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 در اين مقاله يک کالس از سيستمهای مكانيكي متصل خطي دارای اغتشاش با اتصاالت خطي ناشناخته بين زيرسيستمها در نظر گرفته شده که:چکیده
 سيستم، برای کنترل غيرمتمرکز.( پيشنهاد شده استDAITSMC)  تكنيک کنترل مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز،برای رديابي ورودی مرجع
 عالوه بر افزايش سرعت رديابي ورودی مرجع در زمان،متصل به چند زيرسيستم تقسيم شده و با انتخاب سطح لغزش ترمينال انتگرالي برای هر زيرسيستم
 توسط، اثر اتصاالت خطي ناشناخته بين زيرسيستمها بصورت نامعيني در نظر گرفته شده و بدليل مشخص نبودن کران آنها. اثر اغتشاش حذف ميشود،محدود
 روش. پايداری سيستم حلقه بسته تضمين ميشود، با کانديد شدن يک تابع لياپانوف و انتخاب مناسب پارامترهای طراحي.روابط تطبيقي تخمين زده مي شوند
 برایDAITSMC  نشان داده که روش پيشنهادی،پيشنهادی بر روی دو سيستم مكانيكي متصل اعمال گشته؛ مقايسه نتايج شبيهسازی با چند روش کنترلي
.سيستمهای متصل در حضور اغتشاش کارامد است و خطای همگرايي سريعتر صفر ميشود
. اغتشاش خارجي، اتصاالت خطي ناشناخته، تابع لياپانوف، کنترل مدلغزشي ترمينال غيرمتمرکز، کنترل تطبيقي، سيستم متصل خطي:کلمات کلیدی

Design of Decentralized Adaptive Integral Terminal Sliding Mode
Controller for Linear Interconnected Mechanical Systems in the Presence
of External Disturbance
Babak Ranjbar, Abolfazl Ranjbar Noiey and Behrooz Rezaie
Abstract: In this paper, a tracking decentralized Adaptive Integral Terminal Sliding Mode control
(DAITSMC) technique is proposed for a class of linear interconnected mechanical systems with unknown linear
interconnections between subsystems and in the presence of disturbance is considered. In this way, the
interconnected system is divided into several subsystems. Then an integral terminal sliding surface is considered
for each subsystem. The proposed approach increases the speed of input tracking in a finite time as well as the
disturbance attenuation. The effect of unknown linear interconnections between subsystems is considered as
uncertainty that is estimated by adaptive rules. The stability of the closed-loop system is guaranteed by a Lyapunov
function and selecting the appropriate design parameters. The developed method is applied to two interconnected
mechanical systems; the simulation results show that the proposed method (DAITSMC) is efficient for
interconnected systems in the presence of disturbance. Comparison of simulation results with several control
methods shows that the proposed method (DAITSMC) is efficient for linear interconnected systems in the
presence of disturbance and the convergence error becomes zero faster.

Keywords: linear interconnected system, adaptive control, decentralized terminal sliding mode control,
Lyapunov function, unknown linear interconnections, external disturbance.
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عصبي[ ]25و مدلغزشي تطبيقي[ ]26استفاده شده تا بتوان با اثرات عدم

 -1مقدمه
کنترل مدلغزشي يک روش محبوب برای کنترل سيستمهای نامشخص
بوده و در زمينههای متنوعي از جمله کنترل وسايل زيرآب[ ،]1بازوی
ربات[ ،]2فضاپيماها[ ]3و وسايل نقليه هوايي بدون سرنشين[ ]4کاربرد دارد.
بدليل استفاده از تابع ناپيوسته در کنترلکننده مدلغزشي ،ويژگيهای اصلي
آن مقاوم بودن در مقابل عدم قطعيت مدل و استحكام در مقابله با اغتشاش
خارجي است .برای تشكيل مدلغزشي دو مرحله وجود دارد؛ در مرحله اول
با انتخاب سطح لغزش مناسب ،حالتها بر روی سطح لغزش باقي مانده[]5
و در مرحله دوم با انتخاب قانون کنترلي مناسب ،حالتهای سيستم به سطح
به سطح لغزش ميل کرده ،مرتبه سيستم کنترل کاهش يافته و باعث مقابله
با اغتشاش خارجي و عدم قطعيت ميگردد[]8 ,7؛ اما کنترل مدلغزشي
دارای يک نقطه ضعف مهم بوده که سبب شده سيستم کنترل هنگام رسيدن
به سطح لغزش دارای استحكام کافي نبوده و باعث ايجاد پديدهای بنام
چترينگ 1شود[ ]9که يک مشكل برای سيستمهای فيزيكي واقعي
است[ .]10برای کاهش چترينگ ،روشهای مختلفي وجود دارد از جمله:
ارائه تابع اشباع به جای تابع عالمت[ ،]11استفاده از کنترل مدلغزشي مرتبه
دوم يا باالتر 2که در آن مشتقات زماني ورودی کنترل به صورت يک متغير
جديد آورده شده [ ،]12ارائه کنترل مدلغزشي مبتني بر رؤيتگر،]13[3
استفاده از روش مدلغزشي تمام مرتبه ]14[4که در اين روش ،بجای
ديناميک مرتبه کاهش يافته از يک ديناميک مرتبه کامل مطلوب استفاده
شده به طوری که يک فيلتر پايينگذر مرتبه اول 5برای صاف کردن سيگنال
در ديناميک کنترل مدلغزشي آورده شده است.
زمان محدود حالتها و کاهش چترينگ ارائه شده است[ ]15که اين روش
دارای ويژگيهايي نظير رديابي سريع و همگرايي زمان محدود است[-16
 .]18در کنترل  TSMCبرای افزايش همگرايي ،يک ترم غيرخطي به
سطح لغزش افزوده تا عالوه بر داشتن مزايای  ،SMCعملكرد پايداری
افزايش يافته و سرعت همگرايي در نزديكي نقطه تعادل بيشتر شود .روش
 TSMCبرای بسياری از سيستمهای خطي و سيستمهای غيرخطي مورد
استفاده قرار گرفته اما بدليل استفاده از توان کسری در طراحي سطح لغزش
از مشكالت تكينگي 7رنج ميبرد[ .]20 ,19در [ ]22 ,21برای از بين بردن
مشكل تكينگي ،روش  nonsingular TSMCپيشنهاد شده است .در
[ ]23روش مدلغزشي ترمينال انتگرال 8آورده شده که سبب شده عالوه بر
از بين بردن تكينگي ،اثر چترينگ نسبت به  SMCکاهش يابد.
کنترل مدلغزشي برای سيستمهايي کاربرد دارد که دارای عدم قطعيت
از روشهای ترکيبي مانند کنترل مدلغزشي فازی[ ،]24مدلغزشي

های ارتباطي ،اتصال بين بازوی ربات ،اتصال بين چند سيستم مكانيكي؛
که شامل چند زيرسيستم بوده و زيرسيستمها توسط اتصاالت ويژهای مانند
خطوط انتقال نيرو و اتصاالت مكانيكي بهم وصل شده چند نمونه از
سيستمهای متصل بوده که اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند[.]29 ,28
در چند دهه گذشته استفاده از کنترلکننده متمرکز برای سيستمهای متصل
بعلت عملي نبودن و نداشتن قابليت اجرا بسيار محدود بوده است[ .]30برای
اين سيستمها روش های غيرمتمرکز بدليل اجرای راحت ،اندازهگيری
محلي متغيرها و کاهش پيچيدگي محاسباتي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته
است[ .]31برای سيستمهای متصل روشهای مختلف کنترل غيرمتمرکز از
جمله کنترل تناسبي انتگرالگير غيرمتمرکز[ ،]32کنترل مدل پيشبين
غيرمتمرکز [ ،]33کنترل فازی غيرمتمرکز [ ،]34کنترل عصبي
غيرمتمرکز[ ]35و کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز[ ]36استفاده شده است .در
سالهای اخير ،کنترل مدلغزشي ) (SMCدر زمينه کنترل غيرمتمرکز
سيستمهای متصل بسيار مورد توجه قرار گرفته است[.]38 ,37
هدف اين مقاله رديابي ورودی مرجع توسط کالسي از سيستمهای
متصل با اتصاالت خطي ناشناخته در حضور اغتشاشات خارجي است که
برای رسيدن به اين هدف ،کنترلکننده مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي
غيرمتمرکز ) (DAITSMCپيشنهاد شده است .با انتخاب سطح لغزش
مناسب برای هر زيرسيستم ،کنترلکننده  ITSMCطراحي شده تا رديابي
ورودی مرجع در زمان محدود و رسيدن به سطح لغزش تضمين شود .در
بسياری از تحقيقات ،اتصاالت بين زيرسيستمها دردسترس بوده لذا نيازی
به تخمين آنها نيست؛ اما در مقاله پيشرو فرض شده که اتصاالت بين
زيرسيستمها نامشخص و نامعين بوده و بصورت عدم قطعيت درنظر گرفته
ميشود .کنترلکننده مدلغزشي در برابر عدم قطعيت و اغتشاشهای کران-
دار استحكام خوبي داشته ،لذا در اختيار نبودن محدوده اتصاالت بين
زيرسيستمها ميتواند باعث ناپايداری سيستم شود .برای مقابله با اين
مشكل ،روش کنترل تطبيقي پيشنهاد شده تا اثرات اتصاالت نامعين تخمين
زده شود.
بطور خالصه ،نوآوریهای اين پژوهش بصورت زير است:
•

در نظر گرفتن اتصااالت خطي ناشاناخته به عنوان عدم قطعيت
در سيستمهای مكانيكي متصل

•

اساااتفاااده از روابط تطبيقي برای تخمين اتصاااااالت خطي
ناشناخته

1

5

2

6

Chattering
Second-order or high-order sliding mode control
3
Observer base sliding mode control
4
Full order sliding mode control
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سيستمها انجام شده است[ .]27سيستمهای قدرت ،شبكه آبرساني ،شبكه-

First order low pass filter
Terminal sliding mode control
7
Singularity
8
Integral Terminal Sliding Mode Control
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021
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و اغتشاش کراندار و محدود باشند .در صورت محدود نبودن عدم قطعيت،

بهم پيوسته بيشتر مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات زيادی بر روی اين

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

اخيرا روش کنترل مدلغزشي ترمينال (TSMC) 6برای همگرايي

امروزه طراحي کنترلکننده برای سيستمهای چندعاملي و سيستم های

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

لغزشي انتخابي در مرحله اول ميل ميکنند[ .]6زماني که حالتهای سيستم

قطعيت مقابله کرد.
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•
•
•

پايداری ساايسااتم متصاال با اتصاااالت ناشااناخته توسااط کنترل

در اين بخش ،به منظور رديابي ورودی مرجع سيستمهای متصل( )1با

مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز

اتصاالت ناشناخته بين زيرسيستمها و اغتشاشات اعمالي به هر زيرسيستم،

همگرايي زمان محدود و رديابي ورودی مرجع سااريعتر در

کنترلکننده مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز پيشنهادی

مقايسه با چند روش کنترلي

طراحي ميشود .بدليل مشخص نبودن مقدار و کران  ، aijبه کمک روابط

مقابله با اثرات اغتشاش خارجي اعمال شده به هر زيرسيستم

تطبيقي مقدار  aijتخمين زده ميشود.

بخشهای مختلف اين مقاله برای ارائه طرح پيشنهادی بصورت زير
آورده شده است:
در بخش  2معادله ديناميكي سيستمهای مكانيكي متصل با چند
بخش  3طراحي کنترلکننده  DAITSMCآورده شده که با انتخاب
سطح لغزش مناسب ،کنترلکننده پيشنهادی طراحي شده و در بخش  4با
انتخاب يک تابع لياپانوف مناسب ،پايداری سيستم و رديابي ورودی مرجع
تضمين شده است .در بخش  5مجموعهای از شبيهسازیها بر روی دو

آورده شده است:
فرض :2مسير مورد نظر )  ، xdi1 (tهمچنين مشتق اول و مشتق دوم
آن ( )  xdi1 (tو )  ) xdi1 (tکراندار هستند.
قضیه :1سيستمي بصورت زير فرض شود ( :بخشproposition 8.1

از مرجع [)]39
()3



− k2 sign( x2 ) x2


2 −

x = x2

 1


 x2 = −k1 sign( x1 ) x1

سيستم مكانيكي متصل(يک سيستم با سه زيرسيستم متصل و يک سيستم با

اگر  k1 , k2  0و  0    1به گونهای انتخاب شوند که چند

پنج زيرسيستم که يک زيرسيستم غيرفعال است) آورده شده و با چند روش

جمله ای  s 2 + k2 s + k1هورويتز باشد آنگاه سيستم پايدار زمان

کنترلي مقايسه شده است؛ در نهايت جمعبندی و تحليل نتايج شبيهسازی

محدود است.

در بخش  6ارائه شده است.

مسير مطلوب ) ( xdi1 (tورودی مرجع) برای هر زيرسيستم مشخص

شده ،حال اگر خطای بين مسير مطلوب و حالت هر زيرسيستم با ) ei (t

 -2مدل فضای حالت سیستم متصل
مدل فضای حالت سيستمهای مكانيكي متصل خطي با  Nزيرسيستم
بصورت ( )1فرض شده است.

()1

که

ni

 ui (t )  R ، xi (t )  Rو  yi (t )  R iبترتيب

()4

مشتق زماني مرتبه اول خطا با )  ei (tنشان داده ميشود.

) ei (t ) = xdi1 (t ) − xi1 (t ) = xdi1 (t ) − xi 2 (t

()5

برای طراحي کنترلکننده غيرمتمرکز پيشنهادی ،سطح لغزش ) si (t
بصورت ( )6در نظر گرفته ميشود.
()6

dt

r

متغيرهای حالت ،ورودی کنترلي و خروجي زيرسيستم iام )(i=1,2,…,N

و  Nتعداد زيرسيستمهاست ai .و  biپارامترهای مشخص Bi ،ضريب

ورودی کنترلي برای هر زيرسيستمaij ،

و )  di (tبترتيب تداخل ناشناخته

زيرسيستم jام بر زيرسيستم iام و اغتشاش خارجي اعمالي به هر زيرسيستم

که   iو  i

i

 -3طراحی کنترل مدلغزشی ترمینال انتگرال
تطبیقی غیرمتمرکز

) +   i ei (t ) + i ei (t
0

به ازای هر )i=1,2..,N( iبگونهای انتخاب شده تا چند

برای تضمين پايداری ،ورودی کنترلي درنظر گرفته شده بصورت:
qi
pi

()7

1
) ( xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2 +  i ei (t
Bi
N

) + i sat ( si ) −  aˆij y j
j =1
j i

i

qi
2 pi − qi

= ) ui (t

) + i ei (t

يک اسكالر به ازای هر  ) i = 1, 2,.., N ( iاست که با انتخاب

مقادير مناسب پايداری سيستم تضمين ميگردد aˆij .تخمين ( aijپارامتر
اتصاالت ناشناخته و نامعين بين زيرسيستمها) توسط قوانين تطبيقي است و
از رابطه زير بدست ميآيد:

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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()2

qi
pi

t

و نسبت به هم اول فرض شده که  pi  qi  0است.

است بصورت:

di (t )  i

qi
2 pi − qi

) si (t ) = ei (t

2
جملهای  r +  i r + iهورويتز گردد pi .و  qiمقادير فرد مثبت

است.

فرض :1اغشاش خارجي )  di (tمحدود به مقدار مثبت و معلوم

) ei (t ) = xdi1 (t ) − xi1 (t

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

)  xi1 (t ) = xi 2 (t

)  xi 2 (t ) = ai xi1 (t ) + bi xi 2 (t ) + Bi ui (t
N


) +  aij y j (t ) + di (t

j =1
j i

)  y (t ) = x (t
i1
 i

تعريف شود داريم:

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

زيرسيستم در حضور اغتشاش خارجي و اتصاالت نامعين توصيف شده ،در

پيش از آوردن نتايج اصلي اين بخش ،فرض 2و قضیه 1در ادامه
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()8

) si (t ) = xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2 − Bi ui (t

aˆijT = − y j siT i i, j = 1,2,.., N , i  j

که   iضريب سرعت همگرايي کنترلکننده تطبيقي است.

N

) −  aij y j (t ) − di (t

()15

j =1
j i

qi

qi

+  i ei (t ) pi + i ei (t ) 2 pi − qi

 -4آنالیز پایداری
در ادامه ،با ارائه قضيهای نشان داده شده که با انتخاب تابع لياپانوف
مناسب ،کنترل مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز پيشنهادی

باجايگذاری ورودی کنترلي )  )7( ui (tدر مشتق سطح لغزش ()15
داريم:

si (t ) = xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2

قادر است عالوه بر حذف اغتشاش خارجي ،اتصاالت نامشخص بين هر
زيرسيستم را تخمين زده و سيستم ورودی مطلوب را در زمان محدود دنبال
کند.

()16
قضیه :2اگر فرض2 -1و قضیه  1برقرار باشد ،رديابي ورودی

qi
2 pi − qi

مرجع و پايداری سيستم متصل با اتصاالت ناشناخته در حضور اغتشاش(،)1
با انتخاب تابع لياپانوف )  )9( V (tو ورودی کنترلي ( )7تضمين ميگردد

اگر برای گين ) i (i = 1,2,..N

در قانون کنترلي داشته باشيم

. i  i



N
N
1
1
()9
V (t ) =   siT si + trace( aijT i−1aij ) 


2
i =1  2
j =1
i j


لم  :1از خواص اثر 1برای دو بردار  aو bداريم( :رابطه 10.21

صفحه  296از مرجع [)]40
()10
) aT b = trace(b aT
اثبات قضیه :2تابع لياپانوف )  V (tدر ( )9مشخص شده است،
داريم:
()11

که در( aij ،)11اختالف بين مقدار واقعي ) (aij

) −  aij y j (t ) − di (t ) +  i ei (t ) + i ei (t
j =1
j i

که در نهايت نتيجه ميشود:

) si (t ) = −i sat ( si
N

N

j =1
j i

j =1
j i

) −  aij y j (t ) +  aˆij y j − di (t

()17

با جايگذاری  )17( siو  )8( aˆijدر ()13داريم:
T

N
 T

 si (−i sat ( si ) −  aij y j (t ) 
j =1
N 

j i
()18
V (t ) =  

N
i =1 
T

) −d (t )) + trace( y j si aij
 i

j =1


i j


از لم 1نتيجه ميشود که:

N

()19

و مقدار تخميني

اتصاالت بين زيرسيستمها( ، aˆijمحاسبه شده توسط قانون تطبيقي())8
است.

) aij y j (t ) = trace( y s aij
T
j i

j =1
i j

N

s

T
i

j =1
j i

با جايگذاری ( )19در ( )18و ساده سازی داريم:

) ) V (t ) =  ( −i si − siT di (t
N

()20

با مشتقگيری از تابع لياپانوف( )9داريم:



N
N
V (t ) =   siT si + trace( aijT i−1aij ) 


i =1 
j =1
i j



()12

از ( )11و aij = 0

داريم:

از مشتقگيری سطح لغزش

) si (t

()14

N

()21

V (t )   −(i − i ) si
i =1

i  i

مشتق تابع لياپانوف ))  )12( (V (tهميشه منفي شده ،پس

)  V (tيک کانديد مناسب برای اثبات پايداری سيستم متصل است .مي-
توان نتيجه گرفت که سيستم به ازای سطح لغزش( ،)6ورودی کنترلي()7

( )6نتيجه ميشود که:

و روابط تطبيقي( )8پايدار و ورودی مرجع را دنبال ميکند■ .

qi

si (t ) = ei (t ) +  i ei (t ) pi + i ei (t ) 2 pi −qi

از انجا که )  ei (t ) = xdi1 (t ) − xi 2 (tاست ،با جايگذاری ()1

است:

در ( )14داريم:
trace
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در الگوریتم  1مراحل طراحي کنترلکننده پيشنهادی ارائه شده

1
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qi

از فرض ) di (t )  i ( 1ميتوان نتيجه گرفت که:

از آنجا که تابع لياپانوف )  )9( V (tهميشه مثبت بوده و با انتخاب



N
N
V (t ) =   siT si − trace( aˆijT i−1aij ) 


i =1 
j =1
i j



()13

i =1

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

aij = aij − aˆij

qi
pi

N

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

qi
1

 ( xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2 +  i ei (t ) pi 
B
 i

− Bi 

qi
N
2
p
−
q
 +  e (t ) i i +  sat ( s ) − aˆ y ) 

i i
i
i
ij j


j =1
j i
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الگوریتم  :1روال طراحي کنترلکننده مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي برای کالسي از سيستمهای متصل خطي با اتصاالت ناشناخته در حضور اغتشاش
هدف :رديابي زمان محدود ورودی مرجع ،حذف اغتشاش و چترينگ برای سيستمهای متصل که اثرات بين زيرسيستمها نامعين است.
مفروضات :هيچ اطالعاتي از اتصاالت بين زيرسيستمها در اختيار نبوده و اغتشاش خارجي وارد شده به هر زيرسيستم کراندار و محدود (طبق فرض
 )1است.
گام  :1تعيين سطح لغزش ترمينال انتگرال( )6توسط معادله خطا( )4و مشتق خطا()5
گام  :2اعمال قانون تطبيقي( )8و محاسبه ( aˆijاثرات متقابل بين زيرسيستمها)
گام  :3تعيين پارامتر  iبرای پايداری سيستم متصل و رديابي ورودی مرجع

گام  :4اعمال ورودی کنترلي( )7به هر زيرسيستم و کنترل غيرمتمرکز سيستم متصل
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

در شكل  1بلوک دياگرام کلي سيستم در حضور اغتشاش خارجي )  di (tو اتصاالت نامعين و نامشخص نشان داده شده است.
) xdN 1 (t

) xd 11 (t

) xd 21 (t







Controller for Nth
subsystem

Controller for
second subsystem

Controller for first
subsystem

) d N (t

) d1 (t

) d 2 (t
Unknown interconnection

Second
subsystem

Nth subsystem

) xN 1 (t

First subsystem

) x21 (t

) x11 (t

در شكل  xi1 (t ) ، ui (t ) ،1و )  xdi1 (tبرای )  (i = 1, 2,...Nبترتيب

در شكل  si (t ) ، ui (t ) ،2و  aˆijبترتيب ورودی کنترلي( ،)7سطح

ورودی کنترلي ،حالت هر زيرسيستم و ورودیهای مرجع هستند .شكل 1

لغزش هر زيرسيستم و تخمين اتصاالت نامعين بين زيرسيستمها هستند.

نشان داده شده است .در شكل  2جزئيات طراحي کنترلکننده
 DAITSMCبرای زيرسيستم iام آورده شده است.
qi

qi

xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2 +  i ei (t ) pi + i ei (t ) 2 pi − qi

) xi1 (t

1
Bi

ith subsystem

N

− aˆij y j



j =1
j i

) xi 2 (t

i

) xdi 2 (t




) sat(si
sat

) ei (t
qi

qi

t

ei (t ) +   i ei (t ) pi + i ei (t ) 2 pi − qi dt

) si (t

0

) ei (t
شكل  :2بلوک دياگرام طراحي کنترلکننده پيشنهادی DAITSMCبرای زيرسيستم iام
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) xdi1 (t

aˆij

yj
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شكل  :1بلوک دياگرام کلي سيستم متصل با اتصاالت ناشناخته در حضور اغتشاش خارجي
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 -5شبیه سازی عددی

جدول  .1پارامترهای سيستم سه پاندول معكوس متصل

در اين بخش برای نشان دادن عملكرد روش پيشنهادی
 ،DAITSMCدو سيستم مكانيكي متصل خطي با اتصاالت خطي

m1 = 0.2 kg

جرم پاندول

ناشناخته ارايه شده است .در مثال اول يک سيستم سه پاندول معكوس
متصل خطي آورده شده که با کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز مقايسه مي-

m3 = 0.3 kg

فاصله محوری

گردد .در مثال دوم سيستم مكانيكي متصل با پنج زيرسيستم (پنج چرخ

تا مرکز ثقل ميله

متصل) ،چهار زيرسيستم فعال(دارای ورودی) و يک زيرسيستم غير فعال،

طول هر ميله

آورده شده و در اين مثال ،روش کنترلي پيشنهادی با روش مدلغزشي

پاندول معكوس 3که سيستمي متصل با سه زيرسيستم است در نظر گرفته
شده است (شكل .)3

خارجي بدست ميآيد.

پارامترهای سيستم در جدول  1انتخاب شده است.

1

در شبيهسازی فرض شده که اتصاالت بين زيرسيستمها ناشناخته بوده
و توسط قانون تطبيقي( )8تخمين زده شده و سيستم با اعمال ورودی
کنترلي( )7ورودی مرجع را دنبال ميکند .مقادير اوليه ، 𝑥11 (0) = 1
𝑥31 (0) = ، 𝑥22 (0) = 0.7 ، 𝑥21 (0) = −1 ، 𝑥12 (0) = −0.5

 1.3و  𝑥32 (0) = 0.7برای شبيهسازی انتخاب شده است[ .]43اغتشاش
خارجي بصورت زير به هر زيرسيستم اعمال ميشود(شكل .)4

()24

𝑑1 (𝑡) = 0.8
3<𝑡<5
3<𝑡<4
{𝑑2 (𝑡) = −0.8
𝑑3 (𝑡) = 1
3.5 < 𝑡 < 5

که  d 2 (t )  0.8 ، d1 (t )  0.8و  d3 (t )  1است.

triple inverted pendulum

2
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3

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.69

)𝑡( 𝑥̇ 11 (𝑡) = 𝑥12
𝑔
))𝑡( 𝑥̇ 12 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝑥11 (𝑡) + 𝑢1
𝑙
𝐾1 𝑎2
+
))𝑡( (sinx21 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥21 (𝑡) − 𝑠𝑖𝑛𝑥11 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥11
𝑚1 𝑙2
)𝑡( {𝑦1 (𝑡) = 𝑥11
)𝑡( 𝑥̇ 21 (𝑡) = 𝑥22
𝑔
)𝑡( 𝑥̇ 22 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝑥21 (𝑡) + 0.7𝑢2
𝑙
𝐾1 𝑎2
+
(sinx
))𝑡( 11 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥11 (𝑡) − 𝑠𝑖𝑛𝑥21 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥21
𝑚2 𝑙2
𝐾2 𝑎2
+
)𝑡( (sinx31 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥31 (𝑡) − 𝑠𝑖𝑛𝑥21 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥21
𝑚2 𝑙2
)𝑡( {𝑦2 (𝑡) = 𝑥21
)𝑡( 𝑥̇ 31 (𝑡) = 𝑥32
𝑔
)𝑡( 𝑥̇ 32 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝑥31 (𝑡) + 1.2𝑢3
𝑙
𝐾2 𝑎2
+
))𝑡( (sinx21 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥21 (𝑡) − 𝑠𝑖𝑛𝑥31 (𝑡)𝑐𝑜𝑠𝑥31
𝑚3 𝑙2
)𝑡(
)𝑡( = 𝑥31
{ 𝑦3

0
)𝑡( 1
0
[ = )𝑡( 𝑥̇ 1
𝑥]
)𝑡( + [ ] 𝑢1
0.535 0 1
1
0
0
0
)𝑡(
[+
𝑥]
)𝑡( + [ ] 𝑑1
0.555 0 2
1
0
1
[ = )𝑡( 𝑥̇ 2
)𝑡( ] 𝑥2
0.48 0
0
0
)𝑡( 0
[ + [ ] 𝑢2 (𝑡) +
𝑥]
0.7
0.277 0 1
0
)𝑡( 0
0
[+
𝑥]
)𝑡( + [ ] 𝑑2
0.339 0 3
1
0
)𝑡( 1
0
[ = )𝑡( 𝑥̇ 3
] 𝑥3
)𝑡( + [ ] 𝑢3
0.646 0
1.2
0
0
0
[+
)𝑡( ] 𝑥 (𝑡) + [ ] 𝑑3
{
0.444 0 2
1

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

معادله سه پاندول معكوس متصل بصورت ( )22تعريف ميشود:
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s

g = 9.8 m

پارامترهای جدول ،1معادله خطي هر زيرسيستم در حضور اغتشاش

شكل  3سيستم سه پاندول معكوس متصل[]43

Decentralized Super-Twisting Sliding Mode Controllers
Decentralized Adaptive Sliding Mode Controllers

2

k1 = 100 N

با خطيسازی سيستم غيرخطي( )22حول نقطه کار و با جايگذاری

()23

()22

l =9 m

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

شتاب گرانش

مثال اول :برای نشان دادن اثر بخشي روش پيشنهادی ،سيستم سه

a = 3m

N
m k2 = 1.2 m

ثابت فنر

سوپر-توئيستينگ (فراپيچش) غيرمتمرکز ]41[ )DSTSMC(1و کنترل
تطبيقي غيرمتمرکز ، ]42[ (DAC) 2مقايسه شده است.

m2 = 0.4 kg
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هرزيرسيستم را ) xdi1 = sin(t ) (i = 1, 2,3در نظر گرفته و نتايج
شبيهسازی در شكلهای  8-5آورده شده است .در
شكل  5ورودی مرجع و حالت کنترل شده هر زيرسيستم و در شكل
 6خطای رديابي برای هر زيرسيستم مشاهده ميشود .همچنين سطح لغزش
و ورودی کنترلي اعمال شده به هر زيرسيستم ،بترتيب در شكل  7و شكل
 8نشان داده شده است.
از شكلهای  8-5و مقايسه روش کنترلي پيشنهادی )(DAITSMC

با روش کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز ) (DSMCميتوان نتيجه گرفت که
سيستم متصل دارای اغتشاش و اتصاالت ناشناخته عملكرد بهتری نسبت
به کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز داشته و خطای همگرايي در زمان کمتری
شكل  .4اغتشاش خارجي وارد شده به سيستم سه پاندول معكوس متصل

صفر ميگردد.

برای طراحي کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز)((DSMCبا فرض در
دسترس بودن اتصاالت بين زيرسيستمها) ،سطح لغزش برای زيرسيستم iام
انتخاب شده بصورت:

) si (t ) = ei (t ) + ci ei (t

()25

برای رديابي ورودی مرجع ،ورودی کنترلي مدلغزشي غيرمتمرکز

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28

روش پيشنهادی مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز برای کنترل

در نظر گرفته شده بصورت:

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

()26

1
( xdi1 (t ) − ai xi1 − bi xi 2
Bi

= ) ui (t

N

) + ci ei (t ) + i sat ( si ) −  aij y j
j =1
j i

که اتصاالت بين زيرسيستمها ( ) aijبرای اين روش کنترلي مشخص
فرض شده است .پارامترهای کنترل مدلغزشي غيرمتمرکز( )26به صورت
 ci = 3و  i = 5برای هر زيرسيستم تنظيم شده است.

در روش پيشنهادی  ،DAITSMCپارامترها برای اعمال ورودی
کنترلي( )7به زيرسيستمiام ) (i=1,2,3بصورت  pi = 7و ( qi = 5
 piو  qiمقادير فرد مثبت و نسبت به هم اول فرض شده که
 pi  qi  0است) i = 4 ،و  (  i = 3تا چند جملهای

کران اغتشاش 𝑖𝑑 به ازای هر  iاست) و  ( i = 10پارامتر سرعت
تطبيقي( )8است که بزرگ بودن آن سبب به اشباع رفتن ورودی کنترلي
در لحظات ابتدايي ميشود) انتخاب شده است .ورودی مرجع برای
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 r 2 +  i r + iهورويتزباشد)i  i ( i = 5 ،

که

i
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شكل  .6خطای ورودی مرجع و پاسخ زماني حالت هر زيرسيستم

شكل  .8ورودی کنترلي اعمال شده به هر زيرسيستم

مثال دوم :در اين مثال يک سيستم ابعاد وسيع در شكل  9در نظر
تنها گره غير فعال بوده که هيچ ورودی دريافت نميکند .معادله سيستم
بصورت زير است[.]41

شكل  .9سيستم متصل ابعاد بزرگ متشكل پنج چرخ []41

شكل  .7سطح لغزش برای هر زيرسيستم
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()27

𝑥̇ 11 = 𝑥12
𝑘1
𝑏
1
) (𝑢 + 𝐹1
𝑥̇ 12 = −
𝑥 −
𝑥 +
𝑚1 11 𝑚1 12 𝑚1 1
{ 𝑦1 = 2𝑥11 + 𝑥12
𝑥̇ 21 = 𝑥22
) (𝑘1 + 𝑘2
𝑏2
1
) (𝑢 + 𝐹2
𝑥̇ 22 = −
𝑥21 −
𝑥 +
𝑚2
𝑚2 22 𝑚2 2
{𝑦2 = 2𝑥21 + 𝑥22
𝑧̇11 = 𝑧12
2𝑘2
𝑏2
1
𝑧̇12 = −
𝑧 −
𝑧 +
𝐺
𝑚3 11 𝑚3 12 𝑚3
{𝑦𝑧 = 5𝑧11 + 𝑧12

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

گرفته شده که سيستم شامل پنج چرخ متصل است .چرخ سوم با جرم 𝑚3
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𝑥̇ 31 = 𝑥32
) (𝑘1 + 𝑘2
𝑏2
1
) (𝑢 + 𝐹3
𝑥31 −
𝑥 +
𝑚4
𝑚4 32 𝑚4 3
{𝑦3 = 2𝑥31 + 𝑥32
𝑥̇ 41 = 𝑥42
𝑘1
𝑏
1
) (𝑢 + 𝐹4
𝑥̇ 42 = −
𝑥 −
𝑥 +
𝑚5 41 𝑚5 42 𝑚5 4
{ 𝑦4 = 2𝑥41 + 𝑥42
𝑥̇ 32 = −

که تابعهای 𝑖𝐹 و 𝑖𝐺 اتصال بين گرهها (اتصاالت خطي ناشناخته)
بوده و تعريف ميشود بصورت:

( ]41[ )DSTSMCو کنترل تطبيقي غيرمتمرکز ) ]42[ (DACدر شكل-
های  13-10ارايه شده است .رديابي ورودی مرجع توسط هر متغير حالت
(گره فعال) در شكل  ،10نرم خطای همگرايي(|| )||𝑥𝑖1 − 𝑥𝑅1در شكل
 11و پاسخ زماني حالتهای گره غير فعال (  )𝑧11 , 𝑧12در شكل  12آورده
شده است که از شكل  12نتيجه ميشود که حالتهای گره غير فعال
محدود هستند .در نهايت در شكل  13ورودیهای کنترلي اعمال شده به
هر گره فعال (زيرسيستم دارای ورودی) مشاهده ميشود.

 z11 (0) = 0.2 ، x41 (0) = 0.12 ، x31 (0) = −0.1و بقيه مقادير اوليه
صفر هستند[ .]41مقدار پارامترهای مدل ،بصورت جدول  2است.
جدول  .2پارامترهای پنج چرخ[]41

جرم هر چرخ

m1 = m3 = m5 = 3 kg
الف

m2 = m4 = 1 kg
m

ثابتهای فنر

m

k1 = 2 N

k2 = 5 N
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𝐹1 = 𝑘1 𝑥21 + 𝑏𝑥22
𝐹2 = 𝑘1 𝑥11 + 𝑏𝑥12 + 𝑘2 𝑧11 + 𝑏𝑧12
()28
) 𝐺 = 𝑘2 (𝑥21 + 𝑥31 ) + 𝑏(𝑥22 + 𝑥32
𝐹3 = 𝑘1 𝑥41 + 𝑏𝑥42 + 𝑘2 𝑧11 + 𝑏𝑧12
𝐹4 = 𝑘1 𝑥31 + 𝑏𝑥32
مقدار اوليه حالتها بصورت ، x21 (0) = 0.15 ، x11 (0) = 0.2

b = 1N s / m

ضريب ميرايي

مدل ورودی مرجع برای هر گره فعال توصيف ميشود بصورت:
()29

که )  𝑥𝑅 = 𝑐𝑜𝑙(𝑥𝑅1 , 𝑥𝑅2است .پارامتر های کنترلي برای هر
زيرسيستم در جدول 3درج شده است.

ب

جدول  .3پارامترهای کنترلي )(DAITSMC

pi = 5

qi = 3
i = 1,2,3,4

i = 3
i = 2
i = 10

ج
شكل  .10پاسخ زماني متغير حالت اول(موقعيت) برای هر گره

i = 10

زيرسيستمهای ( )27استفاده شده و نتايج شبيهسازی و مقايسه با دو روش
کنترلي

مدلغزشي

سوپر-توئيستينگ
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ب) روش  .]41[ Decentralized Super-Twisting SMCج)
روش ]42[ DAC

غيرمتمرکز
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فعال همراه با ورودی مرجع .الف) روش  DAITSMCپيشنهادی.

از طرح پيشنهادی ( )7برای کنترل سيستم مكانيكي متصل خطي با
(فراپيچش)

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

𝑥̇ = 𝑥𝑅2
{ 𝑅1
)𝑡𝑥̇ 𝑅2 = −0.16𝑥𝑅1 − 0.5656𝑥𝑅2 + 0.16 sin (0.5
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از مقايسه نتايج روش پيشنهادی ( DAITSMCشكل  - 10الف) با
روش کنترل مدلغزشي سوپرتوئيسينگ(فراپيچش) غيرمتمرکز (شكل 10
– ب) و کنترل مدلغزشي تطبيقي غيرمتمرکز (شكل -10ج) نتيجه ميشود
که سرعت همگرايي روش پيشنهادی بيشتر بوده و خطای همگرايي
سريعتر صفر ميشود.

 - 8نتیجهگیری
ب
شكل  .11نرم خطای همگرايي(|| 𝐢𝐞||) در هر گره فعال(زيرسيستم
دارای ورودی) .الف) روش  DAITSMCپيشنهادی .ب) روش
.]41[ Decentralized Super-Twisting SMC

در اين مقاله ،روش طراحي کنترلکننده مدلغزشي ترمينال انتگرال
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الف

شكل  .13ورودیهای کنترلي اعمال شده به هر گره فعال(زيرسيستم
درارای ورودی).

تطبيقي غيرمتمرکز ) (DAITSMCبرای سيستمهای متصل با اتصاالت
خطي ناشناخته بين زيرسيستمها در حضور اغتشاش پيشنهاد شد .روش
دوم و اغتشاش محدود با کران مشخص کاربرد دارد .در روش پيشنهادی
با انتخاب سطح لغزش ترمينال انتگرالي مناسب برای هر زيرسيستم،
کنترلکننده محلي طراحي شد .همچنين با استفاده از قانون تطبيقي ،اثرات
اتصاالت ناشناخته و نامعين اعمال شده به هر زيرسيستم ،تخمين زده شد.
برای اثبات پايداری سيستم يكپارچه ،تابع لياپانوفي کانديد شده و با
انتخاب مناسب پارامترهای طراحي ،پايداری سيستم حلقه بسته تضمين
گرديد .با مقايسه نتايج شبيهسازی روش پيشنهادی با چند روش کنترلي
بر روی سيستمهای مكانيكي متصل نشان داده شد که روش پيشنهادی
برای پايداری سيستمهای متصل با اتصاالت خطي ناشناخته مناسب بوده
و عملكرد بهتری در رديابي ورودی مرجع دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5

پيشنهادی برای سيستمهای فيدبک-اکيد متصل با زيرسيستمهای مرتبه
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شكل  .12پاسخ زماني دو متغير حالت (موقعيت و سرعت ،به ترتيب) گره
غيرفعال(زيرسيستم با جرم𝟑𝐦).

[1] X. Xiang, C. Yu, and Q. Zhang, "Robust fuzzy 3D
path following for autonomous underwater
& vehicle subject to uncertainties," Computers
Operations Research, vol. 84, pp. 165-177, 2017.
[2] S. Yu, X. Yu, B. Shirinzadeh, and Z. Man,
"Continuous finite-time control for robotic

79

طراحي کنترل کننده مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز برای سيستمهای مكانيكي متصل خطي درحضور اغتشاش خارجي

[ DOI: 10.52547/joc.15.2.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5 ]

[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28 ]

 بهروز رضايي، ابوالفضل رنجبر نوعي،بابک رنجبر

[16] S. Mobayen, D. Baleanu, and F. Tchier, "Secondorder fast terminal sliding mode control design
based on LMI for a class of non-linear uncertain
systems and its application to chaotic systems,"
Journal of Vibration and Control, vol. 23, no. 18,
pp. 2912-2925, 2017.
[17] D. Zhao, S. Li, and F. Gao, "Finite time position
synchronised control for parallel manipulators
using fast terminal sliding mode," International
Journal of Systems Science, vol. 40, no. 8, pp. 829843, 2009.
[18] S. Mobayen, "Finite-time robust-tracking and
model-following controller for
uncertain
dynamical systems," Journal of Vibration and
Control, vol. 22, no. 4, pp. 1117-1127, 2016.
[19] A. Modirrousta and M. Khodabandeh, "Adaptive
non-singular terminal sliding mode controller:
new design for full control of the quadrotor with
external disturbances," Transactions of the
Institute of Measurement and Control, vol. 39, no.
3, pp. 371-383, 2017.
[20] A. Al-Ghanimi, J. Zheng, and Z. Man, "A fast nonsingular terminal sliding mode control based on
perturbation estimation for piezoelectric actuators
systems," International Journal of Control, vol.
90, no. 3, pp. 480-491, 2017.
[21] H. Komurcugil, "Non-singular terminal slidingmode control of DC–DC buck converters,"
Control Engineering Practice, vol. 21, no. 3, pp.
321-332, 2013.
[22] T. Madani, B. Daachi, and K. Djouani, "Nonsingular terminal sliding mode controller:
Application to an actuated exoskeleton,"
Mechatronics, vol. 33, pp. 136-145, 2016.
[23] L. Peng, M. Jianjun, G. Lina, and Z. Zhiqiang,
"Integral terminal sliding mode control for
uncertain nonlinear systems," in 2015 34th
Chinese Control Conference (CCC), 2015, pp.
824-828: IEEE.
[24] S. Wen, M. Z. Chen, Z. Zeng, X. Yu, and T.
Huang, "Fuzzy control for uncertain vehicle active
suspension systems via dynamic sliding-mode
approach," IEEE Transactions on Systems, Man,
and Cybernetics: Systems, vol. 47, no. 1, pp. 2432, 2016.
[25] X. Lu, X. Zhang, G. Zhang, J. Fan, and S. Jia,
"Neural network adaptive sliding mode control for
omnidirectional vehicle with uncertainties," ISA
transactions, vol. 86, pp. 201-214, 2019.
[26] O. Mofid and S. Mobayen, "Adaptive sliding
mode control for finite-time stability of quad-rotor
UAVs with parametric uncertainties," ISA
transactions, vol. 72, pp. 1-14, 2018.
[27] J. Mohammadpour and K. M. Grigoriadis,
Efficient modeling and control of large-scale
systems. Springer Science & Business Media,
2010.
[28] H. Huerta, A. G. Loukianov, and J. M. Cañedo,
"Decentralized sliding mode block control of
multimachine power systems," International
journal of electrical power & energy systems, vol.
32, no. 1, pp. 1-11, 2010.
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

manipulators with terminal sliding mode,"
Automatica, vol. 41, no. 11, pp. 1957-1964, 2005.
[3] Q. Hu and G. Ma, "Variable structure control and
active vibration suppression of flexible spacecraft
during attitude maneuver," Aerospace Science and
Technology, vol. 9, no. 4, pp. 307-317, 2005.
[4] C. Zhang, Z. Chen, and C. Wei, "Sliding mode
disturbance observer-based backstepping control
for a transport aircraft," Science China
Information Sciences, vol. 57, no. 5, pp. 1-16,
2014.
[5] E.-H. Zheng, J.-J. Xiong, and J.-L. Luo, "Second
order sliding mode control for a quadrotor UAV,"
ISA transactions, vol. 53, no. 4, pp. 1350-1356,
2014.
[6] D. Ginoya, P. Shendge, and S. Phadke, "Sliding
mode control for mismatched uncertain systems
using an extended disturbance observer," IEEE
Transactions on Industrial Electronics, vol. 61,
no. 4, pp. 1983-1992, 2013.
[7] S. Mondal and C. Mahanta, "Chattering free
adaptive multivariable sliding mode controller for
systems with matched and mismatched
uncertainty," ISA transactions, vol. 52, no. 3, pp.
335-341, 2013.
[8] J.-J. Yan and T.-L. Liao, "Discrete sliding mode
control for hybrid synchronization of continuous
Lorenz systems with matched/unmatched
disturbances," Transactions of the Institute of
Measurement and Control, vol. 40, no. 5, pp.
1417-1424, 2018.
[9] J. A. González, A. Barreiro, S. Dormido, and A.
Baños, "Nonlinear adaptive sliding mode control
with fast non-overshooting responses and
chattering avoidance," Journal of the Franklin
Institute, vol. 354, no. 7, pp. 2788-2815, 2017.
[10] X. Yu and O. Kaynak, "Sliding-mode control with
soft computing: A survey," IEEE transactions on
industrial electronics, vol. 56, no. 9, pp. 32753285, 2009.
[11] I. M. Boiko, "Chattering in sliding mode control
systems with boundary layer approximation of
discontinuous control," International Journal of
Systems Science, vol. 44, no. 6, pp. 1126-1133,
2013.
[12] G. Bartolini, A. Pisano, E. Punta, and E. Usai, "A
survey of applications of second-order sliding
mode control to mechanical systems,"
International Journal of control, vol. 76, no. 9-10,
pp. 875-892, 2003.
[13] K. D. Young, V. I. Utkin, and U. Ozguner, "A
control engineer's guide to sliding mode control,"
IEEE transactions on control systems technology,
vol. 7, no. 3, pp. 328-342, 1999.
[14] Y. Feng, F. Han, and X. Yu, "Chattering free fullorder sliding-mode control," Automatica, vol. 50,
no. 4, pp. 1310-1314, 2014.
[15] S. Mobayen, "Finite‐time stabilization of a class of
chaotic systems with matched and unmatched
uncertainties: An LMI approach," Complexity,
vol. 21, no. 5, pp. 14-19, 2016.

1400  تابستان،2  شماره،15  جلد،مجله کنترل

طراحي کنترل کننده مدلغزشي ترمينال انتگرال تطبيقي غيرمتمرکز برای سيستمهای مكانيكي متصل خطي درحضور اغتشاش خارجي

80

Tolerant Control for Heterogeneous Multiagent
Systems," IEEE transactions on cybernetics,
2019.
[37] A. Sabanovic, "Variable structure systems with
sliding modes in motion control—A survey,"
IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol.
7, no. 2, pp. 212-223, 2011.
[38] X. Li, M. Z. Chen, and H. Su, "Finite-time
consensus of second-order multi-agent systems
via a structural approach," Journal of the Franklin
Institute, vol. 353, no. 15, pp. 3876-3896, 2016.
[39] S. P. Bhat and D. S. Bernstein, "Geometric
homogeneity with applications to finite-time
stability," Mathematics of Control, Signals and
Systems, vol. 17, no. 2, pp. 101-127, 2005.
[40] P. A. Ioannou and J. Sun, Robust adaptive control.
Courier Corporation, 2012.
[41] G. Rinaldi, P. P. Menon, C. Edwards, and A.
Ferrara, "Variable Gains Decentralized SuperTwisting Sliding Mode Controllers for LargeScale Modular Systems," in 2019 18th European
Control Conference (ECC), 2019, pp. 3577-3582:
IEEE.
[42] B. C. Gruenwald, E. Arabi, T. Yucelen, A.
Chakravarthy, and D. McNeely, "A decentralized
adaptive control architecture for large-scale
active-passive modular systems," in 2017
American Control Conference (ACC), 2017, pp.
3347-3352: IEEE.
[43] S. J. Yoo, J. B. Park, and Y. H. Choi,
"Decentralized adaptive stabilization of
interconnected nonlinear systems with unknown
non-symmetric dead-zone inputs," Automatica,
vol. 45, no. 2, pp. 436-443, 2009.

[ DOI: 10.52547/joc.15.2.69 ]

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.8.5 ]

[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-05-28 ]

 بهروز رضايي، ابوالفضل رنجبر نوعي،بابک رنجبر

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

[29] G. Rinaldi, P. P. Menon, C. Edwards, and A.
Ferrara, "Design and Validation of a Distributed
Observer-Based Estimation Scheme for Power
Grids," IEEE Transactions on Control Systems
Technology, 2018.
[30] X.-G. Yan, S. K. Spurgeon, and C. Edwards,
"Decentralized output feedback sliding mode
control of nonlinear large-scale systems with
uncertainties," Journal of optimization theory and
applications, vol. 119, no. 3, pp. 597-614, 2003.
[31] F. Dörfler, J. W. Simpson-Porco, and F. Bullo,
"Breaking the hierarchy: Distributed control and
economic optimality in microgrids," IEEE
Transactions on Control of Network Systems, vol.
3, no. 3, pp. 241-253, 2015.
[32] D. Chen and D. E. Seborg, "Design of
decentralized PI control systems based on Nyquist
stability analysis," Journal of Process Control,
vol. 13, no. 1, pp. 27-39, 2003.
[33] X. Du, Y. Xi, and S. Li, "Distributed model
predictive control for large-scale systems," in
Proceedings of the 2001 American Control
Conference.(Cat. No. 01CH37148), 2001, vol. 4,
pp. 3142-3143: IEEE.
[34] Y. Fan, W. Wang, X. Jiang, and Z. Li,
"Decentralized fuzzy linguistic control of multiple
robotic manipulators with guaranteed global
stability," Interaction Studies, vol. 20, no. 1, pp.
185-204, 2019.
[35] H. Sun, L. Hou, G. Zong, and X. Yu, "Adaptive
Decentralized Neural Network Tracking Control
for Uncertain Interconnected Nonlinear Systems
With Input Quantization and Time Delay," IEEE
transactions on neural networks and learning
systems, 2019.
[36] C. Liu, B. Jiang, R. J. Patton, and K. Zhang,
"Decentralized Output Sliding-Mode Fault-

1400  تابستان،2  شماره،15  جلد،مجله کنترل

