
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

های مبتنی بر موتور سازی سیستمدوگوسی برای بهینهکننده درجهکنترل استفاده از

 احتراق داخلی

 

 3ندا پورقنبرکلیبر، 2*زادهپیمان جبرئیل، 1ریحانمهدی اقبال

 مکاترونیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایرانکارشناس ارشد، گروه مهندسی  1
Manshor_ahr@yahoo.com 

 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکاترونیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران 2

P_jabraelzade@iau-ahar-ac.ir 

 3 کارشناس ارشد، گروه مهندسی برق- مخابرات، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران

Nedap84@yahoo.com 

 

 چکیده                

کار، تالش بر های بسیار کاربردی و وسیع و بسیار مشهور مهندسی کنترل است. اساسهکنترل بهینه از رد

ها است به نحوی که مقصد اصلی مسئله کنترل تامین ها و ورودیدار از حالتحداقل کردن تابعی وزن

که یک رویتگر  تر کالمنفیلکه یک فیدبک حالت بهینه است و رگوالتور درجه دو خطی ترکیب گردد. 

  کنترل درجه دو گوسی شود که به نامکننده میحالت تعمیم یافته است، منجر به ایجاد نوعی از کنترل

LQG  کننده این قابلیت را دارد که یک فیدبک حالتی را فقط با در دست شود. این کنترلشناخته می

شود. یم کند، که در نهایت منجر به کمینه شدن یک تابع عملکر ایجادهای آلوده به نویز داشتن خروجی

استفاده  و همچنین تنظیم خروجی برای تعقیب صفر توان برای تعقیب ورودی دلخواهاز این آرایش می

های بهینه در موتورهای مبتنی بر در این مقاله، از کنترلر درجه دو گوسی برای کنترل استراتژی .نمود

شود. ابتدا معادالت موتور توسط روابط ریاضی حاکم بر آن محاسبه خواهد شد. میلی استفاده احتراق داخ

دهند. سپس معادالت مورد بررسی ای از معادالت دیفرانسیل غیرخطی را تشکیل میاین روابط دسته

آید. این برای سیستم بدست می LQGسازی شده و به کمک فضای حالت بدست آمده، کنترل خطی

سازی از منظر کننده در چهار حالت مختلف بر روی سیستم غیرخطی اعمال شده و نتایج شبیهکنترل

بهینه بودن نتایج و منطقی بودن پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. چهار بخش مهم به عنوان کنترل موتور 

اور و کنترل نسبت هوا به سوخت هستند. شامل، کنترل زمان پاشش سوخت، کنترل سرعت، کنترل گشت

سیستم کنترل بهینه برای   LQGدر هر کدام از موارد اشاره شده، سعی شد با استفاده از کنترل کننده 

سازی گردید. نتایج حاصل افزار متلب شبیهردیابی ورودی مرجع طراحی شود. موتور و روابط حاکم در نرم

کننده دهد که با وجود پیچیده بودن مدل غیرخطی موتور، امکان طراحی کنترلسازی نشان میشبیهاز 

LQG  وجود دارد و نه تنها پایداری سیستم تضمین خواهد شد بلکه مواردی نظیر زمان نشست توسط

  کنترل خواهند بود. پارامترهای طراحی قابل
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 مقدمه (1

 افزایش سوخت، کاهش مصرف است، برخوردار خاصی اهمیت از احتراق داخلی موتورهای طراحی در که مسائلی ترینمهم از

 تحت شدیدا   احتراق، فرآیند که است نشان داده تحقیقاتباشد. می احتراق فرآیند در زیست آلودگی محیط کاهش و راندمان

 دستیابی به امکان آن، خواص و جریان از صحیح و درک درست باشد؛ بنابراین می سیلندر داخل سیال میدان جریان تأثیر

داخلی، سه بعدی، در حالت کلی، جریان داخل سیلندر در موتورهای احتراق کند. می فراهم را احتراق فرآیند برای بهینه شرایط

های سرعت، فشار و شدت آشفتگی جریان، الزم است معادالت حاکم بر باشد. برای بررسی جزئیات میدانناپایدار و مغشوش می

جریان، شامل معادالت بقای جرم، مومنتوم، انرژی و آشفتگی حل گردند. از آنجا که این معادالت غیرخطی و وابسته به یکدیگر 

حرکت پیستون، عمال  حل تحلیلی  به لحاظ پیچیدگی شرایط مرزی داخل سیلندر و تغییرات مرز به واسطه باشند وو کوپل می

گیرد        باشد. در نتیجه برای حل تحلیلی این معادالت، روشهای عددی مورد استفاده قرار میاین معادالت بسیار مشکل می

(Andreas and Harald, 2012.)  توسط کارخانه فولکس 1691الکترونیکی برای اولین بار در سال سیستمهای کنترل-

ها نیز یک نوع دیگر از این کنترلرها توسط کارخانه بوش تولید شد. به تدریج این سیستم 1691واگن بکار گرفته شد. در سال 

ها روی خودروهای تولیدی های کنترل و تخمین به کمک ریزپردازندهترین تئوریپیشرفته 61کاملتر شده تا جائیکه در دهه 

گیری بار و دور موتور، زاویه دریچه توانند از سنسورهای اندازهنصب گردید. برحسب پیچیدگی کنترلر، سیگنالهای ورودی می

های کن موتور، درجه حرارت هوای ورودی به موتور و سنسور اکسیژن تامین شوند. کنترلرها ورودیگاز، درجه حرارت خنک

توانند میزان پاشش سوخت، زاویه اوانس جرقه، زاویه دریچه گاز و صدای ها مینمایند. این ورودیر را تنظیم میمختلف به موتو

بسته به اینکه استراتژی کنترل چگونه تعریف شده (. Takiyama and Morita, 1999)گازهای برگشتی به موتور باشند

ترکیبی کنترل گردند. استراتژی کنترل نیز با پیشرفت تحقیقات و نیز توانند به صورت جداگانه یا های موتور میباشد، ورودی

های ارائه شده از های جدید کنترل در صنایع خودروسازی، مدلکند. همگام با بکارگیری تئوریتحوالت جهانی تغییر می

همراه با سعی و خطا های کنترلی به صورت موثرتر و فرآیندهای مختلف موتور و اجزای آن کاملتر گردید تا الگوریتم

پذیری و راحتی سفر مناسبی خودروهایی که عالوه بر رعایت نمودن استانداردهای آلودگی، دارای مصرف سوخت پایین و رانش

(. and Guzzella, 2001 fiffner)باشند، توجه مهندسین خودرو و از آن جمله مهندسین کنترل را به خود جلب نمود

نشان داده شده  1شکل  در بر اساس حرکت رفت و برگشتی پیستون درون سیلندر، ساخته شد که اولین موتور احتراق داخلی

لنگ به محور است. پیستون درون سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام داده، قدرت را از طریق دسته شاتون و مکانیزم میل

اپ استفاده شده است. اجزا اصلی یک موتور کند. جهت کنترل گازهای ورودی به و خروجی از موتور از سوپراننده منتقل می

     تاکنون ثابت باقی مانده است 1111لنگ و دسته شاتون از اواخر سال ها، میلرفت و برگشتی، شامل بلوک، پیستون، سوپاپ

(Hongsheng et al, 2008.) 

 

 ( نمایی از موتور احتراق داخلی 1شکل 
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چگونگی کارکرد و طریقه پاشش سوخت، انواع مختلفی از موتورهای احتراق داخلی نظر بندی و از نقطهبا توجه به تقسیم

تراکمی، موتورهای احتراقموتورهای پاششی ،ایمخلوط احتراق جرقهتوان موتورهای پیشاند که میطراحی و ساخته شده

 Hongsheng et ) نام بردای دوار و موتوره ای، موتورهای نامتناجسچندمنطقهموتورهای پاشش ،تراکمیاحتراقمخلوطپیش

al, 2008). بندیطبقه دسته کلی شش به توانمی را شوندمی استفاده داخلی احتراق موتورهای در که کنترلی هایسیستم 

 خروجی هایآالینده میزان بر تأثیر مستقیمی سوخت به هوا نسبت پردازد.سوخت می به هوا نسبت کنترل به اول دسته .کرد

 توانمی سوخت به هوا نسبت کنترل با طرفی از. است آن موثر قدرت و موتور عملکرد روی نسبت این همچنین دارد. موتور از

 که پردازدمی داخلی احتراق موتورهای در کوبش کنترل به کنترلی هایدوم سیستم دسته بخشید. بهبود را سوخت اقتصاد

کنترل  به چهارم دسته پردازدمی باریبی سرعت کنترل به سوم دسته.گذاردمی تأثیر موتور و عملکرد سالمت روی مستقیما  

 این تمامی پردازند درسوخت می پاشش زمان کنترل به ششم دسته و جرقه زمان کنترل به پنجم دسته موتور، گشتاور

 احتراق زمان کنترل و سوخت و هوا مخلوط و کنترل سوخت کنترل هوا، کنترل صورت چهار به کنترل کنترلی، سیستمهای

 (.Sharma et al, 2009)دارد تحقق امکان
 

 مروری بر پیشینه تحقیق (2

شدند. عموما  به صورت مدار باز و بطور مستقیم روی موتور ازمایش و بکارگیری می 91های کنترلی ارائه شده در دهه الگوریتم

(Guzzella and Onder, 2009) های موتور نظیر میزان سعی کردند تا ورودی ریزی دینامیکیبا بکارگیری روش برنامه

یابی به کمترین مصرف سوخت با در نظر گرفتن سوخت تزریقی، درصد گازهای برگشتی و زاویه آوانس جرقه را به منظور دست

موتور در سازی عالوه بر نیاز به آزمایشات فراوان، فقط قادر به کنترل ها طراحی نمایند. این روش بهینهمیزان مجاز آالینده

ها به مشکل جدی تبدیل شده است، خودروها اغلب در حالت باشد در حالیکه در شهرها که میزان آالیندهشرایط پایدار می

باشند. منظور از کارکرد گذرا وضعیتی است که در اثر باز و بسته شدن سیریع دریچه گاز یا بار اعمال شده به کارکرد گذرا می

-دهد و باعث تغییر سریع پارمترهای موتور نظیر نسبت سوخت هوا به سوخت و دور موتور میمی ای رخموتور به صورت لحظه

شود. منظور از شرایط پایدار نیز وضعیتی است که در آن کمیتهای مختلف موتور نظیر دور، بار و ... تقریبا  ثابت)یا دارای 

-های گوناگون بهینهها با استفاده از روشو آزمایشباشد. تالشهای دیگری در راستای کاهش محاسبات نوسانات کوچک(می

شد های ذکر شده موتور به عنوان یک سیستم ریاضی در نظر گرفته میدر تمام الگوریتم .انجام گرفتای دیگر در مقالهسازی 

شدند. بکار گرفته میسازی برای تولید جداول کنترلی های بهینهگیری خروجی الگوریتمهای مختلف و اندازهدیوکه با اعمال ور

های فیزیکی های کنترلی کارآتر احساس گردید، مدلبتدریج که نیاز به داشتن یک مدل مناسب برای اعمال الگوریتم

ها نیز برای . البته این مدل(Nicolao et al, 1996)فریندهای حاکم بر موتور احتراق داخلی نیز رشد و توسعه یافتند

ها از فرایندهای گوناگون انداز بسیار خوبی که این مدلانجام آزمایشات متعدد داشتند اما بدلیل چشمشناسایی پارامترها نیاز به 

دادند و نیز قابلیت انعطاف و آزمایش مدل در شرایط مختلف و در زمان کوتاه مورد موتور در اختیار مهندسین کنترل قرار می

های دینامیکی کردند اما بتدریج مدلیط پایدار حاکم بر موتور را بیان میهای فیزیکی در ابتدا فقط شراتوجه قرار گرفتند. مدل

های نسبتا  کامل و جامعی از تمامی فرآیندهای حاکم بر مدل 61سازی حالت گذرا معرفی شدند. در اوایل دهه نیز برای شبیه

ز سیستم مدیریت موتور مبتنی بر موتور اولین کاری که در زمینه استفاده ا(. and Bhatti, 2012  Yar)موتورها ارائه شدند

ای به معرفی این سیستم مدیریتی تحت مقاله 1661باشد که در سال می 1احتراق انجام شده است، مربوط به شرکت بوش

خلی پرداخته است. شرکت بوش استفاده از این سیستم مدیریتی را با توجه به اجدید و پیشرفته در موتورهای احتراق د

در نسل جدید از  1669دهد، از سال کنندگان قرار میکه این سیستم در اختیار سازندگان خودرو و مصرف هاییقابلیت

های مختلف این سیستم جدید در مدیریت موتور ارایه شده است و موتورهای تولیدی خود آغاز کرده است. در این مقاله جنبه

                                                           
1Bosch  
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های مدیریتی مورد نیاز برای ایجاد این سیستم مدوالر و یستمها و اصول به کار رفته در تدوین زیر سبه شرح استراتژی

سازی این سیستم پذیر در مدیریت موتور پرداخته شده است و یک توصیف کلی از ساختار نرم افزاری که باید در پیادهانعطاف

ه صورت کیفی توصیف شده است ها بیشتر ببر روی موتور احتراق داخلی به کار گرفته شود، ارایه شده است البته این استراتژی

. در نهایت به انواع مختلف از (Hongsheng et al, 2008)سازی عددی در این مقاله انجام نگرفته استو مدلسازی و شبیه

های مدیریت موتور که پیکربندی آنها بر اساس استفاده از سیستم کنترل مبتنی بر متمرکزسازی گشتاور است، اشاره سیستم

انجام گرفته است، نحوه استفاده از این نوع  1666عالیت دیگری که از طرف محققان این شرکت در سال شده است. در ف

ها بر بیان شده و نحوه انجام کالیبراسیون این نوع سیستممستقیم های جدید مدیریتی برای موتورهای بنزینی پاششسیستم

 انجام کالیبراسیون و بهبود کیفیت کالیبراسیون توضیح داده شده استبا هدف کاهش زمان  "طراحی آزمایشات"اساس 

(Takiyama, 1999)های مختلف . در فعالیت دیگری که در شرکت بوش انجام گرفته است، نحوه ارتباط بین زیرسیستم

و تبدیل گشتاور  های گشتاورخودرو و سیستم موتور تحلیل و بررسی شده و استراتژیهای جدیدی برای متمرکزسازی درخواست

در این مقاله ساختار . ای شده استنهایی مطلوب به مقادیر مرجع متغیرهای کنترل در سیستم مدیریت موتور با اشتعال جرقه

سازی این سازی و پیادهکنترل موتور مبتنی بر گشتاور ارایه شده )شبیه کاری که در شرکت بوش انجام شده( و نتایج شبیه

ها و سازیی یک موتور خاص نشان داده شده است. در واقع در این مقاله به جزئیات بیشتری از مدلسیستم مدیریتی بر رو

 (.Sharma el al, 2009)های مدیریتی اشاره شده استهای کنترلی بکار رفته در این نوع سیستمالگوریتم

 

 روش پیشنهادی (3

مهندسی کنترل است. اساس کار تالش بر حداقل کردن تابعی های بسیار کاربردی و وسیع و بسیار مشهور کنترل بهینه از رده

نمایش ساختار سیستم بهینه  2ها است به نحوی که مقصد اصلی مسئله کنترل تامین گردد. شکل ها و ورودیدار از حالتوزن

 دهد.رگوالتوری را نشان می

 

 آرایش کلی کنترل بهینه  (2شکل 

 . خواهد بود 1 رابطهمدل فضای حالت این سیستم به شرح 

 

1)             

 که شامل دو نوع خروجی مجزا است :

)گیری شده های اندازهالف : خروجی ) ky t  باشند.گیری شده و مهیا برای استفاده در کنترل میهای اندازهکه سیگنال 

x Ax Bu

y Cx

z Gx Hu
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)های کنترلی ب: خروجی ) lz t  باشند. هایی هستند که مطلوب ما برای کنترل میکه سیگنال 

که تابعی زیر را کمینه  کردرا به نحوی پیدا  C(s)ماتریس کنترل کنیم که میتعریف  یصورت را بهمسئله کنترل ردیاب بهینه 

 کند :

𝐽𝐿𝑄𝑅 ≔ ∫ ∥ 𝑧(𝑡) ∥2+ 𝜌 ∥ 𝑢(𝑡) ∥2 𝑑𝑡
∞

0
                                                                                              2)  

∫یک ثابت مثبت است. ترم  ρکه در آن  ∥ 𝑧(𝑡) ∥2
∞

0
نشان دهنده انرژی سیگنال خروجی کنترل شونده است . همچنین   

∫ترم  ∥ 𝑢(𝑡) ∥2
∞

0
ای هستیم کنندهدهد. در واقع ما در کنترل بهینه دنبال کنترلانرژی سیگنال ورودی کنترل را نشان می 

ای که وجود دارد این است که کمینه کردن انرژی ورودی کنترل که هر دو میزان انرژی موجود را کمینه کند. در واقع مسئله

تر کردن سیگنال خروجی کنترل شونده نیاز به ورودی بزرگ کوچک طبیعتاٌگردد و منجر به بزرگ شدن سیگنال خروجی می

-سبب می 𝜌دو هدف. در واقع بزرگی مقدار شود که عبارت است از ایجاد تعادل میان ایناینجا مشخص می 𝜌دارد. نقش ثابت 

باعث کم کردن مقدار سیگنال  𝜌تا سیگنال کنترل کوچک بماند ولو به قیمت خروجی بزرگ و کوچک بودن مقدار  شود

کنند و آن عبارت تر تعریف میله کنترل بهینه را جامعدر بسیاری از مسئ خروجی می شود ولو به قیمت افزایش هزینه ورودی.

 ای که تابعی زیر را کمینه نماید :کنندهاست از پیدا کردن کنترل

𝐽𝐿𝑄𝑅 ≔ ∫ 𝑧(𝑡)′𝑄𝑧(𝑡) + 𝜌𝑢′(𝑡)𝑅𝑢(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 3                          )                                                       

 نیز ماتریسی مثبت معین و متقارن خواهد بود. ثابت   𝑅ماتریسیک ماتریس مثبت معین متقارن است.  𝑄که در آن ماتریس 

𝜌 که یک  2ترکیب رگوالتور درجه دو خطی. دهدرا نشان می سیستم کنترلی درجه دو گوسی 3شکل . نیز مانند قبل است

شود کننده میمنجر به ایجاد نوعی از کنترل (و فیلتر کالمن )که یک رویتگر حالت تعمیم یافته است فیدبک حالت بهینه است

کننده این قابلیت را دارد که یک فیدبک حالتی را فقط با در شود. این کنترلشناخته می 3کنترل درجه دو گوسی که به نام

شود. از این آرایش می 4هایت منجر به کمینه شدن یک تابع عملکردکند، که در نهای آلوده به نویز ایجاد دست داشتن خروجی

لذا ما  .استفاده نمود دو گوسیکنترل درجه و همچنین تنظیم خروجی برای تعقیب صفر 5توان برای تعقیب ورودی دلخواهمی

استفاده  ر احتراق داخلیهای مبتنی بر موتوسازی سیستمبهینهکننده در کنترل و در این پژوهش قصد داریم از این کنترل

 نمائیم. 

                                                           
2 Linear Quadratic Regulator  
3 Linear Quadratic Gaussian  
4 Performance Index  
5 LQG Tracker  
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 𝐿𝑄𝐺شمای کلی کنترل کننده  (3شکل

 

 معادالت موتور (3-1-1

. مدل این سیستم گیریمدر نظر میه همراه چندراهه ورودی و خروجی را بسیلندر  چهارمعادالت یک موتور احتراق داخلی با 

 نشان داده شده است. 4شکل در 

 

 ( مدل موتور احتراق داخلی4شکل 

تشکیل شود. با توجه به تغییرات بسیار کم دما  �̇�𝑒𝑚و  �̇�𝑖𝑚سازی جریان هوا، کافی است دو معادله دیفرانسیل برای برای مدل

-نشان می 𝑇𝑒𝑚,𝑜و  𝑇𝑖𝑚,𝑜را با مقادیر حالت ماندگارشان جایگزین نمود که آنها را به ترتیب با  𝑇𝑒𝑚و  𝑇𝑖𝑚توان مقادیر می

باشد را دنبال نماییم به یک معادله دیفرانسیل برای برای این که خروجی سیستم که همان سرعت موتور می دهیم. همچنین

𝜔
𝑒

 (.Nicolao et al, 1999)دهندترین روابط برای موتور را تشکیل مینیاز داریم. در نتیجه معادالت زیر ابتدایی 

{
  
 

  
 �̇�𝑖𝑚 =

𝑘𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜
𝑉𝑖𝑚

(�̇�𝑖𝑚𝑖𝑛
− �̇�𝑖𝑚𝑜𝑢𝑡

)

�̇�𝑒𝑚 =
𝑘𝑅𝑇𝑒𝑚,𝑜
𝑉𝑖𝑚

(�̇�𝑒𝑚𝑖𝑛
− �̇�𝑒𝑚𝑜𝑢𝑡

)

�̇�𝑒 =
1

𝐽𝑒
(𝜏𝑒 − 𝜏𝑙)

 

4) 

𝜏پارامتر 
𝑒

𝜏گشتاور موتور و  
𝑙

]باشد که مقداری برابر با ثابت گاز می Rحجم حفره و  𝑉باشد. گشتاور بار می 
𝐽

𝐾𝑔𝐾
]2.682 

𝜏باشد و همچنین لختی موتور می 𝐽𝑒اشد. بدر فشار موتور می184نمایش داده شده است که برابر 𝑘دارد. نرخ گرما با مقدار 
𝑙

را  
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سازی موتور از روش مقدار میانگین استفاده شده است. در نتیجه رابطه به منظور مدل توان به عنوان اغتشاش در نظر گرفت.می

 جریان در ورودی چندراهه عبارت است از:

𝑚𝑖𝑚𝑖𝑛
= 𝐴𝑒𝑓𝑓(𝛼)

𝑃𝑎𝑚𝑏

√𝑅𝑇𝑎𝑚𝑏
Ψ(

𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
)  Ψ (

𝑃𝑖𝑚
𝑃𝑎𝑚𝑏

) 5                                                                              )  

   𝐴𝑒𝑓𝑓(𝛼) = 𝐶𝑑𝑡ℎ𝐴(𝛼) = 𝐶𝑑𝑡ℎ𝐴𝑡ℎ (1 −
cos(𝛼+𝛼𝑐𝑙)

cos(𝛼𝑐𝑙)
)   6 )                                                              

     

{
 
 

 
 

√𝑘 (
2

𝑘+1
)

𝑘+1

𝑘−1
,
𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
≤ (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1

(
𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
)

1

𝑘√ 2𝑘

𝑘−1
[1 − (

𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
)

𝑘−1

𝑘
] , 1 ≥

𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
> (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1

7)                                                     

      

Ψ(
𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
) ≈ √𝑘 (

2

𝑘+1
)

𝑘+1

𝑘−1
(1 − exp (9

𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
− 9))     8  )                                                             

       

زاویه دریچه ورودی و   𝛼ضریب دشارژ دریچه گاز،  𝐶𝑑𝑡ℎفشار چندراهه ورودی است.  𝑃𝑖𝑚فشار محیط و  𝑃𝑎𝑚𝑏در روابط باال 

𝛼
𝑐𝑙

اشاره شده است، مساحت موثر دریچه یا همان  (6)همانطور که در رابطه  زاویه دریچه ورودی در موقعیت بسته خواهد بود. 

𝐴𝑒𝑓𝑓(𝛼)  تابعی از زاویه گشایش دریچه𝛼 های آزمایش این تابع را تخمین زد. در اینجا از توان با کمک دادهخواهد بود. می

ن در اختالف فشارهای باال به شرایط نیز با توجه به این که جریا Ψ( برای آن استفاده شده است. تابع غیرخطی 7)رابطه 

ای در کنترل موتور ای است و از آنجا که بهتر است از توابع یک ضابطهرسد استفاده شده است. این تابع دو ضابطهمی 6سونیک

م تا رابطه ( بیان شده است. در مرحله بعد نیاز داری2) ایم که در رابطهاستفاده شود، این تابع را با یک تابع توانی تخمین زده

 گردد.بیان می 2رابطه به صورت  معادلهجریان خروجی چندراهه ورودی را بیابیم. این 

 

�̇�𝑖𝑚𝑜𝑢𝑡
= 𝜂𝑣𝑜𝑙(𝑃𝑖𝑚, 𝜔𝑒 , 𝛾)

𝑃𝑖𝑚𝑉𝑑

𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜

𝜔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑙

2𝜋𝑛𝑟
      (2  )                                                                        

تعداد  𝑛𝑐𝑦𝑙حجم سیلندر،  𝑉𝑑در نظر گرفت.  𝜂𝑣𝑜𝑙توان به صورت یک پمپ با بازده دارد که موتور را میرابطه بیان میاین 

𝜔بازده حجمی برای موتور خواهد بود.  𝜂𝑣𝑜𝑙تعداد دور در هر چرخه و  𝑛𝑟سیلندرها، 
𝑒

نیز سرعت موتور با واحد رادیان بر ثانیه  

باشد که چه حجمی از سیلندر با هوا پر شده است. این مقدار بازده حجمی موتور است و بیان کننده این می 𝜂𝑣𝑜𝑙 باشد.می

باشد و به پارامترهای متعددی نظیر نسبت هوا به سوخت، سرعت موتور، فشار چندراهه می .48تا  484معموال عددی بین 

ها مدلسازی سیلندر در . یکی از این راه[3]ل نمودن این پارامتر وجود داردهای متفاوتی برای مدورودی و ... بستگی دارد. راه

( و میزان بازده 𝛾ای بین میزان بازشدگی شیر )ابطهتوان رهای آزمایش میباشد که سپس با کمک دادهشرایط مختلف می

 بدست آورد:

𝜂𝑣𝑜𝑙 = −0.00038571𝛾
2 − 0.015357𝛾 + 0.67571     14)                                                           

                                                           
6 sonic 
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های به کمک داده 2های واقعی مدل موتور بدست آمده است و سپس تقریب تابع درجه به کمک داده 2این رابطه درجه 

𝜏گشتاور تولید شده توسط موتور آزمایش بدست آمده است. 
𝑒

 تابعی از متغیرهای بسیار خواهد بود. خواهیم داشت: 

 

𝜏
𝑒
𝜔𝑒 = 𝜂𝑖�̇�𝑓𝐻𝑙 −

𝑛𝑐𝑦𝑙𝑉𝑑𝜔𝑒

2𝜋𝑛𝑟
(𝑝𝑚𝑒𝑝 + 𝑓𝑚𝑒𝑝)   11 )                                                                

�̇�𝑓 =
�̇�𝑒𝑚𝑖𝑛

𝜆(
𝐴

𝐹
)
𝑠

 

𝜂𝑖 = 𝜂𝑖 (𝜔𝑒 ,
𝑃𝑖𝑚
𝑃𝑎𝑚𝑏

, 𝜆, 𝜁) 

𝑝𝑚𝑒𝑝 = 𝑃𝑒𝑚 − 𝑃𝑖𝑚 

𝑓𝑚𝑒𝑝 = 𝑐𝑓𝑚𝑒𝑝 + 𝑟𝑓𝑚𝑒𝑝 + 𝑣𝑓𝑚𝑒𝑝 + 𝑎𝑓𝑚𝑒𝑝 

𝐻𝑙(𝑀𝐽جرم سوخت مصرفی در هر چرخه با ارزش گرمایی  𝑚𝑓در اینجا،  

𝐾𝑔
𝜂باشد. بازده موتور یا همان برای بنزین( می 44 

𝑖
 

𝜔خود تابعی از چندین پارامتر خواهد بود که عبارتند از سرعت موتور 
𝑒

𝑃𝑖𝑚، نسبت فشار ورودی 

𝑃𝑎𝑚𝑏
، نسبت متعادل شده هوا به 

در  .باشدبیانگر میانگی فشار موثر اصطکاک می 𝑓𝑚𝑒𝑝بیانگر میانگین فشار موثر پمپ شده و  𝜁 .𝑝𝑚𝑒𝑝و زاویه جرقه  𝜆سوخت 

 خواهد بود. 12رابطه نتیجه رابطه گشتاور به صورت 

𝜏
𝑒
= 𝜂𝑖(∙)

�̇�𝑒𝑚𝑖𝑛

𝜆(
𝐴

𝐹
)
𝑠

𝐻𝑙

𝜔𝑒
−
𝑛𝑐𝑦𝑙𝑉𝑑

2𝜋𝑛𝑟
(𝑃𝑒𝑚 − 𝑃𝑖𝑚 + 𝑓𝑚𝑒𝑝) 12                     )                                               

 مدل غیرخطی موتور (3-1-2

kتوان مدل غیرخطی موتور را استخراج نمود. با در نظرگرفتن قبل میهای با توجه به روابط بدست آمده در قسمت = و  1.4

nrمقدار  =  .آیدبدست می 13رابطه ، معادالت دیفرانسیل موتور به صورت 2

 

{
 
 
 

 
 
 �̇�𝑖𝑚 =

𝑘𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜

𝑉𝑖𝑚
(𝐶𝑑𝑡ℎ𝐴𝑡ℎ (1 −

𝑐𝑜𝑠(𝛼+𝛼𝑐𝑙)

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑐𝑙)
)

𝑃𝑎𝑚𝑏

√𝑅𝑇𝑎𝑚𝑏
0.685(1 − 𝑒𝑥𝑝 (9

𝑃𝑖𝑚

𝑃𝑎𝑚𝑏
− 9)) − 𝜂𝑣𝑜𝑙(𝛾)

𝑃𝑖𝑚𝑉𝑑

𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜

𝜔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑙

4𝜋
)

�̇�𝑒𝑚 =
𝑘𝑅𝑇𝑒𝑚,𝑜

𝑉𝑖𝑚
(𝜂𝑣𝑜𝑙(𝛾)

𝑃𝑖𝑚𝑉𝑑

𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜

𝜔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑙

4𝜋
(1 +

1

𝜆(
𝐴

𝐹
)
𝑠

) − 𝐶𝑑𝑒𝑥ℎ𝐴𝑒𝑥ℎ
𝑃𝑒𝑚

√𝑅𝑇𝑒𝑚,𝑜
0.685 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (9

𝑃𝑎𝑚𝑏

𝑃𝑒𝑚
− 9)))

�̇�𝑒 =
1

𝐽𝑒
(𝜂𝑖(𝑃𝑖𝑚, 𝜔𝑒)

1

𝜆(
𝐴

𝐹
)
𝑠

𝐻𝑙

𝜔𝑒
{𝜂𝑣𝑜𝑙(𝛾)

𝑃𝑖𝑚𝑉𝑑

𝑅𝑇𝑖𝑚,𝑜

𝜔𝑒𝑛𝑐𝑦𝑙

4𝜋
(1 +

1

𝜆(
𝐴

𝐹
)
𝑠

)} −
𝑛𝑐𝑦𝑙𝑉𝑑

4𝜋
(𝑃𝑒𝑚 − 𝑃𝑖𝑚 + 𝑓𝑚𝑒𝑝) − 𝜏𝑙)

13)                                                                                                 

گیریم. خروجی نیز در نظر می γو میزان بازشدگی شیر αزاویه گشایش دریچه  ،های سیستم راورودی اصطکاک در روابط

ωسرعت موتور 
e

در نتیجه  پذیردصورت باید کننده بهینه برای مدل خطی طراحی کنترل بر حسب رادیان بر ثانیه خواهد بود. 

همچنین انتخاب ورودی و سایر مقادیر و نیاز داریم تا مدل را در نقطه کار مطلوب خطی نماییم. بدین منظور نقطه کار 

 با جاگذاری مقادیر نقطه کار سیستم خطی به صورت زیر بدست خواهد آمد: گردد.انتخاب می 1طبق جدول  لتمتغیرهای حا

 
�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝐵𝑑𝑑, 𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 
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𝐴 = [
−8.9232 0 −2808.6
19.3951 −2336.1 6174.9
0.02 −0.0021 0.5782

] , 𝐵 = [
4.7732 ∙ 106 7512.7

0 −16517
0 −16.1714

] , 𝐶 = [0 0 1 ], 𝐷 = [0 0],

𝐵𝑑 = [
0
0

−6.6667
] 14)                                                                                                              

                    

 مقادیر متغیرهای حالت، ورودی و اغتشاش در نقطه کار (1ول جد

 واحد مقدار متغیر

𝑃𝑖𝑚,𝑜 26264 Pa 

𝑃𝑒𝑚,𝑜 101633 Pa 

𝜔
𝑒,𝑜

 1606 rpm 

𝛼
𝑜
 5 ° 

𝛾
𝑜
 ° ° 

𝜏
𝑙,𝑜

 50 Nm 

 
 

 بدست آمده تحلیل نتایج (4

نماییم تا بتوانیم تفاوت دو سیستم را بررسی کنیم. همانطور که اشاره شد ابتدا سیستم خطی و غیرخطی را با هم مقایسه می

سازی در نقاط شبیه سه معادله دیفرانسیل غیرخطی است لذا با باشد و سیستم غیرخطی نیز دارایمی سهخطی مرتبه سیستم

 آورده شده است.  7و  6، 5 هایشکل بدست آمده در از بخش به ترتیب درکار انجام شده نتایج 

 

 

𝜸و  7به  5از  𝜶( سرعت در صورت تغییر مقدار 5شکل  = 𝟎 
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𝛄و  3به  5از  𝛂سرعت در صورت تغییر مقدار  (6شکل  = 𝟎 

 

𝜶و  20به  0از  𝜸( سرعت در صورت تغییر مقدار 7شکل  = 𝟓 
 

ای با سیستم غیرخطی دارد. اما در نهایت پس از خطی شده در ابتدا تفاوت قابل مالحظهشود که رفتار سیستممشاهده می

و حوش نقطه کار  تر شده است. همچنین باید در نظر داشت که رفتار سیستم خطی تنها در حولهمگرایی سیستم تفاوت کم

نسبت  های باالتر دو سیستم رفتار یکسانی از خود نشان نخواهند داد.باید با سیستم غیرخطی یکسان باشد و به ازای تفاوت

متعادل شده هوا به سوخت باید در شرایط مختلف در مقدار واحد یک ثابت بماند. بدین منظور سیستم کنترلی برای کنترل 

خطی شده، سیستم شود. این طراحی بدین صورت است که ابتدا برای سیستمرت بهینه طراحی مینسبت هوا به سوخت به صو

نرخ  λکنیم. توجه شود که برای کنترل خروجی گردد و سپس آن را به سیستم غیر خطی اعمال میکنترلی طراحی می

 طراحی به صورت زیر داریم: با انتخاب پارامترهای شود.سوخت ورودی به عنوان متغیر کنترلی به کار گرفته می

 

𝑄 =

[
 
 
 
 
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 100]

 
 
 
 

, 𝑅 = 1000   15)                                                                            

مشتق ورودی تغییرات بیشتری خواهد داشت و از آنجایی که  𝑅زیاد انتخاب شده است زیرا با انتخاب مقدار کم برای  𝑅مقدار 

شود که تغییرات خروجی نوسانی مقدار ورودی بر روی متغیر حالت چهارم و در نتیجه خروجی تاثیر باالیی دارد، موجب می

  LQGکننده کنترل شود.طراحی می λبرای کنترل   LQGایم. سیستم کنترلی را زیاد انتخاب نموده 𝑅گردد. در نتیجه مقدار 
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نشان داده  .کننده در شکل برای این کنترل λشود. نتایج تغییرات میزان پس از طراحی بر روی سیستم خطی آزمایش می

 به مقدار یک همگرا شده است. λثانیه،  485شود که در مدت زمان اندکی در حدود شده است. مشاهده می

 

 

 نسبت هوا به سوخت LQG( پاسخ سیستم خطی به کنترل کننده 8شکل 

شود که پس از مدت زمان نشان داده شده است. مشاهده می 2طراحی شده در شکل   LQGورودی کنترلی برای سیستم 

 اندکی، سیستم به مقدار ثابت ورودی همگرا شده است.

 

 در کنترل نسبت هوا به سوخت سیستم خطی LQG( ورودی کنترلی 9شکل 

ایم. نتایج کننده طراحی شده را بر روی سیستم غیرخطی آزمایش نمودهپس از بررسی نتایج بر روی سیستم خطی، کنترل

شود نسبت به سیستم خطی زمان نشست نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 14شکل  تغییرات خروجی در

تغییر داده و نتیجه  74به مقدار  54، مقدار گشتاور بار را از مقدار 6ه بدیهی خواهد بود. همچنین در ثانیه تری داریم کطوالنی

 به مقدار نقطه کار یا همان یک بازگشته است. λشود که در مدت زمان اندکی مقدار ایم. مشاهده میآن را بررسی نموده
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 نسبت هوا به سوخت LQGپاسخ سیستم غیر خطی به کنترل کننده ( 10شکل 
 

دهد که در مدت زمان کوتاهی، ورودی که باشد، نشان میکه ورودی کنترلی در حالت سیستم غیرخطی می 11ی شکل بررس

)به علت تغییرات گشتاور  6همان نرخ سوخت ورودی است به مقدار ثابتی همگرا شده است. همچنین تغییرات ورودی در ثانیه 

 بار( قابل توجه است.

 

 در کنترل نسبت هوا به سوخت سیستم غیر خطی LQGورودی کنترلی  ( 11شکل 
 

پیش از ای برای پاشش سوخت وجود دارد. این پارامتر که بر حسب زاویه لنگدر شرایط مختلف کارکرد موتور، زمان بهینه

𝜉شود تابعی از شرایط کاری موتور نظیر سرعت و فشار چند راهه ورودی است و با مرگ باال تعریف می
0
(𝑁, 𝑃1)   نشان داده

دهد افت بازده به ها نشان میشود. آزمایشباعث افت بازده می 𝑀𝐵𝑇شود. کاهش و یا افزایش زاویه شروع پاشش از مقدار می

 :[13]باشدصورت تابعی درجه دو می

𝜆
𝜉
= 1 − 𝑘 (𝜉 − 𝜉

0
(𝑁, 𝑃1))

2
  (16 )                                                                                         

را به عنوان ورودی کنترلی برای کنترل سرعت در نظر گرفت. در نتیجه یک ورودی کنترلی به  ξتوان زاویه پاشش سوخت می

-آل فرض میتوان از آن برای کنترل گشتاور و یا سرعت استفاده نمود. در شرایط ایدهو می شودسیستم خطی شده افزوده می

کند و توجه خود را بر روی کنترل توسط دو ورودی دیگر)زاویه پاشش و کنیم موتور در شرایط بهینه حداکثر بازده کار می

 . تغییرات زمان پاشش سوخت دروبر روی سیستم غیرخطی اعمال شده   LQGکننده کنترل. نماییمزاویه گشایش( متمرکز می
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بوده و سپس کم  𝑀𝐵𝑇شود، در ابتدا زاویه پاشش بیشتر از مقدار نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می 12شکل 

 است. 𝑀𝐵𝑇شده و روند آرامی را در پیش گرفته است که در حول و حوش مقدار 

 

 LQG( تغییرات زاویه پاشش برای سیستم غیر خطی با کنترل کننده 12 شکل

شود که در مدت زمان اندکی سیستم ورودی مرجع را دنبال نشان داده شده است. مشاهده می 13شکل  تغییرات سرعت در

شود که ست. مشاهده میمتر کاهش یافته انیوتن 44به  54مقدار گشتاور بار از  6نموده است. برای بررسی بیشتر، در ثانیه 

 سرعت به صورت مالیم به مقدار مرجع نزدیک شده است.

 

 

 6تغییرات سرعت در سیستم غیر خطی، اعمال اغتشاش در لحظه  ( 13شکل 

 

برای کنترل سرعت موتور و ردیابی حالت مرجع، نیاز داریم که کنترل بهینه را بر روی سیستم خطی اعمال نموده و نتایج را 

 سیستم غیرخطی موتور اعمال نماییم. بدین منظور با انتخاب پارامترهای طراحی به شکل زیر داریم:برای 

 

𝑄 = [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 200

] , 𝑅 = [
1 0
0 1

] 17         )                                                                                  
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باشد که همانطور که مشخص است مقدار باالیی برای آن در ورودی مرجع می بیانگر اهمیت ردیابی 𝑄درایه چهارم ماتریس 

نظر گرفته شده است تا بتوان ورودی مرجع را به خوبی دنبال نمود. بهره کنترل بدست آمده برای سیستم خطی عبارت است 

 از:

 

𝐾 = [
0.3162 0.0011 0.0104 −0.0687
0.0002 −0.1228 −1.1455 7.0709

]   (1.)                                                               

 در نتیجه خواهیم داشت:

𝑢 = −𝐾𝑥 12                                           )                                                                              

 خواهد بود. 14 شکلبا اعمال این سیگنال کنترل، ردیابی ورودی مرجع به صورت 

 

 ( ردیابی  ورودی مرجع برای سیستم خطی14شکل 

باشد ورودی مرجع را به خوبی دنبال شود خروجی سیستم که همان سرعت موتور میمشاهده می 14همانطور که در شکل 

ر و یا همان زاویه گشایش دریچه د 𝛼نموده است و در کمتر از یک ثانیه به مقدار مطلوب همگرا شده است. تغییرات مقدار 

 تغییرات اندکی داشته و به سرعت به مقدار مشخصی همگرا شده است. 𝛼. در این شکل، مقدار شودمشاهده می15شکل 

 

 ( تغییرات زاویه گشایش برای سیستم خطی15شکل 

توان دانیم، با کمک فیلتر کالمن میباشد. همانطور که میمرحله بعد افزودن رویتگر کالمن برای تخمین متغیرهای حالت می

  LQGدر حضور نایقینی و نویز، متغیرهای حالت را به خوبی تخمین زد. بدین منظور در واقع به طراحی کنترل کننده بهینه 

 خواهیم پرداخت. متغیرهای حالت در این مورد عبارتند از:
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𝑥𝑡 = [𝑃𝑖𝑚 𝑃𝑒𝑚 𝜔𝑒 𝑥𝑖]   (18)                                                                                             

گر کالمن با گیرد. در این حالت تخمیندر این مورد مشابه حالت قبل، برای کنترل انتگرال مورد استفاده قرار می xiمتغیر 

، ورودی سیستم 𝐾خمین زده و سپس پس از تعیین بهره کنترلی را ت �̂�دریافت ورودی و خروجی سیستم، متغیرهای حالت 

سازی در گردد. با کمک این سیستم ضمن تخمین متغیرهای حالت، ردیابی مرجع نیز انجام خواهد شد. شبیهمشخص می

 خواهد بود. 16شکل محیط سیمولینک ردیابی سیگنال مرجع برای سیستم خطی به صورت 

 

 LQG( پاسخ سیستم خطی به تغییرات سرعت در حضور کنترل کننده 16شکل 

کننده گردد. اکنون کنترلپاسخ سیستم خطی در این حالت مناسب بوده و در زمان معقول به مقدار ورودی مرجع همگرا می

LQG  از میزان 6کننده، بار موتور را در لحظه بهتر کنترلکنیم. به منظور بررسی عملکرد را به سیستم غیرخطی اعمال می  

50 𝑁𝑚  40به مقدار 𝑁𝑚 نشان داده شده است. 17شکل  دهیم. نمودار خروجی سیستم و ورودی مرجع درکاهش می 

 

 

  LQG( پاسخ سیستم غیر خطی به تغییرات اغتشاش در حضور کنترل کننده 17شکل 
 

( بیان شده است. برای کنترل گشتاور، ابتدا باید این رابطه را به صورت خطی .5-3معادله )رابطه غیرخطی گشتاور موتور در 

 بر حسب متغیرهای حالت بیان نماییم. رابطه خطی شده عبارت است از:

𝜏
𝑒
= [0.0030 −0.0003 0.0867] [

𝑃𝑖𝑚
𝑃𝑒𝑚
𝜔𝑒

] 16                          )                                                       
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گردد. باشد. ابتدا کنترل کننده خطی برای کنترل گشتاور طراحی میمی Nm 90.36مقدار گشتاور در نقطه کار نیز برابر با 

باشند و نیازی به استفاده از فیتر کالمن نیست. با این فرض شود که متغیرهای حالت سیستم قابل مشاهده میابتدا فرض می

ثانیه  2در کمتر از  شود کهمشاهده می .1نماییم. نتایج تغییرات گشتاور در شکل سیستم اعمال می کننده خطی را بهکنترل

 سیستم به مقدار مرجع همگرا شده است.

 

 

 ( تغییرات گشتاور برای سیستم خطی بدون فیلتر کالمن18شکل 

در حوالی نقطه کار قرار داشته و سپس شود. زاویه گشایش ابتدا مشاهده می12شکل  تغییرات ورودی زاویه گشایش نیز در

 برای کاهش میزان گشتاور، مقدار زاویه گشایش نیز کاهش اندکی داشته است.

 

 

 ( تغییرات زاویه گشایش برای سیستم خطی بدون فیلتر کالمن19شکل

دکی افزایش داشته و نمایش داده شده است. ابتدا برای کاهش گشتاور این زاویه ان 24ر شکل تغییرات زاویه بازشدگی شیر د

 درجه متوقف شده است. 6-ای پیدا نموده است و در نهایت در حوالی سپس کاهش قابل مالحظه
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 ( تغییرات زاویه بازشدگی شیر برای سیستم خطی بدون فیلتر کالمن02شکل

 

کننده تخمین زده شوند. کنترلبرای طراحی مناسب کنترل کننده نیاز داریم تا متغیرهای حالت با استفاده از فیلتر کالمن 

LQG  گردد. تغییرات گشتاور را در این حالت درابتدا برای سیستم خطی طراحی شده و سپس به سیستم غیرخطی اعمال می 

این حالت اندکی شوند، معموال زمان نشست در کنید. با توجه به اینکه متغیرهای حالت تخمین زده میمشاهده می 21شکل 

 یابد.افزایش می

 

 LQG( تغییرات گشتاور برای سیستم خطی با کنترلر 21شکل 

 گیری کلینتیجه (5

خطی غیر مدل این در. شد بررسی و آوریجمع مختلف منابع از داخلی احتراق موتور برای غیرخطی مدل ابتدا پژوهش این در

 هایورودی. شد گرفته نظر در سوخت پاشش زمان اثر و متفاوت هایاصطکاک جمه از عملکرد هنگام موتور پیچیده شرایط

 عنوان به نیز سوخت پاشش زمان همچنین. بودند شیر بازشدگی میزان و گشایش زاویه شامل موتور برای استفاده مورد کنترلی

 مطلوب کار نقطه مبنای بر نیز موتور خطی مدل .گرفت قرار استفاده مورد بهینه گشتاور تولید برای دیگری کنترلی اهرم

 واقعی سیستم به شباهت بیشترین تا شده جایگزین خطی غیر مدل در موتور یک واقعی پارامترهای مدل این در. شد طراحی

 بخش چهار .شد بررسی خطی مدل عملکرد صحت و شده بررسی مختلف کاری شرایط در مدل دو این آن از پس. باشد داشته

 گشتاور کنترل سرعت، کنترل سوخت، پاشش زمان کنترل: از عبارتند که گرفتند قرار بررسی مورد موتور کنترل عنوان به مهم

 بهینه کنترل سیستم LQG کنندهکنترل از استفاده با شد سعی شده، اشاره موارد از کدام هر در. سوخت به هوا نسبت کنترل و
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 خطی سیستم برای حالت، متغیرهای ردیابی برای کالمن فیلتر و کنندهکنترل ابتدا. شود طراحی مرجع ورودی ردیابی برای

 سازی شبیه از حاصل نتایج .شد بررسی آن عملکرد نتایج و شد اعمال غیرخطی مدل روی بر کنندهکنترل سپس شد طراحی

 پایداری تنها نه و دارد وجود LQG کنندهکنترل طراحی امکان موتور، غیرخطی مدل بودن پیچیده وجود با که داد نشان

 . بود خواهند کنترل قابل طراحی پارامترهای توسط نشست زمان نظیر مواردی بلکه شد خواهد تضمین سیستم

 

 پیشنهاد کار آتی (6

 به جدید حالت متغیر عنوان به را موتور در دما تغییر اثرات توانمی ابتدا در گرفته صورت کار علمی سطح ارتقای منظور به

 طراحی دیگر، نکته. است شده پوشی چشم حالت این از دما اندک تغییرات دلیل به پژوهش این در. نمود اضافه سیستم

 شناسایی هایروش کمک با توانمی حالت این در. باشندمی نامشخص سیستم پارامترهای که است حالتی برای کنندهکنترل

 قابل راه یک همچنین. پرداخت بهینه کنندهکنترل طراحی به سپس و نمود شناسایی را نیاز مورد پارامترهای ابتدا سیستم،

-می موتور واقعی مدل به کنندهکنترل اعمال نهایت در. باشدمی مدل بر مبتنی بینپیش کنندهکنترل از استفاده دیگر قبول

 .باشد داشته خواننده برای توجهی قابل نتایج تواند
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