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چکيده(فارسي):
اکثر روشهای تخصیص کنترل بر اساس ساختار مجزا ارائه شدهاند که سیستم کنترل را به دو بخش کنترلکننده اصلی و واحد تخصیص کنترل تقسیم مینمایند.
یک مشکل اساسی در این روشها عدم تضمینِ تولید سیگنال کنترل مجازی مطلوب کنترلکننده اصلی توسط واحد تخصیص کنترل است .اختالف بین سیگنال
کنترل مجازی مطلوب و تولید شده می تواند منجر به کاهش کارایی و حتی ناپایداری گردد .در این رساله به منظور بررسی این مشکل ،مفهوم ناحیه شدنی ارائه
گردیده است .با بهرهگیری از این مفهوم ،تخصیص کنترل شدنی پیشنهاد میگردد که در آن روش شبهمعکوس به عنوان واحد تخصیص کنترل به کار گرفته میشود
و ناحیه شدنی آن به عنوان قیود کنترلکننده اصلی در نظر گرفته میشود .در این روش ،استفاده از یک کنترلکننده که قادر به در نظر گرفتن قیود سیگنال کنترل
باشد ضروری است .کنترل پیشبین به عنوان یک روش قدرتمند در زمینه لحاظ نمودن قیود ،به عنوان کنترلکننده اصلی به کار گرفته شدهاست.
فضای شدنی مسئله تخصیص کنترل به صورت قیود چند وجهی ورودی کنترل کننده اصلی ظاهر میشود .حل مسئله کنترل پیشبین مقید به صورت عددی صورت
میگیرد که ممکن است برای برخی از سیستمها زمانبر باشد .لذا ،به منظور کاهش حجم محاسبات ،پیشنهاد شدهاست فضای شدنی با چند ابرمکعب تخمین زده
شود .این مسئله در فضای دوبعدی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتهاست .بدین منظور از چند کنترلکننده پیشبین به صورت کنترل مدل چندگانه استفاده شده-
است.
همچنین در این رساله یک روش کنترل تحمل پذیر عیب با استفاده از تخصیص کنترل شدنی ارائه شده که در آن رخداد عیب منجر به تغییر فضای شدنی و در
نتیجه تغییر قیود کنترلکننده اصلی میشود .در نتیجه ،کنترلکننده با توجه به شرایط جدید سیگنال کنترل مجازی مطلوب را تولید می نماید.
عالوه بر این ،یک معیار جهت ارزیابی میزان اثرگذاری هر محرک در سیستمهای محرک افزونه ارائه گردیده است .از این معیار برای انتخاب و یا جانمایی محرکها
استفاده شده است .همچنین الگوریتمی جهت اصالح روش تخصیص کنترل زنجیرهای پیشنهاد گردیده است که در آن محرکها بر اساس مقدار شاخص خود گروه
بندی می شوند .افزون بر این ،شاخص اثرگذاری محرک جهت بهبود تخصیص کنترل شدنی به کار گرفته شده است.
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