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مدل:  هدف عدم قطعيت در  مفاهيم  با  اين درس  و طراحي سيستمدر  تحليل  آشنا ميسازي،  کنترل  با  هاي  شويم. 

کنندة  هاي طراحي کنترلعدم قطعيت به صورت ساختار يافته و غير ساختار يافته، روش  تعبيرهاي  استفاده از روش

 .  گرددمعرفي مي μ وسنتز H∞مقاوم 

 

ها، روش محاسبة نرم دو و نرم بينهايت، نرم  ها و سيستمنرم سيگنالها شامل  اي بر نرممقدمه:  سرفصل مطالب درس

 ،قضية بهرة کوچکمفهوم پايداري داخلي و خوش ساختار بودن يک سيستم،    ،MIMOهاي چند متغيره  در سيستم

،  مفاهيم پايداري مقاوم و کارايي مقاوم سازي،  هاي مختلف در مدلنامعيني  عريفت  هاي نامعين و سازي سيستممدل

کنترل پارامتريطراحي  فاکتور  کننده  اولنسبت  هاي  توسط  هم  محدوديتبه  طراحي    هاي ،  در  تحليلي  و  جبري 

معرفي ساختار استاندارد خطي کسري و کاربرد آن در طراحي کنترل کننده براي سيستم نامي    ،کنندة مقاوم کنترل

بر مبناي نرم    حل مسأله حساسيت مخلوط،    μ  طراحيتحليل و  و نامعين،  
2H،H

.    H/2 H∞ و حل مسأله ترکيبي    

بررسي    ،و کاربرد آن در حل مسائل مختلف کنترلي    LMIمقدمه اي بر      کننده،سازي کنترلهاي سادهز روشبرخي ا

جعبه ابزار استفاده از  همچنين  و    هاي تحليليروشه کمک  مورد نظر بهاي  هاي کاربردي در تعيين پاسخو حل مثال

Robust Control جعبه ابزار ،LMI Control  طراحيو جعبه ابزار تحليل و μ  در نرم افزارMATLAB  . 

 
:  منابع  

[1] K. Zhou, and J. Doyle, “Essentials of Robust Control”, Prentice Hall, 1998.  

[2] J. Doyle, B. Francis, and A. Tannenbaum, “Feedback Control Theory”, Macmillan Publishing, 1990. 

[3] S. Boyd, L. EL Ghaoui, E. Feron, and V. Balakrishnan, “Linear Matrix Inequalities in System and Control 

Theory”, SIAM, 1997.  

[4] F. Lin, "Robust Control Design: An Optimal Control Approach", John Wiley & Sons. 2007.  

[5] H. D. Taghirad, M. Fathi, and F. Z. Osgouei, “Robust H-infinity Control”, K. N. Toosi University of 

Technology Publication, 3rd Ed. 2018 (In Persian). 

 
 

 


