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چکیده :در اين مقاله کنترلکننده مد لغزشی پاياندار مستقل از مدل برای کنترل سيستمهای غيرخطی گسسته زماان پيشانهاد شاده اسات
روش پيشنهادی يک روش مستقل از مدل است که تنها از دادههای ورودی و خروجی استفاده میکند اين روش از سطح لغزش بازگشتی
و غيرخطی استفاده میکند که منجر به دقت رديابی باالتری میشود در اين روش برای طراحی کنترلکننده از ياک روش مبتنای بار داده
موسوم به کنترل تطبيقی مستقل از مدل بهره گرفته شده است تحليل نظری ،کراندار بودن خطای رديابی و برتری روش پيشنهادی نسابت
به روش کنترل مد لغزشی مستقل از مدل مبتنی بر سطح خطی را نشان میدهد اين نتايج توسط شبيهسازیهای انجام شاده نياز تأيياد شاده
است
کلمات کلیدی :کنترل مد لغزشی پاياندار ،کنترل مبتنی بر داده ،کنترل تطبيقی مستقل از مدل ،کنترل مد لغزشی گسسته زمان

Design of Model Free Terminal Sliding Mode Control for Discrete
Time Nonlinear Systems

Nahid Ebrahimi, Sadjaad Ozgoli
Abstract:. A model free terminal sliding mode controller has been proposed. The proposed controller is data
driven i.e. based only on input and output data (thus, model free). This method employs a recursive nonlinear
sliding surface . This leads to higher tracking precision and to finite time convergence of the response. The
method uses “Model Free Adaptive Controller” approach, combined with “Discrete time Sliding Mode
Controller” method. Boundedness of tracking error is proved analytically. Theoretical analysis also shows the
superiority of the proposed method over Model Free Linear Sliding Mode Controller. Analysis results are
confirmed via simulation.
Keywords: Terminal Sliding Mode Control, Data Driven Control, Model Free Adaptive Control,
Discrete time Sliding Mode Control.

مناسب ،حالتهای سيستم به روی آن همگرا شوند ايان روش علایرغام

 -1مقدمه
روش کنترل مد لغزشی  ،يک روش ساده بارای کنتارل سيساتمهاای

مزايای اشاره شده ،با مشكالتی نيز همراه است از اصالیتارين مشاكالتی

خطی و غيرخطی است اين روش ويژگایهاای قابال تاوجهی در کنتارل

که در اين روش مطرح مایشاود مایتاوان باه همگرايای زماان نامحادود

سيستمها ازجمله سادگی ،قوام در برابر عدم قطعيت و اغتشاشات خارجی

حالتهاا و پدياده وزوز اشااره کارد در دهاههاای اخيار بارای حال ايان

دارد اساس طراحی يک کنترلکننده مد لغزشی باا تعريای ياک ساطح

مشكالت صورتهای ديگری از روش کنترل ماد لغزشای ازجملاه روش

لغزش همراه اسات کاه ساعی مایشاود باا اساتفاده از ياک قاانون کنتارل

کنترل مد لغزشی مرتباه بااال ،روش کنتارل ماد لغزشای انتگرالای و روش

نويسنده عهده دار مكاتبات :سجاد ازگلی

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

طراحی کنترلکننده مد لغزشی پاياندار مبتنی بر داده برای سيستمهای غير خطی گسسته زمان

2

ناهيد ابراهيمی ،سجاد ازگلی

کنترل مد لغزشی پاياندار 1مورد توجه محققاان قارار گرفتاه اسات روش

تغييرات ورودیها و خروجیها در لحظات قبل را در نظر میگيرد از بين

کنترل ماد لغزشای پايااندار ازجملاه روشهاايی اسات کاه باا اساتفاده از

اين روشها روش  FFDLکاملترين صورت است[]14

سطوح غيرخطی لغزش بهجاای ساطوح خطای ،همگرايای زماان محادود

در حوزه طراحی کنترلکنندههای مدلغزشی کاه تنهاا مبتنای بار داده

حالتها را تضمين میکند [ ]1از سوی ديگر ايان روش از قاوام بيشاتر و

باشند ،مطالعات اندکی انجام شده اسات قاویتارين کاار انجاام شاده بار

دفع اغتشاش ماثررتری برخاوردار اسات تااکنون مطالعاات میتلفای در

اساس روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل در [ ]15ارائه شده است ساطح

حوزه کنترل مد لغزشی هم بهصورت پيوسته و هم بهصورت گسسته انجام

لغزش در نظر گرفته شده در اين روش يک سطح خطی اسات و طراحای

شده است برای مثال در [ ]3 ,2طراحی  TSMCمرتبه دوم بررسای شاده

کنترلکننده بر مبنای روش کنترل تطبيقای مساتقل از مادل  CFDLانجاام

است در [ ]4کنترل  TSMCمرتبه باالی پيوسته گسسته شده است در []5

شده است در [ ]16روشی مشاابه روش ارائاه شاده در [ ]15بارای کنتارل

 TSMCبر پايه بازخورد خروجی برای سامانههای غيرخطی مرتبه دوم باه

سرعت يک موتور خطی به کار گرفتاه شاده اسات ايان روش نياز بارای

کار گرفته شده است در [ ]6يک کنترل مد لغزشی پاياندار مرتبه دوم بر

طراحی کنترلکننده از سطح لغزش خطی و روش  CFDLاساتفاده کارده

پايه بازخورد خروجی طراحی شاده اسات در [ ]7کنتارلکنناده TSMC

است

هوشمند بر مبنای يک سطح لغازش جدياد بارای کنتارل آشاو باهکاار

در اين مقاله روش کنترل مد لغزشی پاياندار مستقل از مدل بر مبنای

گرفته شده است در [ ]9 ,8کاربرد کنترل مد لغزشی پاياندار در سيساتم-

روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل طراحی میشود سطح لغزش تعريی-

های عملی ارائه شده است در اکثر مطالعاات انجاام شاده در ايان حاوزه

شده در اين روش يک سطح لغزش بازگشتی و غيرخطی است با استفاده

فرض بر اين است که مدل سيستم مشیص است درحالیکاه در بساياری

از تحليلهای جبری نشان داده میشود که دقت رديابی روش کنتارل ماد

از مسائل عملی مدل دقيقی از سيساتم در دساترس نيسات ياا مادلساازی

لغزشی پاياندار بيشتر از روشهاای کنتارل ماد لغزشای مبتنای بار ساطوح

فرايند دشوار است برای حل اين مشكل در طراحی کنترلکننده میتاوان

خطی است عالوه بر اين ،روش پيشنهادی برخالف کارهاای انجاام شاده

بهجای استفاده از مدل از روشهای کنترل مبتنی بر داده بهره گرفات کاه

تاکنون میتواند از صورتهای پيچيده تر روش کنترل تطبيقای مساتقل از

تنها از دادههای ورودی و خروجی استفاده میکنند

مدل يعنی دو روش  PFDLو  FFDLاستفاده کند ،که اين از جمله مزايای

روشهای کنترل مبتنی بار داده 2باه زيرشااخههاای میتلفای ازجملاه

اين روش است چرا که فرم  CFDLدر صورتی که سيستم واقعی از مرتباه

روش کنتاارل ابطااال نشااده ،]10[3روش کنتاارل يااادگيری تكااراری،]11[4

بااليی برخوردار باشد و دينامياک پيچيادهای داشاته باشاد ،ممكان اسات

روش تیمااين همزمااان انحااراف تصااادفی ]12[ 5و روش کنتاارل تطبيقاای

نتواند تیمين خاوبی بارای سيساتم واقعای باشاد باهمنظاور مقايساه روش

مستقل از مدل ]13[ 6تقسايم مایشاود از باين ايان روشهاا روش کنتارل

پيشنهادی اين مقاله با روش کنترل مد لغزشی مساتقل از مادل و مبتنای بار

تطبيقی مستقل از مدل روشی است که تنها از دادههای برخط استفاده می-

سطوح خطی ،نتايج شبيهسازی مربوط به روش کنترل مد لغزشای مساتقل

کند و نيازی به ساختار مشیص کنترلکننده ندارد ايده اصلی اين روش

از مدل و مبتنی بر سطوح خطی نيز آورده شاده اسات نتاايج شابيهساازی

بر اين مبنا است که به جای استفاده از مدل واقعای سيساتم ،از باردار شابه

حاکی از کارايی و عملكرد مناسب روش پيشنهادی و بهبود پاسخ است

گراديان استفاده میکند اين بردار تنهاا باا اساتفاده از دادههاای ورودی و

ساختار مقاله حاضر به اين صورت است :در بیش ( )2فرماولبنادی

خروجی و در هر لحظه زمانی تیمين زده میشود[ ]13اين روش بسته باه

مسئله آورده شده است در بیش ( )3توضيحات مربوط باه روش کنتارل

پيچيدگی به سه روش کنترل تطبيقی مستقل از مدل به فرم بسته(CFDL)7

مد لغزشی پاياندار مستقل از مادل آورده شاده اسات نتاايج شابيهساازی

 ،کنترل تطبيقی مستقل از مدل به فرم جزئای (PFDL) 8و کنتارل تطبيقای

مربوط به روش پيشنهادی و مقايسه آن با روش کنترل مد لغزشای مساتقل

مستقل از مدل به فرم کامال (FFDL) 9تقسايم مایشاود در روش CFDL

از مدل و مبتنی بر سطوح خطی در بیش ( )4ارائه شاده اسات درنهايات

فرض میشود خروجی سيستم تنها به مقدار سايگنال کنتارل در دو لحظاه

نتايج روش پيشنهادی در بیش ( )5جمعبندی شده است

قبل وابسته است روش  PFDLارر سيگنالهای کنترل در لحظات ماقبل را
نيااز لحااا ماایکنااد و روش  ،FFDLوابسااتگی بااين خروجاای سيسااتم و
1

)Terminal Sliding Mode Control (TSMC
Data driven control
3
)Unfalsified Control (UC
4
)Iterative Learning Control (ILC
5
Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation
)(SPSA
6
)Model Free Adaptive Control (MFAC
7
Compact Form Dynamic Linearization
8
Partial Form Dynamic Linearization
9
Full Form Dynamic Linearization
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 -2فرمولبندی مسئله
يک سيستم تک ورودی -تک خروجی غيرخطی به طاور کلای باه-
صورت زير در نظر گرفته میشود
()1

y  k  1  f ( y  k  ,  , y  k  n y  ,
)u  k  ,  , u  k  nu 
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که )  u ( kو )  y ( kبه ترتيب ورودی کنتارل و خروجای سيساتم
در لحظه  kو  nu , n yبه ترتيب مرتبههای ناامعلوم خروجای و ورودی

y (k  1)  y (k  1)  y (k )  ΦLTy , Lu (k )H Ly , Lu (k ) 

()3

هستند ) f (.يک تابع غيرخطی نامعلوم است

) d (k

که

فرض  :1مشتقات جزئی ) f (.نسبت به همه متغيرهای آن پيوسته

ΦLy , Lu (k )  [1 (k ), 2 (k ),..., Ly 1 (k ),...,  L L (k )]T
u

است
فرض  :2سيستم ( )1برای همه  kها (مگر تعاداد محادودی  ) kو

y

و

بااااااارای )  H Ly , Lu (k1 )  H Ly , Lu (k2و k1  k 2 , k1 , k 2  0

)H Ly , Lu (k )  H Ly , Lu (k )  H Ly , Lu (k  1

ليپشيتز 1کلی است؛ يعنی
y  k1  1  y ( k 2  1) 

()2

و )  d ( kنشاندهنده نامعينیهای موجود درسيساتم اسات و کاران

) b H L , L  k1   H L , L ( k 2
u

y

u

باالی آن  Lدر نظر گرفته شده است ،به عبارت ديگر d (k )  L

y

▄

که در آن
H Ly , Lu  k   [ y (k ), y (k  1) , y (k  Ly  1),

در واقع صورت  ،FFDLوابستگی باين تغييارات خروجای در لحظاه

])u( k ), u ( k  1) , u( k  Lu  1
2

و در آن  0  Ly  ny ,1  Lu  nuشبه مرتبه های سيستم هستند

نکته  :1در طراحی کنتارلکنناده معماوال در صاورتیکاه n y , nu
مشیص باشند ،مقادير  Lu  nu , Ly  nyانتیا میشود ،در حاالی-

 k  1و تغييرات ورودیها و خروجیها در لحظات قبل را در نظر می-
گيرد بارای طراحای کنتارلکنناده ،الزم اسات کاه باردار شابه گرادياان
مشیص باشد ولی از آنجا که فرض میشود مدل سيستم ناشناخته است،
بايد بردار شبه گراديان تیمين زده شود:

که غالبا در سيستمهای عملی اين مقادير نامشیص هستند و يا حتی ممكن
است اين مقادير متغير با زمان باشند به هميندليل در طراحی کنترلکننده

 -1-2تیمين بردار شبه گراديان []13

معموال مقادير شبهمرتبهها بهصورت تقريبی از مرتبههای واقعی سيساتم در

برای تیمين بردار شبه گراديان ،از تابع هزينه زير استفاده شده اسات

نظر گرفته میشود[ ]13همچنين استفاده از روشهای مبتنی بر داده بارای
تیمين مرتبه سيستم میتواند بهکار گرفته شود [ ]17تعيين رابت ليپ شيتز
نيز غالبا بسته باه سيساتم و شاناختی کاه از آن داريام ،انتیاا مایشاود،

()4

)J (ΦL , L (k )) | y (k )  y (k  1
u

2

) ΦLTy , Lu (k )H Ly , Lu (k  1) |2   ΦL , L (k )  ΦL , L (k
u

هرچند که در اين مورد نيز استفاده از روشهای مبتنی بر داده برای تعياين
مقدار رابت ليپ شيتز میتواند مد نظر قرار گيرد []18

y

y

u

که    0يک ضريب وزنی مثبت و )  ΦL , L (kتیمين بردار شابه
u

نکته  :2نكته قابل توجه ديگر اين است که از نظری عملی ،فارض 1
و  ،2فاارض هااايی منطقاای و قاباال قبااول هسااتند در واقااع فاارض  1قياادی

u

ΦLy , Lu ( k )  ΦLy , Lu (1) if ΦLy , Lu ( k )  e or
H Ly , Lu ( k  1)  e or

است که به تفصيل در [ ]13توضيح داده شاده اسات اکثار سيساتمهاای

))sign(Ly 1 ( k ))  sign(Ly , Lu (1

کنترل عملی از جمله سيستمهای کنترل دماا ،فشاار و ساطح مايعاات و

در غير اينصورت

اين فرض را برآورده میکنند []13

گراديان  ΦL , L  R Ly  Luوجود دارد بهنحویکه سيستم ( )1را میتاوان
y u
بهصورت  FFDLتیمين زد

y

تیمين بهصورت زير بهدست میآيد

يک کران باال بر روی تغييرات خروجی نسبت به تغييرات ورودی کنتارل

 Lu , L yبرآورده کند و  H L , L ( k )  0باشد ،آنگااه باردار شابه
y u

y

گراديان است با کميناه کاردن تاابع ( )4نسابت باه )  ΦL , L (kالگاوريتم

عمومی برای اکثر سيستمهای غير خطی در حوزه کنتارل اسات فارض 2

قضیه  -]13[ 1اگر سيستم غيرخطی ( )1دو فرض فوق را بارای هار

y

()5

ΦLy , Lu ( k )  ΦLy , Lu ( k  1) 
))H Ly , Lu (k  1)( y (k )  y (k  1)  ΦLy , Lu (k  1) H Ly , Lu (k  1
2

)  H L , L (k  1
u

y

که  eمقدار مثبت بسيار کاوچكی اسات رواباط مرباوط باه فرايناد
تیمين ،روابطی کلی هستند در [ ]13نشان داده شده است کاه چناانچاه

 0

 0    2,انتیا شود ،الگوريتم تیماين همگارا مای-

شود در ادامه ما برای سادگی مقدار هر دو پارامتر را برابر يک انتیاا و
Lipschitz
Pseudo order
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در قضيه ی زير با معرفی سطح لغزش و قانون کنترل نشاان مایدهايم

 -3کنترلکننده مد لغزشی پایاندار مبتنی بر

که خطای رديابی کراندار است

داده
روش کنترل مد لغزشی پاياندار روشی قوی از لحاا قاوام در برابار
عدم قطعيت و اغتشاش ،سادگی طراحی و همگرايی سريع حالتها است
در اين روش برای طراحی کنترلکنناده از ياک ساطح لغازش غيرخطای

قضیه  -2برای سامانه غيرخطی به شكل معادله ( )1که فرض  1و 2
را برآورده میکند ،با سطح لغزش بازگشتی بهصورت زير
()8

خاص بهجای سطوح خطی استفاده میشود در اين بیش کنترلکننده مد
لغزشی پاياندار بهصورت مساتقل از مادل طراحای مایشاود و باا تحليال
نظری برتری اين روش بر روشهای کنترل مادلغزشای مبتنای بار ساطوح
خطی نشان داده خواهد شد
طراحی کنترلکننده مد لغزشی پاياندار شامل دو گام اساسی اسات
در گام اول يک سطح لغزش غيرخطی مناسب انتیا میشاودو در گاام
دوم با تعريی قانون کنترل مناسب سعی میشود اهداف کنترلی بارآورده
شود در تحليل کنترلکنندههای مد لغزشی زمان پيوسته ابتادا رابات مای-
شااود سااطح لغاازش بااه صاافر همگاارا ماایشااود (شاارط لغاازش يااا همااان
 ) SS   Sو سپس رفتار زمانی خطای رديابی و همگرايی آن به صفر
بررسی میشود (موسوم به پايداری سطح لغزش) در [ ]3نشاان داده شاده
است که در کنترل مد لغزشی پاياندار زمان گسسته سطح لغزش الزاما باه
صفر نمیرسد ،بلكه پس از طی شادن مرحلاه رسايدن ،مقاداری محادود
اختيار میکند و در نتيجه رابت میشود که خطای رديابی مقداری کاران-

که در آن ) S0 (k )  e(k  1است که ) e( k )  y ( k )  r ( k

سيگنال مرجع است و ) S0 (k  1)  S0 (k
و ) r (k
h
در آن  hزمان نمونهبرداری است همچنين پاارامتر  عادد مثبات باه-
 S0 (k ) کاه

صورت p
q
و با در نظر گرفتن قانون کنترل مطابق با رابطه زير

  است که  p  qو هر دو فرد هستند،

خطای رديابی سيستم کراندار است سپس در قضيه  3برتاری روش ارائاه

) u(k )  ueq (k )  usw (k

()9
که در آن


()10

) r ( k  1)  2e(k )  e(k  1)  F (k )  y (k )  h 1S 0 (k
) Ly 1 ( k
2

))  h Ksign ( S1 (k
KL
) Ly 1 ( k
2

()11

دار خواهد داشت در ادامه در قضيه  2با معرفی سطح لغزش و يک قانون
کنترل مناسب روش مد نظر اين مقاله ارائه شده و نشان داده شده است که

S1 (k )  S0 (k )   S0 (k )

* Si (k )  i k  K

()12

شده نسبت به  TSMCمبتنی بر سطح خطی نشاان داده شاده اسات بارای
اربات قضيه ی  3نياز به دانستن دو لم زير است:

اثبات
با در نظر گرفتن )  S1 ( kداريم:

لممممممم  -]19[ 1باااااارای سيسااااااتم ديناااااااميكی اسااااااكالر
 0    باشد ،آنگاه حالت )  z ( kبهصاورت زيار همگارا خواهاد

()6

نساابت دو عاادد فاارد اساات ،اگاار  g (k )  و    0آنگاااه عاادد
محدود  K *  0بهنحوی وجود دارد که

()7

()14

و با توجه به تعريی خطای رديابی )  e( k )  y ( k )  r ( kو رابطاه
( )14میتوان رابطه ( )15را نتيجه گرفت
)y (k  1)  r (k  1)  2e(k )  e(k  1
 S0 (k ) 
h2
2

با استفاده از روابط ( )13و ( )15و ( )3و باا اعماال قاانون کنتارل ()9
داريم
()16

که
1



 ( )  1   1   1
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)e(k )  e(k  1
S0 (k ) 
h

()15

1

    11 

*
z (k )   ( ).max   , l
 k  K
l


 


S1 (k ) 

از طرفی با توجه به ) S0 (k )  e(k  1داريم

لممممممم  -]20[ 2باااااارای سيسااااااتم ديناااااااميكی و اسااااااكالر

)  z (k  1)  z (k )  lz (k )  g (kکااااااه  l  0و 0    1

) S1 (k  1)  S1 (k
  2 S0 (k )  S0 (k )
h

()13

شد
z (k )      2

u sw ( k ) 

آنگاه  K *  0وجود دارد ،بهنحویکه

و خطای رديابی کراندار است

))  ، z ( k  1)  z ( k )  g ( k )   sign( z ( kاگاااار  g (k )  و

ueq ( k ) 

S1 (k  1)  S1 (k )  h 2 S 0 (k )  hS 0 (k ) 
)  hKsign( S1 (k ))  hd (k

بنابراين براساس لم 1داريم
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* S1 (k )  h( K  L)  1 k  K

()17

k 

lim e(k ) TSMC  0

()23

از سوی ديگر براساس رابطه ( )8خواهيم داشت
) S0 (k  1)  S0 (k )  h S0 (k )  hS1 (k

()18

از طرفی با توجه به رابطه ( ، lim S0 (k )  0 ،)19در نتيجه
k 

که با توجه به رابطه ( )22داريم
1

) lim e(k ) TSMC  O(h 

بنابراين براساس لم  2و رابطه ( )18عدد محدود  K *  0بهنحوی وجود

()24

دارد که

با در نظر داشتن اينکه  1    1میتوان نتيجه گرفت
2

()19

   1

1


* S0 (k )  0   ( ).max  1  ,  h  1  k  K








▄

k 

)lim e(k ) TSMC  O(h

()25

k 

از طرفی در حالت کنترل مد لغزشی با سطوح خطی داريم []2
)lim e(k ) LSMC  O(h

پس  e(k )  0 k  K *  1و خطای رديابی کراندار است

()26

در قضيه  2نشان داديم که خطای رديابی با اعمال کنترلکنناده پيشانهادی

با توجه به رواباط ( )25و ( )26مایتاوان نتيجاه گرفات

محدود باقی میماند در ادامه نشان خواهيم داد که باا انتیاا مناسابی از
 ، خطای رديابی در حالت کنترل مد لغزشی پايااندار مساتقل از مادل،

کمتر از خطای رديابی در حالت کنترل مد لغزشی مستقل از مدل مبتنی بر
سااطوح خطاای 1اساات بااه عبااارت ديگاار اختيااار سااطح لغاازش پاياااندار
پيشنهادی در اين مقاله ،باعث کاهش خطای رديابی خواهد شد
اين مطلب در قضيه ی  3به شرح زير بيان شده است برای بيان و اربات
اين قضيه نياز به بازگو کردن تعريی زير داريم:
تعریمم  :تااابع )  f ( hاز مرتبااه )  g ( hگفتااه ماایشااود و بااهصااورت

))  f ( h )  O ( g ( hنشااان داده ماایشااود ،اگاار    0و M  0

وجود داشاته باشاد ،باهنحاویکاه ) f (h)  M g (hبارای h  
[]19
قضیه  -3با انتیا

مناسبی از  ، خطای رديابی در حالت کنترل مد

لغزشی پاياندار مستقل از مدل کمتر از خطای رديابی در حالت کنترل مد
اثبات
براساس رابطه ( )17داريم

k 

lim e(k ) TSMC
k 

از

کمتر است

▄
در بیش بعد برای نشاان دادن کاارايی روش پيشانهادی ،ايان روش
برای دو مثال میتلی و به ازای سيگنالهاای مرجاع متفااوت شابيهساازی
شده است سپس نتايج شبيهسازی باا نتاايج شابيهساازی روش کنتارل ماد
لغزشی براساس سطوح خطی مقايسه شده است

 -4شبیهسازی
برای انجام شبيهسازی روش پيشنهادی ،الگوريتم زيار باهکاار گرفتاه
شده است:

گام -1تعيين پارامترهای   ,  ,  , K ,و شرايط اوليه
انتیا

 :  , در [ ]21نشاان داده شاده اسات کاه هرچاه مقادار

بزرگتر و مقدار پارامتر



کوچكتر باشد ،میتاوان خطاای

رديابی کمتری داشت توضيحات مربوط به نحوه انتیا اين پارامترها به
)1  O(h

()20

همراه تحليل رياضی بهطور کامل در اين مرجع تشريح شده است
انتیا

 : Kهمانطور کاه توضايح داده شاد چنانچاه کاران بااالی

نامعينی برابر  Lباشد ،الزم است  K  Lانتیا شاود ،هرچناد کاه

و براساس رابطه ( )19داريم
()21

lim e(k ) LSMC

پارامتر 

لغزشی مستقل از مدل با سطح خطی است



k 

1

1



0  max  ( )  O(h)  , ( )  O(h) 1 




باااا توجاااه باااه رابطاااه ( ،)21اگااار فااارض کنااايم  1    1باشاااد،
2
داريم  1  1  1و در نتيجه
 1
1

) 0  O (h 

()22

هرچه مقدار اين پارامتر بزرگتر انتیا شود ،ميازان چتريناد در سيساتم
نيز زيادتر میشود که اين موضوع در ادامه در شبيهسازیها نيز نشاان داده
شده است

دو پارامتر   ,از پارامترهای تیمين هستند که توضيحات مربوط

به نحوه انتیا آنها و تارير آنها در همگرايی الگوريتم تیمين در []13
آمده است از آنجايی که در اين مقاله ما قصد انتیا بهينه اين پارامترها
را نداريم ،برای سادگی هردو اين پارامترها را برابر مقادار واحاد انتیاا
می کنيم و از روند مقاله حذف میکنيم انتیا بهينه ی اين پارامترهاا از
کارهای باز در اين حوزه است که میتواند در ادامه کار مورد توجه قارار

)Linear Sliding Mode Control (LSMC
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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همانطور که مشیص است خروجی سيستم بهخاوبی توانساته اسات

گام دوم :تیمين بردار شبهگراديان در لحظاه  kبراسااس رابطاه ()5

سيگنال مرجع مربعی را با خطای رديابی محدود رديابی کند کنترلکننده

وبا استفاده از دادههای ورودی و خروجی

پيشنهادی برای رديابی خروجی نيازی به مدل سيستم غيار خطای نادارد و

گام سوم :طراحی کنترل کنناده براسااس رابطاه ( )9و اعماال آن باه

سيگنال کنترل تنها با استفاده از دادههای ورودی و خروجی بهدست آمده

سيستم

است ايان امار نشاان دهناده تواناايی کنتارلکنناده پيشانهادی در کنتارل

گام چهارم :ذخيره دادههای ورودی و خروجای و برگشات باه گاام

سيستمهای غيرخطی است که مدل آنها در دسترس نيست يا مدلساازی

دوم

آنها دشوار است سيگنال کنترل کاه در شاكل  2نشاان داده شاده اسات

مثال  :1سيستم زير در نظر گرفته شده است []15

دارای مقدار محدود است به منظور نشاندادن کارايی روش پيشنهادی در

y  k   y  k  1  0. 24 y  k  2   u  k  1 

رديابی سيگنالهای ديگر از جمله سيگنالهاای سينوسای در قسامت بعاد

) 0. 5u  k  2   0. 5  0. 05cos(0. 06k

فااااارض شاااااده اسااااات کاااااه سااااايگنال مرجاااااع باااااهصاااااورت
 r (k )  5sin  k   2cos  k باشاااد شاااكل  3و شاااكل 4
 500 
 200 
نتايج شبيهسازی را نشان میدهند

فااااارض شاااااده اسااااات هااااادف ردياااااابی سااااايگنال مرجاااااع
k
)
150

( round

) r (k )  0.5(1اساات پارامترهااای طراحاای بااهصااورت

   5 / 7,   0.6, K  0.0004در نظر گرفته شده است نتاايج
شبيهسازی در شكل  1و شكل  2نشان داده شده است

Model free TSMC
Desired signal

6

1.2
1

4

0.8

Tracking Performance

0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

3
2
1

500

400

500

400

200

300

100

200

300

100

0
0

Step

-0.6
0

Tracking Performance

Model free TSMC
Desired signal

5

شكل  :3رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل کننده مدلغزشی پايان-

-0.8

دار مستقل از مدل

Step

شكل  :1رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده مدلغزشی پاياندار
مستقل از مدل

2
1.5
0.5

1

-1

-1.5

Control Signal

-0.5

0

Control signal

0

0.5

-0.5
-1

500

400

200

300

100

-1.5
0

Step
500

400

200

300

100

0

-2

Step

شكل  :2سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترلکننده
پيشنهادی
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شكل  :4سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل-
کننده پيشنهادی

با توجه به نتايج شبيهساازی ،مشایص اسات کاه در ايان حالات نياز
خروجی سيستم ،سيگنال مرجاع کاه ياک سايگنال سينوسای اسات را باه
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در حالاااااااااااات دوم کااااااااااااه ساااااااااااايگنال مرجااااااااااااع

خوبی و در مدت زمان اندکی رديابی کرده اسات و سايگنال کنتارل هام
به منظور مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی باا روش کنتارل ماد

 r (k )  5sin  k   2cos  k در نظاار گرفتااه شااده اساات،
 500 
 200 
مشیص است رديابی سيگنال مرجع با استفاده از هردو روش انجاام شاده

هر دو روش و به ازای هردو سيگنال مرجع در شاكل  5و شاكل  6آورده

است اما با استفاده از کنترلکننده پيشانهادی دقات ردياابی بااالتر اسات،

دارای مقادير محدود است
لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی ،نتايج شبيهسازی مرباوط باه

مقادير نرم 2-خطای رديابی(جدول  )1نيز دقت باالتر روش پيشانهادی را

شده است

تاييد میکنند
جدول  :1مقادير نرم 2-خطای رديابی مربوط به روش پيشنهادی و روش

1.5

کنترل مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی

Model free TSMC
Model free LSMC
Desired Signal

0.5

0

-0.5

500

400

200

300

100

0

-1

Tracking performance

1

سيگنال مرجع سينوسی

سيگنال مرجع مربعی
ساااااطح

ساااط

ساااااطح

سااطح

لغاااااااااازش

ح لغاازش

لغاااااااااازش

لغاااااااازش

پيشنهادی

خطی

پيشنهادی

خطی

2/40

2/91

4/54

2/97

2

e

مشیص است که با اعمال روش پيشانهادی مقاادير نارم دوم خطاای

Step

شكل  :5رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده پيشنهادی و کنترل

رديابی نسبت به روش کنترلکننده مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی مقادار
کمتری اختيار کرده است که نشاندهنده برتری روش پيشنهادی است

کننده  LSMCمستقل از مدل

نكته قابل توجه در اعمال روش پيشانهادی ايان اسات کاه بااافزايش
ضريب  Kدر سيگنال کنترل ميزان چتريند در سيساتم افازايش مایياباد

6
Model free TSMC
Model free LSMC
Desired signal

شكل  7و شاكل  8باه ترتياب ردياابی سايگنال مرجاع مربعای و سايگنال

5

3
2

1.2
1
0.8
0.6

1

500

400

200

300

100

0

0.4
0.2

0

0

Step
-0.2

شكل  :6رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل کننده پيشنهادی و

-0.4

کنترل کننده  LSMCمستقل از مدل

در حالتی کاه سايگنال مرجاع

k
)
150

( round

) r (k )  0.5(1فارض

شده است با اعمال کنترل مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی رديابی خروجی
بااه خااوبی صااورت نگرفتااه اساات ،درحااالی کااه بااا اعمااال کنتاارلکننااده
پيشنهادی خروجی سيستم توانسته است سيگنال مرجع را با سرعت مناسبی

-0.6
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300

100

0

step

شكل  :7رديابی سيگنال مرجع مربعی توسط کنترل کننده پيشنهادی با
افزايش ضريب

K

رديابی کند براساس جدول  1که مقادير نرم 2-خطای رديابی مرباوط باه
هر دو روش را نشان میدهد ،نيز مشیص است که خطای رديابی مرباوط
به روش پيشنهادی کمتر است
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کنترل را با افزايش ضريب  Kبه مقدار  K  0.02نشان میدهند
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واضح اسات کاه باا افازايش ضاريب  Kمقادار چتريناد سيساتم
افاازايش ماایيابااد کااه باارای کاااهش ان ماایتااوان بااه جااای تااابع عالماات

0.5

) sign (.در سيگنال کنترل از تابع ) sat (.استفاده کرد

0

-1

-1.5

control signal

-0.5

مثال  :2سيستم غير خطی زير را در نظر بگيريد:
y (k  1) 2
 u (k  1)3
1  y (k  1) 2

y k  

فرض شاده اسات هادف ردياابی سايگنال مرجاع  r ( k )  1اسات

پارامترهای طراحی بهصاورت    5 / 7,   0.2, K  0.002در
نظر گرفته شده است نتايج شبيهسازی در شكل 11و شكل  12نشاان داده
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300

0

100

شده است

-2

step

شكل  :8سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع مربعی با افزايش ضريب

1.4
Model free TSMC
Desired signal

K

1.2

سيگنال کنترل را با افزايش ضريب  Kبه مقدار  K  0.02نشان

0.8

میدهند

0.6

6
0.4

5

3

2

0.2

tracking performance

4

Tracking Performance

شااكل  9و شااكل 10بااه ترتيااب رديااابی ساايگنال مرجااع سينوساای و

1
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40

60

20

0

0

Step

شكل  :11رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده مدلغزشی پاياندار
مستقل از مدل

1

0.9
0.8
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300

0

100

0
0.7

step

ضريب K

0.5
0.4
0.3

2

0.2

1.5

0.1

1

0

control signal

0.5

-0.5
-1

500
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100

0

-1.5

step

شكل  :10سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع سينوسی با افزايش
ضريب
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شكل  :12سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع توسط کنترلکننده
پيشنهادی

همااانطااور کااه مشاایص اساات بااا اعمااال کنتاارلکننااده پيشاانهادی،
خروجی سيستم سيگنال مرجع را با خطای ردياابی کام و در مادت زماان
اندکی رديابی کرده است سيگنال کنترل اعمالی نيز دارای مقادير محدود
است به منظور مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با روش کنترل ماد

K
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Control signal

شكل  :9رديابی سيگنال مرجع سينوسی توسط کنترل کننده پيشنهادی با افزايش

0.6
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لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی ،نتايج شبيهسازی مرباوط باه

1.4

هر دو روش در شكل  13آورده شده است

1.2

1.4
Model free TSMC
Model free LSMC
Desired signal

0.8

1.2

0.8
0.6
0.4

Tracking performance

1

0.6
0.4

tracking performance

1

0.2

100
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20

0

0

step
0.2

100
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40

60

0

20

شكل  :14رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده پيشنهادی با افزايش
ضريب

0

K

Step

شكل  :13رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده پيشنهادی و کنترل

0.9

کننده  LSMCمستقل از مدل

0.8

خروجی سيستم توانسته سيگنال مرجع را با دقت باالتری و در مدت زمان

0.6

کمتری رديابی کند که اين امر نشاندهنده برتری روش پيشنهادی نسابت

0.5

به روش کنترل مد لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بار ساطح خطای اسات

0.4

مقادير نرم 2-خطای رديابی(جدول  )2نيز دقت باالتر روش پيشانهادی را

0.3

تاييد میکند

0.2
0.1

جدول  :2مقادير نرم 2-خطای رديابی مربوط به روش پيشنهادی و روش

100

80

60

کنترل مد لغزشی مبتنی بر سطح خطی

40

20

0

0

step

شكل  :15سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع مربعی با افزايش ضريب

سيگنال مرجع رابت

K

سطح لغزش خطی

روش پيشنهادی

3/84

1/57

2

e

مشیص است که مقادير نرم دوم خطای رديابی کاه باا اعماال روش
پيشنهادی بهدست آمده است ،نسابت باه روش کنتارلکنناده ماد لغزشای

مشیص است که در اين حالت نيز با افزايش ضريب  Kچتريناد
در سيستم نيز زياد میشود
مثال :3سيستم غير خطی و دارای نامعينی زير را در نظر بگيريد
k  500
k  500

) y (k

 u ( k )3

1  y (k ) 2

y k   
)  y ( k ) y ( k  1) y ( k  2)u ( k  1)( y ( k  2)  1)  a ( k )u ( k

)1  y 2 ( k  1)  y 2 ( k  2


مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی مقدار کمتری اختيار کرده است که
نشاندهنده برتری روش پيشنهادی است

که

1 k  700
a(k )  
 2 k  700

نتايج شبيهسازی با افزايش ضريب  Kبه مقادار  K  0.02در

ادامه آورده شده است

فرض شده اسات هادف ردياابی سايگنال مرجاع  r ( k )  1اسات

پارامترهای طراحی بهصورت    5 / 7,   0.5, K  0.6در نظار
گرفته شده است نتايج شبيهسازی در شكل  16و شكل  17نشان داده شده
است
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همااانطااور کااه مشایص اساات بااا اعمااال کنتاارلکننااده پيشاانهادی،
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1.4

همانطور که مشیص است باا اعماال کنتارلکنناده پيشانهادی و در

1.2

حضور عدم قطعيت نيزخروجی سيستم توانسته سيگنال مرجع را باا دقات
Tracking performance

باالتری و در مدت زمان کمتاری ردياابی کناد کاه ايان امار نشااندهناده

1

0.8

0.6

0.4

برتری روش پيشنهادی نسبت به روش کنترل مد لغزشی مستقل از مادل و
مبتنی بر سطح خطی اسات مقاادير نارم 2-خطاای رديابی(جادول  )3نياز
دقت باالتر روش پيشنهادی را تاييد میکند
جدول  :3مقادير نرم 2-خطای رديابی مربوط به روش پيشنهادی و روش کنترل مد
لغزشی مبتنی بر سطح خطی

0.2
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0

0

سيگنال مرجع رابت

step

شكل  :16رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده مدلغزشی پاياندار

روش پيشنهادی

سطح لغزش خطی

مستقل از مدل

26/1532

e

2

14/1984

2.5

با افزايش ضريب  Kبه مقدار  K  1.5نتايج شابيهساازی باه-

2

1

control signal

1.5

صورت زير حاصل میشود
1.6
1.4

0.5

1.2
1500
step

شكل  :17سيگنال کنترل در رديابی سيگنال مرجع توسط کنترلکننده

0.8

پيشنهادی

0.6

همااانطااور کااه مشاایص اساات بااا اعمااال کنتاارلکننااده پيشاانهادی،

0.4

خروجی سيستم سيگنال مرجع را با خطای ردياابی کام و در مادت زماان

0.2

اندکی رديابی کرده است سيگنال کنترل اعمالی نيز دارای مقادير محدود
است به منظور مقايسه عملكرد کنترلکننده پيشنهادی با روش کنترل ماد
لغزشی مستقل از مدل و مبتنی بر سطح خطی ،نتايج شبيهسازی مرباوط باه
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شكل  :19رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده پيشنهادی با افزايش
ضريب

هر دو روش در شكل  18آورده شده است
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شكل  :18رديابی سيگنال مرجع توسط کنترل کننده پيشنهادی و کنترل

control signal

0.8

Tracking performance
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شكل  :20سيگنال کنترلی در رديابی سيگنال مرجع با افزايش ضريب

کننده  LSMCمستقل از مدل
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در نتايج ظاهر میشود

 نتیجهگیری-5
سيستمهای غير خطی گسساته زماان طراحای گردياد ايان کنتارل کنناده
مستقل از مدل است و تنها باه اطالعاات ورودی و خروجای سيساتم نيااز
 میتواند بدون،دارد از اين رو در حاالتی که مدل سيستم مشیص نيست
پيشنهادی ايان مقالاه بارخالف روشهاای کنتارل ماد لغزشای متاداول از
-سطوح غير خطی استفاده میکند که منجر به کاهش خطای ردياابی مای
شود با استفاده از تحليلهای نظری برتری روش پيشنهادی و دقت رديابی
 نسبت به روش کنتارل ماد لغزشای مساتقل از مادل و مبتنای بار،باالتر آن
سطح خطی نشان داده شده است همچنين کارايی روش توسط ساه مثاال
با شبيهسازی مورد بررسی قرار گرفت و نتايج نظری تاييد شد
 به حل مسئله بهينهسازی پارامترهاای کنترلای،در ادامه مطالعات خود
و محاسبه عددی رابت ليپ شايتز کاه از جملاه چاالشهاای مطارح روش
 خواهيم پرداخت و در نهايت روش پيشانهادی را بارای،پيشنهادی هستند
سيستمهای عملی بهکار خواهيم گرفت
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