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چکیده :در این مقاله پیاده سازی روش تحریک-رویداد 1بر روی کنترل کننده مد لغزشی 4در سیستمهای خطی چند ورودی دارای اغتشاش سازگار و عدم
قطعیت ساختاری در ماتریس حالت سیستم ارائه میگردد .روش تحریک-رویداد یک استراتژی زمانبندی برای افزایش فاصله بهروز رسانیها سیگنال
کنترلی در حلقه فیدبک و در عین حال حفظ پایداری و کارایی سیستم کنترلی است .در صورتی که سیگنال کنترلی یک سیستم پیوسته ،از طریق یک
سیستم دیجیتال محاسبه و یا از طریق شبكه به ورودی محرک اعمال گردد ،افزایش فاصله نمونه برداریها ،کارایی کلی سیستم دیجیتال و یا پهنای باند شبكه
را افزایش میدهد .هدف این مقاله ترکیب روش کنترل مد لغزشی با استراتژی تحریک-رویداد در راستای افزایش کارایی کلی سیستم دیجیتال و در عین
حال حفظ پایداری و کارایی سیستم کنترل است .همچنین برای رفع پدیده چترینگ ناشی از کنترل مد لغزشی ،راهكاری بر مبنای استفاده از الیههای مرزی

3

الیه مرزی و قانون کنترلی پویا و متناسب با فضای حالت به صورتی کاهش مییابد ،که عدم رخداد نقطه تجمع 2درخواست به روز رسانی نیز تضمین گردد.
ن تایج شبیه سازی یک سیستم خطی با عدم قطعیت در ماتریس سیستم ،نشان دهنده کارایی ترکیب روش تحریک-رویداد با کنترل مد لغزشی با رویكرد الیه
مرزی است.
کلمات کلیدی :کنترل مد لغزشی ،الیه مرزی ،روش تحریک-رویداد  ،قانون تحریک ، 3نقطه تجمع در بهروز رسانی ،الیههای مرزی.

Event-Triggered based Sliding Mode Control of Uncertain
Linear Systems
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Abstract: This paper presents the implementation of the event-triggered technique on sliding
mode control (SMC) method in the case of linear systems with bounded uncertainty. Eventtriggered technique is a scheduling strategy to reduce the number of control updates in a feedback
loop. The Main contribution of this paper is to implement event-triggered SMC on the linear multiinput linear systems with parameter uncertainties. Although the chattering is inevitable in SMC, to
;tackle this phenomenon, hysteresis bounds are offered to reduce the frequency of control updates
nevertheless it induces a limit cycle. By updating control law at hysteresis boundaries, as the eventtriggering rule, system finally ends to limit cycle. Another contribution of this paper is to reduce the
amplitude of this limit cycle according to the variable control input, while guaranteeing no request
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پویا ارائه میشود .اما به کار گیری الیه مرزی باعث به وجود آمدن چرخه حدی ناخواسته در مسیر حالت میشود .در این مقاله دامنه چرخه حدی با طراحی
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for successive control updates too. In this paper by properly designing dynamic control law and
hysteresis bands based on state trajectory, as the system moves towards the stable point, its
amplitude decreases and the limit cycle amplitude fades accordingly. This method is illustrated by
an example of linear system with uncertainty in the system matrix. Simulation results depict the
applicability of SMC combination with the event-triggered technique.
Keywords: Sliding mode control, hysteresis band, event-triggered method, inter-execution time,
triggering rule, accumulation point.

مشتص است  .]8،7این روش کنترلی در دو گام اساسای انتتااب ساط

 -1مقدمه
کاربرد سیستمهای کنترل دیجیتال پیشرفته ،و در عین حاال عملكارد چناد
منظوره پردازنده ها درحاال گساترش اسات .در اککار کنتارل کننادههاای
فیاادبک حالاات دیجیتااال ،ساایگنال کنتاارل بااه صااورت گسسااته و بااا
پروسسورهای جاسازی شده در مسیر فیدبک ،محاسبه و به محرک اعماال
میگردد .در واقع در فاصله زمانی بین نمونه برداریها ،سیستم به صاورت
حلقه باز کنترل میگردد و سیگنال کنترلی توسط مادار نگهدارناده مرتباه
صفر 1ثابت میماند ،تا اینكه قانون تحریک (قانون تریگار) دساتور باهروز
رسانی سیگنال کنترلی را صادر کند .این پردازنده دیجیتال واقاع در مسایر
فیدبک ،عالوه بر وظیفه کنترلی ،قابلیت انجام چندین وظیفه را به صاورت
همزمان دارد .قابلیت اجرای وظایف جانبی برروی یک پروسسور در کنار
کنترلی پیچیده را کاهش میدهاد  .]1کااهش تعاداد باهروز رساانیهاای
سیگنال کنترل منجر به زیاد شدن فاصاله زماانی نموناه بارداری و درنتیجاه
آزاد شادن مناابع محاسااباتی پردازشاگر در ماادارات یك ارچاه 4و کاااهش
پهنای باند اشغال شده شبكه در سیستمهای کنترل گسترده میشود .]4-3
در کنترل کنندههای دیجیتال اولیه ،از روش نمونه برداری پریودیاک
با فاصله زمانی ثابت استفاده میشد .معموالً در این روش فاصله زمانی بین
نمونه برداریها از پیش معین و برای بدترین شرایط کنترلی طراحای مای-
شود .افزایش محافظه کاری بدیهیترین مشكل این انتتاب است .بنابراین
در نسل بعدی کنترل کنندههای فیادبكی ،روش تحریاک غیار پریودیاک
ارائه شد .روش تحریک-رویداد یكی از ایان روشهاای غیار پریودیاک
میباشد که عمدتاً زماانی ماورد اساتفاده قارار مایگیارد کاه سنساورها و
پروسسور تنظیم کننده زمان نموناه بارداری ،در کناار هام قارار دارناد .در
روش تحریک-رویداد ،زمانی سیگنال کنترل بهروز رسانی میگاردد کاه
یک شار خااب بارآورده شاود (رویاداد) ،باه صاورتی کاه پایاداری و
پایااداری در روش تحریااک-رویااداد از روشهااای مبتناای باار لیاپااانوف
استفاده میشود .]1
از طرف دیگر ،روش کنترل مد لغزشی ،یک رهیافت سااده و مقااوم
در کنترل سیستمهای خطی و غیر خطای باا اغتشاشاات دارای حاد بااالی

پدیده چترینگ (تغییرات فرکانس باال حول سط لغزش) را به دلیل عادم
قطعیتهای سیستم تجربه مینماید  .]11پدیده چتریناگ در سیساتمهاای
یك ارچااه باعااث فروماناادگی پروسسااور در انجااام وظااایفش و درنتیجااه
ناپایداری سیستم کنترلی شده و در سیستمهای کنترلی تحت شبكه ،پهنای
باند کنترلی زیادی را به شبكه تحمیل ماینمایاد .ایاده اساتفاده از راهكاار
الیه مرزی در کنترل مد لغزشای ،بارای کااهش پدیاده چتریناگ در ]11
مطرح شد .از اینرو یک ترکیب از کنترل مد لغزشی باا روش تحریاک-
رویداد با بهره مندی از الیه مرزی به عنوان قانون تحریک قابل ارائه اسات
 .]14روش ارائه شده در این مرجع تنها برای یک سیستم باا یاک ورودی
و دو متغیار حالات قابال کااربرد اسات و عمومیات الزم را نادارد .بعااالوه
هرچند در این رویكرد فرکانس چترینگ تا حدودی کاهش مییاباد ،اماا
مشكل دامنه زیاد چترینگ سیگنال کنترلی همچنان بااقی اسات .همچناین
متغیرهای حالت سیستم وارد یک چرخه حادی ثابات حاول نقطاه تعاادل
ماایشااوند و درصااورت کاااهش فاصااله الیااه ماارزی باارای کاااهش دامنااه
چترینگ ،فرکانس نوسانات به شدت افزایش مییابد.
رویكاارد دیگااری در مااورد کنتاارل مااد لغزشاای باار اسااا

روش

تحریک-رویداد برای سیستم کنترل خطی در  ]13ارائه شده است .هماان
نویسنده در  ]12این رویكرد را برای سیستمهاای تحات شابكه بساط داده
است .همچنین از این تكنیک برای کنترل یک سیستم غیر خطای در ]13
نیز استفاده شده است .در واقع در تمامی آنها بر اساا

قارار دادن خطاای

متغیر حالت در یک محدوده معاین همانناد روش نموناه بارداری لباز

3

استفاده شده است .در روش این مراجع یک بازه لغزش در اطاراف ساط
لغزش تعریف شده و متغیرهای حالت سیستم به ایان باازه لغزشای همگارا
میشود .ولی دامنه و فرکانس سیگنال کنترلی در نزدیكی سط لغازش باه
دلیل چتریناگ همچناان زیااد اسات .ایان مساجله موجاب فرکاانس نموناه
برداری زیادی میشود که باا اهاداف روش تحریاک-رویاداد کاه هماان
کاهش تعداد به روز رسانی است ،در تناقض است.
در اککر مقاالت هدف تنها رساندن متغیرهای حالت به نزدیكی سط
لغزش است و به وضعیت سیستم در نزدیكی سط لغزش که با پدیده

)Zero order hold circuit (ZOH
Integrated Systems
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کارایی سیستم کنترلی حلقه بسته تضمین گاردد  .]1معماوالً بارای آناالیز

طراحی میشاود  .]3در عمال سیساتم بار روی ساط لغازش نمایماناد و
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کامل کردن حلقه کنترلی ،هزینه پیاده سازی ساتت افازاری سیساتمهاای

لغرش و طراحی کنترل کننده برای دستیابی زمان محدود به ساط لغازش
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چترینگ مواجه است ،چندان پرداخته نمیشود .در این مقاله ،روش
تحریک-رویداد بر روی کنترل کننده مد لغزشی در سیستمهای خطی
چند ورودی دارای اعتشاش سازگار و عدم قطعیت در ماتریس سیستم به
نحوی ارائه می گردد که بتوان متغیرهای حالت سیستم را با دامنه و
فرکانس چترینگ بسیار کمتر از روش های مذکور ،بر روی سط لغزش
قرار داد .ایده کلی روش پیشنهادی ،ایجاد یک وابستگی بین سیگنال
کنترلی ،متغیرهای حالت و الیههای مرزی است به نحوی که بتوان الیه-
های مرزی را به سط لغزش نزدیک کرد ،در حالی که در درخواست
بهروز رسانیها نقطه تجمع (پدیده  )Zenoایجاد نشود .بنابراین در این
مقاله با ایجاد یک رابطه متقابل بین سیگنال کنترل ،بازه لغزشی و
متغیرهای حالت سیستم ،میزان چترینگ کاهش خواهد مییابد که دامنه
آن محدود به عدم قطعیتهای سیستم است.

  A   A ,
1
2

  A   A    u  m  ,
3
4

()1
r

کااه در آن  u  Rبااردار ورودی سیسااتم اساات و ابعاااد ماتریسااهای
سیسااااااتم عبارتنااااااد از:

n  r  n  r 

A1  R

، A2  R n r r ،

 A3  Rr n r و  . A4  R rrبااارای هااار یاااک از ایااان ماتریساااها

فاااری مااایشاااود کاااه Ajn  Aj , for j  1, .., 4 ،



 . Ajمااااتریس

 A jnمقاادار نااامی و  A jعاادم قطعیاات ماااتریس سیسااتم بااا فااری

 A j   jاساااااااااات .همچنااااااااااین   R(nr ) ،و   R r
 
متغیرهااای حالاات سیسااتم هسااتند و  x   باارای ارجااا بااه کاال
 
r

متغیرهااای حالاات سیسااتم اسااتفاده ماایشااود .در نهایاات  m  R

سهم دیگر این مقاله در پیشبرد این روش ،معرفی و طراحی یک بازه
مجاز برای تغییرات الیه مرزی است .که اگر الیههای مرزی مستقل از این

باارای توصاایف ساایگنال اغتشاااش در کانااال ورودی بااه کااار ماایرود و
برای مقدار  مکبت داریم.  m   ،

بازه (که تابعی از مكان متغیرهای حالت و اندازه سیگنال کنترلی است)،

تعریفف

کاهش یابد ،امكان بروز نقطه تجمع (درخواست پیاپی بهروز رسانی در

متغیرهااای حالاات آن ،در یااک زمااان محاادود بااه حالاات ماناادگار خااود

یک فاصله زمانی کوچک) وجود دارد .از طرف دیگر ،حد باالی فاصله

برسند.

الیه مرزی تضمین میکند که متغیرهای حالت با رسیدن به الیههای
تحمیل شده از سایر وظایف ،فاصله الیه مرزی را در بازه تعیین شده تنظیم
نماید .نكته مهم دیگر در کاربرد روش ارائه شده در این مقاله این است
که وضعیت سیستم در درون و روی الیه مرزی با وجود عدم قطعیت
موجود کامالَ کنترل شده و گذر متغیرهای حالت از یک مرز به مرز

در لاام زیاار شاار کااافی باارای دسااتیابی بااه پایااداری زمااان محاادود
متغیرهای حالت سیستم به سط لغزش ،آورده شده است:
لففم  .]11 1یااک سیسااتم کنتاارل بااا متغیاار حالاات  xدارای پایااداری
زمااان محاادود بااه سااط لغاازش یااا نقطااه تعااادل اساات ،اگاار باارای یااک

تابع لیاپانوف مکبت معین  ، V  x نامعادله زیر برقرار باشد:



دیگر با سیكنال کنترلی طراحی شده تضمین میگردد .بعالوه در اینجا

()4

پیاده سازی روش رویداد-تحریک برای سیستمهای با بیش از دو متغیر

برای .c  0 &0    1

حالت و چند ورودی توسعه داده شده است.
ادامه این مقاله به شكل زیر سازمان دهی شده است :در بتش ،4
تعاریف اولیه مورد نیاز ارائه میشود .در بتش  ،3گامهای اصلی کنترل
مد لغزشی شامل فاز لغزش و فاز رسیدن به سط لغزش در زمان محدود
شرح داده میشود .در بتش  ،2حدود باال و پایین الیه مرزی برای یک
سیستم چند ورودی محاسبه میشود .در بتش  ،3روش پیشنهادی بر روی

V  c V ,

 -3کنترل مد لغزشی
کنتاارل مااد لغزشاای در دو گااام اساساای طراحاای ماایشااود فاااز لغاازش و
فاااز دسااتیابی بااه سااط لغاازش .در فاااز لغاازش ،یااک سااط لغاازش بااه
صااورتی طراحاای ماایگااردد کااه اگاار سیسااتم باار روی آن قاارار داشااته

یک مکال پیاده سازی و در نهایت در بتش  1نتیجهگیری این مقاله ارائه
میشود.

متغیرهااای حالاات سیسااتم را در زمااان محاادود و بااا حااداقل تاااثیر از

سیستم خطی ذیل را در فرم رگوالر در نظر بگیرید:

عدم قطعیتها به سط لغزش همگرا سازد.

 1-3فاز لغزشی
در این فاز فری میشود که متغیرهای حالت سیستم بر روی سط
لغزش قرار دارند .از این رو طراحی سط لغزش باید به صورتی انجام
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باشااد ،پایااداری مجااانبی سیسااتم تضاامین شااود .در فاااز دسااتیابی بااه
سااط لغااازش ،ساایگنال کنترلااای باااه نحااوی طراحااای ماایشاااود کاااه

 -2اصول اولیه و بیان مسئله
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مرزی از آنها خارج نشوند .سیستم دیجیتال میتواند بر اسا

میزان بار

 .1یااک سیسااتم دارای پایااداری زمااان محاادود اساات ،اگاار

کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستمهای خطی دارای اغتشاش و نایقینی

11
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A1 A2 K21K10,

شود که معادالت سیستم بر روی سط لغزش ،به مبدا همگرا شود .فری

()8

کنید سط لغزش به صورت زیر تعریف شود:

از اینرو ،اگر بردار  Kبه نحوی انتتاب شود که نامساوی ( )8را

S  K1  K 2  0,

()3

برآورده سازد ،دینامیک  بر روی سطوح لغزش دارای پایداری مجانبی

اگر حالتهای سیستم بر روی سط لغزش قرار گیرند ،خواهیم داشت:

است .یعنی،

 .    K 2 K1در اینجا  Sشامل ( rتعداد ورودیها) سط

()7

لغزش خطی به صورت S   Si  r1 , i  1,.., r ،است .ضرائب

از طرف دیگر ،با توجه به این که بر روی سط

1

سط لغزش،

r  n  r 

 K2 Rr r  ، K1  Rمیباشند که در اینجا

فری میشود که ماتریس  K 2معكو

پذیر باشد .در معادله سط

1
 K 2 K1

  0.

لغزش داریم،

 ،  در نتیجه معادله ( )7پایداری مجانبی دینامیک  را

نیز تضمین میکند.

لغزش  iام (  ) S iبردار ]  Ki  [ Ki1 , Ki 2بردار نرمال صفحه عمود بر

 4-3فاز دستیابی

صفحه  S iاست  .]18در این بردار K i1 , K i 2 ،به ترتیب سطرهای  iام

در فاز دستیابی ،قانون کنترلی 1به صورتی طراحی میگردد که

ماتریس های  K1 , K 2هستند .برای مکال اگر در معادله ( )1داشته باشیم:

متغیرهای حالت سیستم در حضور اغتشاش سازگار ) (matchedیعنی

 r  1و  ، n  3در این حالت  K1  k1 k2 و  ، K 2  Rو

اغتشاش موجود در کانال ورودی و همچنین عدم قطعیتهای ناشی از

معادله سط لغزش برابر  S  k11  k2 1  K 2   0خواهد بود.

نایقینی در ماتریسهای حالت سیستم ،در زمان محدود به سطوح لغزش

در این مکال بردار ]  K  [ k1 k2 K 2بردار نرمال صفحه است (شكل

همگرا گردند .کاندید تابع لیانوف برای طراحی سیگنال کنترلی در این

.)1

1

فاز عبارت است از،
1 T
V S   S S 
2

()3

V  S   S S  0,
T

K
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بنابراین ابتدا باید  Sمحاسبه شود ،داریم:
S  K1  K 2

()11

با جایگزینی معادالت سیستم از ( )1در ( )11خواهیم داشت:


S

()11

2

 
 
S  K1  A1 , A2     K 2  A3 , A4   
 
 
 K 2  u  m  ,

شكل  :1سط لغزش  Sو بردار نرمال عمود بر صفحه

اگر قانون کنترلی به شكل زیر انتتاب شود،
به منظور پایداری مجانبی معادالت سیستم بر روی سط لغزش ،باید
ماتریس  Kبه نحو مناسبی تعیین گردد .بدین منظور اگر تابع کاندید

()14

A2 n   
   ,
A4 n 
   



 A1n
 A3n

u  K 21   K1 K2 


آنگاه معادله ( )11به شكل زیر ساده میشود:

لیاپانوف به صورت،
1 T
 ,
2

()2

انتتاب شود ،با توجه به اینكه بر روی سط

V   

لغزش داریم:

()13
کاااااااااااااه در آن،

S   x  ,

A A2  
  x  i  r1  K1 K2   1
    K 2 m
A3 A4   

 .    i  r1 , for i  1, .., rباارای غلباااه بااار عااادم قطعیااات i

()3

انتتاب میگردد .مقدار  iدر این رابطه در بتش  2مقاله و بر اسا

بر روی سط لغزش برابر خواهد بود با:

1
A2 K 2 K1 ,

  A1 

بعالوه مشتق زمانی تابع لیاپانوف عبارت است از:
V       0
T

()1

 A1 A2 K21K1    0.

T



 i   i sgn  Si  ,

معادالت ( )44-42به گونهای انتتاب میگردد که عدم قطعیتهای
سیستم ،اغتشاش کانال ورودی و خطای ناشی از اندازه گیری متغیر حالت
به روش تحریک-رویداد را جبران نماید.

مشتق این تابع لیاپانوف منفی معین است ،اگر داشته باشیم،
Control Law
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 ،    K 2 K1با جایگزینی آن در ( )1معادالت دینامیكی سیستم

و اغتشاش   mتابع   iبه صورت،
()12

1

و

18

کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستمهای خطی دارای اغتشاش و نایقینی
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اثبات :برای باقی ماندن سیستم در الیه مرزی ،باید مشتق تابع

 -4الیه مرزی
برای هر سط لغزش  Siدو الیه مرزی موازی و قرینه نسبت به
سط لغزش  ،به عنوان معیار به روز رسانی (شر تریگر) در نظر گرفته
میشود  .]14این دو سط موازی به صورت،
()13

,

Si   Si hi 0


Si  Si  hi 0

و با پارامتر  hi  0قابل تعریف میباشند .سیگنال کنترلی  uiبر




روی  S iو  S iکه به ترتیب الیههای موازی باال و پایین سط لغزش
فری میشوند ،بهروزرسانی خواهد شد .عبور متغیرهای حالت از این دو
سط به عنوان قانون بهروز رسانی سیگنال کنترل (رخداد بهروز رسانی)
خواهد بود .بعد از نمونه برداری ،سیگنال کنترل ورودی توسط مدار

لیاپانوف در فاز دستیابی V i S i S i ،بر روی الیههای مرزی منفی باشد
تا متغیرهای حالت سیستم را به سمت درون الیه لغزش میل دهد .از طرف
دیگر داریم:
 xS   S 0,
i
i


 xSi  Si 0,

()18

با توجه به اینكه بر روی سطوح لغزش با مشتقگیری از ()13
Si



Si 



( )18نیاز است تا ( )11برقرار باشد.
اکنون با توجه به پیش نیازها و تعاریف ارائه شده قانون کنترل
پیشنهادی بر روی الیه های مرزی ارائه می شود:

نگهدارنده مرتبه صفر تا بهروز رسانی بعدی در الیه مرزی مقابل ثابت
خواهد ماند .متغیرهای حالت سیستم در بین این دو الیه مرزی نوسان

()17

,

کرده و به سمت نقطه تعادل نزدیک میشود و در نهایت به چرخه حدی




 Si برقرار است ،لذا برای منفی شدن  Viو با توجه به



A2 n   tc  
 v  , x  tc S 

A4 n  t  
 c  


A2 n   tc  
 v , x  tc S 

A4 n  t  
 c  



 A1n
 
1 
u  K 2  K1 K 2 

 A3n


u


u   K 1  K K  A1n
2   1 2  A3n






وارد میشوند .شكل  4حدود الیه مرزی نمونه  S iو  S iرا نشان می-

که در آن مقدار     i  r1از معادله ( )13بدست میآید:

دهد که در موازات سط لغزش  S iقرار دارند:

()13

  

 i   i sgn S i x tc

برای آنالیز دستیابی زمان محدود متغیرهای حالت از یک الیه مرزی به

hi

)x(tc

Si  hi

hi

Si  0
S i  hi

xR2 ,

()41

xR3

)x(tc+tmin







 ، S iقانون کنترلی  u به سیستم اعمال شده و

متغیرهای حالت سیستم را به سمت سط لغزش  Siباز میگرداند .در


زمانی که حالت سیستم به الیه مقابل آن Si ،برسد ،قانون کنترلی u 
باز متغیرهای حالت سیستم را به سمت سط لغزش  S iباز میگرداند.
اکنون زمان  t cرا به عنوان آخرین زمان نمونه برداری و  x  tc را به
عنوان متغیر حالت سیستم بر روی آخرین الیه مرزی مالقات شده در نظر
لم  .2فری کنید دو الیه مرزی



Si

و



i

, x tc Si 

دو الیه مرزی و در آخر ناحیه  R3نشان دهنده فضای حالت در زیر
 S i است .به عنوان نمونه ،شر دستیابی زمان محدود برای  S i باید
در دو ناحیه  R2و  R3اثبات گردد.
با توجه به این که به روزرسانی تنها بر روی الیههای مرزی انجام
میشود ،در زمانی که متغیرهای حالت بر روی سط الیهها قرار ندارند،
خطای بین مقدار واقعی متغیر حالت و مقدار نمونه برداری شده قبلی
وجود خواهد داشت که این خطا از رابطه زیر به دست میآید:

e  t   x  tc   x  t 

()41
Si

به موازات سط

لغزش  S iقرار دارند .اگر شر زیر برقرار باشد،
()11.a
0
, x t S 

 c

ناحیه  R1مربو به فضای باالی  S iو ناحیه  R2مربو به فضای بین

 S   S  x t  
i
c
 i



 Si  Si  x tc  0

  t     t   e 
  c 
   ,
  tc     t   e 

از معادله ( )11و با سیگنال کنترل طراحی شده ( )17خواهیم داشت:

آنگاه با بهروز رسانی کنترل کننده در روی الیهها ،متغیرهای حالت
سیستم در ناحیه بین دو الیه ،باقی میمانند.
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بگیرید.

()11.b

xR1

 Si  0 & Si  0

 

 Si 0 & Si 0
 


 Si 0 & Si 0



شكل  :4الیههای مرزی  S iو  S iدر موازات با سط لغزش

در روی الیه

داریم:
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الیه مرزی مقابل ،سه ناحیه R2 ، R1 ،و  R3را درنظر بگیرید ،که
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A2 n  e 


A4 n  e 

A
   Ki1 Ki 2   1n
 A3n

A2   
 
 A3 A4   
 A1

()44

Ki 2  

 



Si

 Ki1


که در اینجا

Ki 2 

مرزی



 S iرا برای این دو ناحیه اثبات میکند .همین اثبات را میتوان


برای دستیابی زمان محدود برای الیه مرزی

 S iدر ناحیههای  R1و

 R2نیز انجام داد.



K i 2 m   i sgn  Si xtc  ,



 Ki   Ki1ردیف

معادالت ( )41و ( )48بر اسا

لم  1پایداری زمان محدود به الیه

 ithاز ماتریس

 1-2بیشترین فاصله الیه مرزی

 K   K1 K2 میباشد .با استفاده از این حقیقت که وقتی متغیر
حالت سیستم بین دو الیه مرزی قرار دارد ،حداککر فاصله بین دو الیه باال

متغیرهای حالت سیستم بین الیه ها الزم است ،باید حدود تغییرات 

و پایین مرزی یعنی حداککر خطای اندازه گیری  emaxبرابر  2hاست،

 در دینامیک سیستم ،مشتص باشد .بر روی الیه  S i یعنی زمانی

برای جمله اول و دوم در رابطه سمت راست معادله ( )44داریم:
Ki An emax  2 h Ki An ,

()43

 
  t  
Ki A    Ki A  c 
 
  tc  



بنابراین برای برقرار شدن معادله ( )11در  Siمقدار   iو  Piبیان
شده در معادله ( )12باید در رابطه زیر صدق کند:
()42

 i  Pi  x tc     0i

از اینرو مشتق تابع لیاپانوف و معادالت ( )44( ،)11( ،)3و ( ، )43معادله
( )43را نتیجه میدهد:

  Ki An e  Ki A x  Ki 2 m



 

V Si   Si

   

 i sgn Si xtc

 Ki A x  K 2 m  Ki Ane 

()43









 xtc 





A x  tc   K 2 m  2 h Ki An

    ,

 Si 

(

1 n  r 





ناحیه  . R3در این ناحیه  x  tc   Siو داریم  ، Si  0که






نتیجه میدهد  . Si   Si با استفاده از معادالت معادالت (،)17
( )42و ( )43داریم،
()48

1

 2 ,

 

V Si    i 0 Si    2 i 0V Si 
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2
2

k1i





k1i  A1  A2 

با جایگزینی ( )47در ( )43داریم:

()31

 


  kT

k1Ti

1
i

k1i A1  
k2i 
h A   
2 i 2 
  k 2

k1i
 

1i 2
2 




  0,




با تعریف



1r

 

  kT
kT

k2i  A3   1i k2i  1i hi   A4  u   m
2 
  k 2
k1i
 
1i 2
2 




 Ni  Rو

11

 M i  Rبه شكل زیر،

 


  kT


N i  k1i  A1  1i 2 k2i  A2  
  k1i


2

 


()31

 


  kT


1
i
k 2i  A3  
k2i   A4  ,
2

  k1i 2




T
T
k
k
M i  k1i A1 1i 2  k2i A3 1i 2 ,
k1i 2
k1i 2

معادله ( )31به شكل زیر ساده خواهند شد:
()34

Ni  k2i u  m   M i hi  0,

در بدترین شرایط (صفر شدن مشتق تابع لیاپانوف بر روی الیه مرزی)

نامساوی ( )34به مساوی تبدیل خواهد شد و اگر دینامیک  را که بر
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()41

1

 2 ,

2
2

k1i



 k2i  A3  A4  u   m   0,



()43



 

k1Ti

k 2i 

k1Ti



توجه نمایید که سیگنال کنترل در روی  S i به روز میگردد ،بنابراین
معادله ( )11.aباید برقرار باشد ،در نتیجه باید داشته باشیم:

اگر  x  tc   Siباشد ،از معادالت ( )42( ،)17و ( )43داریم،

V Si    i 0 Si    2 i 0V Si 

h,
i

()47

 Si  i sgn Si xtc


ناحیه  . R2دراین ناحیه  Si  0در نتیجه  Si  Si است و

 k1i  Rو

1r

 .) k2i  Rدر این صورت دینامیک  را

میتوان به شكل زیر بیان نمود،



اکنون پایداری زمان محدود ،در دو ناحیه  R2و  R3بررسی میشود

بر

معادله

رابطه

 Si  hi  k1i  k2i  hi  0بر قرار است.

 Si


 Si  i sgn Si


 Ki

که



، x  t   Si

اسا

(،)13

و
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  tc  

  Ki 2 m
,
  tc  


 Pi  x 2 h An  Ki A
where 

 0 i 0


برای محاسبه مقدار حداککر مجاز الیه مرزی که در لم  4برای نگه داشتن
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روی  S i قرار دارد با  maxنامگذاری کنیم ،در این حالت
شكل زیر از مساوی قرار دادن ( )34بدست میآید:



()33



NiT

k 2i u   m ,

2
Ni 2

M i hi 

 max

به

کاهش الیه مرزی ،به صورت مستقل از مكان فضای حالت و اندازه
سیگنال کنترل ،امكان ایجاد تجمع در خواست نمونه برداری را به وجود

NiT

max



2
Ni 2

از طرف دیگر از معادله ( )3و نامگذاری دینامیک  بر روی سط
لغزش  S iبه صورت   Sداریم،
i
()32

k1i ,

k2Ti

S  

2
k2 i 2

i

برای محاسبه حداککر تغییرات دینامیک  )32( ، را از ( )33کم می-
نماییم

 4-2کمترین فاصله الیههای مرزی

 i   max   S 

می آورد و یا امكان دارد حداقل فاصله زمانی از پیش تعیین شده بین نمونه
برداریها نقض گردد .جهت تضمین عدم تجاوز از حداقل فاصله زمانی
یک حد پایین برای پارامتر  hiباید تعیین شود .به صورت معمول میتوان
از ماتریس انتقال حالت برای تعیین زمان حرکت متغیرهای حالت از الیه
پایین  S به الیه باالی  S استفاده نمود .در یک سیستم خطی،
معادالت زمانی از بردار حالت به صورت زیر محاسبه میگردد:

 x t  
c

()33

t A t  
B u   d ,
e
tc

i

kT
NT
M h  2i 2 k1i  i 2 k 2i u   m ,
i i
k2 i 2
Ni 2



()33



NiT
2
Ni 2



در اینجا  iحداککر تغییرات دینامیک  بین سط لغزش  S iو
الیه  S i است .با نگاشت  iبر روی ( K iبا استفاده از ضرب
داخلی) ،حداککر فاصله الیه مرزی  S i از سط لغزش بدست می آید:


i2



()31

 x  tc   Sبه الیه باال



 x  tmin   Sو یا بالعكس ،در یک

زمان حداقل  tminمنتقل گردد .با توجه با اینكه حداقل فاصله سطوح
 S و  S برابر  2hminاست ،داریم:

()21

Kx  tmin   2hmin .

حداقل فاصله زمانی بین نمونه برداریهای متوالی در یک سیستم کنترل



بزرگتر یا مساوی زمان نمونه برداری سنسور انتتاب گردد .محاسبه ()21
برای یافتن  hminبه صورت کلی ساده نیست ،زیرا تمام بازه عدم

بنابراین،

1




Mi 

()38




NiT




Ni
2




2

قطعیتها و اغتشاش باید در بدست آوردن این مینیمم به حساب آیند.

hi  1 k2i

متغیرهای حالت را بین الیه مرزی نگه دارد ،پس:





در این مورد باید ضابطه ( fمعادالت سیستم) مشتص باشد.

 -5بخش شبیه سازی
hmax

برای سادگی در نشان دادن روند ارائه شده در باال ،سیستم دو حالته

i



 k1i k2i


از این رویكرد میتوان برای یافتن ماکزیمم الیه مرزی از  Sبه  S نیز

و تک ورودی با عدم قطعیت ساختاری به صورت زیر را در نظر بگیرید:
x1  x2   x1

()24

,

x2  u

2
که درآن  x  Rو  u Rبه ترتیب متغیر حالت و ورودی

استفاده نمود .به این ترتیب معادله مشابه ( )37برای  S نیز محاسبه می-

کنترلی است .همچنین در اینجا فری شده  a ،که  a  1یک ثابت

شود و  hحداقل مقدار محاسبه شده از این دو مقدار خواهد بود.

مکبت و بیان کننده حد باالی عدم قطعیت فری شده در سیستم است.
0 1 
ماتریس نامی سیستم عبارت است از ،
0 0 
θ 0 
0
 A  عدم قطعیت مربو
 B  1 و بعالوه ماتریس 
0
0


 

 ، A  ماتریس ورودی
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k
u
2
i
m
2

Ni 2
 
NiT

 ,

بازه تغییرات  و  باید تعیین گردد .بنابراین جهت ادامه محاسبات

معادله ( )38باید برای تمام تغییرات دینامیک  و  برقرار باشد ،تا
1


NiT

 min  1 k2i
M 
2 i
 , 
Ni 2



hmin  inf f tmin , ,  ,

()21

برای بدترین شرایط پایداری سیستم ،کمترین اندازه الیه مرزی  hminدر



NT


  k1i  k2i i k2i  u   m   ,
2




Ni
2



()37

 eماتریس انتقال حالت است .سیستم میتواند از الیه پایین

عبارت است از  ، tminکه این مقدار میتواند به عنوان یک مقدار

NT
 k2i i 2 k2i u   m ,
Ni 2



At
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 0 
NT
hi  k1i k2i      k2i i 2 M i hi  k1i
 i 
N

که دراینجا




A t tc

x t   e
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فرزاد زارعی ،محمد حسین شفیعی ،اکبر رهیده

ماتریس سیستم میباشند .سیستم در فرم رگوالر و دارای یک ورودی و
عدم قطعیت محدود است .همچنین داریم K  k1,k2  ،و
T

 . x   x1 , x2 برای این سیستم باید دو مرحله طراحی سط لغزش

 3-3محاسبه بیشترین فاصله الیه مرزی
از معادله ( )13برای حد باالی الیه مرزی داریم:
()27

,

و طراحی کنترل کننده برای دستیابی زمان محدود ،انجام شود.

با فری  Sبه عنوان یک سط لغزش خطی بر اسا

معادله ()3

داریم:
S  K x  0,

از طرف دیگر ،با استفاده از ( )2به عنوان تابع کاندید لیاپانوف بر
حسب  x1داریم،
1 2
x ,
2 1

()22

V  x1  

همچنین ،از معادله ( )8شر الزم بردار  Kبرای پایداری سط لغزش
عبارت است از:
k1
 ,
k2

()23
k1
بنابراین اگر  a
k2

انتتاب شود (با توجه به این که  ،)  aشر

میگردد .در نتیجه با حرکت بر روی سط لغزش ،دینامیک

x1

بنابراین داریم:
  k1

u  x2  tc  P x tc   0  x tc S
k2

u
,
 u   k1 x  t  P x t     x t S 
2
c
c
0
c

k2



()23



( )48و لم  1بدست میآید .کم کردن حد باالی دینامیک  x2در S i 

از دینامیک سیستم بر روی سط لغزش  S iنتیجه میدهد:
()31
 k2u  h  k1
x1 ,

k 
hmax  0  x   1  ,
2  k2

 

()31
و خواهیم داشت:

 k22 u  k2 hmax 
 k1 x1
k1 k2 
,

()33

, x1 0
,

حسب متغیر لغزش ذیل را در نظر میگیریم:


1 2
S
2

V S  

س س ،از معادله ( ،) 14سیگنال کنترل متغیر به صورت زیر طراحی می

, x1 0

بنابراین

با

, x1 0
,

()32

, x1 0

 ,x

An  1

و 0  0

داریم:
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*

hmax

*

و  dبیان کننده حدود تغییرات متغیر حالت x1

است .ماکزیمم اندازه الیه متغیر مرزی  huدر هر مرحله ،از مینیمم
*

 . P  h   1.2  x tc   2hکه در حقیقت تابع  P  h بر

حسب  hمحاسبه خواهد شد.

 k 2u 
 2  k1 k2a  x1
 k1

 k22u 
 k  k1  k2a  x1
 1

مقدار  hmaxو  hmaxرا میتوان به ازای حدود دینامیک c  x1  d

بدست آورد که c

K A xtc   K2 m  2 h K An  max k1 x1  2 h K  P  h 

  k 2u 
 2  k1  k2a  x1
 k1
h

max  2 
  k2 u
 k  k1 k2a  x1
 1

 hmaxو  hm a xدر بازه تغییرات دینامیكهای سیستم به دست میآید.


*
. hu  min  hmax
, hmax
یعنی 
c , d 
c , d  
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k1

 u  k x2 
2

    sgn S  ,
  P
0





 k 2u 
 2  k1  k2  x1
k1

به همین صورت کمترین اندازه الیه مرزی  S i در سمت مقابل عبارت
خواهد بود از:

شود:



h

max

از معادله ( )34برای  hmaxخواهیم داشت:

با استفاده از معادله ( ،) 3در فاز دستیابی ،تابع کاندید لیاپانوف بر

در اینجا،

2

معین خواهد شد:

()34

 4-3فاز دستیابی زمان محدود

()28

k2



k1 k2

x 

همچنین از معادله ( )31مقدار  hmaxاز نگاشت   xبر روی بردار K
2

همگرا خواهد شد .بنابراین با توجه به رابطه ( ، x2  0 )23که

()21



برای این سیستم ،شرایط دستیابی در زمان محدود توسط معادالت (،)41

به مبدا

پایداری مجانبی سیستم را بر روی سط لغزش تضمین میکند.
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( )23محقق خواهد شد که در اینجا  K  k1,k2   1.2 1انتتاب

V  S   SS  0,

S   S  hk1 x1  k2 x 2  h0

سیگنال کنترلی ( )28تنها در الیههای مرزی ( )27بهروز میگردد،

 1-3طراحی سط لغزش

()23

S   S hk1 x1  k2 x 2 h0

41

کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستمهای خطی دارای اغتشاش و نایقینی
فرزاد زارعی ،محمد حسین شفیعی ،اکبر رهیده

 2-3محاسبه کمترین اندازه الیه مرزی

hu
h2

کمترین فاصله الیه مرزی از سط لغزش بر طبق معادله ( )33بدست
میآید،
()33



B d u ,

A

t

h1

x  t   e x  tc   e
At

0

)(b

)(a

hd

که در اینجا  e Atماتریس انتقال حالت سیستم است ،و داریم:
1e t 

 ,
1 

()31


e t

 0

At

Sliding surface
e

بر طبق آنچه که در بتش  1-2بیان گردید (بتش  3-3مکال

در  x  tc   Sمعادله ( )33تبدیل میشود به،


عددی) ،بیشترین فاصله الیه مرزی بر اسا

t 

1 e t   x  t    t e 


1 c
  x t      2  u ,


 2 c  

1  
 t


()38


 x1 t   e t


 x2  t    0


حال فری کنید که متغیرهای حالت سیستم از الیه مرزی  S i به الیه


شكل  :3فاصله مجاز تغییرات hi

متغیرهای حالت با برخورد به الیههای مرزی از آن خارج نمیشوند .در
واقع با روشی که در این مقاله ارائه گردیده است ،سیستم با کاهش فاصله
الیه مرزی (در هر بهروز رسانی) متغیرهای حالت را با خود به سمت
سط لغزش هدایت میکند و پایداری سیستم را نتیجه میدهد.

 Siدریک حداقل زمان  tminمنتقل خواهند شد .مكان متغیرهای

حالت سیستم بعد از طی شدن  tminبر اسا

معادله ( )38عبارت

عددی) ،تضمین مینماید که فاصله زمانی بین دو بهروز رسانی متوالی از



با جایگزینی ( )37در قسمت




x  t  e tmin x2  tc  tmin u  e tmin u  

k1  e tmin x1  tc   2 c 







2





 k 2 x2  tc  tmin u   2h,

در نتیجه با انتتاب  ، hd  max hحد پایین مجاز تغییرات  hبه دست


می آید.
در نهایت در روش پیشنهادی ،به منظور نزدیكتر شدن به نقطه تعادل،
مقدار  hمیتواند به تدریج کاهش یابد (اما باید همواره در بازه زیر
انتتاب شود:
()11

رسانی ،اجتناب میگردد.
اما در مورد اثر پارامتر  hدر رفتار سیستم حلقه بسته ،با انتتاب
پارامتر  hنزدیک به باند باال ،فاصله زمانی بهروز رسانیها به قیمت

کاهش سرعت همگرایی سیستم ،افزایش مییابد .اما اگر مقدار پارامتر h

 Sمعادله ( )27داریم:



رخداد نقطه تجمع (پدیده مترب  )Zenoدر درخواستهای بهروز

hd  h  hu ,

نزدیک به باند پایین انتتاب گردد ،سرعت همگرایی سیستم افزایش
خواهد یافت ،ولی فاصله زمانی بهروز رسانیها کاهش مییابد .این
مبحث به طور کمی در بتش نتایج عددی نشان داده میشود.

 1-3نتایج عددی
در این بتش ،سیستم ( )24با ماتریس سیستم و ماتریس ورودی داده
شده و حد باالی عدم قطعیت سیستم برابر با  a  1فری شده است.
بردار  Kجهت جبران عدم قطعیت در دینامیک  x1است که باید در
( )23صادق باشد .به عنوان مکال بردار  Kمی تواند به صورت،

کنترل خواهد بود ،که تضمین میکند که حد پایین فاصله زمانی بهروز

عبارتند از:

رسانی رعایت شود.

, x1 0

()11

همان گونه که در شكل  3دیده می شود ،میتوان مقدار  hرا در
باند مجاز انتتاب نمود:

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،3پاییز 1331
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معادالت ( )32و ()33

 u 

 2.2  x1
 1.2

 u 
 1.2  0.2  x1

hmax

و
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به این ترتیب مقدار  hوابسته به فضای حالت سیستم و اندازه سیگنال

 K 1.2 1انتتاب شود .الیه مرزی بر اسا

 3-3آنالیز تاثیر تغییر مقدار  hدر بازه مجاز
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x  t  e t x2  tc  t u  e t u  
 x1 tmin   e t x1 tc   2 c 


2






  ,
 x2  tmin   

x2  tc  t u 



بعد از طی شدن این زمان ،حالت سیستم در  x  tmin   Sقرار دارد.

()33

کمترین فاصله الیه مرزی بر اسا

بتش ( 4-2بتش  2-3مکال

 t minتعیین شده کمتر نشود .با رعایت کمترین فاصله الیه مرزی از

خواهند بود از:
()37

لم  ،4تضمین مینماید که

کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستمهای خطی دارای اغتشاش و نایقینی

44

فرزاد زارعی ،محمد حسین شفیعی ،اکبر رهیده

 u
  0.2  x1
1.2

 u
 1.2  2.2  x1

, x1 0

()14

,
, x1 0

مقدار  huعبارت است از

*
hmax ,hmax


 min

1

*

hmax

(a) h
1

x1
x2
0.5

 . huدر صورتی که

0
States

پارامتر  hکوچكتر از  huانتتاب گردد ،متغیرهای حالت ،درون الیه

-0.5

مرزی باقی میمانند .در این شبیه سازی مقدار زمان مینیمم عبارت است از
-1

) 0.9(sec .

 . tminدر صورتی که فاصله الیه مرزی بر اسا

()11

انتتاب گردد ،فاصله زمانی بهروز رسانی از این مقدار کمتر نتواهد شد.

h2

همچنین برای سیگنال کنترلی داریم:




50

40

20
30
)Time (sec.

10

-1.5
0

)(b
1

x1




u  1.2 x  t  1.2 x  t   2 h 0.004  x t  S 
2 c
1 c
c

u
,

 u 1.2 x2  tc  1.2 x1 tc   2h 0.004  x tc S 


x2
0.5

0
States

()13
1
این سیستم برای دو مقدار  hبا مقادیر  h h 
3 u min

 h1  hmin و

-1

 h2  hmin شبیه سازی شده است ( .) h1  h2
50

شكل  2پاسخ زمانی متغیرهای حالت سیستم را برای شرایط اولیه
 x  00.9 0.25نشان میدهد .همان گونه که نشان داده شده کاهش
سریعتر الیه مرزی (  hکوچكتر) همگرایی سریعتر متغیرهای حالت را
نتیجه خواهد داد.

40

20
30
)Time(sec

10

-1.5
0

شكل  :2پاسخ زمانی سیستم کنترل

شكل  3تغییرات  h1 , h2را در بازه مجاز نمایش میدهد که همواره
در محدوده  hd  h  huتغییر میکنند .حد باالی  huبر اسا
معادالت ( )33و ( )32محاسبه شدهاند و مقدار  hdبر اسا

( )33بدست

آمده است .همانگونه که شكل  (a)3دیده میشود وقتی مقدار h
نزدیک به حد پایین است ،در این صورت متغیرهای حالت سیستم،
همگرایی سریعتری دارند ولی فاصله زمانی نمونه برداریها به صورتی که
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4
 h h 
5 u min

-0.5

در شكل  1نشان داده شده است ،کاهش مییابد.
با انتتاب  hدر مقدار مجاز ارائه شده در ( )11میتوان بار
پردازشی پروسسور و یا پهنای باند شبكه ناشی از پروسه کنترلی را با
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افزایش فاصله زمانی بین بهروز رسانیها تنظیم کرد.
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)(a

h1

2.2

inter Execution Time
2

hd

0.8

1.6

0.7

1.4

0.6

1.2

h

0.5

1

0.4

0.8

0.3

0.6

0.2

0.4

0.1
50

45

40

35

30

20

25

10

15

60

5

شكل  :8کاهش  hخارج از اندازه مجاز

)(b

h
hu
h

d

0.9

شكل  7سیگنال کنترل ورودی را در دو مقدار انتتابی  hنشان

0.8

میدهد  ،به صورتی که با حرکت سیستم به سمت نقطه تعادل ،دامنه

0.7

سیگنال کاهش یافته ولی دچار چترینگ با فرکانس باال نمیشود.

0.6

2

0.3

1

0.2

0.5

0.1

0

0

-0.5

)Time(sec.

control input

0.4

1.5

-1

شكل  :3الیههای مرزی )h h2  h1h2  (b) h h1 (a

-1.5

40
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شكل  :1فاصله زمانی بهروز رسانیهای متوالی

اگر پارامتر  hمستقل از مقدار کنترل ورودی و مكان فضای حالت
کاهش یابد امكان نقض حد پایین بهروز رسانی وجود دارد (شكل  8را
ببینید).
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 -6نتیجه گیری
در این مقاله جهت تنظیم و به حداقل رساندن فرکانس بهروز رسانی
سیگنال کنترلی ،با پرهیز از چترینگ فرکانس باال ،یک رهیافت از
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 متغیرهای حالت از الیه مرزی خارج،رعایت حد باالی این باند مجاز

 نتایج شبیه سازیها.تجمع در درخواست بهروز رسانیها تضمین میگردد
 همانطور که در شبیه سازی نشان داده.کارایی این روش را نشان میدهد
 تا جایی که اغتشاشات، متغیرهای حالت میتواند به اندازه قابل قبولی،شد
. به نقطه تعادل نزدیک شوند،محو نشدنی اجازه دهند
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