
 

 

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


کنترل در آن کاربرد و گاوس-لوکاس قضیه ی

* قالوند نسیم
یزد دانشگاه

کرباسی مهدی سید
یزد دانشگاه

چکیده
گاوس-لوکاس قضیه ی چگونه که می دهیم نشان سپس و می کنیم بیان را گاوس-لوکاس قضیه ی ابتدا پژوهش این در
قضیه ی درستی مثال دو ارائه شود. برده به کار پس خوردی کنترلی سیستم های برای پایدار کنترل گرهای تعیین در می تواند

می گذارد. نمایش به را گاوس-لوکاس

حالت. پسخورد سیستم های کنترل گر، طراحی گاوس-لوکاس، قضیه ی کلیدی: واژه های
Mathematics Subject Classification [2010]: 93D15

مقدمه ١

کنترل گرها پارامترهای از مجموعه یک کردن پیدا در سادگی موجب کنترل گرها،اغلب ترکیب خطی،مساله سیستم های نظریه ی در
تحلیل و تجزیه در مهمی نقش مشخصه ای های چند جمله می بخشند. اطمینان را مشخصه چند جمله ای پایداری که می شود
سیستم های زمینه ی در نیز و ریاضیات در که است موضوعاتی از یکی پژوهش این موضوع دارند. کنترل سیستم طراحی و
کنترل  ، سیستم های عملکرد و پایداری کران آوردن به دست برای پژوهش، این در است. گرفته قرار مطالعه مورد به خوبی کنترل،
است، پیچیده غالبا که را آن مشتق ریشه های و ای چند جمله یک ریشه های بین روابط گاوس-لوکاس، قضیه ی از استفاده با
به دست بسته حلقه سیستم های عملکرد و پایداری برای نتایجی قضیه، این از و می کنیم تحلیل و تجزیه ساده تری شکل به

می آوریم.

گاوس-لوکاس قضیه ی ٢

همه ی باشد. مختلط یا حقیقی ضرایب با چند جمله ای یک f(z) کنید فرض :١ گاوس-لوکاس) (قضیه ی .٢ . ١ قضیه
آن گاه نباشند، امتداد یک در f(z) صفر های اگر دارند. قرار f(z) صفر های مجموعه از محدب پوسته در f ′(z) صفر های

باشند. تکراری ،f(z) صفر های آن که مگر نمی گیرند، قرار H مرز در f ′(z) صفر های از یک هیچ

تحقق عملیات از سری یک می شود باعث که بوده هماهنگ کنترل دستگاه های از ای مجموعه کنترل، سیستم .٢ . ٢ تعریف
سیستم ورودی های بر روی عملیات به وسیله ی مطلوب، خروجی که است سیستمی کنترل سیستم دیگر، به عبارت پذیرند؛
کنترل ٢-سیستم باز حلقه کنترل ١-سیستم می شوند: تقسیم دسته دو به ساختار، لحاظ به کنترل سیستم های می شود. حاصل

می کنیم. معطوف بسته حلقه کنترل سیتم های پیرامون را خود بحث مقاله این در بسته. حلقه

گویند. ٢ پس خورد ورودی، به (خروجی) شونده کنترل متغیر های از برخی برگشت فرایند به .٢ . ٣ تعریف
*سخنران

١Gauss-Lucas
٢feedback
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کنترل سیستم های در استفاده ٣

است: زیر به  صورت می گیرد قرار استفاده مورد پژوهش این در که کنترل سیستم های کلی شکل

G٠(s, x) =
n(s, x)

d(s, x)
(١)

x وبردار هستند حقیقی ضرایب با و ،n(≥ m) n و m درجه از چند جمله ای هایی ترتیب به  d(s, x) و n(s, x) آن در که
می شود: گرفته نظر در زیر به صورت S٠(x) بسته حلقه سیستم مشخصه چند جمله ای است. حقیقی پارامتری بردار یک

p(s, x) = d(s, x) + n(s, x) (٢)

است، پایداری ناحیه دهنده   ی نشان که C باز محدب مجموعه درون (٢) در ریشه ها همه ی اگر می شود گفته پایدار S٠(x) و
گیرند. قرار

شوند: تعریف زیر به صورت Si(x) و Gi(s, x)، di(s, x)، ni(s, x) کنید فرض

ni(s, x) =

{
din(s,x)

dsi
, for i = ١, ٢, ...,m

١ , for i = m+ ١, ..., n− ١

di(s, x) =

{
did(s,x)

dsi
, for i = ١, ٢, ...,m

did(s,x)
dsi

− ١ , for i = m+ ١, ..., n− ١

Gi(s, x) =
ni(s, x)

di(s, x)
, for i = ١, ٢, ..., n− ١

دهد. نشان را ، i=٠،١،٢،...n-١ که Si(x) پایدار کننده پارامترها ی مجموعه ی χi کنید فرض و

باشند. پایدار ، i=١،٢،...،n-١ Si(x)ها، اگر است پایدار S٠(x) الف) .٣ . ١ قضیه
می کنند: صدق زیر رابطه در ، i=١،٢،...،n-١ ، χi پایدار کننده مجموعه های ب)

χ٠ ⊂ χ١ ⊂ χ٢ ⊂ ... ⊂ χn−١. (٣)

است. کراندار باال از ، i=١،٢،...،n-١ که Si(x) شده ایجاد فازی ناحیه های  توسط S٠(x) شده  ی ایجاد ناحیه ی ج)
است. کراندار باال از ، i=١،٢،...،n-١ که Si(x) شده ایجاد فازی ناحیه های  توسط S٠(x) شده ی ایجاد فازی ناحیه ی د)

بندهای اثبات و می شود نتیجه C بودن محدب و گاوس-لوکاس قضیه ی از مستقیما (ب) و (الف) بندهای اثبات اثبات.
می شود. نتیجه زیر در ترتیب به گاوس-لوکاس قضیه ی بردن بکار با (د) و (ج)

d(s, x) +Kn(s, x) (۴)

و

d(s, x) + e−jθn(s, x) (۵)
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می کنیم. بیان مثال ذکر با کنترل سیستم های برای را نتیجه این کاربردهای از برخی مقاله این ادامه ی در

بگیرید: نظر در زیر به صورت دستگاهی با سیستم یک .٣ . ٢ مثال

P (s) =
s٣ + ۶s٢ − ٢s+ ١

s۵ + ٣s۴ + ٢٩s٣ + ١۵s٢ − ٣s+ ۶٠
(۶)

بصورت کنترل گر یک و

C(s) =
skp + ki

s

دراین صورت

p(s) = s۶ + ٣s۵ +(kp+ ٢٩)s۴ +(ki+ ۶kp+ ١۵)s٣ +(۶ki− ٢kp− ٣)s٢ +(kp− ٢ki+ ۶٠)s+ ki

هستند: زیر به صورت آن دوم و اول مشتق چند جمله ای های

p′(s) = s۵ +
۵
٢
s۴ + (

٢
٣
kp +

۵٨
٣
)s٣ + (

١
٢
ki + ٣kp +

١۵
٢
)s٢ + (٢ki −

٢
٣
kp − ١)s− ١

٣
ki + ١١۶kp

و
p′′(s) = s۴ + ٢s٣ + (

٢
۵
kp +

۵٨
۵
)s٢ + (

١
۵
ki +

۶
۵
kp + ٣)s+

٢
۵
ki −

٢
١۵

kp −
١
۵

است. شده داده نشان پایدار کننده پارامترهای مجموعه ١ شکل در

است. شده داده نشان لوکاس گاوس قضیه ی زیرکاربرد درمثال

بگیرید: نظر در را زیر دستگاه و پس خورد سیستم .٣ . ٣ مثال

P (s) =
١

s۵ + s۴ + s٣ + ۵s٢ + s+ ١
(٧)

می باشد. پایدار زیر بصورت PID کنترلگر یک توسط شده داده دستگاه آیا که کنیم بررسی می خواهیم

C(s) =
kds

٢ + kps+ ki

s
(٨)

می بریم. به کار بسته حلقه سیستم مشخصه چند جمله ای برای را گاوس- لوکاس قضیه

p(s) = s۶ + s۵ + ۵s٣ + (١ + kd)s
٢ + (١ + kp)s+ ki

آن: متوالی ومشتقات

p′(s) = ۶s۵ + ۵s۴ + ۴s٣ + ١۵s٢ + ١)٢ + kd)s+ (١ + kp) (٩)

p′′(s) = ٣٠s۴ + ٢٠s٣ + ١٢s٢ + ٣٠s+ ١)٢ + kd) (١٠)

p′′′(s) = ١٢٠s٣ + ۶٠s٢ + ٢۴s+ ٣٠ (١١)

سیستم یک شده داده سیستم بنابراین نیست پایدار هورویتز معیار طبق و است پارامتر فاقد p′′′(s)که می دهد نشان این
نیست. پایدار پس خورد
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نتیجه گیری:  ۴

دو ذکر با و کردیم بیان گاوس-لوکاس قضیه ی از استفاده با را پس خورد سیستم عملکرد و پایداری بررسی پژوهش این در
زمانی دیرکرد با خطی کنترل سیستم های در گاوس-لوکاس قضیه ی کاربرد دادیم. نشان را گاوس-لوکاس قضیه ی کاربرد مثال

است. بعدی تحقیق موضوع

١ مثال پایدار مجموعه ی :١ شکل
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