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  کاربرد در کنترل فرایند ;چند متغییره مقاوم  PIکنترل 

  

 :چکیده
برای تنظیم ”  انتگرالگیر مشروط”دراین مقالھ کاربرد یک تکنیک توسعھ یافتھ جدید 

. خروجی طبقھ ای از سیستم ھای غیرخطی بھ سیستم کنترل فرایند را بررسی خواھیم کرد
اشباع شده بھ طور خوبی سازگار با یک  PI/PIDکنترل کننده ما بھ یک کنترل کننده نوع 

این یک مفھوم ویژه است زیرا مادامی کھ کاربرد . ساختار ضد انحالل کاھش می یابد
عصبی و کنترل پیش /ترفندھای کنترل غیرخطی مانند خطی سازی با فیدبک، کنترل تطبیقی

صنعتی بھ تواتر بین مدل غیرخطی  رشد قابل توجھی در سیستم ھای  صنعتی دارد، شیوه 
با این طراحی، ما ھم نتایج تنظیم سراسری تحت . استناد می کند PI/PIDبھ کنترلرھای 
نیمھ / و ھم نتایج محلی) زمانی کھ نیازی بھ محدود شدن کنترل نیست(فیدبک حالت 

زمانی کھ این . سراسری  با کنترل اشباع شده و تحت فیدبک خروجی  را فراھم می کنیم
ی مسائل کنترل فرایند مختلف بھ کار بردیم، با وجود اطالعات جزئی از طراحی را برا

 .، نتایج شبیھ سازی نشان داد کھ عملکرد ردیابی خوبی بدست آمده است Plantپارامترھای 
 کنترل فرایند، تنظیم خروجی، کنترل انتگرالی، کنترل لغزشی: کلمات کلیدی

 
 :در شیوه صنعتی حاضر  PI/PIDمزایای روش گفتھ شده نسبت بھ کنترل کننده ھای  

  ساختار ساده یعنی سادگی در محاسبات 
   قابلیت دستکاری محدودیت 
   مقاوم سازی در مقابل عدم قطعیت پارامترھا و کالسھای معینی از اغتشاشات

 خارجی
   ارجییعنی طراحی کنترل فیدبک خ(عدم نیاز بھ حالت کامل( 

قصد داریم . ما معتقدیم کھ این روش مخصوصا  برای کاربردھای واقعی مناسب است

و از  )CSTR(عملکرد این روش را  برای کنترل واکنش راکتور تانک با اختالط کامل 

 .طریق شبیھ سازی  روش نشان دھیم
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  :طراحی کنترلتوصیف سیستم و 

 با بردار یکنواخت  با درجھ نسبی  MIMOیک سیستم غیرخطی 
ρ = {ρ1 , ρ2 , . . . , ρm}  قابل تبدیل بھ فرم نرمال خطای زیر فرض کنید: 

 
 

 .است  ρi−1و مشتقاتش تا  مرتبھ    yiبردار خطا در خروجی      ei ∈ Rρiکھ 
z  دینامیک داخلی وr(ρi)i (t)  مشتقρi   ام ازi  امین ترکیب مرجع 
 d = (rss , θ , wss)   کھrss ∈ Rm   مقدار مرجع بردار حالت ماندگار است وθ   یک بردار

 .است  Θاز پارامترھای ناشناختھ ثابت وابستھ بھ یک مجموعھ فشرده 
 wss   حالت ماندگار است ) برون زا ( سیگنال خارجی . 
 ν(t)   و   ˜ w(t) بھ ترتیب انحراف سیگنال مرجع و سیگنال خارجی  از مقادیر حالت

یک فرم کانونیکال کنترل پذیر و بیان کننده یک سلسلھ   (Ai  ,Bi)و جفت . ماندگارشان ھستند

 انتگرال گیری است ρiاز  
بھ صفر طراحی می کنیم و سپس بھ یک فرض شبھ  eرا برای تنظیم خطای  uما کنترل 

 . استناد می کنیم  zتضمین کرانداری  مینیمم فاز برای
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 .مشخص شده است Seshagiri and Khalil, 2005در بخش چھارم مقالھ     βiانتخاب توابع 
تخمین زده شده ( e^ijبا   ،  ei1ام   (j-1)، مشتق  , eijمی تواند از طریق جایگزینی ) ۴(کنترل 

بھ حالت فیدبک خروجی توسعھ  )HGO(باالبدست آمده با استفاده از مشاھدات گین ) اش

 . یابد
طوری انتخاب شده اند کھ ریشھ ھای  چند جملھ ای زیر   αijو ثابتھای مثبت    εi>0کھ 

 :بخشھای حقیقی منفی داشتھ باشد
ایده آل با تقریب پیوستھ اش بدست می آیند و  SMCاز جایگزینی یک    µiپارامترھای  

 ایده آل بھ اندازه کافی کوچک انتخاب  SMCبنابراین بھتر است کھ جھت بھبود عملکرد 
 .شوند

  
 

 
 εiبھ طور مشابھ  در کنترل کننده فیدبک خروجی  جھت بھبود عملکرد تحت فیدبک حالت ، 

 .......افی کوچک انتخاب شوندپارامترھای مشاھده گین باال بھترست بھ اندازه ک
بھ تدریج کاھش پیدا می کند تا زمانی کھ پاسخ   µiابتدا  :   µi   و   εiپارامترھای میزان سازی 

ایده آل نزدیک شود کھ شامل انتگرالگیر  SMCگذرای فیدبک حالت جزئی بھ اندازه کافی بھ 

 .نیست

 
 
 

پاسخ گذرای تحت  فیدبک خروجی  بھ کاھش پیدا میکند تا زمانی کھ  εiسپس بھ تدریج 

 .اندازه کافی بھ فیدبک حالت نزدیک شود
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  ) Stage wise(واحدي 

 ) Differential(دیفرانسیلي
  ) Stage wise(راکتورھاي واحدي

. در این نوع راکتورھا شرایط در تمام حجم سیستم بھ صورت یکنواخت باقي مي ماند

اگرازھرنقطھ راکتور نمونھ برداري کنیم، از نظر ترکیب نسبي و دما یکسان است و ھیچ 

  . تفاوتي ندارد و موازنھ جرم و انرژي رادر تمام راکتور برقرار مي نماییم

  

  )Differential(راکتورھاي دیفرانسیلي 

ممکن . شرایط درھرنقطھ از راکتور یکسان نبوده و بھ صورت دیفرانسیلي تغییر مي کند

براي برقراري . است با زمان تغییر ننماید، ولي از ھر نقطھ بھ نقطھ دیگر متفاوت است

تفاوت راکتورھاي واحدي و . موازنھ جرم و انرژي باید یک جزء دیفرانسیلي در نظر گرفت

کھ در راکتورھاي دیفرانسیلي بین غلظت ورودي و خروجي، تمام  دیفرانسیلي این است

مقادیر را داریم ولي در راکتورھاي واحدي نمي توانیم غلظت را بھ طور پیوستھ داشتھ 

 . باشیم و غلظت بھ طور پلھ اي تغییر مي کند
 این تقسیم بندی بھ شکل زیر. تقسیم بندی دیگر رآکتورھا براساس نوع عملیات آن ھا است

 :است
  )Batch Reactors(رآکتورھای ناپیوستھ ) ١
  )Continuous or Steady Flow Reactors(رآکتورھای پیوستھ یا جریان پایدار  ) ٢
 )Semi Batch Reactors(رآکتورھای نیمھ پیوستھ ) ٣

  ) :Batch(راکتورھای ناپیوستھ 
ه تاریخي راکتورھاي از دیدگا. در یک راکتور ناپیوستھ ورود و خروج جرم وجود ندارد

ناپیوستھ از آغاز صنعت شیمیایي مورد استفاده بوده است و ھنوز ھم بھ صورت وسیعي در 

در این . تولید مواد شیمیایي با ارزش افزودني باال نظیر دارو سازي مورد استفاده مي باشد
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می شوند کھ ھدف تولید مقدار زیادی محصول باشد در ضمن راکتورھای پیوستھ برای 

 . ناسب تر می باشندانجام واکنش ھای سریع م
CSTR  : در یک راکتور پیوستھ)Flow Reactor(   اگر اختالط ایجاد شده توسط ھمزن بھ

اندازه کافی سریع باشد، در راکتورھاي اختالط کامل بھ علت وجود داشتن ھمزن خوراک 

شده و غلظت در ھر نقطھ تقریبا برابر با  سرعت در سرتاسر ظرف پراکنده ورودي بھ

. بنابراین سرعت واکنش در ھر نقطھ تقریبا یکسان می شود . غلظت متوسط خواھد شد 

بھ این نوع راکتور یک مخلوط . ھمچنین غلظت خروجی با غلظت داخلی برابر خواھد بود

شیمی بھ  در فرھنگ مھندسی. با چگالی ثابت گفتھ می شود) Perfect Mixer(کن کامل 

، یا مخلوط کن کامل یا صرفا یک راکتور با اختالط کامل  CSTRچنین وسیلھ ای عموما 

در شرایطي کھ یک واکنش شیمیایي احتیاج بھ ھمزدن شدید داشتھ  CSTR . اتالق می شود

یا بھ تنھایي و یا بھ صورت پشت سرھم متصل   CSTR .باشد مورد استفاده قرار مي گیرد

 . حرارتي در این نوع راکتورھا بھ آساني انجام مي گیرد کنترل .مي گردند
 

 

سایر راکتورھا مي  یکي از محدودیتھاي این نوع راکتورھا درصد تبدیل پایین در مقایسھ با

بھ ھمین دلیل حجم راکتور مذکور باید بزرگ انتخاب شود، تا بھ درصد تبدیل باال . باشد

 . دست یافت
 . ي اغلب واکنش ھاي متجانس در فاز مایع استفاده مي شودبرا CSTRیا  Mixedراکتورھاي 
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ت بازدھي یک معموآل بازدھي را کاھش مي دھد و آن را بھ سم Plugراکتور با جریان 

 . سوق مي دھد Mixedراکتور 
  

  :لذا معموآل در شرایط زیر از راکتورھاي دوره اي استفاده مي کنیم

مثآل اگر . براي واکنشھاي اتوکاتالیزوري و واکنشھایي کھ احتیاج بھ ھمزن خاصي دارند- ١

کمتر از الگوي اختالط راکتور مخلوط شونده و (معیني از ھمزن واکنشي احتیاج بھ درصد 

داشتھ باشد از راکتور دوره اي استفاده مي ) بیشتر از الگوي اختالط در راکتور لولھ اي

  .کنیم

  .براي واکنشھایي کھ باید در شرایط ھم دما انجام بگیرند- ٢

ي ھستند، براي رسیدن براي واکنشھایي کھ متشکل از چند واکنش سري یا موازي رقابت- ٣

، از راکتورھاي دوره اي )Selectivity(از محصول مورد نظر ) ماکزیمم(بھ تولید بھینھ 

 .استفاده مي کنیم
 

  )Recycle Reactor(راکتورھاي دوره اي 

در این نوع راکتور مخلوط واکنش خروجي از راکتور بدون عبور از مراحل جدا سازي و 

وجود  Mixedاین نوع برگشت در راکتور . شت داده مي شودبازیافت بھ ورودي راکتور برگ

یعني استفاده از جریان برگشتي براي یک راکتور . دارد واز این نظر امري عادي مي باشد

Mixed باید توجھ داشت کھ استفاده از جریان برگشتي براي یک . اثري روي بازدھي ندارد

دھد و آن را بھ سمت بازدھي یک معموآل بازدھي را کاھش مي  Plugراکتور با جریان 

 . سوق مي دھد Mixedراکتور 
  

  :لذا معموآل در شرایط زیر از راکتورھاي دوره اي استفاده مي کنیم

مثآل اگر . براي واکنشھاي اتوکاتالیزوري و واکنشھایي کھ احتیاج بھ ھمزن خاصي دارند- ١
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 .جھت اجتناب از محدودیت تعادلی، یکی از فراورده ھا عمدا از راکتور خارج می شود- ۴
بعضی از واکنشگرھا بھ میزان ناچیزی در محیط واکنش حل می شوند و اگر بھ طور - ۵

 .مداوم بھ ظرف اضافھ نشوند تمام خواھند شد
 :مباحث کنترلی 

 .لھ ای کھ تمام مقادیر ویژه آن اکیدا سمت چپ باشدچند جم: چند جملھ ای ھرویتز
 :اشباع

وقتی کھ :ھنگامی کھ ورودی یک سیتم فیزیکی افزایش یابد، غالبا پدیده زیر مشاھده می شود

غالبا بھ (ورودی کوچک است، افزایش آن منجر بھ افزایش متناظر خروجی می شود 

رسد، افزایش بیشتر آن،  ؛ اما ھنگامیکھ ورودی بھ سطح خاصی می) صورت تناسبی

 .)و یا افزایشی در خروجی ایجاد نمی کند( افزایش کمی در خروجی ایجاد میکند 
ھنگامیکھ این اتفاق می افتد، گفتھ . خروجی بھ سادگی حول مقدار بیشینھ اش باقی می ماند

وقوع اشباع باعث کاھش بھره وسیلھ، ھنگامیکھ ورودی . می شود کھ سیستم در اشباع است

 .فزایش پیدا کند، میشودا
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 :تعاریف
بھ خاصیت ویژه اي كھ یك سیستم كنترل بایستي داشتھ باشد، تا در محیط واقعي عملكرد 

مطلوبي داشتھ باشد، پایداري مقاوم مي گوئیم و اگر كنترل كننده بھ صورتي طرح گردد، كھ 

 سیستم بر روي تمام مدل ھاي مجموعھ پایدار باشد، سیستم پایدارمقاوم مي باشد
 : عملكرد مقاوم 

از برقراري اھداف عملكردي سیستم حلقھ بستھ در حضور انواع قطعیت ھا و عبارتست 

اختالالت معین، ھدف نھایي یك سیستم كنترل مقاوم اینست كھ سیستم در برابر تغییرات 

 .محیط واقعي یا بروز عدم قطعیت ھاي مدل پایدار باشد
 :انواع عدم قطعیت ھا در سیستم

 )ر پارامترھای مدل عدم قطعیت د(عدم قطعیت پارامتري - ١
  )دینامیکھای مدل نشده، مربوط بھ عدم دقت در مرتبھ سیستم(ـ عدم قطعیت ساختاري ٢

اگر كنترل كننده بتواند مشخصھ ھاي عملكرد، از قبیل ردیابي حالت ماندگار وروي مرجع ، 

حذف اغتشاش و شرایط  سرعت پاسخ را برروي ھمھ مدل ھاي مجموعھ بر آورده نماید، 

مسئلھ طراحي ، بھ صورتیكھ شرایط پایداري و . سیستم داراي عملكرد مقاوم  استگوئیم 

 .عملكرد مقاوم بر آورده شوند مسئلھ كنترل  مقاوم نامیده مي شود 
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یک روش ساده برای کنترل مقاوم ، چیزی است کھ اصطالحا روش شناسی کنترل لغزشی 

کھ  بھ طور شھودی این روش مبتنی است بر این نکتھ کھ بسیار آسانتر است. نامیده می شود

یعنی سیستم ھایی کھ با معادالت دیفرانسیل مرتبھ اول (سیستم ھای مرتبھ اول را کنترل کنیم 

ام  nچھ غیر خطی باشند چھ نامعین تا اینکھ سیستم ھای عمومی تر مرتبھ ) توصیف شده اند

 .را 
آنگاه ساده است نشان دھیم کھ برای مسائل تبدیل شده، عملکرد کامل می تواند در اصل با 

اما چنین عملکردی در ازای بھای بسیار زیاد . وجود بی دقتیھای دلخواه پارامتر بدست آید

این مسئلھ با سایر منابع عدم قطعیت مدلسازی  در تضاد . فعالیتھای کنترلی بدست می آید

مثال حضور دینامیکھای صرفنظر شده کھ ممکن است فعالیتھای زیاد کنترلی را . است

ما را سوق می دھد بھ اصالح قوانین کنترلی کھ با داشتن فعالیت  این مطلب. تحریک کند

کنترل قابل قبول، معطوف شود بھ بدست آوردن مصالحھ بین عملکرد ردیابی و عدم قطعیت 

طرح کنترل کننده لغزشی در آن دستھ از سیستم ھایی کھ قابل اعمال است روشی . پارامتر

د یکنواخت در روبرویی با بی دقتی ھای قانونمند برای مسئلھ حفظ پایداری و عملکر

 .مدلسازی است
 :سطوح لغزشی 

 :سیستم دینامیکی تک ورودی زیر را در نظر بگیرید

 
 u، اسکالر )مثال وضعیت یک سیستم مکانیکی (خروجی موردنظر  x کھ در آن اسکالر 

 و) مثال گشتاور موتور(ورودی کنترل 

  
 . بردار حالت اند 
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بھ طور . در صفر تقلیل داد  sرا می توان بھ مسئلھ حفظ کمیت اسکالر   Xdبعدی   nبردار 

  s را می توان با مسئلھ پایدار سازی مرتبھ اول  در  Xd بعدی  n دقیق تر مسئلھ ردیابی 

در صفر را می توان حاال با انتخاب   sاین مسئلھ مرتبھ اول حفظ اسکالر . جایگزین کرد

 :  S(t)طوری بدست آورد کھ خارج از   ھ معادل uقانون کنترل 
 :شرط لغزشی

 
اساسا این معادلھ بیان می کند کھ مربع فاصلھ تا این . ثابت اکیدا مثبت است ηدر این رابطھ 

   s2سطح ھمچنانکھ با 
. اندازه گیری شده، در امتداد تمامی مسیرھای سیستم کاھش می یابد 

ھستند، ھمانطور کھ در شکل زیر نشان  S(t) لذا شامل مسیرھایی است کھ بھ سمت سطح 

 .داده شده است
بھ طور خاص وقتی کھ بر روی این سطح قرار بگیرید مسیرھای سیستم بر روی آن باقی 

 .می مانند 
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د، مرحلھ دوم مقاوم بودن نسبت بھ دینامیکھای مدل نشده فرکانس پارامتری محسوب می شو

 .باال را کسب می کند
 :سیستم مرتبھ دوم زیر را در نظر بگیرید: یک مثال اساسی 

احتماال غیرخطی یا متغیر ( fخروجی موردنظر و دینامیکھای  xورودی کنترل ، uکھ در آن 

فرض می شود .تخمین زده شده است   دقیقا معلوم نیست ولی مانند ) نبا زما

 :محدود شده است   ن بر روی یک تابع معلوم خطای تخمی

                                     قمطاب   s=0را تعقیب کند ، یک سطح لغزشی  برای اینکھ سیستم

 .تعریف می کنیم
  :یعنی 

  

  

           
  :آنگاه داریم 

  

  :را بدست آورد عبارتست از  ون کنترل پیوستھ کھ بتواند قان لذا بھترین تقریب 

 

، برقرار باشد، بر روی f اما برای اینکھ شرط لغزشی علیرغم عدم قطعیت در دینامیکھای 

  :اضافھ می کنیم یک جملھ ناپیوستھ بھ   s=0سطح  
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یعنی با برقراری شرط (را مانند قبل  u، قانون کنترل B(t)بھ عبارت دیگر خارج از 

تمامی مسیرھایی کھ . انتخاب می کنیم ، کھ تضمین می کند الیھ مرزی جاذب است) لغزشی

 .باقی می مانند B(t)درون   t ≥0شروع شوند، برای ھمھ B(t=0)    درون
 جملھ  uدر عبارت  B(t)برای مثال درون . درون یابی می کنیم B(t)را در  uو سپس 
sgn(s) را باs/Φ  این بھ ردیابی با دقت تضمین شده ای در حدود . جایگزین می کنیمε ) بھ

 .منتھی می شود ) جای ردیابی کامل

                                                                  :کھ 
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CC   : غلظتC در واکنش  

CAF   : غلظت تغذیھA  

F  :                   سرعت تغذیھ حجمی  

V:  حجم راکتور 
x1:  غلظت نرمالیزه شدهA     :CA/CAF   

x2:   غلظت نرمالیزه شدهB    :CB/CAF 

x3:   غلظت نرمالیزه شدهC    :CC/CAF  

ki  :ثابتھای سرعت مرتبھ اول 

NBF  : سرعت تغذیھ مولیB    

Dai  : شرایطDamköhler نسبی برای واکنشھا   : 

Da1 =k1V/F   

Da2=k2VCAF/F   

Da3=k3VCAF/F 

سیستم      ه؛  و برای ھر خروجی ثابت دلخوا   ρ=2: دارد  ٢سیستم درجھ نسبی 

  .   دارد و یک ورودی تعادل: دارد   یک نقطھ تعادل منحصر بھ فرد

برای  uھمانطور کھ قبال تعیین شد، ھدف کنترلی دستکاری سرعت تغذیھ نرمالیزه شده 

ناشناختھ اند  Damköhlerفرض می کنیم ضرایب . در یک مقدار ثابت دلخواه است yتنظیم 

توجھ کنید کھ فرموالسیون سیستم ما .را تشکیل می دھند  θو پارامترھای ناشناختھ بردار 

برای تطبیق با عدم قطعیت ھای ممکن وابستھ بھ حالت و حتی اغتشاشات خارجی تغییرپذیر 

با تغییر متغیر زیر سیستم بھ فرم نرمال خطا تغییر شکل می . با زمان تصویب شده است

  ):١فرم (یابد 



27 
 

اتفاق می افتد   و تصور کنید کھ پایداری سیستم در مقدار خروجی مطلوب    

 :کھ برای این انتخاب مقادیر تعادل زیر را داریم

  :ھمینطور انتخاب کرده ایم

 

وجود پدیده سریع . را برای مقادیر باال نمایش می دھد uو ورودی   e1شکل زیر خطای 

  .است µ یکی از  نتایج مقدار کوچک   uضربھ زدن در 
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 شکلھای بدست آمده از شبیھ سازی با اجرای فایلھای

CSTR1d,CSTR1e,CSTR1f 
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:MIMO CSTR 

مثال بعدی ما پلیمریزاسیون . را فرض کردیم SISOدر بخش قبلی، کنترل یک سیستم 

در  methyl methacrylateمربوط بھ  MIMOآزاد ) بنیادی(رادیکال) ترکیب و تراکم ذرات(

ل. با حجم ثابت گرمازا است CSTR یک  ّ خواھد بود، زمانی کھ راکتور  ethyl acetate  حال

benzoyl peroxide در مقالھ .استKurtz [2000] معادالت مدل بھ شرح زیرند: 

 

حجم  V . بھ ترتیب غلظت تکپار، دمای راکتور، غلظت اولیھ و غلظت حالل اند S,I,T,Mکھ 

دمای تغذیھ     Tf.بھ ترتیب غلظت تغذیھ تکپار، اولیھ و حالل ھستند  Sf , If , Mf. راکتور است 

 ،q  سرعت جریان تغذیھ 

Tf دمای سرد کننده و 

 غلظت مطلق رادیکالھای موثر و 

 f  ضریب آغازگر وkt  ثابت سرعت انتھایی ھستند. 

 :از دمای وابستگی آرینوس پیروی می کنند یعنی   kp, kdثابتھای سرعت 
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  و متغیرھای بی بعد بھ صورت زیر تعریف میشوند  کھ 

 

بوسیلھ دستکاری غلظت  y2=x2و دمای راکتور     y1=x1ھدف کنترلی تنظیم غلظت تکپار 

  . است u2=x2c  و دمای سرد کننده  u1=x1fتغذیھ تکپار  

غلظتھای .فرض می کنیم) online(ما اندازه گیری خروجی ھا  را با دسترسی روی خط 

بنابراین ورودیھا مقید .غیر قابل اندازه گیری فرض شده اند  x4 , x3اولیھ و حالل بھ ترتیب  

  :فرض شده اند  بھ وسیلھ 
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  . ثابتھای مثبت بھ اندازه کافی کوچک ھستند   µ2و   µ1و    : کھ 

 ھمان مقادیر عددی آنجا را برای پارا  Kurtz [2000]بھ منظور مقایسھ نتایج با کنترلر 

 :پارمترھای عددی دیگر عبارتند از

 

 .نادرستند زیرا در منبع چھارم چیزی غیر از این آورده شده است  x(0)احتماال مقادیر 

 . انتخاب شده بودند   نقاط تنظیم بھ صورت    Kurtz [2000] در

تغییر نقطھ . (تغییر داده شده است τ =4sدر    در زیر نقطھ تنظیم بھ 

نتایج در شکل بعدی نمایش داده شده است و واضح است کھ کنترلر )تعادل در ثانیھ چھارم 

با وجود این حقیقت کھ تقریبا ھیچ کدام از مقادیر پارامترھای پلنت  در طراحی کنترل 

نتایج ما حداقل بھ خوبی . خوبی را بدست آورده استصریحا استفاده نشده اند، عملکرد 

مقادیر . (کھ طراحی خیلی بغرنج و پیچیده است، می باشد  MPC   ،Kurtz [2000]کنترلر 

 )عددی پارامترھا در منبع چھارم آورده شده است

مقاومت ذاتی این روش را برای عدم قطعیتھای پارامتری زمانیکھ طراحی صریحا ھیچ 

مقاوم سازی برای .عات این مقادیر  پارامتری ندارد، یادآوری می کنیمنیازی بھ اطال

 .اغتشاش با بکارگیری تکنیک مد لغزشی و کنترل انتگرالی تضمین شده است
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 Robust output feedback regulation of minimum-phase nonlinear systems 
using conditional integrators; Sridhar Seshagiria, Hassan K. Khalil , 2005 

 Dynamical adaptive first and second order sliding mode control of 
nonlinear nontriangular uncertain systems alan s. I. Zinober, julie C. 
Scarratt 

 Robust Nonlinear State Feedback Under Structured Uncertainty; Costas 
Kravaris, Srinivas Palanki 

 

 

 


