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كنترل مقاوم نسبت سوخت به هوا در موتورهاي احتراق جرقه اي

1حميد رضا صادقي

بخش مكانيك- دانشگاه تربيت مدرس
Email:hamid5253@ yahoo.com

:چكيده
طراحي و بهينه سازي سيستم هاي كنترل موتورهاي يبا پيشرفت علوم و تكنولوژي در صنايع خودروسازي، مسئله

همچنين با توجه به آلودگي هايي كه موتورهاي احتراق جرقه اي ايجاد مي . سعه روز افزون يافته استاحتراق جرقه اي تو
كنند و گراني سوخت هاي فسيلي، تصحيحاتي روي سيستم كنترل سوخت به هوا در جهت كاهش مصرف سوخت و 

تحقيقات وسيعي روي سيستم در اين راستا. نگهداشتن آلودگي هاي ناشي از احتراق در سطح مجاز صورت گرفته است
اين . هاي متعدد كنترلي، سعي در بهينه سازي اين سيستم نموده اندكنترل سوخت به هوا انجام شده ومحققان با روش

در اين تحقيق ازقوانين و . مقاله روشي براي كنترل نسبت سوخت به هواي يك موتور احتراق جرقه اي ارائه مي كند
يك مدل ساده خطي شامل ديناميك سوخت در محفظه . حي كنترلر استفاده شده استمفهوم مقاوم بودن براي طرا

چهار حالت موتور و ديناميك تركيب گازهاي خروجي با حسگر اكسيژن لحاظ شده يمانيفولد، تاخير انتقالي به واسطه
. در نظرگرفته مي شود در اين مدل عدم قطعيت هاي الزم به واسطه تاخير انتقالي و تغيير پارامترهاي سيستم. است

با توجه به مدل .همچنين حسگر اكسيژن با يك تقريب خطي كه داراي حد پايين و باالي اشباع مي باشد،فرض شده است
MATLABدر انتها سيستم به وسيله نرم افزار . نامي توابع وزنه  براي دستيابي به يك كنترل مقاوم انتخاب شده است

مزيت اصلي استفاده از اين روش ساختار ساده و عملكرد مقاوم آن در محدوده . است شبيه سازي شدهµوجعبه ابزار 
.وسيعي از كاركرد مي باشد

µروش - مقاوم بودن –كنترل مقاوم - حسگر زير كونيا- واحد كنترل موتور : هاي كليديواژه

مقدمه-1
اين شيوه بيش از صدسال ادامه . نمودنداستفاده مي15/1دهه هفتاد  اتومبيل ها از نسبت سوخت به هوا 

اما وقتي در سال هاي بعد مقرراتي براي حد مجاز . داشت و سرعت موتور را در حدرضايت بخش نگاه  مي داشت
در حدود دهه هشتاد  حركت آالينده هاي سوخت تصويب شد اين نسبت سوخت به هوا ديگر رضايتبخش نبود،

از . با كاركرد بهتر و آاليندگي كمتر درميان سازندگان اتومبيل شروع شدجديدي در زمينه ساخت كاربراتورهاي
نسبت سوخت به هوا در پايين آوردن ميان فاكتورهاي مداخله كننده در كم كردن ميزان آاليندگي موتورها،

بودند كه نقش شاياني دارد ولي به هر حال اين كاربراتورها ابزارهاي حلقه بازي گازهاي آالينده خروجي موتور،
سيستم فيدبك براي تنظيم نسبت  سوخت به هوا  نداشتند و تالش براي طراحي و ساخت اين سيستم كنترل 

در سه دههء گذشته براي بهبود راندمان و انتشار گازهاي خروجي در موتور . فيدبك عمالً دردهه هشتاد شروع شد
تكامل تدريجي اين بهبود معرفي كنترل مدار بسته كليد توسعه و.اتومبيل ها تحقيقات پيوسته اي انجام شده بود 

اولين الگوريتم كنترل مدار بسته خيلي شبيه بود به آنچه كه قبالً به طور مكانيكي انجام مي . [20]بود1970در سال
هاي نود افزايش اما چنانكه تحولي در صنعت الكترونيك پديدار شد و توانايي ريزپردارنده ها در طي سال. شد

دانشگاه تربيت مدرس،شد هوافضاكارشناس ار-1
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. اين تحول سبب عملي شدن استفاده از كنترل مدرن و الگوريتم هاي تخمين زننده در توليد خودرو شد .يافت
يبه وسيله1980، در سال Athans[1]به وسيلهء 1978اين الگوريتم ها براي كنترل موتور اتومبيل ها در سال 

cassidy etal[7] يبه وسيله1983، در سالpowers[19] يبه وسيله1987، در سالkiencke[16] پيشنهاد شده
ها استقبال ها به دليل پيچيدگي الگوريتم ها در توليد موتور، طراحان موتور از اين روشاما در طي اين  زمان.بود 

در سال نود به علت توجه محققان به انجام عملي استفاده از ريزپردازنده ها و آزمايش آنها .  قابل توجه اي نكردند
مشاهده كننده ها براي كنترل نسبت سوخت به هوا ،بر يكاربردهاي ويژه. هاي جديدي توسعه پيدا كردروش

و Bosch[4] ،[5]يتحقيقات در اين زمينه به وسيله. اساس اندازه گيري جريان هوا در داخل محفظهء منيفولد بود
Siemens[3] و دانشگاهWisconsin[15]ها بر اساس استفاده از مشاهده كننده از تقريبيكي ديگر . انجام گرفته بود

تحقيقات در اين زمينه به وسيله. ها براي اندازه گيري ميزان اكسيژن در گازهاي خروجي و موقعيت دريچه گاز بود
.انجام شده بود  [9]وDaimle -Benz [6]و [10]و Stanford[2]دانشگاه ي

درك فرآيند و عملكرد سيستم كنترل سوخت- 2
-Catalytic(وسيله ي انتخاب شده  براي بررسي گازهاي استاندارد خروجي موتور يك مبدل كاتاليزوري 

Converter ( است كه به طور همزمان مقادير اضافي گازهاي خروجي از  اگزوز موتور شامل  مونو اكسيد كربن و
از . و غيره را كاهش مي دهدNoهيدروكربن هاي سوخته نشده را اكسيده مي كند و اكسيدهاي نيتروژن مثل 

-Three)آنجايي كه اين وسيله بر روي هر سه نوع آالينده موثر است به نام  Way Catalyst)  سه راههء كاتاليزوري
اين كاتاليزور  وقتي كه نسبت سوخت به هوا  بيشتر از يك درصد اختالف از سطح مخلوط . [14]معروف است

بي اثر است ، بنابراين به يك سيستم كنترل فيدبك  نياز داريم كه ,باشد 1÷7/14استوكيومتريك  سوخت به هوا  
نشان  داده ) 1(اين چنين سيستمي در شكل . نسبت سوخت به هوا  را در حدود يك درصد سطح مطلوب نگه دارد

. [8]شده است 

سيستم كنترل نسبت سوخت به هوا-1شكل 

خروجي سوخت به هواي اگزوز و فرمان اندازه گيري يلولهديناميكي كه برروي ارتباط بين يپديده
:اثر مي گذارد، شامل سه چيز است (Intake Manifold)،منيفولديحفظهمسوخت در  

.منيفولديديناميك مخلوط سوخت به هوا در محفظه- 1
. چهار حالت موتوريسيكل تاخير انتقالي به واسطه-2
.زوز و رسيدن آن به حسگرزمان الزم براي خروج گازها از اگ- 3
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بعنوان مثال وقتي سرعت موتور از .اين اثرات به ميزان قابل توجهي  به سرعت و بار موتور بستگي دارنديهمه
دور در هر دقيقه تغيير مي كند تاخير انتقالي در سيستم كه روي رفتار سيستم كنترل فيدبك اثر 6000به 600

سيستم در هر لحظه تحت . ومسلماً اين امر روي شرايط عمل كننده موثر استبرابر مي شود  10دارد نيز حدوداً 
تاثير تقاضا و فرمان راننده است كه اين فرمان به شكل فشار بر  پدال گاز ظاهر ميشود و ممكن است بيشتر يا 

تقاضاي راننده كمتر از توان شتاب موتور باشد با در نظر گرفتن عامل اصطكاك به عنوان عامل موثر ديگر در كنار 
.[11]ثابت و پايدار باقي بمانديك سيستم فيدبك بايد در چنين وضعيت گذرا،

انتخاب حسگر- 3
يساخت حسگرهاي گازهاي خروجي اگزوز گام موفقي در ايجاد ايدهيهاي انجام شده در زمينهپيشرفت

نوعي ماده شيميايي به نام زيركونيا در اين نظريه از .به شمار مي آيد˝كاهش انتشار گازهاي خروجي اگزوز ˝
(Zirconia)در اين روش به كمك . استفاده مي شود كه در مسير راه خروجي گازهاي اگزوز موتور قرار مي گيرد

ولتاژ حاصل از واكنش زيركونيا با حجم اكسيژن گازهاي خروجي ميزان حجم اكسيژن را در بخش خروجي نشان 
بنابراين در . مطلق به سطح اكسيژن در گازهاي خروجي اگزوز وابسته استنسبت سوخت به هوا به طور.مي دهد
ولتاژ حسگر به جاي ارتباط با اكسيژن در رابطه با نسبت سوخت به هوا قرار گرفته و نمودار غير خطي ) 2(شكل 

بود ، باشد بسيار باال خواهد1÷7/14در نتيجه بازده حسگر وقتي كه نسبت سوخت به هوا حدود.حاصل شده است
اگر چه حسگر هاي  ديگري هم . مذكور  فاصله بگيرد بازدهء حسگر  نيز افت خواهد كردياز نقطه.اگر اين نسبت 

در راه ممكن ساختن استفاده از كنترل فيدبك  نسبت سوخت به هوا در حال پيشرفت اند، هيچ حسگر  ديگري 
توليد كنندگان به شكل رايج از حسگر هاي  زير كونيا  يظرفيت انجام اين كار را به طور كامل نشان نمي دهد همه

.[12]هاي كنترل فيدبك اتومبيل استفاده مي كننددر سيستم

F/Aخروجي حسگر  اكسيژن به نسبت -2شكل 
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(Actuator)انتخاب يك عمل كننده -4
ا اندازه گيري كرد، براي مي توان به وسيله يك كاربراتور و يا به وسيله تزريق كننده سوخت، ميزان سوخت ر

اجراي يك سيستم نسبت سوخت به هواي فيدبك ، اندازه گيري به وسيله تنظيم الكتريكي مورد نياز است، زيرا 
كابراتور ها اين كار را به وسيله روزنه هاي تنظيمي . كندحسگر مورد استفاده يك خروجي الكتريكي فراهم مي

هاي الكتريكي ايجاد مي اولين جريانات سوختي را كه در پاسخ به سيگنالاين روزنه هاي تنظيمي . انجام مي دهند
در بيشتر اين طراحي ها اين عمل به وسيله استفاده از باز و بسته شدن شيرهاي . شوند اصالح مي كنند

هاي به درون كاربراتوراين شيرهاي سلونوئيدي فشار مورد استفاده را به صورت دمش. سلونوئيدي انجام ميشود
فايده اين روش ارزاني و بهينه .اين فشار سوزني را كه تنظيم كننده اندازه روزنه است حركت مي دهد . مي راند

هاي تزريق سوخت بوسيله بشر كه انواع الكتريكي سيستماز زماني. بودن آن نسبت به طراحي هاي ديگر است
اي داشته اند و به شكل بسيار ساده اي هاي الكتريكي  پيشرفت قابل مالحظهطراحي شد، تاكنون اين سيستم

هاي سوخت را براي نسبت سوخت به هواي فيدبك  تنظيم مي كند كه اين كار را بوسيله جمع كردن سيگنال
در بعضي از طراحي ها در هر ورودي سيلندر تزريق كننده هاي سوخت . برگشتي در كد كامپيوتري انجام مي دهند

معرفي مي كنيم اما در برخي  (Multipoint)چند نقطه اي يبه نام تزريق كنندهشوند كه آنها را قرار داده مي
(singlepoint)طراحي ها نيز فقط يك تزريق كننده بزرگ استفاده مي شود كه تزريق كننده هاي تك نقطه اي

ه هاي تكه كنترل موتور، انواع تزريق كنند(Microprocessor)در روند پيشرفت ميكروپرسسورها . خوانده ميشود
تفاوت بين . علت آن نزديكي شرايط اين نوع تزريق به كاربراتور استنقطه اي بيشتر متداول شده اند كه ظاهراً

عملكرد كاربراتور و تزريق تك نقطه اي زياد نيست و بنابراين آنها تقريباً هر دو سوخت را در يك وضعيت 
د پيشرفته تري دارد ، زيرا سوخت را نزديكتر به موتور عملكر:اما تزريق چند نقطه اي . واردموتور مي كنند

واردمي كند و باعث بهتر شدن سوخت در داخل سيلندرها ميشود واين مزيت تزريق چند نقطه اي نسبت به انواع 
اما به دليل هزينه باالي ساخت اين .  تك نقطه اي باعث كاهش تاخير انتقالي  و بهتر شدن پاسخ موتور مي گردد

.شوديق كننده ها  براي ماشين هاي نسبتاً گران وبا عملكرد باال استفاده مينوع تزر

ساخت يك مدل خطي-5
براي يك طراحي پايه ، بسيار سخت تر از مدل خطي ،نشان داده شده است)2(حسگر  غيرخطي كه درشكل

بالك دياگرام از سيستم يك) 3(شكل. آن است و مدل خطي از اين حسگر  نيز بايد با احتياط كامل استفاده  شود
دو ثابت زماني براي ديناميك سوخت در . را نشان مي دهدKsكنترل سوخت به هوا  با  حسگر خطي  مذكور وبهره 

داخل منيفولد در شكل نشان داده شده اند كه اولي بيانگر جريان تندسوخت به شكل بخار و قطرات كوچك و 
تاخير انتقالي  در واقع مجموع . روي ديواره هاي منيفولد مي باشددومي بيانگر جريان كند سوخت به شكل مايع 

تاخير انتقالي  است كه شامل چهار حركت پيستون از فرآيند ورودي سوخت و هوا  تا خروج گازها از اگزوز به 
(33cm)سي وسه سانتيمترعالوهء  زمان مورد نياز براي خروج گازها از موتور و رسيدن آن به حسگر كه در فاصله  

نيز براي اطمينان از تركيب گازهاي خروجي با (Lag)يك حسگر پس فاز . ، استيا كمي بيشتر از موتور قرار دارد
تغيير در ثابت هاي زماني و تاخير انتقالي  كه تابعي از سرعت و بار موتور مي باشد .رودحسگر اكسيژن به كار مي

. [13]ر انها به شرح زير است انجام  خواهيم  دادمهم است وما طراحي را در يك نقطه خاص كه مقادي
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در اين سيستم حسگر اكسيژن شكل τ=1/0ثانيه 2τ=1،ثانيه 1τ=02/0، ثانيه    Τ=2/0ثانيه 
.حسگر اكسيژن را نشان ميدهدي دل خطي شدهم)4(را بايك مدل خطي تقريب زده ايم ،شكل)2(

بلوك دياگرام سيستم كنترل نسبت سوخت به هوا- 3شكل 

مدل خطي شدهء حسگر اكسيژن- 4شكل 
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مدل عدم قطعيت ضربي در سيستم-6
باشد يك تابع تبديل از سيستم اغتشاش يافته را به شكل زير در Pفرض كنيد كه تابع تبديل سيستم نامي 

.بگيريدنظر 
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)2(1≤∆
∞

1)(داريم ) 1(از رابطه 
~

2 sw
P
P

.با گرفتن نرم بينهايت از طرفين رابطه داريم−=∆

)(.)(1
~

22 swsw
P
P

∞∞
∆≤∆=−

)3   (wν)(
)(
)(~ jww1

jwP
jwP

2≤−

)()  3(در رابطه  jww2شرط فوق بيان كننده يك دايره در . نشان دهنده پروفيل عدم قطعيت مي باشد

ها نقطه ءدر تمام فركانس. صفحه مختلط مي باشد
P
P~ در دايره اي به مركز يك وشعاع)( jww2 قرار دارد

)(ازطرفي  jww2 تابع افزايشي ازwهدف اصلي . است يعني عدم قطعيت با افزايش فركانس افزايش مي يابد∆

غير بين صفر و يك مت∆بيان علت براي عدم قطعيت فاز با يك فاكتور اسكالر روي اندازه اغتشاش است يعني
2)(اين مدل عدم قطعيت با يك سيستم نامي همراه با يك تابع وزنه. است sw[17]مشخص شده است.
.يك دياگرامي از خروجي مدل عدم قطعيت ضربي را نشان مي دهد) 5(شكل 

مدل عدم قطعيت ضربي- 5شكل
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2.00كه در  محدودهءTفرض ميكنيم  كه تاخير انتقالي را  با   ≤Τ≤ واقع شده است مي شناسيم اين فاكتور
به صورت ~pتاخير انتقالي ميتواند مانند يك اغتشاش ضربي از مدل نامي  به وسيلهء قرار گرفتن در خانوادهء 

.فوق رفتار كند 
:بنابر اين 

)4                                           (( ) Τ≤−− ,,1 2
2.0 υωjwwe jw

.برقرار باشد) 4(را طوري بدست ميĤوريم كه همواره شرط 2wاكنون تابع وزنهء 

)5(
121.0

436.0)(2 +
=

S
SSw

.تاخير انتقالي سيستم را نشان ميدهديعدم قطعيت ديناميك مدل نشده)6(شكل
ورت بايد طوري انتخاب شود كه همواره به ص2wعدم قطعيت يچنانكه در شكل نشان داده شده است وزنه

.واقعي مدل قرار گيرديپوششي برروي اندازه

عدم قطعيت تاخير انتقالي سيستم- 6شكل 

0]فركانسي يما مي خواهيم خروجي سيستم ما طوري باشد كه ورودي مطلوب ما را در محدوده دنبال [1
يري انتخاب ميكنيم كه اندازهء آن در محدودهتابع تبديل وزنهء سيگنال مبنا را طو1wبه همين منظور . كند

 butter)از يك فيلتر 1wيبنابر اين براي پيدا كردن وزنه. هاي باال امتداد پيدا كندفركانسي ثابت و در فركانس

worth)  با فركانس شكستrad/s1كنيماستفاده مي.
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:بنابر اين

)6     (
1S35

30Sw1 +
=)(

.توابع تبديل وزنه را براي سيستم كنترل نسبت سوخت به هوا نشا ن ميدهدياندازه) 7(شكل 

درحوزهء فركانسياندازهء توابع تبديل وزنه- 7شكل 

توابع تبديل وزنه نمييهاي طراحي ما اينست كه در يك فركانس خاص ، هر دو اندازهيكي از محدوديت
شود هيچ نقاطي در روي دو نمودار در يك مشاهده مي) 7(توانند همزمان بيشتر از واحد باشند ، چنانكه در شكل 

.بت سوخت به هوا را با وزنه هاي عدم قطعيت نشان ميدهدسيستم كنترل نس) 8(شكل.فركانس ،باالي يك نيست

سيستم كنترل نسبت سوخت به هوا با وزنه هاي عدم قطعيت-8شكل 

W1

W2



سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
1388اسفند ماه -ر يركبيدانشگاه صنعتي ام-تهران 

 �������� �	
�� ������

����������� ������ �FCCI2010-3146

9

روش طراحي-7
روشي را براي µ.است µ,روش انتخاب شده براي طراحي كنترل بهينه  جهت نظيم نسبت هوا به سوخت 

 sigular)اين روش با استفاده از مقادير تكين.يافته  ارائه ميكندطراحي كنترلر مقاوم با توجه به اغتشاشات ساختار

values)σ,اگر .ميتواند براي مشخصه هاي پايداري وعملكرد مقاوم به كار رودµ مشخصه ,كمتر از واحد بدست آيد
µت از خصوصيا. بنابر اين ما به خواسته ها يمان در روش طراحي رسيده ايم. هاي پايداري ايجاد شده است 

آناليز مقدار تكين ساختار يافته ياينستكه پايداري و عملكرد مقاوم را همزمان فراهم مي سازد و اين به وسيله
.سعي در جهت يافتن كنترلري دارد كه حد باالي مقدار تكين زير را حداقل كندµروش . بدست مي آيد

)7        (inf    sup maxσ[DM(k)D^ -1]min 
k    ĐЄ∆ ω

است   DKروش تكرار ,يك روش براي اين مسئله . وزن داده شده است يتابع تبديل سيستم حلقه بستهM(k)كه 
.[18]وقتي يكي ثابت است حداقل ميكندDيا kرا براي sup maxσ[DM(k)D^ -1]اين  روش  به  طور  متناوب 

هاي همراه با عدم قطعيت با روش شامل دستوراتي براي تحليل سيستمMATLABدر نرم افزار µجعبه ابزار 
µ عملگرها ,مدل ايده ال ,كنترلي از قبيل مدل نامي يدر اين روش ابتدا سيستم مدار بسته شامل تمام اجزا. است
سپس در ,تشكيل شده و در حافظهء سيستم ذخيره ميشود ,توابع وزني عدم قطعيت و نويز  سيستم ,حسگرها ,

اطالعات مربوط به تعداد ورودي و خروجي كنترلر و شكل بالك عدم قطعيت سيستم dk_defineفايل ديگري به نام 
را µيدر هر مرحله از تكرار اندازهشروع به تكرار و طراحي ميكند و dkitسپس با استفاده از دستور ,وارد ميشود 
در اين صورت كنترلر . كمتر از واحد بود ميتوان عمليات را متوقف كردµدر هر مرحله كه اندازهء .نشان ميدهد

وبا ) 8(اكنون با در دست داشتن توابع وزنه ودر نظر گرفتن شكل.مقاوم براي سيستم مورد نظر طراحي مي گردد
را µياندازه) 9(شكل .لري طراحي مي كنيم كه پايداري وعملكرد مقاوم داشته باشداستفاده از روش فوق كنتر

خالصهء طراحي را براي سيستم كنترل ) 1(همچنين جدول.براي كنترلر مرتبه چهار طراحي شده نشان ميدهد
. نشان ميدهد) 8(نسبت سوخت به هوا ي شكل 

چهارمين مرتبهء تكرار طراحي كنترلربراي سيستم حلقه بسته در µاندازهء -9شكل
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طراحي كنترلر براي سيستم حلقه بستهيخالصه)1(جدول

عملكرد نامي سيستم-8
به آسـاني مـي تـوان    .MATLAB[18]در نرم افزارµو روش انجام آن در جعبه ابزار µبا استفاده از آناليز 

عملكرد نامي سيستم را بدست آورد شرط اين كه يـك سيسـتم عملكـرد نـامي داشـته باشـد ايـن اسـت كـه          

11 ≤
∞

Swنكه اندازه تابع حساسيت باشد يا آS  1در زير معكوس اندازه تابع وزنـهw    10(قـرار گيـرد شـكل (

. عملكرد نامي سيستم را نشان مي دهد

.عملكرد نامي سيستم حلقه بسته-10شكل 

تكرار4321

2115135
مرتبه كنترلر

161080
مجموع مرتبه 

تكرار

974/0997/0303/1094/2
گاما بدست آمده

974/0993/0234/12
ماكزيمم مقدار

µ
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پايداري مقاوم سيستم- 9
شـرط ايـن   . لقه بسته مي تواند بدست آيدمشخصات پايداري مقاوم براي هر سيستم حµبا استفاده از آناليز 

12كه يك سيستم حلقه بسته پايداري مقاوم داشته باشد اين است كه  ≤
∞

Tw باشد يا آنكه اندازه تابع مكمل

.ي دهدپايداري مقاوم سيستم را نشان م) 11(قرار گيرد شكل2wدر زير معكوس اندازه تابع  وزنه Tحساسيت 

پايداري مقاوم سيستم حلقه بسته-11شكل 

نتايج و شبيه سازي-10
كه ساختار ارتباط داخلي را براي سيستم حلقه بسته نسبت سوخت به هـوا  نشـان مـي    ) 8(با توجه به شكل 

ستم را نسـبت  پاسخ سيstepهاي استاندارد مانند دهد كنترلر بدست آمده را در نظر گرفته و با استفاده از ورودي
پاسخ سيستم حلقه بـاز را بـه ورودي   ) 12(شكل . به آن براي مدل نامي و مدل اختالل يافته  شبيه سازي مي كنيم

براي مدل نامي  و مدل اخـتالل يافتـه   يپاسخ سيستم حلقه بسته را به ورودي مبنا) 13(مبنا نشان مي دهد شكل
چين نشان داده شده پاسخ سيستم مدار بسته بـه مـدل   چنانكه مشاهده مي شود خطي كه با  خط.نشان مي دهد

.نگ نشان داده شده پاسخ سيستم مدار بسته به مدل اختالل يافته را مشخص مي كند رهاي كه پرنامي وخط
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پاسخ سيستم حلقه باز به پلهء واحد-12شكل 

پاسخ سيستم حلقه بسته به پلهء واحد با مدل واقعي-13شكل
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و نتيجه گيريبحث -11
در اين مقاله هدف طراحي كنترلر بهينه براي نگاه داشتن  نسبت  سوخت به هوا در سطح مطلوب وكاهش 

از جمله مشكالتي كه در مدل نسبت سوخت به هوا وجود داشت عدم قطعيت .هاي ناشي از احتراق بود آلودگي
انتقالي و عدم قطعيت پارامترهاي تاخيريموجود در مدل سيستم مانند عدم قطعيت ديناميك مدل نشده

ها در مدل ، رفتار مطلوب بنابر اين بايد كنترلري طراحي مي شد كه بتواند در حضور اين عدم قطعيت.سيستم بود
هاي باالي آن در پاسخگويي به در دست بود و قابليتµبا شناختي كه از روش . ما را برآورده سازديو خواسته

كاري كه در اين مقاله انجام داده ايم اين است .روش به عنوان روش طراحي انتخاب گرديدنيازهاي اين مسئله، اين
كه سعي كرده ايم  كنترلري طراحي كنيم كه نسبت به اختالالت سيستم مقاوم باشدو همچنان خروجي سيستم در 

ملكرد مقاوم نسبت چنانكه در نتايج شبيه سازي آمده است كنترلر طراحي شده ع. سطح مطلوب نگاه داشته شود
مزيت اين . به اختالالت مدل وعملكرد نامي نسبت به ورودي مبنا دارد و به خوبي نيازهاي ما را برآورده مي كند

.وسيعي از كاركرد استيهاي ديگر ساختار ساده وعملكرد مقاوم آن در محدودهروش نسبت به روش
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