر اين ،در کاربردهای مبدل بوست ،بهطور معمول
عدمقطعيتهايي در ولتاژ ورودی ،پارامترها و بار وجود دارد و تنظيم ولتاژ
خروجي مبدل بوست ،بايد در حضور اين عدمقطعيتها انجام شود [.]5
بنابراين ،به طراحي کنترلکنندهای متناسب با ماهيت غيرخطي مبدل و
همچنين مقاوم نياز است که پايداری را در هر شرايط عملياتي تضمين کند.
پيادهسازی کنترلکنندههای خطي مانند  PI1و  PID2برای مبدل بوست
بهسادگي انجام ميشود .چالش روشهای کنترلي خطي اين است که،
پاسخ ديناميكي سريع در محدوده گستردهای از شرايط عملياتي ندارند [.]6
در نتيجه ،کنترلکنندههای غيرخطي برای رفع محدوديتهای
کنترلکنندههای خطي روی کار آمدند .از جمله آنها ،کنترلکننده پيک
جريان است که بهصورت گسترده برای کنترل مبدل بوست بهکارگرفته
شده است [ .]7اين کنترلکننده دارای پاسخ ديناميكي مقاوم و پيادهسازی
آسان است .ولي ،ناپايداری برای چرخهوظيفه بزرگتر از  0/5يكي از
چالشهای کنترل پيک جريان است .اين ناپايداریها بهصورت نوسان
زيرهارمونيک پديدار ميشوند [ .]8افزودن شيب جبرانساز ميتواند اين
چالش را برطرف کند .چالش ديگر آن ،وجود خطای حالت ماندگار است.
کنترلکننده در برابر اغتشاشات و تغيير پارامترها مقاوم است .از چالشهای
کنترلکننده مدلغزشي ميتوان به پديده چترينگ 3اشاره کرد [.]9
برای کنترل مبدل بوست ميتوان کنترل مبتنيبر فلتنس ديفرانسيلي را
بهکار برد [ .]10ويژگي فلتنس اولين بار توسط  M.Fliessدر سال 1995
مطرح شد [ .]11اگر ويژگي فلتبودن يک سيستم اثبات شود ،آنگاه
ميتوان سيستم را توسط فيدبک خطيساز به يک سيستم کنترلپذير خطي
تبديل کرد .در اين روش کنترلي ،توليد و رديابي مسير انجام ميشود.
امكان پيشبيني رفتار ديناميكي سيستم در حالت ماندگار و گذرا ،در کنترل
مبتنيبر فلتنس وجود دارد که سبب بهبود عملكرد در حالت گذرا و کاهش
حساسيت سيستم نسبت به عدمقطعيتها ميشود [ .]12همچنين ،مزيت
ديگر کنترل مبتنيبر فلتنس ،مقاومبودن در برابر تغيير پارامترها و امكان
کنترل سيستمهای غيرمينيمم فاز است [ .]13کنترل مبتنيبر فلتنس با وجود
وابستهبودن آن به مدل دقيق سيستم است [ .]14در کنترل مبتنيبرفلتنس،
نسبت به کنترلکنندههای کالسيک مانند  ،PIدو سنسور اضافي مورد نياز
Proportional Integral
Proportional Integral Derivative
مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401

1

وزن ،حجم و پيچيدگي سيستم ،کاهش قابليتاطمينان [ ،]15اجرا و
پيادهسازی سخت ،نياز به سيمکشي مناسب و خرابي زياد سنسورها [- ]16

[ ،]17از جمله معايب سنسورها است .با توجه به چالشهای بيانشده،
روشهای کنترلي با هدف کاهش سنسور موردتوجه هستند .در پژوهشها،
بهکارگيری انواع مشاهدهگرها برای تخمين مقدار پارامترها و در نتيجه
کاهش تعداد سنسورها بررسي شدهاست .برای نمونه ،در [ ]18يک
کنترلکننده بدون سنسور مبتنيبر مشاهدهگر حالت با بهکارگيری روش
لياپانوف برای مبدل بوست بهکار گرفتهشدهاست .در اين کنترلکننده،
مشاهدهگر توسط ولتاژ ورودی ،ولتاژ خروجي و چرخهوظيفه ،جريان
سلف را تخمين ميزند .بهکارگيری سنسور برای بهدست آوردن مقدار
ولتاژ ورودی ،چالش اين روش است .در [ ]19کاهش سنسور توسط يک
کنترلکننده با ساختار دوحلقه برای مبدل بوست پيشنهاد شدهاست .در اين
کنترلکننده تلفات از طريق مقاومتهای سری و موازی مدلسازی
شدهاست .در حلقه خارجي ،کنترل مبتنيبر فلتنس تطبيقي بهکار
گرفتهشدهاست .در اين حلقه ،يک مشاهدهگر مدلغزشي برای تخمين ولتاژ
ورودی و جريان خروجي وجود دارد و رديابي ولتاژ مرجع تضمين ميشود.
در حلقه داخلي برای رديابي جريان مرجع يک کنترلکننده  PIبهکار
گرفتهشدهاست .اين کنترلکننده در برابر اغتشاشات بار و تغيير ولتاژ
ورودی مقاوم است و همچنين از تعداد سنسور کمتری بهره ميگيرد.
بهکارگيری کنترلکننده خطي  PIدر حلقه داخلي باعث محدوديت در
عملكرد کنترلکننده با تغيير نقطه کار ميشود .در [ ]14برای کاهش سنسور
در مبدل بوست غيرايدهآل ،يک کنترلکننده دوحلقه مبتنيبر فلتنس با
مشاهدهگر اغتشاشات بهکار گرفتهشدهاست .توسط مشاهدهگر ،مقدار
ولتاژ ورودی و جريان خروجي با در نظرگرفتن اغتشاشات تخمين زده و
سنسورهای اين دو پارامتر حذف شدهاست .بهکارگيری ساختار کنترلي
دوحلقه ،دستيابي به پهنای باند باالتر را محدود ميسازد.
با مروری بر ادبيات پژوهشهای انجام شده ،مشاهده شد که هر يک
از کنترلکنندهها مزايا و معايب خود را دارد .در اين مقاله ،هدف بهبود
عملكرد کنترلکننده مبتني بر فلتنس است .همانطور که بيان شد يكي از
چالشهای اين روش کنترلي نياز به تعداد سنسور اضافي نسبت به برخي از
کنترلکنندهها است .روش پيشنهادی مبتنيبر فلتنس با هدف کاهش
سنسور برای تنظيم ولتاژ خروجي و جريان ورودی مبدل بوست در يک
ساختار تکحلقه پيشنهاد شدهاست .تلفات با سریکردن يک منبع ولتاژ
فرضي با ورودی و موازیکردن يک منبع جريان فرضي با خروجي مدل
Chattering
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مزايا ،چالشهايي نيز دارد .يكي از چالشهای کنترل مبتنيبر فلتنس

بهکارگيری سنسورها ،چالشهايي را بهدنبال دارد .افزايش هزينه،

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

کنترلکننده مدلغزشي روشي ديگر برای کنترل مبدل بوست است .اين

آوردن اين دو مقدار ،دو سنسور بهکار گرفتهميشود [.]14
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شدهاست [ .]20بهکارگيری ساختار تکحلقه ،امكان دستيابي به پهنای
باند باالتر را فراهم ميسازد .برای تخمين اين تلفات يک مشاهدهگر بهکار
گرفتهميشود .بهکارگيری روش مبتنيبر فلتنس بههمراه مشاهدهگر ،پاسخ

𝑑𝑖𝐿 1
) 𝑜𝑣)𝑑 = (𝑉𝑇 − (1 −
𝑡𝑑
𝐿
𝑑𝑣𝑜 1
) 𝑃𝐼 = ((1 − 𝑑)𝑖𝐿 −
𝑡𝑑
𝐶

()3
()4

ديناميكي سيستم را بهبود ميبخشد .همچنين بهدليل حذف برخي از
سنسورها ،هزينه ،حجم و وزن سيستم کنترلي کاهش و قابليتاطمينان
افزايش مييابد.

در رابطههای ( )1تا ( d ،)4چرخهوظيفه متناظر با سيگنال فرمان

u

است .مقدار 𝑇𝑉 و 𝑃𝐼 نيز با توجه به شكل ( 1ج) در رابطههای ( )5و()6

ساختار مقاله به اين گونه در نظر گرفته شده است :پس از بخش

آوردهشدهاست .در اين روابط ،منبع ولتاژ جديد 𝑇𝑉 شامل منبع ولتاژ واقعي

مقدمه ،در بخش دوم مبدل بوست با در نظرگرفتن تلفات ،مدلسازی شده

𝑖𝑉 ،منبع ولتاژ  𝑉𝑇0و ولتاژ عبوری از مقاومت 𝐿𝑟 است .همچنين ،برای جريان

است .طراحي کنترلکننده بههمراه مشاهدهگر و همچنين ،اثبات پايداری

خروجي جديد 𝑃𝐼 ،شامل جريان  ،𝐼𝑃0و جريان خروجي واقعي 𝑜𝑖 است.

کنترلکننده توسط تئوری لياپانوف در بخش سوم ارائه شده است .در
بخش چهارم ،با انجام شبيهسازی ،رگوالسيون ،رديابي و رفتار سيستم در
برابر عدمقطعيت ولتاژ ورودی برای کنترلکننده پيشنهادی ،بررسي شده
است .سپس ،نتايج بهدستآمده از کنترلکننده پيشنهادی با يک
کنترلکننده دو حلقه که شامل يک کنترلکننده  PIو کنترلکننده انرژی

𝐿𝑖 𝐿𝑟 𝑉𝑇 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝑇0 −

()5

𝑜𝑣
𝐼𝑃 = 𝐼𝑃0 +
𝑅

()6

 -3معرفی کنترلکننده پيشنهادی

است ،مقايسه شدهاست .همچنين ،جهت اعتبارسنجي ،نتايج کار

در اين بخش ،کنترلکننده پيشنهادی برای مبدل بوست با در

آزمايشگاهي ارائه شده است .در انتها ،نتيجهگيری پژوهش انجامشده در

نظرگرفتن تلفات معرفي شدهاست .ابتدا يک خروجي فلت مناسب برای

بخش پنجم داده شده است.

سيستم در نظر گرفته شدهاست .سپس ،يک مشاهدهگر غيرخطي برای
تخمين تلفات و رديابي مقدار مرجع خروجي فلت طراحي شدهاست.در

 -2معرفی سيستم مورد مطالعه
در اين بخش ،سيستم مورد مطالعه معرفي شده است .شكل ( 1الف)،

نهايت ،با بهکارگيری نظريه لياپانوف ،پايداری کنترلکننده اثبات
شدهاست.

شماتيک مبدل بوست ايدهآل را نشان ميدهد .اجزای اصلي آن ،سلف ،L

مبدل بوست ايدهآل

کليد  Kکنترلشده با سيگنال فرمان  uو ديود  Dاست .در خروجي مبدل

L

D

ورودی 𝑣𝑐 ،ولتاژ خروجي و 𝐿𝑖 جريان عبوری از سلف است .در شكل 1

R

K

(ب) ،تلفات مبدل بوست در نظر گرفتهشدهاست 𝑟𝐿 .مقاومت داخلي سلف

IP0
vo

R

io

IP0

R

VT
iP
vo

رابطههای( )3و( ،)4معادالت حاکمبر سيستم برای مدل اصالحشده
مبدل بوست با توجه به شكل ( 1ج) را نشان ميدهد.
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IP

Vi

iL
مبدل بوست
ايده آل

VT

)ج(

شكل  :1الف) شماتيک مبدل بوست ساده ،ب) مبدل بوست با در نظرگرفتن
تلفات ،ج) مدل اصالحشده مبدل بوست با تلفات.
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()2

-

VT0 rL

سلف و تغييرات ولتاژ خازن از طريق رابطههای ( )1و ( )2بهدست ميآيد.

()1

Vi

+

)ب(

حالت ،ولتاژ ورودی  Viو مقاومت سری با سلف  rLدر منبع ولتاژ فرضي

𝑑𝑖𝐿 1
) 𝑜𝑣)𝑑 = (𝑉𝑖 − 𝑟𝐿 𝑖𝐿 − 𝑉𝑇0 − (1 −
𝑡𝑑
𝐿
𝑑𝑣𝑜 1
)) 𝑜𝑖 = ((1 − 𝑑)𝑖𝐿 − (𝐼𝑃0 +
𝑡𝑑
𝐶

VT0 rL

مبدل بوست
ايدهآل

بوست را با در نظرگرفتن تلفات بهصورت شكل ( 1ج) ،نشان داد .در اين

با توجه به شكل ( 1ب) ،بهکمک قوانين کيرشهف ،تغييرات جريان

u

iL

 𝐼𝑃0موازی با خروجي مدلسازی شدهاست .مقدار منابع ولتاژ و جريان برای

 VTو مقاومت بار  Rدر منبع جريان فرضي  IPدر نظر گرفتهشدهاست.

-

Vi

)الف(

است .ديگر تلفات نيز از طريق منبع ولتاژ  𝑉𝑇0سری با ورودی و منبع جريان
مدلکردن تلفات ،به نقطه کار مبدل بستگي دارد .ميتوان شماتيک مبدل

+

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

بوست ،خازن  Cدر نظر گرفتهميشود .همچنين  Rمقاومت بار 𝑉𝑖 ،ولتاژ
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 -1-3فلتنس

و پارامترهای ناشناخته را تخمين زد .در اين رابطه  K1و  Kpپارامتر کنترلي

يک سيستم غيرخطي فلت است اگر بتوان تمام متغيرهای حالت

هستند و )𝑥(  𝜂1يک ماتريس است.

سيستم 𝑥 و تمام متغيرهای ورودی (کنترلي) 𝑢 را بهصورت تابعي از
خروجي فلت 𝑦 و تعداد محدود از مشتقهای آن ،تعريف کرد .خروجي
فلت مجموعهای از متغيرهای مستقل است که تعداد آن با تعداد
ورودیهای سيستم برابر است [ 𝑦 .]21خروجي فلت بهصورت تابعي از
متغيرهای حالت انتخاب ميشود (رابطه (.))7

𝑥 𝜉𝑥 = 𝑥̂ −

()15

𝑝 ξ𝑝 = 𝑝̂ −

()16

که 𝑥𝜉 خطای تخمين متغيرهای حالت و 𝑝 ξخطای پارامترهای

)𝑥(𝑦 = ℎ

()7

خطای تخمين در روابط ( )15و( )16نشان دادهميشود.

ناشناخته تخمين زدهشده از مقدار واقعي آنها است.

در مبدل بوست ،مجموع انرژیهای ذخيرهشده در سلف و خازن

پيشنهادی بهدست ميآيند (رابطههای ( )17و (.))18

سيستم ،بهعنوان خروجي فلت در نظرگرفتهميشود (رابطه (.))8
1
1
ℎ(𝑥) = 𝐿𝑖𝐿 2 + 𝐶𝑣0 2
()8
2
2

𝑥𝜉 𝜉𝑥̇ = 𝑔1 (𝑥) ξ𝑝 − 𝐾1

()17

بنابراين ،ميتوان چرخهوظيفه را بهصورت تابعي از خروجي فلت و
مشتقهای آن نوشت (رابطه (.))9

𝑝𝜉𝑝̇ = (−𝜂1 + 𝐾𝑝 𝐾1 )𝜉𝑥 − 𝐾𝑝 𝑔1 (𝑥) ξ

()18

همانطور که در بخش فلتنس اشاره شد y ،خروجي فلت بهصورت

) )𝑑 = 𝜓(𝑦, 𝑦̇ , … , 𝑦 (𝑟+1

()9

با بهکارگيری رابطههای ( )15( ،)14و( )16معادلههای مشاهدهگر

تابعي از  xاست .بهدليل تغيير آهسته متغيرهای حالت نسبت به سرعت
تخمين آنها ميتوان ̂𝑥= xدرنظر گرفت .درنتيجه ،تخمين  yبهصورت

در نتيجه ميتوان فلتبودن سيستم را ثابت کرد.

رابطه ( )19بيان ميشود.
 -2-3مشاهدهگر
در اين بخش ،يک مشاهدهگر غيرخطي برای تخمين متغيرهای حالت
برای کنترلکننده پيشنهادی ميتوان مدل سيستم را بهصورت رابطه
𝑑 )𝑥( 𝑥̇ = 𝑔0 (𝑥) + 𝑔1 (𝑥) 𝑝 + 𝑔2
{
𝑝̇ = 0

با توجه به ويژگي فلت بودن برای سيستم مورد نظر ميتوان
𝜕ℎ

=𝑝

𝑇] 𝑃𝐼 𝑇𝑉[ بردار پارامترهای ناشناخته است .پارامترهای ناشناخته در حالت
ماندگار بسيار آهسته تغيير ميکنند ،بنابراين ميتوان آنها را ثابت در
نظرگرفت .ضرايب )𝑥(  𝑔1 (𝑥) ،𝑔0و )𝑥(  𝑔2ماتريسهايي برحسب x

هستند و بهصورت رابطههای ( )12( ،)11و ( )13تعريف ميشوند.
𝑖 𝑣
𝑇] 𝐿 𝑜 𝑔0 (𝑥) = [−
()11
𝐶 𝐿
1
0
()12
𝐿[ = )𝑥( 𝑔1
]
1
0 −
𝐶
𝑜𝑣
𝑇 𝐿𝑖
[ = )𝑥( 𝑔2
] −
()13
𝐿
𝐶
)𝑥 𝑥̂̇ = 𝑔0 (𝑥) + 𝑔1 (𝑥) 𝑝̂ + 𝑔2 (𝑥) 𝑑 − 𝐾1 (𝑥̂ −
{
) ̇𝑥 𝑝̂̇ = −𝜂1 (𝑥̂ − 𝑥) − 𝐾𝑝 (𝑥̂̇ −

در رابطه (𝑣𝑜 𝑇 ،)14
]̂ 𝐿̂𝑖[ = ̂𝑥 و 𝑇] 𝑃̂𝐼 𝑇̂𝑉[ = ̂𝑝 است .همانطور

که مشاهده ميشود ،توسط اين مشاهدهگر ميتوان متغيرهای حالت سيستم
مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401

))𝑑 )𝑥(  (𝜕𝑥̂ (𝑔2را برابر صفر فرض کرد [ .]24همچنين با فرض ̂𝑥=، x
رابطه ( )20را ميتوان بهصورت رابطه ( )21در نظرگرفت.
𝜕ℎ
()21
) ̂𝑝 )̂𝑥( (𝑔0 (𝑥̂) + 𝑔1
̂𝑥𝜕
̂𝑝 )̂𝑥( 𝑦𝑔 = 𝑓𝑦 (𝑥̂) +
و مشتق زماني ̇̂𝑦 بهصورت رابطه ( )22بيان ميشود.

= ̇̂𝑦

)̂𝑥( 𝑦𝑓𝜕
()22
̇̂𝑥
̂𝑥𝜕
باتوجه به ويژگي فلتنس برای سيستم موردنظر ،ميتوان يک سيستم
= ̈̂𝑦

خطي معادل تعريف کرد .متغيرهای سيستم جديد در رابطه ( )23نشان داده
شده است.
𝑇

()23

] 𝑓𝑒𝑟 ̇𝑦 𝑦̇ −

𝑓𝑒𝑟𝑦 𝑦 −

𝜏𝑑) 𝑓𝑒𝑟𝑦 𝑍 = [∫(𝑦 −

̈𝑦 = 𝜈
𝑓𝑒𝑟 ̈𝑦 = 𝑓𝑒𝑟𝜈

سپس ،مشتق ماتريس  Zبهصورت معادله ( )24بيان شده است:
𝐵

𝐴

⏞0 1 0
⏞
0
()24
) 𝑓𝑒𝑟𝜈 𝑍̇ = [0 0 1] 𝑍 + [0] (𝜈 −
0 0 0
1
) 𝑓𝑒𝑟𝜈  (𝜈 −مطابق رابطه ( )25در نظر گرفته شده است:
Journal of Control, Vol. 16, No. 1, Spring 2022
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سيستم تخمينزدهشده بهصورت رابطه ( )14نشان دادهميشود.
()14

()20

𝜕ℎ 𝜕𝑥̂ 𝜕ℎ
×
=
̂𝑝 )𝑥( (𝑔 (𝑥) + 𝑔1
𝜕𝑥̂ 𝜕𝑡 𝜕𝑥̂ 0
))𝑥 + 𝑔2 (𝑥) 𝑑 − 𝐾1 (𝑥̂ −

= ̇̂𝑦
] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

( )10نوشت.

که در مبدل بوست 𝑇] 𝑜𝑣 𝐿𝑖[ = 𝑥 بردار متغيرهای حالت و

()19

مشتق ̂𝑦 برابر رابطه ( )20بهدست ميآيد.

و پارامترهای ناشناخته  pطراحي شدهاست [.]23[ ,]22

()10

)̂𝑥(𝑦̂ = ℎ

67

کنترل بدون سنسور مبتنيبر فلتنس برای مدل بوست
مهسا رحمتي خرمآبادی ،زهره شهرويي ،رقيه گوگساز قوچاني

برای سيستم مورد نظر ،مشتق خروجي فلت انتخابي ̇̂𝑦 را ميتوان

𝑍 𝐾𝜈 − 𝜈𝑟𝑒𝑓 = −

()25

بهصورت تفاضل توان خروجي از توان ورودی در مبدل بوست غيرايدهآل

سپس ،ميتوان نوشت:

بهصورت رابطه ( )35نوشت.

𝑍 𝑞𝑒𝐴 = ̇𝑍

()26

()35

که در آن 𝐾𝐵  𝐴𝑒𝑞 = 𝐴 −است K .بهگونهای انتخاب ميشود که
قانون کنترلي با قطبهای حلقهبسته مطلوب انتخاب شود .قانون کنترلي
بهصورت رابطه ( )27معرفي شده است .ضرايب 𝑎𝑘  𝑘𝑏 ،و 𝑐𝑘 موجود در
اين رابطه ،طبق رابطههای ( )29( ،)28و ( )30بهگونهای طراحي ميشوند
که ديناميک موردنظر را تامين کنند.
()27

𝑣 ̂𝑇 𝑖̂𝐿 −
𝑉 = ̇̂𝑦
𝑃̂𝐼 𝑜̂

مشتق زماني ̇̂𝑦 همانطور که در رابطه ( )22نشان داده شد ،بهصورت
رابطه ( )36نوشته ميشود.
𝑣𝑑 𝐿̂𝑖𝑑
𝑜̂
−
̂𝐼
𝑡𝑑
𝑃 𝑡𝑑

()36

𝑇̂
𝑉 = ̈̂𝑦

در نتيجه ،با توجه به رابطه ( )36و معادالت حالت سيستم( )3و(،))4

)𝑦 𝑦̈ = 𝑦̈ 𝑟𝑒𝑓 + 𝑘𝑎 (𝑦̇ 𝑟𝑒𝑓 − 𝑦̇ ) + 𝑘𝑏 (𝑦𝑟𝑒𝑓 −

ميتوان چرخهوظيفه  dرا از رابطه ( )37بهدستآورد.

𝑡𝑑)𝑦 + 𝑘𝑐 ∫(𝑦𝑟𝑒𝑓 −

𝑝 𝐾𝑎 = 2 ζ 𝜔𝑛 +

()28

̂
𝑉 𝑜𝑣
̂𝑖 ̂𝐼
𝑉 ̂𝑇̇ 𝑖̂𝐿 +
̂( 𝑇̂
𝑉 𝑦̈ +
̂ ̇𝑃̂𝐼 − 𝑇 ) −
) 𝐿 𝑣𝑜 − 𝐼̂𝑃 ( 𝑃 −
𝐿
𝐿
𝐶 𝐶
= 𝑑
𝑉̂ 𝐿̂𝑖 𝑃̂𝐼
𝑇̂ 𝑜𝑣
+
𝐶
𝐿

()37

𝐾𝑏 = 2 ζ 𝜔𝑛 𝑝 + 𝜔𝑛 2

()29

در شكل  ،2بلوک دياگرام کنترلکننده پيشنهادی نشان دادهشدهاست.

𝑝 𝐾𝑐 = 𝜔𝑛 2

()30

 -4نتایج شبيهسازی و آزمایشگاهی
 -3-3پایداری لياپانوف

در اين بخش ،نتايج حاصل از شبيهسازی کنترلکننده پيشنهادی در

برای اثبات پايداری ديناميک مشاهدهگر پيشنهادی ،روش پايداری
لياپانوف بهکار گرفتهميشود .تابع لياپانوف بهصورت رابطه ( )31نشان
دادهميشود.
()31

 -4-1شبيهسازی
سيستم مورد مطالعه در محيط  MATLAB/Simulinkشبيهسازی
شدهاست .چند هدف در اين بخش مورد بررسي قرار گرفته شده است:

که  Pيک ماتريس مثبت معين است.

رديابي ،رگوالسيون ،رفتار سيستم در برابر تغييرات ولتاژ منبع ورودی،

در نتيجه ،معادله لياپانوف بهصورت رابطه ( )32وجود دارد:

مقايسه با يک کنترلکننده کالسيک و آزمايش بيباری.

𝐴𝑒𝑞 𝑇 𝑃 + 𝑃𝐴𝑒𝑞 = −𝑄1

()32

مقدار مرجع ولتاژ خروجي (رديابي) و تغيير بار (رگوالسيون) است.

که در آن  𝑄1ماتريس مثبت معين است.
مشتق زماني تابع لياپانوف طبق رابطه ( )33نوشتهميشود:
()33

) 𝑥𝜉 𝑉̇ = 𝜉𝑥 𝑇 (𝑔1 (𝑥)𝜉𝑝 − 𝐾1
𝑥𝜉 )𝑥( + 𝜉𝑝 𝑇 (𝑔1
𝑍 − 𝑄2 𝜉𝑝 ) − 𝑍 𝑇 𝑄1
𝑇

که در آن ) 𝑝𝐾 𝑔1(𝑥) = (−𝜂1 (𝑥) + 𝐾1و

همچنين ،رفتار سيستم در برابر عدمقطعيت منبع ورودی بررسي شدهاست.
سپس کنترلکننده پيشنهادی با يک کنترلکننده دوحلقه مقايسه ميشود.
در اين کنترلکننده دوحلقه ،روش  PIبرای حلقه داخلي و کنترل انرژی
برای حلقه خارجي بهکار گرفتهميشود .پارامترهای سيستم و پارامترهای
کنترلي بهترتيب در جدول 1و جدول  2آوردهشدهاست.

𝑄2 = 𝐾𝑃 𝑔1 (𝑥) > 0

در نظر گرفتهميشود .در اينصورت رابطه ( )33را ميتوان به فرم سادهتر
بيان کرد (رابطه (.))34
𝑍 𝑉̇ = −𝜉𝑥 𝑇 𝐾1 𝜉𝑥 − 𝜉𝑝 𝑇 𝑄2 𝜉𝑝 − 𝑍 𝑇 𝑄1

در رابطه ( )34باتوجه به اينكه  𝑄1 > 0 ،𝐾1 > 0و  ،𝑄2 > 0مشتق

سيستم
vo

iP

D

IP

K C

L
u

iL

̈𝑦

VT

d
مدو سيون
پهنای باند

()37

̂𝑥

yref_f

()27

vref

yref

فلتنس

iref

̂y
()1 9

𝑇
𝑣
]̂
𝑜

𝐿̂𝑖[

𝑇] 𝑃̂𝐼

𝑇̂
𝑉[

̂p

̂𝑥

iL0

̂)1 4( p
̂p

vo0

مي گر

شكل  :2بلوک دياگرام کنترلکننده پيشنهادی

تابع لياپانوف منفي ميشود .در نتيجه ،سيستم بهطور نمايي پايدار است.

مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401
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()34

هدف ،بررسي رفتار کنترلکننده در دنبالکردن مقادير مرجع ،با تغيير

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

𝑇 1
1
1
𝑍𝑃 𝑇 𝑍 𝜉𝑥 𝜉𝑥 + 𝜉𝑝 𝑇 𝜉𝑝 +
2
2
2

=𝑉

محيط  MATLAB/Simulinkو کار آزمايشگاهي آوردهشدهاست.
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جدول  :1پارامترهای سيستم
پارامتر

توضيح

مقدار

𝑖𝑉

ولتاژ ورودی

𝑉 24

𝐿

سلف

𝐻𝑚 1

𝐶

خازن

1000 µF

𝐿𝑟

مقاومت داخلي سلف

0.76 Ω

𝑠𝑓

فرکانس کليدزني

𝑧𝐻𝑘 40

جريان سلف ،مقدار تخمينزدهشده و مقدار
مرجع آن )(A

(الف)

زمان )(s

جدول  :2پارامترهای کنترلي
پارامتر

مقدار

𝑝1 , 𝑝2

−1.4 × 103 ∓ 𝑗1.4 × 103

𝑄1

] Diag[1 × 102 1 × 104

𝑃

0.059
−50
]
−50.7 7.14 × 104

𝑄2

]Diag[10 10

𝐾1

14000

𝑛𝜔

2000

𝜁

0.7

[

ولتاژ خروجي ،مقدار تخمينزدهشده و مقدار
مرجع آن )(V

(ب)

زمان )(s

شكل  :3رديابي( :الف) جريان سلف ،مقدار تخمينزده شده و مرجع آن
(ب) شكل موج ولتاژ خروجي ،مقدار تخمينزده شده و مرجع آن ،با تغيير ولتاژ

الف) ردیابی
در شكل  ،3شكلموجهای جريان سلف و ولتاژ خروجي برای رديابي

 2ثانيه.
(الف)

مقدار بار  48اهم ثابت در نظر گرفتهشدهاست و مقدار ولتاژ خروجي مرجع
در زمان  2ثانيه به  25ولت باز گردانده ميشود .همانطور که در شكل 3
مشاهده ميشود ،ولتاژ خروجي و مقدار تخمينزدهشده آن و جريان سلف
و مقدار تخمينزدهشده آن مقادير مرجع خود را بهخوبي دنبال ميکنند .با
توجه به شكل ،بديهي است که با تغيير نقطه کار ،مقدار چرخه وظيفه و در

(ب)

ب) رگو سيون
برای بررسي مسئله رگوالسيون ،مقدار ولتاژ خروجي مرجع ثابت است
و مقدار بار در زمان  0/3ثانيه از  48اهم به  24اهم تغيير دادهميشود و سپس
در زمان  0/4ثانيه از  24اهم به  48اهم بازگردانده ميشود .شكل  4نتيجه
حاصل از شبيه سازی پاسخ رگوالسيون را برای ولتاژ خروجي و جريان
سلف نشان ميدهد .در شكل ( 4ب) مالحظه ميشود که در زمانهای
تغيير بار ،ولتاژ خروجي و مقدار تخمينزدهشده آن ،مقداری فروجهش و
جريان سلف ،مقدار تخمينزدهشده و مرجع آن را نشان ميدهد .مشاهده
ميشود که جريان سلف بهخوبي مرجع خود را دنبال ميکند تا ولتاژ
خروجي را بهصورت مطلوب تنظيم کند.

مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401

زمان)(s

شكل  :4رگوالسيون( :الف) جريان سلف ،مقدار تخمينزدهشده و مرجع آن
(ب) شكل موج ولتاژ خروجي ،مقدار تخمينزدهشده و مرجع آن ،با تغيير مقدار
مقاومت با از  48اهم به  24اهم در زمان  0/3ثانيه و از  24اهم به  48اهم در زمان
 0/4ثانيه.
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فراجهش دارند و بعد از آن مرجع خود را دنبال ميکنند .شكل ( 4الف)

ولتاژ خروجي ،مقدار تخمينزدهشده و مقدار
مرجع آن )(V

نتيجه ،ريپل شكل موج جريان تغيير ميکند.

زمان )(s

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

در زمان  1ثانيه از مقدار اوليه  25ولت به  50ولت تغيير دادهميشود و سپس

جريان سلف ،مقدار تخمينزدهشده و مقدار
مرجع آن )(A

ولتاژ خروجي مرجع نشان داده شده است .برای بررسي مسئله رديابي،

خروجي از  25ولت به  50ولت در زمان  1ثانيه و از  50ولت به  25ولت در زمان
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(الف)

ولتاژ
ورودی )(V

پ) رفتار سيستم دربرابر غييرات ولتاژ ورودی
در اين بخش ،رفتار سيستم با تغيير ولتاژ ورودی بررسي شده است .در
شكل ( 5ب) ،ولتاژ ورودی در هر  0/5ثانيه 1 ،ولت افزايش داده شده است

جريان سلف ،مقدار
تخمينزدهشده و مقدار مرجع
آن )(A

و از  25ولت به  29ولت رسيده است .در شكل ( 5الف) ،ولتاژ ورودی در
هر  0/5ثانيه 1 ،ولت کاهش دادهشده و از  24ولت به  19ولت رسيده است.
در هر دوحالت مشاهده ميشود که ولتاژ خروجي و مقدار تخمينزدهشده
آن و همچنين جريان سلف و مقدار تخمينزدهشده آن ،مقادير مرجع خود

ولتاژ خروجي ،مقدار
تخمينزدهشده و مقدار مرجع
آن )(V

را دنبال ميکنند.
ت) مقایسه
در اين بخش ،مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با يک
کنترلکننده کالسيک با ساختار دو حلقه ارائه شده است .در اين
زمان ()s

کنترلکننده دو حلقه ،در حلقه داخلي برای کنترل جريان ،کنترلکننده PI

(ب)

ولتاژ

و در حلقه خارجي برای کنترل ولتاژ ،يک کنترلکننده انرژی بهکار

ورودی )(V

گرفتهشدهاست .در شكل  ،6ولتاژ خروجي برای کنترلکننده پيشنهادی و
کنترلکننده دو حلقه ،نشان داده شده است .اين مقايسه در حالتي انجام
ميشود که ولتاژ خروجي مرجع در مقدار  50ولت ثابت است و مقدار بار

جريان سلف ،مقدار
تخمينزدهشده و مقدار مرجع
آن )(A

در زمان  0/3ثانيه از  48اهم به  24اهم تغيير دادهميشود و در زمان 0/43
ثانيه از  24اهم به  48اهم رسانده ميشود .در زمانهای تغيير بار ،مشاهده
ميشود که کنترلکننده پيشنهادی مقدار فروجهش و فراجهش کمتری
نسبت به کنترلکننده دو حلقه دارد.

ولتاژ خروجي ،مقدار
تخمينزدهشده و مقدار مرجع
آن )(V

بار از مقدار  90اهم به يک مگا اهم در زمان  1/28ثانيه تغيير داده شده
است .مقدار مرجع ولتاژ خروجي در اين آزمايش 150 ،ولت در نظر گرفته
شده است .شكل موجهای جريان عبوری از سلف و مرجع آن ،همچنين
شكل موجهای ولتاژ خروجي ومرجع در شكل  7داده شده است .مشاهده
ميشود که سيستم مورد مطالعه ،پس از اعمال تغييرات بار در شرايط پايدار
باقي ميماند .ولتاژ خروجي هم پس از کمي افزايش به مقدار مرجع خود

زمان ()s

شكل  :5شكل موج ولتاژ خروجي ،مقدار تخمينزدهشده و مرجع آن و شكل
موج جريان سلف ،مقدار تخمينزدهشده و مرجع آن  ،با کاهش پلهای  1ولتي
ولتاژ ورودی از  24ولت به  19ولت (الف) و با افزايش پلهای  1ولتي ولتاژ
ورودی از  24ولت به  29ولت (ب).

در زمان کوتاهي همگرا ميشود.

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

ث) رفتار سيستم در بیباری
در اين بخش ،رفتار سيستم در بيباری بررسي ميشود .مقدار مقاومت

ولتاژ خروجي )(V

شكل  :6شكلموج ولتاژ خروجي با تغيير مقاومت خروجي از  48اهم به 24
اهم و از  24اهم به  48اهم برای کنترلکننده پيشنهادی (آبي) و کنترلکننده
دوحلقه  PIو حلقه انرژی (سبز).
مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401
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شكل  ،9شكل موج جريان سلف و ولتاژ خازن را در حالتي نشان
ميدهد که ولتاژ خروجي مرجع  50ولت ثابت است و مقاوت بار از 48
جريان سلف و مقدار مرجع آن )(A

اهم به  24رساندهميشود و سپس به  48اهم بازگردانده ميشود .شكل ،10
شكل موج جريان سلف و ولتاژ خازن را با تغيير ولتاژ خروجي مرجع از 25
ولت به  50ولت و برعكس نشان ميدهد .در اين حالت مقاومت بار  24اهم
ثابت است .شكل  ،11شكلموج جريان سلف و ولتاژ خازن را در حالت
تغيير ولتاژ ورودی نشان ميدهد .در شكل ( 11ب) ،ولتاژ ورودی در هر
گام  1ولت افزايش پيدا ميکند و در شكل ( 11الف) ،ولتاژ ورودی در هر

)(s

گام  1ولت کاهش پيدا ميکند.
بزرگنمايي جريان سلف و مقدار مرجع
 -1منبع تغذيه DC

 -2اسيلوسكو
 -3مقاومت بار

)(s
(

dSPACE DS1202 -4

 -5درايور و مبدل
 -6رايانه

)

ولتاژ خروجي و مقدار مرجع آن )(V

شكل  :8ميز آزمايشگاهي

)vo (ch 4: 10V/div

)iL (ch 2: 2A/div

( )

شكل  :7شكل موجها در حالت بيباری (الف) :جريان سلف و
مرجع آن( ،ب) :ولتاژ خروجي و مقدار مرجع آن.
شكل  :9شكلموج جريان سلف و ولتاژ خروجي با تغيير مقاومت بار از 48
اهم به  24اهم و برعكس در ولتاژ خروجي مرجع  50ولت.

 -2-4نتایج آزمایشگاهی
جهت اعتبار سنجي کنترلکننده پيشنهادی ،سيستم مورد مطالعه
بهصورت عملي پيادهسازی شدهاست .برای انجام آزمايش ،بهکمک
نرمافزار  Simulink/MATLAB-RTWاين کنترلکننده در دستگاه dSPACE-

)vo (ch 4: 20V/div

)iL (ch 2: 2A/div

 DS12D02پيادهسازی شدهاست .ميزکار آزمايشگاهي در شكل  8نشان
دادهشدهاست .در هر دوره کليدزني  ، 𝑇 = 𝑓1تمام سيگنالهای مورد نياز
𝑠

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

)(s

)vi (ch 3:10V/div

)vi (ch 3: 10V/div

نمونهبرداری شده است .در روش پيشنهادی ،به دو سنسور ولتاژ ورودی 𝑖𝑉

يک سنسور برای ولتاژ خروجي بهکار گرفتهميشود .همه آزمايشهای
عملي بهصورت حلقهبسته انجام شدهاند .پارامترهای بهکار گرفتهشده در

شكل  :10شكلموج جريان سلف و ولتاژ خروجي با تغيير ولتاژ خروجي
مرجع از  25ولت به  50ولت و برعكس در مقاومت بار  24اهم.

کار عملي در جدول  1داده شدهاست.

مجله کنترل ،جلد  ،16شماره  ،1بهار1401
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و جريان خروجي 𝑜𝑖 نياز نيست و تنها يک سنسور برای جريان سلف و
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