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چکیده
این پایاننامه شامل کنترل کننده مد لغزشی برای پایدارسازی سیستمهای عدم قطعیت آشوبناک با تاخیر
زمانی چندگانه و ورودی غیر خطی است .با طراحی سطح لغزش فراگیر ،طرح ارایه شده ،مشکل فاز
رسیدن را برطرف میکند .این قانون کنترلی ارایه شده بر مبنای تخمینگر حالت ،تئوری پایداری لیاپانوف
و تکنیکهای ماتریس نابرابری خطی ( )LMIکه شرایط پایداری مجانبی را فراهم میکنند ،ارایه شده است.
عالوه بر این ،روش طراحی شده تضمین کننده استحکام در برابر تاخیر زمانی چندگانه ،ورودی غیر
خطی ،توابع غیر خطی ،اغتشاش و عدم قطعیت پارامترها میباشد .نتایج شبیه سازی برای کنترل کننده ارائه
شده نشان دهنده کارایی و امکان پذیری روش پیشنهاد شده است.

ج

فهرست مطالب
فصل اول مقدمه 1 .........................................................................................................................................
 1-1آشوب چیست؟ 2 .............................................................................................................................
 2-1تئوری آشوب2 .................................................................................................................................
 3-1سیستمهای آشوبناک 3 ......................................................................................................................
 4-1کنترل آشوب چیست؟3 ...................................................................................................................
 5-1معرفی روشهای کنترل آشوب 4 .......................................................................................................
 6-1سنکرون سازی آشوب6 ...................................................................................................................
فصل دوم کنترل حالت لغزشی11 .................................................................................................................
 1-2کنترل حالت لغزشی یا 11 ......................................................................................................SMC
 2-2کنترل حالت لغزشی فراگیر یا 14 ....................................................................................... GSMC
فصل سوم توصیف مساله11 .........................................................................................................................
 1-3توصیف مساله11 ..............................................................................................................................
فصل چهارم نتایج اصلی پژوهش21 .............................................................................................................
 1-4نتایج اصلی پروژه 22 ........................................................................................................................
فصل پنجم نتایج شبیه سازی 33 ...................................................................................................................
 1-5نتایج شبیه سازی34 ..........................................................................................................................
فصل ششم نتیجه گیری 33 ...........................................................................................................................
 1-6نتیجه گیری31 ..................................................................................................................................
 1-1مراجع و منابع 31 ..............................................................................................................................

ح

فصل اول
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 1-1آشوب چیست؟
مفهوم آشوب ،یکی از مفاهیم جدید و بنیادین علم نوین است که افق درک ما نسبت به هستی را بسیار
گسترش داده است .آشوب رفتاری به ظاهر تصادفی و بی نظم است که در بسیاری از پدیده های دنیای
واقعی رخ میدهد .آشوب به مفهوم دقیق و ریاضی آن ،پدیدهای است به ظاهر تصادفی و پیچیده که در
باطن طبیعتی قطعی (در تقابل با تصادفی) دارد.
آشوب در سیستمهای فیزیکی بسیار رایج و قابل مشاهده است .آشوب یک پدیده غیر خطی جالب
است که در بسیاری از زمینههای علمی و تکنولوژی در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .رفتار
پیچیده سیستمهای آشوب بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است [.]1
پدیده آشوب موضوع بسیار مفیدی در مسائل مهم مانند پردازش اطالعات ،پیشگیری فروپاشی سیستم-
های قدرت ،ارتباط امن ،مدارهای با کارایی باال و دستگاهها و غیره است .

 2-1تئوری آشوب
نظریه آشوب یا نظریه بی نظمیها به مطالعه سیستمهای دینامیکی آشوبناک میپردازد .تئوری آشوب بر
مطالعات سیستمهای دینامیک غیر خطی ریشه دواندهاند .سیستمهای دینامیکی غیر خطی دارای ویژگیهای
خاصی هستند که ریاضی دانان بیش از یک قرن به مطالعه آنها پرداختهاند [ .]2در طی  31سال اخیر این
سیستمها در زمینههای تحقیقاتی مختلف از جمله فیزیک ،شیمی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
تمامی کارهای انجام شده روی این موضوع بر قابلیت پبشبینی ،پایداری ،قاعدهمندی و تعادل تمرکز
کردهاند.
تئوری آشوب در بسیاری از شاخههای علوم و مهندسی استفاده میشود .برخی از کاربردهای مهم
تئوری آشوب شامل :رباتیک ،سیستمهای قدرت ،دستگاههای الکترونیک نوری ،واکنشهای شیمیایی،
ارتباطات ،و غیره است.
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 3-1سیستمهای آشوبناک
سیستمهای آشوب ،سیستمهای دینامیکی غیر خطی قطعی هستند که به شدت به شرایط اولیه حساس
هستند که این حساسیت به عنوان "اثر پروانه ای" شناخته میشود .این سیستمها در بلند مدت غیر قابل
پیش بینی هستند و تغییری اندک در شرایط اولیه چنین سیستمهایی باعث تغییرات بسیار در آینده خواهد
شد .سیستمهای آشوب برخی خواص مشخص مانند :حساسیت سیستم به تغییر در پارامترها ،وابستگی
شدید به رفتار سیستم در شرایط اولیه ،که با یک مدل لیاپانوف مثبت توصیف میشوند را دارا هستند.
سیستمهای آشوب ،سیستمهای غیر خطی پیچیده هستند که در آنها پاسخها ،خواص خاص خود را دارا
هستند .رفتار سیستمهای آشوبناک به ظاهر تصادفی مینماید .با این حال هیچ لزومی به وجود عنصر
تصادفی در ایجاد رفتار آشوبی نیست و سیستمهای دینامیکی معین نیز میتوانند رفتار آشوبناک از خود
نشان دهند .ویژگی دیگر سیستمهای آشوبی داشتن جاذبهای شگفت است .به طور کیفی ،جاذبهای
شگفت جاذبهایی هستند که مسیر حالت به سمت آنها جذب میشود و در همان حال از آنها دور
میشود .جاذبهای شگفت دارای بعد فراکتالی و غیر صحیح هستند.
به عنوان مثال ،میتوان طیف تبدیل فوریه جامع ،حساسیت شدید به شرایط اولیه و رفتار نامنظم در
حرکت در فضای فاز رانام برد .

 4-1کنترل آشوب چیست؟
بهدلیل دینامیک باال و پیچیدگی ذاتی سیستمهای آشوب ،ایده کنترل آن بهطوریکه رفتار مورد نظر را
از خود نشان دهد ،ممکن نمینماید .با این حال نشان داده شده که سیستمهای آشوبناک قابلیت کنترل-
شوندگی دارند و اهداف کنترلی متفاوتی برایشان قابل تصور است .ایده کنترل غیر خطی برای آنها قابل
اعمال است و عالوه بر این ،بهدلیل ویژگیهای خاص خود ،روشهای کنترلی جدید و خاصی قابل اعمال
است .از اهداف مختلف کنترلی برای یک سیستم آشوبناک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 حذف رفتار آشوبی و پایدارسازی
 پایدارسازی یکی از مسیرهای متناوب ناپایدار
 سنکرونسازی دو سیستم آشوبی
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 پادکنترل آشوب
 5-1معرفی روشهای کنترل آشوب
همانطور که گفته شد سیستمهای آشوبی دارای ویژگیهای مختلفی هستند که یکی از مهمترین ویژگی-
های آنها ،حساسیت زیاد به شرایط اولیه است .تفاوت بسیار کوچک در شرایط اولیه باعث تفاوت بسیار
در وضعیت آن در لحظات بعد خواهد شد .به همین دلیل در ابتدا تصور میشد که کنترل سیستمهای
آشوبناک ممکن نباشد و آنها دارای دینامیک کنترل ناپذیر و پیشبینی ناپذیر باشند اما  Grebogi, ،Ottو
 Yorkeروش  OGYرا برای پایداری حرکات آشوبناک در سیستمهای دینامیکی غیرخطی بر مدارات متناوب
ناپایدار ) (UPOsارایه کردند بنابراین ،در سال  1111امکان چنین چیزی اثبات شد .روش  OGYبرای اهداف
متفاوت توسعه یافته و بر سیستمهای آشوب فیزیکی بکار گرفته شد.
از طرفی دیگر  Pyragasو  Chenروشی برای کنترل سیستمهای آشوب زمان-پیوسته ارایه کردند.
سیگنال زمان-پیوسته کنترلی ،متناسب با تفاوتهای بین UPOهای مطلوب و حالتهای سیستم آشوب
است .سیگنال کنترل زمانی ،وقتی که حالت سیستم به  UPOمطلوب میرود ،کوچک است؛ از این رو
پایدارسازی توسط سیگنال کنترلی کوچک برقرار میشود .در برخی سیستمهای حقیقی آشوب بهکار گرفتن
چنین سیگنالهای زمان پیوسته کوچک عملی نیست.
برای کنترل چنین سیستمهای آشوب حقیقی Otani ،Konishi ،و Kokameروش کنترل مدوالسیون
پهنای باند حقیقی ) (PWMکه معموال فقط سه مقدار ثابت را در بر میگیرد ،مطرح کردهاند .اگرچه این
سیستم کنترل پایداری در حوالی نقطه ناپایدار را تضمین میکند ولی نیازمند زمان زیادی برای پایدارسازی
است.
در دهههای گذشته ،پایداری و ردیابی کنترل سیستم آشوب مورد توجه قرار گرفته است .تا کنون،
بسیاری از روشهای کنترل مانند کنترل فیدبک ،کنترل تطبیقی SMC ،و  GSMCبرای پایداری سیستمهای
آشوب مطرح شدهاند .هنگامی که پارامترهای سیستم ناشناخته است ،روش کنترل تطبیقی استفاده میشود،
کنترل فیدبک برای تخمین پارامترهای نامعین سیستم ابداع شده است
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استفاده از کنترل  PIDتاریخچه قدیمی در مهندسی کنترل دارد و همچنین بدلیل سادگی آن قابل پذیرش
در بسیاری از کاربردهای حقیقی در معماری است .از این رو هنوز ،در بسیاری از کاربردهای صنعتی
حقیقی ،با وجود اینکه تعداد زیادی از تکنیکهای کنترلی جدید ارائه شده است ،کنترل کننده  PIDبه طور
گسترده استفاده میشود .با این حال ،در کنترل سیستمهای آشوب از کاربردهای ساده کنترل کننده PID
به خوبی بحث نشده است.

کلید اصلی برای طراحی یک کنترل کننده  PIDتعیین سه پارامتر کنترل کننده  ، PIDبهره تناسبی ، KP
بهره انتگرالی ،KIو بهره مشتقی  KDاست .در گذشته ،روشهای خود تنظیمی  PIDبر اساس روش
بازخورد اغلب برای یک کالس از سیستمهای  SISOو سیستمهای  MIMOارائه میشد .بهطور کلی،
اهداف کنترلی در سیستمهای کنترل  PIDعمدتا به سیستمهای خطی تاخیر زمانی تعلق دارند .

کنترل تطبیقی یکی از روشهای اصلی در رشته مهندسی کنترل است که با سیستمهای مجهول سر و
کار دارد .طی چند سال گذشته ،کنترل تطبیقی سیستمهای غیر خطی به عنوان یک حوزه پژوهشی جالب،
که شاهد تحوالت سریع و چشمگیر است ،منجر به پایداری فراگیر و نتایج ردیابی برای طبقه عظیمی از
سیستمهای غیر خطی فیدبک مستقیم شده است .این نتایج همگی مبتنی بر تئوری لیاپانوف و تفسیر مشتق
مثبتی از آن هستند.
بطور کلی دو نوع کنترل تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد [: ]3
 کنترل تطبیقی غیر مستقیم .ابتدا مدل سیستم غیر خطی مجهول را بدست آوردهو با استفاده از
سیستم  neural/fuzzyو قانون کنترل خطی فیدبک بر اساس این روش طراحی میشوند.
 کنترل تطبیقی مستقیم .سیستمهای  neural/fuzzyبطور مستقیم در کنترل کننده ،در سیستم کنترلی
فیدبک ،بکار میروند ،به عنوان مثال ،خروجیهای سیستم  neural/fuzzyدر ورودی کنترلی
دستگاه غیر خطی استفاده میشود .معموال ،یک سیگنال خطا بین خروجی مطلوب و واقعی برای
به روز رسانی آنالین پارامترهای قابل تنظیم در کنترل  neural/fuzzyاستفاده شده است.

یکی دیگر از روشهای کنترل آشوب ،روش کنترل فیدبک تاخیردار است .بر خالف اغلب کاربردهای
کنترلی که در آنها وجود تاخیر نامطلوب است و تحلیل را بسیار پیچیده میکند ،در این روش وجود تاخیر
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باعث بهوجود آمدن روشی ساده و موثر برای کنترل  UPOسیستمهای آشوب میشود .ایده اولیه در سال
 1112و توسط  Pyragasمطرح شد.
 6-1سنکرون سازی آشوب
از زمان مطالعات  Pecoraو  Carrollبر سنکرونسازی سیستم آشوب و کشف آن در مدارهای الکتریکی
در سال  ، ]4[ 1111این موضوع در ارتباطات رمزی و روشهای موثر کنترل مورد توجه قرار گرفت.
سنکرونسازی آشوب در بسیاری از موضوعات از جمله ارتباطات ،واکنشهای شیمیایی ،سیستمهای
بیولوژیکی و پردازش اطالعات کاربرد دارد.
سنکرونسازی آشوب بر اساس شکل اتصال به دو دسته طبقهبندی میشود :سنکرونسازی متقابل و
سنکرونسازی  .master-slaveدر طول دهههای گذشته ،تنوع زیادی از رویکردهای سنکرونسازی آشوب
ارائه شده است مانند روش  ،master-slaveروش طراحی فیدبک  ،روش کنترل تکانه و...
اخیرا  Baiو  Lognngrenاز روشهای کنترل فعال برای سنکرونسازی سیستمهای  Lorenzاستفاده
کردهاند[ . ]5عالوه بر این محققان به شناخت این تکنیکهای سنکرونسازی و بکارگیری آنها در سایر
سیستمها پرداختهاند .روشهای مزبور کنترل فعال بر این فرضیه بنا شدهاند که تمامی پارامترهای سیستم
آشوب ثابت و قابل اندازه گیری هستند ولی در واقع تمام پارامترها همواره در حوزه مهندسی دارای
کاربردهای نوسانی هستند زیرا که قطعا آنها توسط فاکتورهای ذاتی خارجی مثل دمای محیط ،تغییرات
ولتاژ ،درهمنهی اجزا و  ...تحت تاثیر قرار میگیرند .در این موارد ،کاربرد روشهای فوق محدود میشود
و این نکته برای سیستمهای آشوب حقیقی در سنکرونسازی آشوب ،بسیار مهم است.
میتوان نشان داد که دو سیستم آشوب که دارای نوسانات یکسان هستند ،تمامی خطاهای سنکرونسازی
برای  t>0به صفر میل میکند .اما با وجود مقادیر نتایج نظری و تجربی ،بهنظر میرسد سنکرونسازی
آشوب کاری دشوار است .اگر در نظر بگیریم که  .1با وجود حساسیت آشوب به شرایط اولیه مقید کردن
همان شرایط آغازین غیر ممکن است  .2در تطبیق سیستمهای  master-slaveدر تمامی مدلها ،حتی
پارامترهای بسیار کوچک در واگرایی مدارها در نزدیکی هم موثر هستند  .3تفاوت بین پارامترهای سیستم
آشوب عملکرد جذبی متفاوت دارد ،مشکالتی پیش میآید .برای دوری از این مشکالت ،استراتژی های
مختلف ارایه شدهاند .در رابطه با این موضوع ،چندین پژوهشگر روشهای تخمین ارایه کردهاند .این
6

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

1-6

نتیجه گیری

این پژوهش یک پایدار کننده  GSMCجدید برای بهبود عملکرد قوی برای سیستمهای آشوب با تاخیر
زمانی چندگانه و ورودی غیرخطی است .شرط کافی تئوری پایداری لیاپانوف ،تخمینگر حالت و  LMIرا
برای پایدارسازی مجانبی مسیرهای حالت و بهبود پایداری سیستم تضمین میکند .روش کنترلی پیشنهادی
نسبتا ساده است و هیچ پیچیدگی در استفاده از آن مشاهده نمیشود .قانون کنترلی برای برآوردن رفتار
لغزشی موجود بر سطح غیرخطی ارایه شده است .نهایتا ،یک مثال آشوب ،اعتبار روش ارائه شده را نشان
میدهد.
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