بسمه تعالي

شماره:

اطالعيه برگزاری جلسه دفاعيه

تاسيس 1307

تاريخ:

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

برگزاری جلسه دفاع از پاياننامه کارشناسيارشد
(مشخص شود :حضوری

غيرحضوری⚫

نيمه حضوری)

عنوان پروژه :طراحي داده-رانده برای کنترل رديابي مسير در سيستمهای زيرتحريک
نام و نام خانوادگي دانشجو(شماره دانشجويي و ايميل) :سپيده نصراللهي (-)9721594
sepideh.nasrollahi375@yahoo.com
استاد راهنمای پروژه :دکتر علي خاکي صديقsedigh@kntu.ac.ir -
استاد مشاور پروژه :دکتر مهدی علياریaliyari@kntu.ac.ir -
ارزياب داخلي(مرتبه علمي ) :دکتر حميد خالوزاده (استاد)h_khaloozadeh@kntu.ac.ir-
ارزياب خارجي(با ذکرکامل نام و نام خانوادگي ،مرتبه علمي و نام دانشگاه) :دکتر مجتبي نوری منظر (استاديار
دانشگاه شهيد بهشتي) m_nourimanzar@sbu.ac.ir-
چکيده(فارسي):
اين پايان نامه يک سيستم کنترل داده-رانده را برای کنترل سيستم های زيرتحريک ارائه مي-
کند .روش پيشنهادی ترکيبي از روشهای تقريب تصادفي آشفتگي همزمان يا  SPSAو کنترل
تطبيقي بدون مدل يا  MFACاست .در روش  ،SPSAدو حلقه  PIDوجود دارد که بهرههای آنها
تنها با دادههای ورودی-خروجي تنظيم ميشوند .وظيفه اصلي اين حلقه پايدارسازی سيستم
است و حلقه داخلي ناميده شده است .پس از پايدارسازی ،از  MFACدر حلقه بيروني برای
کنترل نهايي بر پايه داده ورودی-خروجي استفاده شده است .با توجه به قابليت روش تنظيم
 SPSAدر دستيابي به بهره های مطلوب حلقه داخلي و از طرف ديگر بهبود عملکرد سيستم با
افزوده شدن  MFACدر حلقه بيروني ،روش پيشنهادی ارائه شده است .ابتدا دو روش به طور
جداگانه بررسي ميشوند و طي شبيه سازی هايي اثر پارامترهای آنها بر عملکرد سيستم ،بررسي
ميشود .سپس با دو سنا ريو ،بهبود عملکرد حلقه داخلي با افزودن حلقه بيروني هنگام عوض
شدن مقدار مرجع و مقاومت راهبرد کنترلي جديد نسبت به نامعيني در مدل بررسي ميشوند.
قابليت روش پيشنهادی برای دو سيستم نمونه تالطم مايع و گوی و ميله نشان داده ميشود.

زمان  :چهارشنبه  21مهر ماه  1400ساعت 14
مکان:
حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسيارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميشود.
تذکر:
.1فرم حداکثر در يک صفحه آماده شود.
.2درج ايميل اساتيدی که حضورشان در جلسه دفاعيه به صورت مجازی(غيرحضوری) است ،الزامي است.
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