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 مین فروکش هرگز که دریغشان بی های محبت است پشتیبان بهترین روزگاران سردترین این در که وجودشان

 :کند

 .کنم می تقدیم عزیزم مادر و پدر به را مجموعه این
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 چکیده:

ه باردویینو شود و در ادامه با استفاده از  یو ساخته م یطراح دینامیکی دو جرم وفنر  ستمیس کیپروژه  نیدر ا

 .گرددیمتصل م انهیرا کی

 نیو همچنصورت می گیرد  1در رایانه با استفاده از نرم افزار متلب PIDکنترلر استفاده از یک با مقدماتی کنترل 

 2یحالت لغزش کنترل با جمع آوری داده های بدست آمده توسط همین نرم افزار انجام می پذیرد. یعمل یتست ها

 شود.یمذکور انجام م ستمیس یبررو نرم افزارهمین توسط 

 در خطی غیر سیستم ردیابی کنترل برای 3پایانه ایمد لغزشی سریع  کننده کنترل یک پژوهش این درهمچنین  

 از تئوری لیاپانوف شده پیشنهاد کنترلی روش. شودمی  ارائه خارجیاغتشاش  و پارامتریک قطعیت عدم حضور

. کند می ارضا را محدود زمان در سوئیچ سطح اطراف در لغزش وجودکه  استگرفته برای اثبات پایداری بهره 

 .کند می اثبات را شده پیشنهاد رویکرد اثربخشی تجربی بررسی همچنین و سازی شبیه نتایج

 ، کنترل مد لغزشیPID، کنترل جرم و فنرسیستم هاي کلیدي:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MATLAB 
2 Sliding Mode Control(SMC) 
3 Fast Terminal Sliding Mode Controller(FTSMC) 
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  لغزشی: مد کنترل بر اي مقدمه 7-7

و  یطیعوامل مح ستم،یس یگذار رو ریاست. عوامل تاث داریو ناپا یخط ریغ کینامید یاداردو جرم و فنر  ستمیس

 ها پارامتر تیاز عدم قطع یتواند ناش یکه م ستمیس نیموجود در ا تیعدم قطع نیباشد. همچن یم اغتشاشات 

 .قرار گیردهمواره مورد توجه  ستمیس نیتا کنترل ا دهموجب ش مدل نشده باشد یها کینامید ایو 

یک روش کنترل غیرخطی قدرتمند و شناخته شده است که در مقابل عدم قطعیت   4کنترل حالت لغزشیروش 

ها و اغتشاشات وارد بر سیستم به خوبی مقاوم است. طراحی یک کنترل کننده حالت لغزشی شامل دو بخش، 

 هرهب دسترس در شرایط کردن برآورده برای.باشد می ناپیوسته سوییچینگ کنترل و پیوسته کنترل معادل

 ی ه وسیلهب پایداری روش این در.باشد اغتشاش و قطعیت عدم مدل باالیی کرانه از بزرگتر بسیار باید سوییچینگ

 طراحی پایدار لغزش سطح یک ابتدا است الزم لذا.آیند می بدست لغزش سطح روی سیستم های حالت داشتن نگه

 نقطه به رسیدن نهایت در و  لغزش سطح به سیستم های حالت رسیدن برای u کنترلی قانون یک سپس شود

  .شود طراحی تعادل

 

(1-1) lim
𝑥→∞

𝑥(𝑡) = 0 
 

 ترین مهم وجودداردکه روش دراین مشکالتی حال دارددرعین مدلغزشی  کننده کنترل که زیادی باوجودمزایای

 کننده کنترل درروندطراحی. چترینگ پدیده و کنترل سیگنال بودن بزرگ ازاست  هاعبارت آن

 های حالت میگردد باعث هادرسیستم قطعیت ووجودعدم باال سوئیچنگ فرکانس تمدلغزشی،درعمل،محدودی

 عموالًم که نامند می راچترینگ نوسانات این. کنند نوسان آن نمانندودراطراف باقی لغزش سطح برروی سیستم

 دهنش مدل های دینامیک وتحریک کنترلی های فعالیت افزایش باعث است زیراممکن. است نامطلوب پدیدهای

 زیادی طالعاتم ناخواسته نوسانات این رفع برای تاکنون .بشود نیز سیستم ناپایداری وحتی سیستم باالی فرکانس

 .است گرفته صورت

                                                           
4 Sliding mode control (SMC)  
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 مزیت 6کنترل حالت لغزشی  روش با مقایسه در و یافته گسترش 5ای پایانه لغزشی حالت کنترل روش تازگی به 

 یم سیستم های حالت طرح ازاین بااستفاده. داراست را باال دقت و محدود همگرایی زمان باال، سرعت نظیر هایی

 .برسند تعادل ی نقطه محدودتربه ترودرزمان توانندسریع

 

(1-2) lim
𝑥→𝑇

𝑥(𝑡) = 0 

 

 :کنترل در آزمایشگاهی هاي سیستم واهمیت مسئله شرح 7-2

 مفاصل دارای رباتیکی هایسیستم از 7مارک نچب سیستم یک عنوان به کلمب اصطکاک با فنر و جرم سیستم

 اییکار تا داد قرار ارزیابی مورد آن روی بر را مختلف کنترلی هایاستراتژی توانمی که است مطرح پذیر انعطاف

چراکه انجام آزمایشات بر روی سیستم شود محرز ترپیچیده پذیر انعطاف مفاصل دارای هایسیستم روی بر آن

 بسیار پرهزینه است بنابراین انجام آزمایشات در مقیاس کوچک به صرفه تر خواهد بود. و پیچیده های واقعی

 مسئله این و گرفته پذیر صورت انعطاف مفاصل به زیادی توجهبا توجه به دالیل ذکر شده  نیز گذشته های دهه در

 ناناطمی عدم و بودن خطی غیر ارتعاش، مانند کنترل جدی مشکالت دلیل به پذیری انعطاف. استساخته  مهم را

 رلکنت های روش و خطی کنترل های روش کلی، طور به .است پذیر انعطاف های مکانیزم در نامطلوب ویژگی یک

و کنترل فیدبک  PID  کنترل می باشد. پذیر انعطافهای بامفاصل  روبات کنترل برای مختلف روش دو غیرخطی،

به دلیل دینامیک غیر خطی  با این حال .حالت  دو روش خطی موثر هستند که برای این منظور استفاده می شوند

.از تنسبتا سختی اسکار رایج، استفاده از روش های کنترل خطی ، مکانیکیانعطاف پذیرمفاصل ساختار کنترل 

 ناظر اشاره کرد. 9و مقاوم 8می توان به کنترل تطبیقی انجام شده در این زمینهجمله مهم ترین پژوهش های 

 های طرحاز 11یافته گسترش ناظر یک و همچنین شده طراحی ،ها حالت زدن حدس منظور به 12 فیلترینگ

 هستند. زمینه این در دیگر یکنترل

                                                           
5 Terminal Sliding Mode Control (TSMC) 
6 SMC 
7 Bench mark 
8 Adaptive control 
9 Robust control 
6 Extended Kalman Filter(EKF)  
11 Extended State Observer(ESO) 
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 مروري بر کار هاي انجام شده قبلی در این زمینه: 7-9

برای کنترل سیستم های دو جرم و کار آمد شده استفاده یکنترل روش یک 12لغزشی حالت کنترل

 فنرمی باشد.

 و پارامتریک قطعیت عدم به استحکام و مطلوب پایداری ،ساده تر محاسبات گذرا، سریع واکنش

 محققینتوجه  اخیر های سال در که استلغزشی  حالت کنترل توجه قابل خواص خارجی،اغتشاشات 

 از جمله روش های استفاده شده در این زمینه عبارتند از:. است رابه خود جلب کردهبسیاری 

 تحلیل برای مختلط و نامشخص خطی غیر های سیستم برای 13خطی ماتریس نابرابری روش.1

SMC   

 محدودیت تثبیت به رسیدن برای  که است رویکردهایی از دیگر یکی 14یترمیناللغزشی  حالت.2

 تواند نمی SMC خالف بر کننده کنترل این است.  باالتر ودقت اطمینان قابلیت سریع، پاسخ زمانی،

  .کند فراهم باشد گرفته فاصله مبدا از سیستم های حالت که زمانی را همگرا عملکرد

 سریعلغزشی  حالترل کنت  ،اشاره شده فاصلهدر  سریع همگرایی نرخ ارائه برای در این رساله

 و ی در عملکرد مقاومبیشتر توجه به نیاز FTSM حال، این با. است شده پیشنهاد  15یترمینال

 .دارد فاز حذف به رسیدن

 

 

 

                                                           
12 SMC 
13  Linear Matrix Inequality(LMI) 
14 Terminal Sliding Mode(TSM) 
15 Fast Terminal Sliding Mode(FTSM) 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیري: 5-7

 قطعیت عدم باو فنر  جرم غیرخطی سیستمبرای مقاوم  ردیابی کنترل مسئلهیک  ،پایان نامه این در

 سریعجدید لغزشی  سطح یک ابتدا، در. گرفت قرار بررسی مورد خارجیاغتشاش  و پارامتری

 غیر سیستم ردیابی هدف برای FTSMCمقاوم  اصلی روش یک آن از پس و شد ارائه یترمینال

 ریعس لغزش سطح محدود زمان همگرایی این، بر عالوه. شد پیشنهادبا عدم قطعیت  جرم وفنر خطی

 و خشیاثرب نهایت، در. گرفت قرار بررسی مورد الیاپانوف پایداری قضیه طریق از مبدا به یترمینال

 خطی یرغجرم و فنر  سیستم روی بر تجربی نتایج و سازی شبیه طریق از شده توصیه روش موفقیت

 نترلک رویکرد که است ذکر به الزم. شد تاییددر حضور اغتشاشات خارجی با عدم قطعیت پارامتری 

 مونهن برای تر پیچیده و باالتر مرتبه خطی غیر های سیستم برای تواند می شده پیشنهادمقاوم 

 .شود استفاده پذیر انعطافمفاصل  با هایمکانیزم
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