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 در این مقاله روشی جدید برای کنترل حالت لغزشی دینامیکی سیستمهای غیرخطی با استفاده از رؤیتگر حالت لغزشی پیشنهاد شده:چکیده
 با این. لرزش حذف میشود، در کنترل حالت لغزشی دینامیکی با قرار دادن انتگرالگیر (یا فیلتر پایینگذر) قبل از سیگنال ورودی کنترل.است
 در کنترل حالت لغزشی دینامیکی مرتبه سیستم افزوده (سیستم با انتگرالگیر) یک واحد از مرتبه سیستم اصلی بیشتر است (در صورت،حال
 با استفاده از رؤیتگر حالت، برای حل این مشکل. مدل سیستم باید کامل مشخص باشد، بنابراین برای پایدار سازی آن،)استفاده از انتگرالگیر
، مدلی برای سیستم غیرخطی نامعین بهدست آورده و سپس سیگنال کنترل ورودی بدون لرزش سیستم را براساس این رؤیتگر،لغزشی پیشنهادی
 با قضیه لیاپانوف اثبات شده و به عالوه از کران مدل سیستم استفاده نمیشود که، همگرایی کنترلکننده و رؤیتگر پیشنهادی.محاسبه مینماییم
 از سیستم آشوبی دافینگ هلمز بههمراه مقایسه روش پیشنهادی با کنترل حالت، برای تایید کارایی این روش.در کاربردهای عملی اهمیت دارد
) در هر دو روش از یک رؤیتگر (رؤیتگر لغزشی پیشنهادی، در ارایه نتایج و برای اینکه مقایسه بهصورت عادالنه باشد.لغزشی رایج استفاده میکنیم
 ولی، تفاوت دو روش مشاهده شده و اگر چه کنترل حالت لغزشی رایج بسیار ساده است، با مطالعه و مقایسه معادالت بیانشده.استفاده میکنیم
،همچنین در نتایج حاصل و در شبیهسازیها.خواننده میتواند سادگی فهم و طراحی کنترل حالت لغزشی دینامیکی را نیز بهوضوح مشاهده نماید
.دیده میشود که در کنترل حالت لغزشی رایج لرزش وجود دارد ولی در کنترل حالت لغزشی دینامیکی لرزش کامل حذف میشود
. مدل آشوبی دافینگ هلمز، سیستم غیرخطی، رؤیتگر حالت لغزشی، کنترل حالت لغزشی دینامیکی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, dynamic sliding mode control (DSMC) of nonlinear systems using sliding mode observer is proposed. In
DSMC the chattering is removed due to the integrator (or a low pass filter) which is placed before the input control signal of the
plant. However, in DSMC the augmented system (system plus the integrator) is one dimension bigger than the actual system (if the
integrator is used) and then to stabilize the system, the plant model should be completely known. To solve this problem, we suggest a
sliding mode observer to identify and to obtain a model for the uncertain nonlinear system and then, chattering free control signal is
calculated to have desired properties. Stability of the proposed observer and controller is based on Lyapunov theorem and moreover
the upper bound of the system dynamic is not used which is important in practical applications. To verify the proposed approach,
Duffing-Holmes chaotic system with comparison to usual sliding mode control is used. To have a rightful comparison, we use from
the same observer (the proposed sliding mode observer) in two methods. With comparison of the equations, we can see the simplicity
of the usual SMC while one can also see the simple concepts of DSMC. Moreover, from equations and simulations, it is clear that in
usual SMC chattering is available, while in DSMC chattering is removed completely.
Keywords: Dynamic sliding mode control, sliding mode observer, nonlinear system, Duffing-Holmes chaotic system.
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 -1مقدمه
کنترل سیستمهای غیرخطی همچنان یکی از بحثهای چالش برانگیز
بهشمار میرود و در این مورد پیشنهادات و مطالعات فراوانی انجام
گرفته است [ .]1با این وجود اکثر آنها فقط برای کالس خاصی از
سیستمهای غیرخطی بهکار گرفته میشوند و یا دارای محدودیتهایی
میباشند .بهعنوان مثال ،خطیسازی فیدبک فقط برای یک کالس از
سیستمهای غیرخطی است که باید شرایط خاصی را داشته باشد و به
شکل همراه 1تبدیل شود [ ]1و یا برای مثال لرزش 2مهمترین مشکل
کنترل حالت لغزشی است [ .]2-9از ویژگیهای کنترل حالت لغزشی،
تغییرناپذیر 9بودن آن است که ابزاری قدرتمند در برابر عدم قطعیتها،
اغتشاشها و نویزها است که همیشه مشکالتی در تحقق 7طراحی
کنترلکننده برای سیستمهای واقعی بهوجود میآورند [ .]1توجه کنید
که تغییرناپذیری قویتر از مقاوم بودن است [ .]9-1بزرگترین ضعف
کنترل حالت لغزشی لرزش میباشد ،نوسانات فرکانس باال (اما محدود)
با دامنه کم که در مدارات الکتریکی تلفات گرمایی تولید میکند و
باعث از بین رفتن قطعات مکانیکی میشود [ .]9-1چهار روش برای
حذف و یا کاهش لرزش پیشنهاد شده است :الیه مرزی ،]2[ 5الیه
مرزی تطبیقی ،]6[ 1مرتبه باال ]2-17[ 4و دینامیکی .]1-12[ 8در
روشهای الیه مرزی و الیه مرزی تطبیقی تغییرناپذیری سیستم از بین
میرود .در روش مرتبه باال لرزش با انتقال کلیدزنی به مشتقات باالتر
سطح لغزشی حذف میشود .روشهای زیادی برای پیادهسازی کنترل
حالت لغزشی مرتبه دو و یا مرتبههای باالتر پیشنهاد شده است [-17
 .]2مشکل این روش نیاز به دانستن مشتقات مدل سیستم است که
بهعنوان مثال در حالت مرتبه دو مشتق مدل سیستم باید تخمین زده
شود .در روش دینامیکی ،یک انتگرالگیر (بهعنوان یک فیلتر
پایینگذر) قبل از سیستم قرار داده میشود تا نوسانات فرکانس باال و
لرزش ناشی از تابع عالمت حذف شده و در ورودی سیستم افزوده
(سیستم بههمراه انتگرالگیر) ظاهر نشود[ .]9-11اگرچه بهدلیل وجود
انتگرالگیر ،مرتبه سیستم افزوده یک واحد بیشتر از مرتبه سیستم
اصلی است و بنابراین برای اعمال کنترل حالت لغزشی به سیستم
افزوده و تعریف سطح لغزشی ،دینامیک و مدل سیستم باید مشخص و
معلوم باشد [ .]1درنهایت در روش دینامیکی به مدل سیستم نیاز است
اما در روش مرتبه باال به مشتق مدل سیستم ،که بیانگر ارجحیت روش
دینامیکی نسبت به روش مرتبه باال است .در کنترل حالت لغزشی
دینامیکی یک انتگرالگیر (یا یک فیلتر پایین گذر) قبل ازسیستم قرار
میگیرد ،که بهصورت یک فیلتر پایینگذر رفتار کرده و موجب حذف
لرزش میشود [ .]9-11بهطور کلی ،طراحی کنترل حالت لغزشی
دینامیکی چالش برانگیز است چون در آن بُعد سطح لغزش ،بیشتر از
روشهای دیگر است ،بنابراین طراحی این سطح و محاسبه آن مشکل
خواهد بود.
شناسایی سیستم در مشخص کردن مدل دینامیکی برای یک
سیستم نامعلوم و همچنین در نظارت و کنترل متغیرهای حالت
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سیستم ،یکی از مهمترین موضوعات است [ .]19در چند سال اخیر،
این زمینه مطالعه ،مورد توجه و تمرکز محققان قرار گرفته است .هدف
از طراحی رؤیتگرها ،بهدست آوردن یا تخمین حالتهای سیستم است
که قابل اندازهگیری نیستند و برای این طراحی ،از ورودیهای معلوم
سیستم و خروجیهای اندازهگیری شدهی آن استفاده میشود .اختالف
خروجی رؤیتگر و خروجی سیستم اصلی بهعنوان بخش اصالحکننده به
رؤیتگر فیدبک میشود [ .]11-16ضعف بزرگ این رؤیتگرها نیاز به
کران باالی عدم قطعیتها و یا مدل سیستم است که در کاربردهای
عملی این مقادیر در دسترس نیستند .رؤیتگر حالت لغزشی بهطور
گستردهای توسط محققین برای تخمین حالتهای غیرقابل اندازهگیری
سیستم استفاده شده است .مزیت عمده رؤیتگرهای حالت لغزشی
طراحی ساده و مقاوم بودن 3در مقابل عدم قطعیت است [.]12
بهعنوان مثال در [ ]11این رؤیتگر برای تخمین عدم قطعیت در
سیستمهای مکانیکی استفاده شده است .در موارد خاصی که ممکن
است طراحی کنترلکننده غیرممکن باشد این رؤیتگر میتواند همه
متغیرهای حالت سیستم را تخمین بزند [ .]13همچنین در موتور
القایی شار روتور به طور معمول قابل اندازهگیری نبوده درحالی که با
استفاده از این رؤیتگر میتوان شار را تخمین زد [ .]27ایراد اصلی این
رؤیتگرها نیز نیاز به کران باالی مدل سیستم و یا عدم قطعیتها است.
در این مقاله ،یک رؤیتگر حالت لغزشی برای سیستمهای غیرخطی
نامعین پیشنهاد شده است که با استفاده از آن مدل و دینامیک
سیستم تخمین زده میشود .پایداری رؤیتگر لغزشی پیشنهادی با
استفاده از قضیه لیاپانوف اثبات شده است .سپس از این رؤیتگر ،برای
پیادهسازی کنترل کننده حالت لغزشی دینامیکی و تخمین قسمت
نامشخص سطح لغزشی استفاده شده است .بنابراین در روش
پیشنهادی لرزش نیز حذف میشود .بهعالوه از کران دینامیک و مدل
سیستم استفاده نمیشود که در کاربردهای عملی اهمیت دارد.
ادامه مقاله به شش بخش تقسیم شده است ،مدل سیستم و
فرمولبندی مسئله که در بخش  2توضیح داده خواهد شد .در بخش 9
روش شناسایی سیستم را ارائه خواهیم کرد و در بخش  1طراحی
کنترلکننده بیان میشود .بخش  1به شبیهسازی و مقایسه اختصاص
داده شده است و درنهایت در بخش  6نتیجهگیری را خواهیم داشت.

 -2فرمولبندی مسئله
سیستم غیرخطی تکورودی زیر را در نظر بگیرید:
xi  xi 1 : i  1,2,, n  1
x n  f ( x, t )  r

) (1

که  x  [ x1, x2 , xn ]Tبردار متغیرهای حالت قابلدسترس سیستم
بوده و  rسیگنال ورودی کنترل میباشد ،بهعالوه تابع ) f (xنامعین
n

است .ابتدا فیدبک حالتی بهصورت

 ai xi  u
i 1

 r به سیستم اعمال
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میکنیم که  uورودی جدید سیستم بوده و درنتیجه این معادله را
بهصورت زیر میتوان بیان نمود:
) x  Ax  Bu  Bf ( x, t
) (2
و:

) (9
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اکنون ( )2را بهصورت زیر مینویسیم:
y1  A1 y1  A12 y2
) y 2  A21 y1  A22 y2  (u  f

)(1

بهطوریکه:
0
0 

0 

 
0 , A12     ,

 
1
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1
0

) (4

 a1 
 a 
 2 
    , A22  an 


 an  2 
 an1 



که  aiها مقادیر ثابت دلخواه هستند .هدف ،استفاده از کنترل حالت
لغزشی دینامیکی برای محاسبه یک  uصاف و مناسب است که
 x  [ x1, x2 , x3 ,, xn ]Tو  xn 1  xnبه صفر همگرا شوند.
دلیل استفاده از کنترل حالت لغزشی دینامیکی برای سیستم حلقه
بسته ،تغییرناپذیری و عملکرد قابلقبول و بدون لرزش آن است .توجه
کنید که تغییرناپذیری یک ویژگی ذاتی کنترل حالت لغزشی است و
خاصیتی قویتر از مقاوم بودن میباشد .مقاوم بودن یعنی رسیدن به
نتیجه مطلوب در بدترین شرایط و تغییرناپذیری یعنی حصول نتیجه
مطلوب بدون اینکه سیستم تحت تأثیر نویز ،اغتشاش و نامعینی قرار
گیرد .سیستم مقاوم ممکن است با اثرپذیری از نویز ،اغتشاش و
نامعینی عملکرد 10مناسبی نداشته باشد درحالیکه تغییرناپذیری یعنی
مقاوم بودن بههمراه عملکرد مطلوب .در کنترل حالت لغزشی
دینامیکی نوسانات بهوجود آمده ،بهدلیل وجود یک انتگرالگیر قبل از
ورودی کنترل سیستم فیلتر میشوند و لرزش از بین خواهد رفت و
درنتیجه یک سیگنال  uصاف خواهیم داشت .برای رسیدن به این
هدف ،یک سطح لغزش مناسب بهصورت زیر تعریف میکنیم:

) (7

s  x   n1 x n1

  1 ,  2 , 3 ,  ,  n 

تذکر  :1توجه کنید که  x  [ x1, x2 , x3 ,, xn ]Tو  xn 1  xnبه
صفر همگرا میشوند اگر  sصفر شده و ضرایب 1, 2 ,, n1
بهصورتی باشند که n 1S n  n S n 1    2 S  1  0

هرویتز 11باشد.

اما ،برای محاسبه سطح ( )1یک مشکل وجود دارد .متغیر xn 1
در دسترس نمیباشد زیرا تابع  fنامعین است .برای حل این مشکل
از رؤیتگر لغزشی پیشنهادشده در بخش بعد برای تخمین مدل f
استفاده میکنیم.

 -3تخمین مدل سیستم با استفاده از رؤیتگر حالت لغزشی
فرض کنید تابع  fکراندار باشد یعنی:
) (5
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f ( x, t )  

1 0 
0 1 
  
0  0
0  0

0
0

A1   

0
0

A21T

که در معادالت باال  y1  [ x1, x2 , x3 ,, xn 1 ]Tو ] y2  [ xn

است .برای سیستم ( )6رؤیتگری بهصورت زیر پیشنهاد میکنیم:
yˆ1  A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12e2  Pe1
yˆ 2  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v

) (8

که  A22  an عددی منفی بوده ( e1  yˆ1  y1 ،) A22  an   0

خطای تخمین حالت اول و  e2  yˆ 2  y2خطای تخمین حالت
دوم میباشند .اکنون معادله دینامیک خطا بهصورت زیر خواهد بود:
e1  A11e1
e2  A21e1  A22e2  v  f

) (3

که  A11  A1  Pبوده و ماتریس  Pکه هم بُعد  A1میباشد
طوری انتخاب میشود که  A11هرویتز باشد (  .) A11  0یعنی برای
هر ماتریس مثبت معین و متقارن دلخواه  ،) Q  QT  0 ( Qیک
ماتریس مثبت معین و متقارن یکتای  P1وجود داشته باشد که در
معادله

لیاپانوف

)( n 1)( n 1

)(10

زی ر

صدق

نماید

( ) P1  P1T  0

و

: P1  R
 Q

A11T P1

P1 A11 

قضیه  :1اگر ورودی ناپیوسته  vدر رؤیتگر ( )1بهصورت زیر
انتخاب شود ،آنگاه خطای تخمین رؤیتگر لغزشی به صفر همگرا
میشود.
)(11

  : e2  0

v   sign(e2 )   0 : e2  0
  : e  0
2
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اثبات :تابع  V (e1, e2 )  e1T P1e1  e2 2را بهعنوان تابع لیاپانوف

 -4طراحی کنترلکننده

پیشنهاد میدهیم ،مشتق زمانی این تابع بهصورت زیر خواهد بود:

در این قسمت بهمنظور مقایسه ،در قسمت اول کنترلکننده حالت
لغزشی دینامیکی پیشنهادی ارائه شده و سپس در قسمت دوم طراحی
کنترل حالت لغزشی معمولی بیان میشود .برای اینکه مقایسه
بهصورت کامل بیان و ارایه شود ،در هر دو روش از رؤیتگر ( )1استفاده
میکنیم .با مطالعه و مقایسه معادالت بیانشده در این قسمت تفاوت
دو روش مشاهده شده و اگرچه کنترل حالت لغزشی رایج و معمولی
بسیار ساده بوده ولی خواننده میتواند سادگی فهم و طراحی کنترل
حالت لغزشی دینامیکی را نیز بهوضوح مشاهده نماید .دقت نمایید که
در هر دو روش از تابع عالمت 12استفاده شده است.

V  e1T Qe1  2e2 A21e1  2 A22 e2 2  2e2 v  2e2 f
)(12

 e1T Qe1  2e2 A21e1  2 A22 e2 2
 2e2  sign(e2 )  2e2 f

)(19

V  e1T Qe1  2e2 A21e1  2 A22 e2 2  2  e2  2 e2 f
 e1T Qe1  2e2 A21e1  2 A22 e2 2

در رابطه باال قرار میدهیم  Q  A21T Q2 1 A21  Q1درنتیجه:
V  e1T Q1e1  e1T A21T Q2 1 A21e1

)(17

 2e2 A21e1  2 A22 e2 2

که  Q1ماتریسی مثبت معین و متقارن دلخواه است یعنی

 -1-4طراحی کنترلکننده حالت لغزشی دینامیکی
از معادالت ( )1و ( )1داریم:
s   yˆ1  n yˆ 2  n 1 yˆ 2

)(18

  1, 2 , 3 ,, n 1 

 . Q1  Q1T  0از طرفی:

)(15

) (e2  Q2 1 A21e1 )T Q2 (e2  Q2 1 A21e1

اکنون مشتق این سطح را با استفاده از معادالت رؤیتگر ()1
محاسبه مینماییم.

 e2T Q2 e2  e1T A21T e2  e2T A21e1

s   yˆ1  n yˆ 2  n 1 yˆ2 

   A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1 
 n  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 

A yˆ  A yˆ  u  v

 e1T A21T Q2 1 A21e1
 e2T Q2 e2  2e2 A21e1  e1T A21T Q2 1 A21e1



با تعریف )  e~  (e2  Q2 1 A21e1داریم:
T
2
~ V   e1 Q1e1 
~ e T Q2
e  Q2e2  2e2 A21e1

)(11

)(13

 2e2 A21e1  2 A22e2
T
2
2
~  e1 Q1e1 
~ e T Q2
e  Q2e2  2 A22e2
2

 n 1 A21  A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1 
 n 1 A22  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 





   n 1 A21  A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1 
 n  n 1 A22  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 
 n 1u  n 1v 

V   e1T Q1e1  e~T Q2 e~  0

این رابطه نشان میدهدکه )  (e1, e2به صفر میل میکند یعنی
 . (e1, e2 )  0بهعبارتدیگر رؤیتگر لغزشی پیشنهادشده پایدار بوده
و خطای آن به صفر همگرا میشود.
تذکر  :2اگر در رابطه  Q  A21T Q21A21  Q1مقدار  Q2  2A22را
قرار دهیم خواهیم داشت  Q  0.5 A21T A221 A21  Q1و یا
 Q1  Q  0.5 A21T A22 1 A21و بنابراین چون  A21T A21مثبت

معین بوده و  A22  an عددی منفی است ،با توجه به معادله ()11

درایه های ماتریس دلخواه مثبت معین  Qرا باید به اندازه کافی
بزرگ انتخاب نمود تا  Q1نیز مثبت معین باشد .بهعالوه چون
 A21T A21و  Qمتقارن هستند Q1 ،نیز متقارن خواهد بود.

Serial no. 79

   A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1  
 n  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 

 n 1u  n 1v 

با انتخاب  Q2  2 A22  0داریم:
)(14

22 2

 21 1

n 1

حال با توجه به معادله (:)17

)(20

 1 : e2  0

v   0 : e2  0
 1 : e  0
2


بهعالوه برای اینکه  sبه عالمت  e2وابسته نبوده و معادالت بعدی
سادهتر باشند v ،نیز بهعنوان نامعینی در نظر گرفته میشود .بنابراین
با انتخاب  D  n 1vبهعنوان نامعینی داریم:



)(21



s    n 1 A21  A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1 
 n  n 1 A22  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 
 n 1u  D 
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قضیه  :2ورودی زیر سطح لغزشی را صفر کرده و درنتیجه با توجه
به تذکر  ،1حالتهای سیستم به صفر همگرا میشوند.

  n 1 A21 A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12e2  P e1 
)(22

u 


n 1
   A  A yˆ  A yˆ  u  v 
 n n 1 22 21 1 22 2
n 1
k1sign( s)  k 2 s

n 1

که  k1  D    n 1   ، D  n 1و  k 2  0است
بهطوری که  یک عدد مثبت است.
اثبات :تابع لیاپانوف  V  0.5s 2را در نظر بگیرید و سپسV  ss ،

و با جایگذاری  uاز معادله ( )22در ( )21داریم:
)(29

s  k1 sign(s)  k2 s  D

که  k1  و  k2  0است بهطوری که  یک عدد مثبت است.
اثبات :تابع لیاپانوف  V  0.5s 2را در نظر بگیرید و سپسV  ss ،

و با جایگذاری  uاز معادله ( )22در ( )26داریم:
)(28

از اینرو:

)(27

  k1  n 1  s   s

فرض کنید  t fزمان محدود رسیدن به سطح لغزشی باشد یعنی
 ، s(t f )  0بهراحتی میتوان نشان داد که . t f  s(0) / 
تذکر  :3برای کاهش  k1میتوان  n 1را بهاندازه کافی کوچک
انتخاب نمود.
تذکر  :4با کاهش  n 1ممکن است سرعت همگرایی نیز کاهش

یابد که با ضرایب دیگر سطح از قبیل  و  nمیتوان سرعت
همگرایی را جبران نمود.
 -2-4طراحی کنترلکننده حالت لغزشی رایج
در این حالت سطح لغزشی بهصورت زیر تعریف میشود:
)(25

s   yˆ1  n yˆ 2

  1, 2 , 3 ,, n 1 

که با استفاده از معادله ( )1خواهیم داشت:
)(21

فرض کنید  t fزمان محدود رسیدن به سطح لغزشی باشد یعنی
 ، s(t f )  0بهراحتی میتوان نشان داد که . t f  s(0) / 

 -5شبیهسازی
مدل سیستم غیرخطی آشوبی دافینگ هلمز 19زیر را در نظر بگیرید
[:]12

s   yˆ1  n yˆ 2

   A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1 
 n  A21 yˆ1  A22 yˆ 2  u  v 

حالتهای سیستم به صفر همگرا میشوند.
u   A21 yˆ1  A22 yˆ 2  v  
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)(90

x1  x2
x 2  f ( x, t )  r
) f ( x, t )  b1 x1  b2 x2  b3 x13  b4 cos( 1.2 t
] x  [ x1 , x2

T

که  b2نسبت میرایی b1x1  b3 x13 ،17عبارت قابلیت بازیافت،15
)  b4 cos(1.2tعبارت تناوب نیرو 11و  uسیگنال کنترل ورودی
میباشد [ .]21پارامترهای سیستم آشوبی در معادله ( b1  1 ،)97و
 b2  0.2و  b3  1و  b4  0.32و  x(0)  [1,2]Tانتخاب
میشوند تا سیستم رفتار آشوبی داشته باشد .چون در یک سیستم
آشوبی حالتهای سیستم کراندار بوده و بینهایت نمیشوند معادله
( )1نیز صادق است ،این موضوع در شکل  1نشان داده شده است.
آشوبی بودن رفتار سیستم و کرانداری تابع )  f ( x, tدر این شکل
دیده میشود بهطوری که  . f ( x, t )  6هر دو شبیهسازی با استفاده
از نرمافزار متلب 14و با زمان نمونهبرداری  70771ثانیه انجام شدهاند و
در هر دو پارامترهای رؤیتگر بهصورت زیر انتخاب شدهاند:
)(91

P  1,   6

و بهعالوه:

قضیه  :3ورودی زیر سطح لغزشی ( )21را صفر کرده و درنتیجه

)(24

V  k1 s  k2 s 2  k1 s   s

)(23

ازاینرو:
V  k1 s  k 2 s 2  Ds  k1 s  D s

s  k1 sign(s)  k2 s

  A1 yˆ1  A12 yˆ 2  A12 e2  Pe1  k1sign( s)  k 2 s

n
n

)(92

1 
0
A

 5  20

مثال ( 1کنترل حالت لغزشی دینامیکی) :پارامترهای کنترلکننده
بهصورت زیر انتخاب شدهاند:
)(99
  0.7,0.3,0.1,   0.2, k2  5
بهعالوه شرایط اولیه رؤیتگر صفر منظور شده است و همچنین
 . u(0)  0نتایج شبیهسازی در شکلهای  2تا  1نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  2دیده میشود حالتهای سیستم به صفر
همگرا میشوند و حالتهای رؤیتگر ،حالتهای سیستم را تعقیب
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مینمایند .الزم به یادآوری است که کنترلکننده براساس حالتهای
رؤیتگر طراحی شده است .شکل  9خطای تعقیب را نشان میدهد که
بسیار نزدیک به صفر است .در شکل  1سیگنال ورودی سیستم نشان
داده شده است که بدون نوسان و صاف است .توجه نمایید که نوسانات
و دامنه بزرگ مشتق سیگنال ورودی اهمیتی ندارد زیرا این سیگنال
قبل از انتگرالگیر بوده و به سیستم اعمال نمیشود .سطح لغزشی نیز
در شکل  1نشان داده شده که صفر شده است .در همین شکل منحنی
حالت اول برحسب حالت دوم دیده میشود و واضح است که رفتار
سیستم حلقه بسته دیگر آشوبی نیست و حالتهای سیستم به صفر
همگرا میشوند.
مثال ( 2کنترل حالت لغزشی رایج) :بهمنظور ارائه یک مقایسه صحیح
پارامترهای کنترلکننده مانند مثال قبل و بهصورت زیر انتخاب
شدهاند:
)(97
  0.7,0.3,   0.2, k2  5
بهعالوه شرایط اولیه رؤیتگر صفر منظور شده است .نتایج شبیهسازی
در شکلهای  6تا  3نشان داده شده است .همانطور که در شکل 6
دیده میشود حالتهای سیستم به صفر همگرا میشوند و حالتهای
رؤیتگر ،حالتهای سیستم را تعقیب مینمایند .شکل  2خطای تعقیب
را نشان میدهد که باز هم بسیار نزدیک به صفر است .در شکل 1
سیگنال ورودی سیستم نشان داده شده است که دارای لرزش بوده و
به سیستم اعمال میشود .سطح لغزشی در شکل  3نشان داده شده که
صفر شده است .در همین شکل منحنی حالت اول برحسب حالت دوم

طراحی کنترل حالت لغزشی . . .

دیده میشود و واضح است که رفتار سیستم حلقه بسته دیگر آشوبی
نیست و حالتهای سیستم به صفر همگرا میشوند.
از مقایسه نتایج این دو شبیهسازی که در هر دو از یک رؤیتگر
استفاده شده و پارامترهای شبیهسازی در هر دو یکسان بودهاند ،برتری
روش دینامیکی پیشنهاد شده و توانایی آن در حذف لرزش بهوضوح
مشاهده میشود .این موضوع را میتوان از مقایسه شکلهای  1و 1
بهوضوح مشاهده نمود .دقت نمایید که در بقیه موارد رفتار دو
کنترلکننده بسیار شبیه و نزدیک هم است.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،روشی برای کنترل سیستمهای غیرخطی بر اساس
کنترل حالت لغزشی دینامیکی مطرح شده و برای کنترل سیستم
آشوبی دافینگ هلمز بهکار گرفته شد .با استفاده از کنترل حالت
لغزشی دینامیکی ،لرزش حذف میشود .برای حل مشکل کنترل حالت
لغزشی دینامیکی از رؤیتگر پیشنهادی حالت لغزشی استفاده شده
است .یکی از مزایای رؤیتگر پیشنهادی این است که در آن ،مدل
سیستم نامعین فرض میشود و در ضمن ،این روش همه ویژگیهای
کنترل حالت لغزشی مثل تغییرناپذیری و سادگی در طراحی را دارد.
بهعالوه از کران نامعینی استفاده نمیشود که در کاربردهای عملی مهم
است .نتایج شبیهسازی و مقایسه انجام شده کارایی این روش را نشان
میدهد.

شکل  :1رفتار آشوبی سیستم و کرانداری تابع ) f ( x, t
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شکل  :2همگرایی حالتهای سیستم به صفر در مثال ( 1کنترل حالت لغزشی دینامیکی)

شکل  :3خطای همگرایی حالتهای رؤیتگر و سیستم در مثال ( 1کنترل حالت لغزشی دینامیکی)
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شکل  :5سطح لغزشی و رفتار غیرآشوبی سیستم در مثال ( 1کنترل حالت لغزشی دینامیکی)

شکل  :6همگرایی حالتهای سیستم به صفر در مثال ( 2کنترل حالت لغزشی رایج)
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