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چکیده
در اين مقاله ،استراتژی کنترل تطبیقی  L1برای پايدارسازی سیستمهای آشوبناک با وجود
نامعینی در مدل پیشنهاد میشود .برای طراحی کنترلکننده ،نخست دينامیک سیستم به دو
بخش خطی و غیرخطی تفکیک میشود .بخش خطی توسط فیدبک حالت جايابی و به رفتار
يک مدل مرجع همگرا میشود .بخش غیرخطی شامل نامعینی توسط کنترل تطبیقی مبتنی
بر الگوريتم تطبیق تصوير جبران میشود .اين بخش شامل برداری مجهول در نرم بینهايت
بردار حالت و برداری معرف آفست است.يک رويتگر حالت هم رفتار مدل مرجع را توصیف
میکند .همچنین ،از پیش فیلترهای مرتبه اول با بهره واحد برای افزايش حاشیه پايداری
استفاده میشود .ويژگی اصلی کنترل تطبیقی  L1مواجهه با هر دو نوع نامعینیهای پارامتری
و غیر پارامتری میباشد .تحلیل پايداری سیستم حلقه بسته بر مبنای تئوری لیاپانوف ارائه
شده و عملکرد سیستم کنترلی با يکی از روشهای کنترل تطبیقی مرسوم مورد مقايسه و
ارزيابی قرار میگیرد .نتايج حاکی از عملکرد مطلوب روش پیشنهادی در پايدارسازی سیستم
آشوبناک با وجود نامعینی در مدل میباشد.

 -1مقدمه
سیستمهای آشوبناک معرف نوعی سیستمهای قطعی با
رفتار نامنظم میباشند که از اهمیت زيادی در حوزه
سیستمهای دينامیک غیرخطی برخوردار هستند .اين
سیستمها دارای خصوصیات ويژهای هستند .بهطور مثال،
آشوب فقط در سیستمهای غیرخطی وجود دارد .پاسخ
آنها نسبت به شرايط اولیه حساس بوده و مسیرهای حالت
آنها بهصورت يک سری جاذبهای عجیب در میآيند و
مسیر حرکت سیستم هرگز تکرار نمیشود .در اين
سیستمها ،با تغییر در پارامترهای آنها ،پديده دوشاخگی
رخ داده و همچنین ،طیف فرکانسی مسیرهای حالت در
آنها ،پیوسته میباشند.
از ديدگاه کنترل به دو نحو میتوان به آشوب نظر انداخت.
در ديدگاه اول خواص مطلوب يک سیستم آشوبناک
استخراج میشود .برای اين منظور ،بايد سیستم را از حالت
آشوبناک بیرون آورد يا اينکه میزان دامنه نوسانات آشوبناک
را کم نمود .در حالت دوم ،با استفاده از خواص آشوب ،يک
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سیستم نوعی کنترل میشود [ .]1برای اين منظور،
کنترلکننده به گونهای طراحی میشود که اوالً سیستم
حلقه بسته آشوبناک باشد و ثانیاً سیستم آشوبناک به سمت
وضعیت مطلوب هدايت شود .کنترل پیشرو يا حلقه باز يکی
از روشهای کنترل آشوب است که در آن از يک تحريک
خارجی مانند تغییر پارامترهای سیستم يا يک میدان
خارجی استفاده میشود [ .]2اين روشها نسبت به
روشهای مبتنی بر فیدبک ذاتاً انعطافپذيری کمتری
داشته و نیاز به اطالعات اولیه بیشتری از معادالت حرکت
است .اوت ،گربگی و يورک را میتوان پايهگذاران کنترل
آشوب از طريق فیدبک محسوب نمود .در روش آنها بیان
شده است که همواره میتوان آشوب را با تعقیب يکی از
بینهايت مدار متناوب ناپايدار واقع در جاذب آشوب متوقف
نمود [.]3
مهمترين مزيت اين روش ،سیگنال کنترلی کوچک بوده که
البته ممکن است پاسخ کندی را ايجاد نمايد [ .]4در روش
کنترل آشوب به کمک فیدبک ،از اختالف بین خروجی و
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مقدار تأخیر يافتهاش فیدبک گرفته میشود .در اين روش
وجود تأخیر باعث به وجود آمدن روشی ساده و مؤثر برای
کنترل سیستمهای آشوبی میشود [.]5
بهطورکلی میتوان از نماهای لیاپانوف به منظور شناخت و
بررسی میزان آشوبی بودن سیستمهای دينامیکی پیچیده
استفاده نمود .اين پارامترها را میتوان بیانگر حساسیت به
شرايط اولیه نامید [ 6و  .]7در واقع مثبت بودن بزرگترين
نمای لیاپانوف سیستم بیانگر آن است که سیستم به حالت
آشوبناک درآمده است .به ويژه اگر پارامترهای سیستم در
معرض تغییر باشد ،میتوان با محاسبه تطبیقی نماهای
لیاپانوف ،آشوب را به روش تطبیقی کنترل نمود .از ديگر
تحقیقات صورت گرفته در زمینه کنترل سیستمهای
آشوبناک میتوان به موارد زير اشاره نمود:
در [ ]8به منظور کنترل آشوب و همزمانسازی کالسی از
سیستمهای فوق آشوب نامعین از استراتژی کنترل زمان
محدود بدون چترينگ تطبیقی  -مقاوم استفاده شده است.
برای طراحی کنترلکننده ،ابتدا سطح مد لغزشی غیرتکینی
تعريف شده و سپس ،قوانین تطبیق مناسب برای فراهم
نمودن قوام ،دقت کنترلی باال و همگرايی زمان محدود و
سريع بدون نیاز به اطالعات قبلی راجع به کران باالی
نامعینیها و اغتشاشات خارجی استخراج شده است .در []9
مسئله همزمانسازی و کنترل آشوب در بین نوسانسازهای
آشوب که به طور مستقیم تزويج يافتهاند ،مورد بررسی
قرارگرفته است .درواقع ،هزاران نوسانساز که تا حدی برای
همزمانسازی مديريت میشوند ،ريتمهای مخالف يکديگر
را تولید میکنند .بهمنظور همزمانسازی سیستم مذکور،
تعدادی معیار مختلف بر مبنای تئوری لیاپانوف توسعه داده
شده است .در [ ]10از کنترل مد شبه لغزشی برای از
بینبردن رفتار آشوبناک موتور سنکرون مغناطیس دائم
استفاده شده است .به منظور حذف پديده چترينگ در
ساختار کنترلی ،از ورودی پیوستهای بهره گرفته شده است.
در [ ]11از نقطهنظر دوشاخگی و کنترل آشوب ،دينامیک
سیستم مداری چوای اصالح شده با استفاده از روش فیدبک
تاخیردار مورد بررسی قرار گرفته است .نشان داده شده است
که وقتی تأخیر از طريق دنبالهای از مقادير بحرانی عبور
مینمايد ،دوشاخگی  Hopfو  Hopf - zeroبه وجود
میآيد .در [ ]12از رويکرد کنترل تطبیقی برای از بینبردن
اثر آشوب در موتور سنکرون مغناطیس دائم استفاده شده
است .دلیل استفاده از کنترل تطبیقی مواجهه به
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نامعینیهای پارامتری موجود در موتور مغناطیس دائم و
همچنین برخورداری از پايداری زمان محدود میباشد.
در [ ]13مسئله پايداری يک سیستم قدرت در شرايطی که
رفتار آشوبناک در آن مشاهده میشود ،مورد بررسی و
تحلیل قرارگرفته است .در [ ]14روش کنترل آشوبی ارائه
شده است که در آن تداخل متناسب با اختالف بین حالت
فعلی و يک مقدار ثابت میباشد .اثبات میشود که رويکرد
پیشنهادی قادر به پايدارسازی بسیاری از نگاشتهای
تکبعدی معمول مورد استفاده در مدلهای زمان
گسستهای است که حول يک نقطه تعادل مثبت پايدار
فراگیر میباشند .در [ ]15از کنترل مد لغزشی ترمینال
مرتبه کسری جديدی برای کنترل و همزمانسازی
سیستمهای آشوبناک يا فوق آشوب غیرمستقل از حالت
مرتبه کسری استفاده شده است.
در روند طراحی ،تأثیرات مربوط به نامعینیهای مدل و
اغتشاشات خارجی به طور کامل لحاظ شده است .در []16
تحلیل پايداری مدار وندرپل  -ديوفینگ اصالح شده مرتبه
کسری با استفاده از معیار روث  -هورويتز مرتبه کسری
مورد مطالعه قرارگرفته است .سپس نشان داده شده که
سیستم مرتبه کسری وندرپل  -ديوفینگ به نقاط تعادل
خود همگرا میشود اما سیستم مرتبه صحیح آن کنترل
نمیشود .در [ ]17تحلیل دوشاخگی  Hopfدر سیستم
آشوبناک شیموزو  -موريکا با استفاده کنترل فیدبک
تاخیردار مورد بررسی قرارگرفته است .با استفاده از نظريه
فرم نرمال و نظريه خمینه مرکزی ،فرمولبندی صريحی
برای تعیین پايداری و راستای جوابهای متناوب دوشاخگی
بهدستآمده است.
در [ ]18استراتژی کنترل مد لغزشی بدون چترينگ برای
کنترل آشوب و همزمانسازی سیستمهای آشوبناک نامعین
غیرخطی پیشنهادشده است .سطح لغزشی شامل عملگر
ديفرانسیلی و انتگرالی بوده و يک ورودی کنترل بدون
چترينگ برای سیستم آشوبناک با عدم قطعیت
بهدستآمده است .در [ ]19ابتدا چندين سیستم آشوبناک
چهاربعدی بر مبنای يک سیستم آشوبناک سهبعدی ارائه
شده و سه مشخصه دينامیکی آنها ارزيابی شده است.
سپس ،ثابت شده است که سیستمهای مذکور را میتوان با
استفاده از يک قانون کنترل فیدبک تطبیقی اسکالر ساده
به نقاط تعادل خود پايدار نمود .در [ ]20از روش تبديل
پايداری برای شناسايی موقعیت يک مدار متناوب ناپايدار
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در يک سیستم دينامیکی با رفتار آشوبناک استفاده شده
است .رويکرد کنترل آشوب نیز بر مبنای روش تبديل
پايداری طراحی شده است .در [ ]21با فرض اينکه اطالعاتی
از مدل سیستم در اختیار نمیباشد ،کنترلکننده مبتنی بر
جايابی قطب در تلفیق با شبکه عصبی پیشنهاد شده است.
برنامه کنترلی مبتنی بر جايابی قطب درواقع يک روش
کنترل فیدبک خطی را ايجاد مینمايد .برای محاسبه بهره
فیدبک ،از شبکه عصبی برای شناسايی سیستم استفاده
شده که با استفاده از آن مکان محاسبه ماتريس ژاکوبی در
يک نقطه ثابت فراهم میشود .در [ ]22مسئله
همزمانسازی سیستم پاسخ محرک با پارامترهای نامعلوم
برای سیستمهای آشوبناک با نامعینیهای مدل ،مورد
بررسی قرار گرفته است .بر اساس نظريه پايداری لیاپانوف و
استفاده از روش کنترل مد لغزشی ،سطح لغزش دينامیکی
و کنترلکننده مد لغزش تطبیقی برای تخمین لحظهای
پارامترهای نامعلوم طراحی شده است .در [ ]23استفاده از
کنترل مد لغزشی برای همزمانسازی شبکههای عصبی
آشوبناک نامعین با تاخیرهای زمانی متغیر با زمان ،مورد
بررسی قرار گرفته است .قانون کنترل با تعريف سطح لغزش
تناسبی  -انتگرالی و بر مبنای تحقق شرط لغزش استخراج
شده است .بر اساس روش کنترل مد لغزشی ،برخی شرايط
کافی برای همزمانسازی دو شبکه عصبی تزويج يافته
بهدست آمده است .تضمین پايداری سیستم حلقه بسته با
تعريف تابع لیاپانوف مناسب و ارتباط آن با حل نامساوی
ماتريسی خطی صورت گرفته است.
در اين مقاله از کنترل تطبیقی  L1برای پايدارسازی يک
سیستم آشوب استفاده میشود .برای طراحی ،ابتدا
دينامیک سیستم به دو بخش خطی و غیرخطی تفکیک
میشود .بخش خطی به کمک فیدبک حالت جايابی میشود
و بخش غیرخطی از طريق قانون کنترل تطبیقی مبتنی بر
الگوريتم تطبیق تصوير جبران میشود .پیش فیلترهای
مرتبه اول نیز برای امکان افزايش حاشیه پايداری سیستم
استفاده میشوند .يک رويتگر حالت نیز رفتار مدل مرجع را
توصیف مینمايد .استراتژی پیشنهادی دارای چندين مزايا
میباشد که از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 پايدارسازی يک سیستم آشوبناک به شیوهای
تطبیقی جديد بر مبنای کنترل تطبیقی L1
 مواجهه با نامعینیهای پارامتری و غیر پارامتری در
مدل
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 استخراج قوانین تطبیق بر مبنای تحلیل پايداری
سیستم حلقه بسته
در ادامه مقاله ،در بخش  2اشارهای مختصر بر ساختار
کنترل تطبیقی  L1میشود .در بخش  3روند طراحی
کنترلکننده برای يک سیستم آشوبناک به نام سیستم لیو
تشريح میشود .در بخش  4تحلیل پايداری صورت گرفته و
شبیهسازی و تحلیل نتايج در بخش  5ارائه میشود.
نتیجهگیری نیز در بخش  6بیان میگردد.
 -2ساختار كنترل تطبیقی L1
کنترل تطبیقی  L1از دسته کنترلکنندههای مدل مرجع
است .در اين روش کنترلی ،سعی در انطباق رفتار سیستم
حلقه بسته با يک مدل مرجع میباشد .در واقع ،مدل مرجع
رفتار حلقه بسته را تعیین میکند .همچنین يک مکانیزم
تطبیق وظیفه اين انطباق را بر عهده دارد .کنترل کننده در
هر لحظه از اطالعات مکانیزم تطبیق برای تطبیق خود با
شرايط محیطی و همگرايی سیستم حلقه بسته به رفتار
مدل مرجع استفاده میکند.
بلوک دياگرام سیستم تطبیقی مدل مرجع در شکل ()1
مشاهده میشود .هدف سیستم های تطبیقی مدل مرجع،
رساندن خطای  e  y  ymبه صفر است [.]24

شکل  :1نمودار بلوکی سیستم تطبیقی مدل مرجع

چنانچه سیستمی را با دينامیک زير در نظر بگیريد:
x(t )  Ax(t )  Bu(t )  f (t , x(t )),

()1

) y (t )  Cx(t

که در آن x(t )  R n ،معرف بردار حالتu(t )  R m ،

بردار ورودی y (t )  R m , m  n ،خروجی رگوله شده و
 f  R nنیز بردار غیرخطی و دارای نامعینی است .برای
فرموله نمودن کنترل تطبیقی  ، L1سیگنال کنترلی به دو
بخش تفکیک میشود [.]25
()2

u  K m x  u a d

با استفاده از فیدبک حالت  u  K m xماتريس حالت
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سیستم به ماتريس هورويتز با مقادير ويژه مطلوب موردنظر
خود تبديل میشود:
)) x(t )   A  BK m  x(t )  Bu ad (t )  f (t , x(t

()3

 A m x(t )  Bu ad (t )  f (t , x(t )),

 in

()8



که در آن
G m ( s)  H xm ( s)  I m  C( s)  ,
H xm ( s )   sI  A m  B,
1

0 ,

()9

در ادامه ،سیستم تعیین شده در ( )3بهصورت زير بازنويسی
میشود:
()5

فرض نخست :برای هر لحظه  t  0عدد  d fوجود دارد
بهطوریکه . f (t ,0)   d f
فرض دوم :برای عدد دلخواه  ،   0ثابتهای مثبت و
مستقل از زمان  d fx  0و  d ft  0وجود دارند
بهطوریکه برای تمام  ، X (t )   مشتقات جزئی
) f (t , xتکهای پیوسته و کراندار هستند .بهعبارتديگر،
()6

 d ft


)f (t , x
t

 d fx ,


)f (t , x
x

 -1-2طراحی كنترلكننده تطبیقی L1

طراحی کنترلکننده بخش تطبیقی  L1شامل يک ماتريس
بهره فیدبک (  ) K  R mmو يک ماتريس تبديل اکیداً
سره ( ) ) D( sاست ،بهطوریکه برای تمام فرکانسها
ماتريس تبديل زير پايدار اکیداً سره خواهد بود:
C( s)  KD( s)(I m  KD(s)) 1

()7

برای کالس خاصی از سیستمها ) D( sرا میتوان برابر
1
s

 D( s )  I mدر نظر گرفت .همچنین  Kبايد بهگونهای
انتخاب شود که  Kهورويتز باشد .برای اثبات پايداری و
کران عملکرد ،انتخاب  Kو ) D( sبايد تضمین نمايد که
برای يک  0مشخص  r  in ،شود ،بهطوریکه شرط
نرم  L1برقرار شود [:]25

مجله مدلسازی در مهندسی

L1

in  s  sI  A m 

1


B 
, B0  max  B10 , 20 
l0 


L2 r
L1r

l0 

 -2-2تخمینگر حالت
فرم کلی تخمینگر حالت بهصورت زير است:

x(t )  A m x(t )  B  u ad (t )  f1 (t , x(t ))  ,

)y (t)  Cx(t

1

H m ( s)  C  sI  A m  B,

x0  0  

()4

) r  H xm ( s )C( s )K g ( s
L11  r  B0

;)y (t )  Cx(t

که در آن ماتريس  A mمعرف ماتريس مطلوب سیستم
حلقه بسته است .در سیستم فوق فرض میشود که شرايط
اولیه سیستم (  ) x0در ناحیهای محدود با شعاع  0است.
بهعبارتديگر:

r

L1

L1

)G m (s



 ρˆ (t ) ,

()10





xˆ (t )  A m xˆ (t )  B u ad (t )  θˆ (t ) xt

)yˆ (t )  Cxˆ (t

که در آن θˆ (t )  R m , ρˆ (t )  R m ،تخمینهای تطبیقی
برای بخش غیرخطی مدل هستند.
 -3-2قوانین تطبیق
قوانین تطبیق مبتنی بر الگوريتم تصوير بهصورت زير تعريف
میشوند:
),

L

()11

T
θˆ (t )   Proj(θˆ (t),   eT (t ) PB m  xt

T
) σˆ (t )   Proj(θˆ (t),   eT (t ) PB m 

که در آن e(t )  xˆ (t )  x(t ) ،معرف خطای تخمین
حالت   R  ،بهره تطبیق، P  PT  0 ،جواب معادله
لیاپانوف  A mT P  PA m  Qبرای Q  QT  0

است.

اين

عملگر

تضمین

میکند

که

 . θˆ (t )  b , σˆ (t )    bعملگر تصوير بهصورت زير


تعريف میشود.
Proj  θ, y  

()12
if f (θ)  0,
if f (θ)  0 and f T y  0,

f
, y f ( ) if f (θ)  0 and f T y  0,
f


y


y

 y  f

f
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   1 θT θ   2 max

 6 10 0 
K m   40 4 0 
 0 0 1/ 5

 f (θ) معرف يک

که در آن،
   2 max
تابع محدب يکنواخت در مجموعه محدب بسته با کران

هموار  c  θ  R n | f (θ)  c , 0  c  1است.

همچنین  max ،کران باالی بردار  θو  آستانه تصوير و
مقداری مثبت است.

ماتريس بهره لیاپانوف با در نظر گرفتن  Qبهصورت ماتريس
واحد و بر اساس ماتريس هورويتز حلقه بسته ،برابر خواهد
بود با
0
0 
0/125

P 0
0 /125
0 
 0
0
0 /125

 -4-2قانون كنترل
قانون کنترل فیدبک تطبیقی بهصورت زير تعريف میگردد:
()13



)  σˆ (t )  K g r (t



u ad (t )  C( s ) θˆ (t ) xt

که در آن C( s) ،بردار پیش فیلترهای مرتبه اولr (t ) ،

با تعريف سیگنال خطا بهصورت  e  xˆ  xو انتخاب کران
بهصورت
مذکور
تخمینهای
باالی

بردار ورودی مطلوب و  K gماتريس بهره پیشخور است.

 ، θˆ  20, ρˆ (t )  20بردار  yدر قانون تطبیقی

 -3طراحی كنترل تطبیقی  L1براي سیستم

مبتنی بر عملگر تصوير برابر خواهد بود با





آشوب لیو
دينامیک سیستم آشوبناک لیو با در نظر گرفتن ورودیهای
کنترلی  u2 ، u1و  u3بهصورت زير قابل توصیف میباشد
[:]26
x  ax  ay  u1 ,

y  bx  xz  u2 ,

()14

z  cz  hx  u3
2

با تعريف متغیرهای حالت ، x1  x, x2  y, x3  z
دينامیک ( )14در فرم بردار ماتريسی بهصورت زير قابل
بازنويسی است:
()15

x(t )  Ax(t )  B  u(t )  f (t , x) 

که در آن
 a a 0 
1 0 0 
A   b 0 0  , B  0 1 0  ,
 0 0 c 
0 0 1 
 0 
f    x1 x3 
 hx12 

با در نظر گرفتن ماتريس هورويتز زير
 4 0 0 
A m   0 4 0 
 0 0 4 

ماتريس بهره فیدبک حالت (  ) K m  R33برابر است با

مجله مدلسازی در مهندسی

()16

y    eT (t )PB  xt
T

L

L

 xˆ  x 
0 /125  yˆ  y  xt
 zˆ  z 

با در نظر گرفتن  ،  0.5تابع محدب )  f (برای ) θˆ (t

و )  ρˆ (tبهصورت زير محاسبه میشود:
) 3θˆ T (t )θˆ (t
f (θˆ (t )) 
 2,
400

()17

) 3ρˆ (t )T ρˆ (t
2
400

f (ρˆ (t )) 

پیش فیلترهای مرتبه اول برابر هستند با
()18

k
k1
k
, C2 ( s)  2 , C3 ( s)  3
s  k1
s  k2
s  k3

C1 ( s ) 

درنتیجه ،قانون کنترل تطبیقی برابر خواهد بود با
 ˆ1 (t ) 

 ˆ 2 (t ) 

 ˆ 3 (t ) 

()19






0 
  ˆ1 (t ) xt

0  ˆ2 (t ) xt
ˆ 
 (t ) xt
k3   3

s  k3 

0
k2
s  k2
0

 k1

 s  k1

u   0


 0


 6 10 0   x 
  40 4 0   y 
 0 0 1/ 5  z 
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 -1-3ساختار كلی كنترل تطبیقی  L1براي
پایدارسازي سیستم آشوبناک لیو
بلوک دياگرام سیستم کنترل پیشنهادی برای پايدارسازی
مدل آشوب لیو در شکل ( )2مشاهده میشود .بر مبنای اين
شکل ،از اختالف بین خروجی رويتگر حالت و مدل واقعی،
بهعنوان تصحیح کننده خطای تخمین پارامتر در
الگوريتمهای تصوير استفاده میشود .قانون کنترل از
اطالعات تخمین به همراه فیدبک حالت و پیش فیلترهای
مرتبه اول برای پايدارسازی سیستم آشوب با وجود نامعینی
در مدل استفاده میکند.

()22

ازآنجايیکه بخش تطبیقی بهنوعی مواجهه با نامعینیهای
عبارت غیرخطی سیستم را بر عهده دارد ،بنابراين بردار
غیرخطی ) f (t , xدر حالت نامی برابر با
)  σ (t

 -4تحلیل پایداري
برای اثبات پايداری سیستم حلقه بسته ،تابع لیاپانوف
بهصورت زير تعريف میگردد:



 f (t , x)  θ(t ) xtاست .درنتیجه ،دينامیک

خطا را میتوان بهصورت زير بازنويسی نمود:



()23

)  σ (t





1
) v(t )  eT (t )  A mT P  PA m  e(t
2
1 T
  σ (t )Pe(t )  eT (t )Pσ(t ) 
2
1
 θT (t ) xt  Pe(t )  eT (t )Pθ(t ) xt
2
1 T

) θ (t )θ(t )  θT (t )θ(t
2
1 T

) σ (t )σ (t )  σT (t )σ (t
2

()20





که در آن  θ  θˆ  θو . σ  σˆ  σ
مشتق زمانی تابع فوق برابر است با:
1 T
1
) e (t )Pe(t )  eT (t )Pe(t
2
2





()21

v(t ) 



1 T
) θ (t )θ(t )  θT (t )θ(t
2
1 T

) σ (t )σ (t )  σT (t )σ (t
2



e(t )  xˆ (t )  x(t ) 



)  σˆ (t



A m xˆ (t )  B u ad (t )  θˆ (t ) xt

 A m x(t )  B  u ad (t )  f (t , x) 
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()25

1
) v(t )  eT (t )  A mT P  PA m  e(t
2
1


T
σ (t )  Pe(t )  σ (t ) 



1


θT (t )  xt  Pe(t )  θ(t ) 




با توجه به رابطه  ، A mT P  PA m  Qداريم
1
) v(t )   eT (t )Qe(t
2
1


T
σ (t )  Pe(t )  σ (t ) 



1


θT (t )  xt  Pe(t )  θ(t ) 




()26



با مشتقگیری از سیگنال خطا و استفاده از روابط ()10( ،)3
و ( )13میتوان نوشت:





به عبارت سادهتر

v(t ) 
1 T
1 T
e (t )Pe(t ) 
) θ (t )θ(t )  σT (t )σ(t
2
2





e(t )  A m e(t )  B θ(t ) xt

بنابراين ،مشتق زمانی تابع لیاپانوف با توجه به اينکه
ماتريس  Bماتريس واحد است ،برابر خواهد بود با

()24

شکل  :2بلوک دياگرام کنترل تطبیقی  L1برای پايدارسازی
سیستم آشوبناک لیو



) σˆ (t )  f (t , x





 A m e(t )  B θˆ (t ) xt

بر مبنای قوانین تطبیق در ( )11و ( ،)12سه حالت مختلف
وجود دارد:
الف) f (θ)  0

در اين صورت قوانین تطبیق برابر خواهند بود با
) , σˆ (t )  Pe(t



. θˆ (t )  Pe(t ) xt

با جايگذاری روابط مذکور در ( ،)26مشتق تابع لیاپانوف
برابر خواهد بود با
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1
) v(t )   eT (t )Qe(t
2

 . θT f  0بهطور مشابه  . σT f  0بنابراين
1
) v(t )   eT (t )Qe(t
2

1


σT (t )  Pe(t )   Pe(t )  




 




θT (t )  xt



f
, y f (θ) 

f


1
  eT (t )Qe(t )  0, Q  0
2


f
, y f (θ)   0

f


1
 Pe(t ) xt


()27

0

Pe(t ) 



0

()32

ب) f (θ)  0, f T (θ)y  0

 -5شبیهسازي و تحلیل نتایج

ج) f (θ)  0, f T (θ)y  0

در اين صورت ،قوانین تطبیق برابر خواهند بود با
f
), y f (θ
f

()28

f
), y f (θ
f



θˆ (t )  Pe(t ) xt



f
f

σˆ (t )  Pe(t ) 

با جايگذاری روابط فوق در ( )26میتوان نوشت:

()29

 f
1
 θT (t )  
 f



0

اين حالت مشابه با حالت نخست میباشد.

f
f

 f
1
 σT (t )  
 f



1
) v(t )   eT (t )Qe(t
2
 f

1
f
 σT (t )  
, y f (θ) 
 f


f


 f

1
f
 θT (t )  
, y f (θ) 



f
 f


رفتار سیستم آشوب لیو با توجه به معادالت توصیفکننده
آن در ( )14در شکل ( )3مشاهده میشود .پارامترهای مدل
عبارتند از  c  2.5 ، b  40 ، a 10و  . h  4همانطور
که مشاهده میشود ،سیستم لیو دارای رفتار آشوبناک
میباشد که بايد به شیوهای مناسب رفتار آن را میرا نمود.
مقدار بهره تطبیق برای قوانین تطبیق برابر   0.1در نظر
گرفته شده است.
نکته :در اين مقاله ،از  xt بهعنوان پارامتر تنظیم
استفاده میشود .با توجه به بررسیهای انجامشده ،در
نامعینیهای زياد ،بايد برای مواجهه با خطای ناشی از آن،
آن را تا مقدار مشخصی افزايش داد.
120
100
80

()30

()31

20

T

0
10
10

0
5

 θˆ  θ   Proj(θˆ , y)  y  





T





اساس رابطه فوق θ  θˆ f  0 ،میباشد .درنتیجه،

-10

0

T



0
if f (θˆ )  0,


if f (θˆ )  0 and f T y  0,
0

T
T
 θ  θˆ f f y f (θˆ ) if f (θˆ )  0 and f T y  0,

f f  0

0
0
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40

θˆ  θ   Proj(θˆ , y)  y   0

اين بدان معنی است که

z

از طرفی ،برای عملگر تصوير ،رابطه زير برقرار میباشد
[:]25

60

x

-5

-20

y

شکل  :3رفتار آشوبناک سیستم لیو

مقادير بهره فیلترهای پايینگذر مرتبه اول
 k1  k2  k3  5در نظر گرفته شدهاند .شکلهای ( )4تا
( )6پايدارسازی حالتهای آشوبناک سیستم لیو را همراه با
تخمین آنها توسط رويتگر نشان میدهند.
همانطور که مشاهده میشود ،حالتهای سیستم به ازای
شرايط اولیه ( )1 ،-1 ،2بعد از مدتزمان کوتاهی به مقدار
صفر همگرا شدهاند .سیگنالهای کنترلی در شکل ()7
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متناظر با پايداری حالتهای آشوبناک به سمت صفر میل
نمودهاند.

x1  ax1  ax2  u1  2cos( x1 ),
x2  bx1  x1 x3  u2  cos( x1 ),

()33

) x3  cx3  hx12  u3  1/ 5cos( x3

2
x
xhat

مقدار بهره تطبیق برابر  0.5و مقدار

1.5

1

x
0.5

0

 xtبرابر  100برای



کنترلکننده و رويتگر حالت و مقدار  1برای قوانین تطبیق
انتخاب شدهاند .شکلهای ( )8تا ( )10پايدارسازی
حالتهای آشوبناک را با وجود نامعینی غیر پارامتری نشان
میدهد.
20

9

10

8

7

6

5
]time [sec

4

3

2

1

0

u1
u2
u3

-0.5

10

شکل  :4پايدارسازی حالت نخست سیستم آشوبناک لیو با
شرايط اولیه ()1 ،-1 ،2

0

y
yhat

0.8

control signal: u

1

-10

-20

0.6
0.4

-30
0.2

y

0

9

10

-0.2

8

7

6

4

5
]time [sec

1

2

3

0

-40

شکل  :7سیگنالهای کنترلی در سیستم آشوبناک لیو با
شرايط اولیه ()1 ،-1 ،2

-0.4
-0.6
-0.8

2
9

10

8

7

6

5
]time [sec

4

3

2

1

0

-1

x
xhat

1.5

شکل  :5پايدارسازی حالت دوم سیستم آشوبناک لیو با شرايط
اولیه ()1 ،-1 ،2

1
0.5
0

2
x

z
zhat

-0.5
1.5

-1
1

-1.5

0.5

-2

z

0

-2.5

-0.5

-1

-1.5

10

9

8

7

6

5
]time [sec

4

3

2

1

0

-2

شکل  :6پايدارسازی حالت سوم سیستم آشوبناک لیو با شرايط
اولیه ()1 ،-1 ،2

برای ارزيابی دقیقتر روش پیشنهادی و قیاس آن با
روشهای تطبیقی مرسوم ،فرض میشود که نامعینی غیر
پارامتری در مدل دينامیکی سیستم آشوبناک لیو بهصورت
زير وجود دارد.

مجله مدلسازی در مهندسی

20

18

16

14

12

10
]time [sec

8

6

4

2

0

-3

شکل  :8پايدارسازی حالت نخست سیستم آشوبناک لیو با
شرايط اولیه ( )-3،2،-1و نامعینی غیر پارامتری در مدل

با توجه به نتايج ،سیستم کنترلکننده تطبیقی پیشنهادی
قابلیت پايدارسازی حالتهای آشوبناک را باوجود نامعینی
شديد در مدل سیستم ،دارا میباشد .بنابراين حالتهای
سیستم با وجود افت ناچیز در شرايط گذرا توانستهاند به
مقدار صفر همگرا شوند .سیگنالهای کنترلی در شکل ()11
از تغییرات بیشتری نسبت به حالت بدون نامعینی بهويژه
در شرايط گذرا برخوردار هستند.
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2

که در آن ،قوانین تطبیق عبارت هستند از

y
yhat

aˆ   x12  k4 (a  aˆ ),

1.5

bˆ  x12  k5 (b  bˆ),

()35

1
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شکل  :9پايدارسازی حالت دوم سیستم آشوبناک لیو با شرايط
اولیه ( )-3،2،-1و نامعینی غیرپارامتری در مدل
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شکل ( )12نتايج پايدارسازی حالتهای آشوبناک را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،حالتهای سیستم
به مقدار صفر میرا نشدهاند .بهعبارتديگر پايدارسازی
حالتهای آشوبناک بهطور مطلوب انجامنشده است و روش
کنترلی تطبیقی ارائهشده قادر به مواجهه مناسب با
نامعینیهای غیر پارامتری در مدل لیو نیست .اين مسئله
بهخوبی گواه توانمندی رويکرد کنترلی تطبیقی پیشنهادی
است که با استفاده از آن میتوان نامعینی غیر پارامتری را
بهخوبی جبران نمود .سیگنالهای کنترلی در شکل ()13
نیز نسبت به روش پیشنهادی از دامنه باالتری بهويژه در
شرايط گذرا برخوردار میباشد.
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شکل  :10پايدارسازی حالت سوم سیستم آشوبناک لیو با
شرايط اولیه ( )-3،2،-1و نامعینی غیرپارامتری در مدل
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شکل  :12پايدارسازی حالتهای آشوبناک با وجود نامعینی
غیرساختاری به کمک کنترل تطبیقی ارائهشده در []27
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شکل  :11سیگنالهای کنترلی در سیستم آشوبناک لیو با
شرايط اولیه ( )-3،2،-1با نامعینی غیرپارامتری در مدل
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در ادامه ،نتايج بهدستآمده از روش پیشنهادی با يکی از
روشهای کنترلی تطبیقی با قوانین کنترل زير مقايسه
میشود [.]27
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...  برای پايدارسازی سیستمهای آشوبناک باL1 طراحی کنترل تطبیقی

.پارامتر غیرخطی مبتنی بر الگوريتم تصوير استفاده گرديد
 يک رويتگر خطی در هرلحظه رفتار مطلوب را،همچنین
 روش پیشنهادی.برای سیستم حلقه بسته تعیین میکند
در پايدارسازی حالتهای آشوبناک با وجود نامعینی غیر
 از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده،پارامتری در مدل
 باال بوده و،بهطوریکه سرعت عملکرد پاسخ حلقه بسته
حالتهای سیستم با حداقل خطای حالت ماندگار به صفر
 اين مسئله بهويژه در مقايسه با يکی از.همگرا شدهاند
روشهای کنترلی تطبیقی مرسوم نمايان گرديد که در آن
روش مذکور در مواجهه با نامعینی غیر پارامتری دچار
 حالتهای،مشکل شد و نتوانست با عملکرد مطلوب
.آشوبناک را میرا نمايد
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 نتیجهگیري-6
 برایL1  استراتژی کنترل تطبیقی،در اين مقاله
 برای.پايدارسازی سیستمهای آشوبناک پیشنهاد گرديد
 ابتدا دينامیک سیستم آشوب به دو،طراحی قانون کنترل
 ماتريس حالت بخش.قسمت خطی و غیرخطی تقسیم شد
خطی با استفاده از فیدبک حالت خطی به ماتريس هورويتز
 بخشی از قانون، بنابراين.مطلوب حلقه بسته تبديل میشود
کنترل تطبیقی وظیفه هدايت حالتهای سیستم به سمت
 بخش، از طرفی.حالتهای مطلوب را بر عهدهدارند
غیرخطی دينامیک سیستم با استفاده از قانون کنترل
 مواجهه با، هدف اين بخش.تطبیقی جبرانسازی میشود
نامعینیهای احتمالی و کاهش اثرات خطای ناشی از آنها
 از قانون تطبیق، برای اين منظور.روی بخش خطی است
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