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 چکیده

 ارائره مری دیردا  از آنیایيکره     کنتررل مقعیير    1مد لغزشی برای سيستم غير خطی عملگرر یيردروليکی   این مقاله یک کنترل کننده   

اسرتااده مری شرقند،  در ایرن مقالره  دو کنترلرر         به طقر وسيع درکنترل مقعیي  پرو سه یای صنیتی عملگر یيدروليکی یایسيستم 

PID  روليکی استخراج برای سيستم عملگر یيدروليکی طراحی می شقدا  برای این منظقر ابتدا میادالت دیناميکی عملگر یيد2فازی  و

فرازی  را    و  PIDشبيه سازی کرده و سپس با استااده از مدل دیناميکی،  کنترل کننده یرای  نرم افزار متلب  simulinkو در محيط 

بر سيستم  اعمال کرده و مشخصه یای زما نی و پاسخ فرکا نسی آنا ليزمی شقدا در نهای  در این مقاله برای بهبقد بخشيدن به عملکرد 

یي  عملگر یيدرو ليکی و پارامتر یایی چقن سرع  و دع  و پایداری که از ایمي  ویژه ای برخقر دارند، طراحی کنترل کننرده مرد   مقع

کرایی زمران    لکرد این سه کنترل کننرده متاراوت، کرایی ميرزان اورشرقت،     پيشنهاد می شقدا مقایسه نتایج شبيه سازی عم3لغزشی 

 اطراحی کنترل کننده مد لغزشی نشان می دیدرا با 4نشس  و ا فزایی پهنای باند

 

 .5عملگر یيدروليکی، کنترل مقعیي  ، کنترل فازی ، کنترل مد لغزشی ، چترینگ : واژه های کلیدی

 

 مقدمه

عدرت  تامين  تقانایی و نطباق با طيف وسيیی از ایدافعابلي  ابه دالیلی چقن  یيدروليکی عملگر    سيستم یای  

بی بره پاسرخ سرریع برا     ي  حمل باالی بار و یمچنين دستياو عا بل بزار و سيستم یای نقالها ماشينهای   خيلی زیاد

  استااده می شق ندا به طقر وسيیی در کاربردیای صنیتی  شتن دع  و سرع  در عملکرد سيستم، دا

نيرو و به دليل تقليد  نمایانگر گستردگی کاربرد یيدروليک ،گایی گذرا بر رشته یای مختلف صنی ن ] 1- 2 [

 ، دریایی صنایع ، صنایع یقایی ماشين آالت میدنی،  در به عنقان مثال، ] 3-4 [اس  گشتاور زیاد با سرع  باال 

 ]  5 -6[ادکاربرد یيدروليک دیده می شق گاز و نا  صنی ، رباتيک 

تغييرات در حیم مایع و ااا ن فشار، ستم که به دالیل پدیده یایی چقن ، ویژگی جریابا این حال رفتار غير خطی سي

نياز به تکنيکهایی برای جبران رفتار غير خطی  التی در کنترل این سيستم می باشد، که به نقبه خقد باعث مشک

 ] 7[او مد لغزشی و اا می باشد PIDسيستم یای یيدروليک می باشد که این تکنيکها شامل کنترل 
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کاریای تحقيقاتی زیادی انیام شده اس ا روشها ی  ] 8 [عملگر یيدروليکیدر زمينه کنترل رفتار غير خطی        

 [بيان شده اس  PIDزیادی برای کنترل مقعیي  سيستم عملگر یيدرو ليکی با استااده از طراحی کنتر ل کنند ه 

به با ميزان اوورشقت و زمان نشس  زیاد یمراه یس    PID بدليل اینکه  پاسخ خروجی در کنترل و] 10-9 

 ]13  [در مرجع  .بهره می گيریم]  11-12  [طراحی  بر پایه کنترل فازی می پردازیم و از عقانين فازی در مراجع

نشان داده  PID ، نتایج بهتری نسب  به کنترلر Fuzzy -  PIDعملکرد سيستم با  ورودی پالس با طراحی کنترلر 

سيستم  الیه برای بررسی منطقه مرده در کنترل نسب کنترل فازی دو ]  14[شده اس  ا  یمچنين  در مرجع 

 برای بهبقد عملکرد سيستم کنترل مد لغزشی یکی از کنترلریای مقاوم غير خطی مییيدروليکی  ارائه می شقدا 

 -16 [ باشد پيشنهاد می شقد  که می تقاند در سيستم یای دیناميک غير خطی با وجقد نا میينی یا استااده شقد ا

مع بندی مراجع نشان می دید کاریای تحقيقاتی زیادی در زمينه طراحی کنترل کننده با الگقیای با ج ] 15

اما در این کار حاضر برای اولين بار مدل م شده و در حال انیام  می با شدا مختلف برای عملگریای یيدروليکی انیا

ستخراج شده و عملکرد دو کنترل يدروليکی ایغير خطی از سيستم )با جزئيات بيشتر (کنترل مقعیي  عملگر 

به استقار بقده)کنترل کننده کننده متااوت با این مدل غير خطی ارزیابی می گرددا کنترل کننده ای که بر پایه تیر

(وکنترل کننده ای که بر پایه اصقل ریاضی)کنترل کننده مد لغزشی( بقده با یم مقایسه می گردد و عابليتهای فازی

داگانه استخراج شده ودر خاتمه بستگی به کاربرد مقرد نظر الگقی مناسب آن کاربرد پيشنهاد بالققه یر یک بطقر ج

 داشقمی 

وفازی ومد لغزشی را برای این  PIDکنترل کننده یای ه  برای بهبقد کارایی این عملگر، این در این مقالبنابر    

، پایداری گه از جمله پارامتر یایی یستند که در سيستم عملگر یيدرو دع  ،کنيم  و سرع سيستم طراحی می 

  ا شقدليکی بسيار مهم یستند بررسی می 

 اله از بخشهای زیر تشکيل شده اس :این مق

  [میادالت دیناميکی  عملگر یيدروليکی کنترل مقعیي  با در نظر گرفتن رفتار غير خطی آن  استخراج ابتدا     

شماتيک سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی ] 12  [تااده از مقادیر پارامتریای مقجقد درمرجعو با اس] 11-12

برای سيستم طراحی و سپس کنترل  فازی  که با الهام گرفتن از   PIDسپس  کنترل کننده   می شقدا مدلسازی

تیربيا ت بشری می باشد بر  سيستم عملگر یيدرو ليکی  اعمال کرده و در آخر  کنترل کننده مد لغزشی را که  بر 

و در آخر نتایج بررسی شقدباشد را طراحی و پدیده چترینگ بررسی می  اساس اصقل ریاضی حاکم بر مساله، می

 می شقد ا

 

 معادالت دینامیکی سیستم هیدرولیکی   

( و کارآمدترین سيستمهای کنترلی یستند، که با استااده 1950الکترو یيدروليک اولين )از دیه  سيستمهای سرو 

از شيریای کنترلی یيدروليکی، انرژی یيدروليکی تقليد شده در یک پاورپک را تح  کنترل در آورده و در یک 

 .سيلندر یيدروليکی یا یيدرومقتقر به انرژی مکانيکی تبدیل می نمایند

میادالت دیناميکی را استخراج و سپس با استااده از مقادیر  نظر گرفتن سيستم غير خطی عملگریيدروليکیبا در  

 پارامتریا ، فضای حال  سيستم را یافته و سپس در محيط سيمقلينک پياده سازی می شقدا

 

 روابط حاکم برسیستم غیرخطی هیدرولیکی
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  ن می شقد ابه صقرت زیر بيا (1میادالت با تقجه به شکل)     

 

 
یيدروليکی سيستم غيرخطی: 1شکل   

 

xṗ = 𝑣p                                                                                                                                                                      (1)  

xp̈ = 𝑎p                                                                                                                                                         (2) 

𝑥p  ، مقعیي  پيستقن 𝑥�̇�و𝑣p سرع  پيستقن و𝑎p  شتاب پيستقن و𝑚 جرم  پيستقن می با شد ا 

 Fa بکار انداختن یيدروليک ونيرویFf نيروی اصطکاک یيدروليک اس  ا 

Fa :یک تابع  غير خطی از فشار سيلندر ، ولتاژ ورودی کنترل ، اصطکاک که به صقرت زیر نمایی داده می شقد 

Fa = Ap. pl                                                                                                                                                          (3) 

  که:

𝑚𝑎p = Fa − Ff                                                                                                                                             (4) 

𝑚𝑎p = Ap. pl − Ff                                                                                                                                       (5) 

 صرفنظر می کنيم ا میادله به صقرت زیر در می آید : از نيروی اصطکاک 

𝑚𝑎p = Ap. pl                                                                                                                                                                (6) 

Ap  ، مساح  ناحيه ای از  سيلندر یيدروليکیpl سيلندر ) یایاختالف فشار𝑃1و(𝑃2 ایستند 

pl = 𝑝1 − 𝑝2                                                                                                                                                  (7) 

 ت برنقليس، میادالت بيان می شقدابقسيله میادال

Q1 = 𝐶d. 𝐴1√
2

ρ
(𝑃𝑠 − 𝑃1)                                                                                                                            (8) 

Q2 = 𝐶d. 𝐴2√
2

ρ
(𝑃2 − 𝑃r)                                                                                                                            (9) 

چگالی سيال     drain  وρفشارو   supply به ترتيب فشار   𝑃rو  𝑃𝑠مساح  نقاحی سيلندر و 𝐴2 و 𝐴1که

 بيان شقند: Qlیمان جریانهای بار یستند که می تقانند با  Q2و Q1با فرض اینکه  می باشند ا یيدروليک

Ql =
Q1 + Q2

2
= 𝐶dω𝑋v√

1

ρ
(𝑃𝑠 − sgn(𝑋v)𝑃l                                                                                       (10) 

𝑋v    7، جابیایی  اسپقل شيراس  با استااده از میادله ،Ql: را می تقان نقش 

Ql = Ql1
+

∂Ql

∂𝑋v
 . ∆𝑋v +

∂Ql

∂𝑃l
. ∆𝑃l                                                                                                           (11) 

 بصقرت زیر نقشته می شقد ا Ql ∆ بنابر این 
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∆ Ql = Ql − Ql1
=

∂Ql

∂𝑋v
 . ∆𝑋v +

∂Ql

∂𝑃l
. ∆𝑃l                                                                                             (12) 

که 
∂Ql

∂𝑋v
و  

∂Ql

∂𝑃l
 را می تقان به صقرت زیر نقش  : 

∂Ql

∂𝑋v
= 𝐾q = 𝐶dω√

1

ρ
(𝑃𝑠 − 𝑃l)                                                                                                                 (13)      

∂Ql

∂𝑃l
= 𝐾c =

𝐶dω𝑋v√
1

ρ

2√(𝑃𝑠 − 𝑃l)
                                                                                                                               (14) 

 نقشته  می شقد: Qlزیر ساده شده و  به صقرت بنابراین جریان بار 

∆ Ql = 𝐾q. ∆𝑋v − 𝐾c∆𝑃l                                                                                                                               (15)   

 دیناميک سيلندر ، با استااده از جریانهای خروجی استخراج می شقدا

Ql − 𝑐ip(𝑃1−𝑃2) − 𝑐ep. p1 =
dv1

dt
+

v1

β
. 𝑝1  ̇                                                                                             (16) 

𝑐ip(𝑃1−𝑃2) − 𝑐ep. p2 − Q2 =
dv2

dt
+

v2

β
. 𝑝2  ̇                                                                                             (17 ) 

یستندا از میادالت ضریب نش  خارجی  𝑐epضریب نش  داخلی و 𝑐ipتراکم پذیری سيال و β که 

 : را بدس  آورد Qlميتقان 17و16و15

Ql = Ap. XṖ + Kc.  𝑝 + 𝑐𝑡. 𝑝𝑙 +
𝑣𝑡

4β
�̇�l                                                                                                         (18) 

 دیناميک فشار به صقرت زیر نقشته می شقد ا  18و 15حیم سيلندر اس  ا با استااده از میادله 𝑣𝑡که 

pl̇ =
4β

e

𝑣𝑡
{Ql − (𝑐𝑡+𝑘c). 𝑝𝑙 − 𝐴𝑝. 𝑥�̇�}                                                                                                         (19) 

 : بدس  می آید pl̇ برای  10و  1ازمیادالت 

pl̇ =
4β

e

𝑣𝑡
{𝐶dω𝑋v√

𝑃𝑠 − sgn(𝑋v)𝑃l

ρ
− (kc + Ct). 𝑝𝑙 − 𝐴𝑝. 𝑣𝑝}                                                             (20) 

 برای راحتی عمليات :

𝑋v = 𝑘v. u                                                                                                                                                         (21) 

pl = (
𝑚

Ap
) . 𝑎p                                                                                                                                                  (22) 

�̇�3 = 𝑎ṗ =
1

𝑚
(𝐴𝑝. pl̇ )                                                                                                                                    (23) 

�̇�3 =
4β

e
𝐴𝑝

𝑣𝑡𝑚
{−𝐴𝑝. 𝑣𝑝 − (kc + Ct). (

𝑚

Ap
) . 𝑎p+𝐶dω𝑋v√

𝑃𝑠 − sgn(𝑋v)𝑃l

ρ
}                                       (24) 

 آنگاه بردار حال  سيستم  را می تقان به صقرت زیر بيان کرد :
�⃗� = [𝑋1  𝑋2 𝑋3]

𝑇 

�⃗� = [𝑋P  �̇�𝑝 𝑎p]
𝑇
 

 واز آنیایيکه:

x1  = xP  → x1̇ = �̇�𝑝 = 𝑋2 → x1 ̇ = 𝑋2                                                                                                      (25) 

𝑋2 = �̇�𝑝 → x2̇ = 𝑥�̈� = 𝑎p = 𝑋3 → x2̇ = 𝑋3                                                                                             (26) 
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 اپس میادالت دیناميکی بدس  می آید که به این مدل سيستم ، مدل طراحی )مدل نامی (گاته می شقد

 معادالت فضای حالت سیستم 

 يدروليکی را به صقرت زیر در می آیدابنابراین میادالت فضای حال  سيستم غير خطی عملگر  ی

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

] =

[
 
 
 
0 1 0
0 0 1

0 −
4β

e
𝐴𝑃

2

𝑚𝑉t
−

4β
e
(kc + Ct)

𝑉t ]
 
 
 

[
X1  

𝑋2

 𝑋3

] +

[
 
 
 
 

0
0

4β
e
𝐴𝑃

𝑚𝑉t
𝐶dω𝑘v√

𝑃𝑠 − sgn(u)𝑃l

ρ ]
 
 
 
 

𝑢                  (27) 

 

 مقادیر پارامترهای سیستم

 (ارائه شده اس ا1مقادیر پارامتریای سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی در جدول)

 
 SIMULINK /MATLAB محيط در سيستم غير خطی عملگر یيدروليکیبکار رفته برای طراحی   پارامتریای :1جدول

Parameters Hydrulic a cturater non  linear system 

2.97e-3 𝐴𝑃(𝑚2) 

0.7e7 𝑃𝑠(pa) 

18 M(kg) 

1.27e-5 𝑘c 

1.26e-5 kv(m/v) 

1e9 β
e
(𝑝𝑎) 

0.6 𝐶d 

2e-14 Ct 

0.89e-3 𝑣𝑡(𝑚
3) 

849 ρ(kg/m^2 ) 

0.02 ω(𝑚2) 

 

با پياده سازی میادالت بخی عبل با استااده از مقادیر پارامتریا در نرم افزار سيمقلينک ، مدل دیناميکی سيستم 

( شماتيک سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی مدلسازی و در محيط سيمقلينک 2شبيه سازی گردید و در شکل)

 طراحی  شده اس  ا
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 اSIMULINK /MATLABشماتيک سيستم عملگر یيدروليکی طراحی شده در محيط  :2شکل 

 
    PIDطراحی کنترل کننده 

یدف از طراحی یک کنترل کننده افزایی پایداری و کایی زمان رسيدن به حال  مطلقب در برابر اعمال اغتشاش   

بهينه شده با الگقریتم ژنتيک ، جه   PIDدر یک پروسه می باشد ا در این مقاله از کنترل کننده یک کنترل کننده 

 ا  مقایسه پاسخ آن با نتایج روشهای پيشنهادی استااده شده اس 

 

    PIDمعادله کنترل کننده 

  می باشدازیر به صقرت    PIDکنترل کننده میادله  
𝑈(𝑠)

E(S)
= 𝐾p +

𝐾I

S
+ 𝐾D. 𝑆                                                                                                                                (28) 

 ( آورده شده  اس  ا 2نيکقلز  بدس  می آیدکه در جدول ) -مقادیربهره یای کنترلر فقق به روش زیگلر
 

 نيکقلز -به روش زیگلرPID مقادیر بهره یای کنترلر: 2جدول

Parametrs PID  

82.3 𝐤𝐩 

26.5 𝐤𝐝 

3 𝐤𝐢 

  

یيدروليکی طراحی  برای سيستم غير خطی عملگر PIDبا پياده سازی پارامتریای بدس  آمده ، کنترل کننده  

 ( نشان داده شده اس  ا3شده ودر شکل)

 

 
 برای سيستم غير خطی عملگر یيدروليکیا PIDشده کنترل کننده  شبيه سازیمدل  :  3شکل 

 

 پاسخ سیستم با ورودی پله
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می تقان عملکرد سيستم از عبيل ميزان اورشقت و  SIMULINK/ MATLABباتنظيم پارامتریای فقق در محيط  

زمان نشس  را از نمقدار  مشخصه یای زمانی برای سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی در جه  کنترل مقعیي  

 ( آورده شده اس  ا4و پاسخ به ورودی پله استخراج وکنترل نمقدکه در شکل ) PIDبا طراحی کنترل 

 

 
 ودی پلهپاسخ سيستم با ور:   4شکل 

 

 استخراج پهنای باند سیستم  

بااعمال ورودی سينقسی با فرکانسهای مختلف  در جه  یافتن پهنای باند سيستم نتایج شبيه سازی استخراج می  

 ( نشان داده شده اس  ا5گردد که پاسخ خروجی در شکل)

 

 
 .یرتز1پاسخ سيستم با ورودی سينقسی وبا فرکانس :    5شکل 

 

 کننده فازیطراحی کنترل 

 امقتقراستنتاج -پایگاه عقاعد -نافازی سازی -ساختار کنترل کننده فازی عبارتس  از فازی سازی

طراحی یک  بر خالف کنترل کننده یای کالسيک که طراحی آنها بر اساس مدل ریاضياتی فرآیند صقرت می گيرد،

یک کنترل  آگایی فرد خبره انیام می شقدکنترل کننده فازی بدون دانستن مدل دعيق فرآیند و بر اساس دانی و 

بقده که یدف کایی خطا در کمترین زمان ممکن (�̇�)(ومشتق خطا eکننده فازی میمقال دارای دو ورودی خطا )

 ا(تشکيل شده اس  uمی باشد و از یک خروجی کنترل کننده )

 

 ه فازی روند طراحی کنترل کنند

 انتخاب تقابع عضقی  ورودی یا و خروجی می باشد ا  طراحی کنترل فازی ،گام اول در 

 

 
 .تابع عضقی  ورودی خطا :   6شکل 
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 .تابع عضقی  ورودی تغييرات خطا :   7شکل 

 

 
 تابع عضقی  خروجی :   8شکل 

 

 

متناظر تابع عضقی  دارد پس تیداد عقانين  7عدم بیدی طراحی پایگاه عقاعد می باشد ابا تقجه به اینکه یر ورودی 

7 =49با آن
2
تا عاعده اس  که کنترلر بر اساس این عقاعد عمل می کندا گام  49می باشد الذا کنترل فازی دارای  

سقم در طراحی کنترل فازی مرحله استنتاج می باشد در کنترل فازی از روش ممدانی برای فازی سازی و از روش 

 ( نشان داده شده اس ا9کنترلر فازی در شکل) سطحا  گرانيگاه برای غير فازی سازی استااده شده اس 

 
پایگاه عقاعد: 3جدول  

 
 

 
 .سطح کنترلرفازی   :   9شکل 

 

با تقجه به عقاعدی که در طراحی باید رعای  شقد برای سيستم غير خطی  فازیدر محيط نرم افزار متلب کنترل کننده 

 ( نشان داده شده اس ا10عملگر یيدروليکی مدلسازی و طراحی شده ودر شکل)
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 امدل  سيمقلينک کنترل کننده فازی برای سيستم غير خطی عملگریيدروليکی   :   10شکل 

 

 پاسخ سیستم با ورودی پله 

می تقان عملکرد سيستم از عبيل ميزان اورشقت و زمان  SIMULINK/ MATLABبا تنظيم مقارد فقق در محيط  

نشس  را از نمقدار  مشخصه یای زمانی برای سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی در جه  کنترل مقعیي  با 

 ( آورده شده اس  ا11طراحی کنترل  فازی و پاسخ به ورودی پله استخراج وکنترل نمقدکه  در شکل )
 

 

 با ورودی پلهاپاسخ سيستم  : 11شکل 

 

 استخراج پهنای با ند سیستم 

بااعمال ورودی سينقسی با فرکانسهای مختلف  در جه  یافتن پهنای باند سيستم نتایج شبيه سازی استخراج می 

 ا( نشان داده شده اس  12گرددکه در شکل )
 

 

 ایرتز27پاسخ سيستم با ورودی سينقسی وبا فرکا نس:  12شکل 

 مد لغزشیطراحی کنترل کننده 
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این رویکرد به طقر میمقل برای  کنترل مد لغزشی می باشدا،  وش یای کنترل یک سيستم غير خطییکی از ر 

می باشد که با  5چترینگچالی مهم در این روش وجقد پدیده  مقاجهه با عدم عطیي  در سيستم به کار می رودا

 تیریف الیه مرزی این مشکل تا حدی حل می شقدا 
                   کنترل کننده مدلغزشیروند طراحی 

گام سقم: بدس  آوردن و گام دوم: بدس  آوردن سطح سقئيچينگ ،گام اول: بدس  آوردن انرژی کنترلی میادل  

 .انرژی کنترلی کل 

 سطقح لغزشی -1

 :سطقح لغزشی سيستم غير خطی زیررا در نظر بگيرید    

𝑥(n) = f(x) + g(x)u                                                                                                                                        (29) 

y = x                                                                                                                                               (30)        

 به صقرت ميانگين یندسی حدود فقق در نظر گرفته می شقد ا g از ^𝑔تخمين

0 ≤ 𝑔min ≤ g ≤ 𝑔max    →  𝑔^ = √𝑔𝑚𝑖𝑛. 𝑔𝑚𝑎𝑥                                                                                    (31) 

کنترلی به صقرت حاصلضرب در میادله دیناميکی وارد می شقد حدود را  می تقان به صقرت زیر و از آنیاکه ورودی 

 نقش ا

𝛽−1 ≤
g^

g
≤ βکه در آنβ = √

𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑔𝑚𝑖𝑛
کنترل کننده لغزشی به منظقر دنبال کردن منحنی مطلقب  بهره می باشد ا 

𝑥d طراحی شده اس  اتیيين مقادیر𝑔𝑚𝑖𝑛 و 𝑔𝑚𝑎𝑥  با تقجه به ميزان عدم عطیيتهای مقجقد در مدلسازی سيستم

انیام می گيرد ااگر بخقایيم عدم عطیيتهای مقجقد در مدلسازی را دسته بندی نمایيم، با سه مقرد زیر مقاجه می 

 شقیم :

 عدم دع  در اندازه گيری ثقاب  نرخ جریان شيریا ا  -

 عدم دع  درتیيين مقادیر ترم یای اصطکاکیا  -

 سپری شدن فرآیندی ما بين حال  آدیاباتيک وایزوترمال ،به ینگام پر وخالی شدن محاظه یای سيلندر از یقاا -

با تقجه به مقاوم بقدن کنترلر مد لغزشی وکقچکتر بقدن عدم عطیيتهای پارامتری از عدم دع  در اندازه گيری 

ناشی از فرآیند تر مقدیناميکی سپری شده در  ثقاب  نرخ جریان شيریاو ترم یای اصطکاکی در مقابل عدم عطیي 

 سيستم ، صرفنظر می کنيم ا

 سطح لغزش به صقرت زیر  تیریف می شقد :

𝑠 = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

(𝑛−1)

. �̃�                                                                                                                                 (32) 

تا   1از   به عنقان مقدار ثاب  با عالم  مثب  تیریف می شقند ا که  λو𝑥𝑖𝑑 و 𝑥iبه عنقان خطای بين  �̃�که در آن

e ، در اینیا متغير 3 = �̃�(t)  اباشد 

�̃�(t) = [𝑥1̃(t), �̃�2(t), 𝑥3̃(t)]
T

→ [e,  e,̇ ë]T 
 

 𝑥1̃(t) = e = 𝑥1(t) − 𝑥1𝑑(t), 𝑥2̃(t) =  ė = 𝑥1̇(t) − �̇�1𝑑(t), 𝑥3̃(t) = �̈� = 𝑥1̈(t) − �̈�1𝑑              (33) 

𝑠بامشتق گيری از رابطه  = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)2. �̃�:داریم 

ṡ = 𝜆2ė + 2λë + f(x) + g(x)u − ẋ3𝑑                                                                                                    (34) 
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 (𝑢eqانرژی کنترلی میادل ) -2

�̇� و پس از عمليات ساده جبری به صقرت زیر بدس  می آیدا عراردادن صاردرسيگنال کنترلی مقرد نظر را با   

�̂� = 𝜆2ė + 2λë − ẋ3𝑑 → 𝑢eq = g−1(−𝑓 − q̂)                                                                                  (35) 

s(t)در خارج از  𝑣 =
1

2
𝑠2 مشخص شقندا بدین منظقر تابع شرایط رسيدن به سطح لغزش و  پایداری آن می بایس  

ا لياپانقف راتیریف می کنيم  

 عانقن کنترلی سقئيچينگ  -3

)نقسانی کردن سيستم( ميباشدکه بدليل تحریک دیناميکهای مدل نشده  chatteringمشکل این افزایی پدیده  

باع جایگزین می شقد اولذا فرکانس باال نامطلقب می باشد ا تابع عالم  که به طقر میمقل به کار می رود با تابع اش

 تابع عالم  اس اsgnعدد ثاب  مثب  و  kکه در آن  عانقن کنترلی به صقرت زیر محاسبه می شقد 

usw = g−1𝑘𝑠𝑔𝑛(𝑠)                                                                                                                                         (36) 

  u(t)انرژی کنترلی کل -4

 

 𝑢(t) = 𝑢eq + 𝑢sw                                                                                                                                         (37) 

 ( مشایده می نمایيد ا4که در جدول ) ، با پياده سازی پارامتریای بدس  آمده

 يستم غير خطی سرو مقتقریيدروليکیپارامتریای بکار رفته برای طراحی  س:   4جدول
 SIMULINK/ MATLAB درمحيط

Parametrs SMC 
1.2 𝑔𝑚𝑎𝑥 

0.8 𝑔𝑚𝑖𝑛 

0.00034 𝜀 

300 𝜆 

4200 𝜂 

0.5|𝑓^| Ε 

 

( نشان داده شده 13کنترل کننده مد لغزشی برای سيستم غير خطی عملگریيدروليکی طراحی شده و در شکل)

 ااس 
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 .مدل سيمقلينک کنترل کننده مد لغزشی برای سيستم غير خطی عملگر یيدروليکی : 13شکل 

 پاسخ سیستم با ورودی پله 

می تقان عملکرد سيستم از عبيل ميزان اورشقت و  SIMULINK/ MATLABبا تنظيم پارامتریای فقق در محيط  

ر یيدروليکی در جه  کنترل زمان نشس  را از نمقدار  مشخصه یای زمانی برای سيستم غير خطی سر مقتق

( آورده شده 14مقعیي  با طراحی کنترل  مد لغزشی و پاسخ به ورودی پله استخراج وکنترل نمقدکه  در شکل )

 اس  ا

 

 
 . پاسخ سيستم با ورودی پله:  14شکل 

 

 استخراج پهنای باند سیستم 

باند سيستم نتایج شبيه سازی استخراج می بااعمال ورودی سينقسی با فرکانسهای مختلف  در جه  یافتن پهنای  

 ( نشان داده شده اس  ا15گرددکه در شکل )

 

 
 یرتز ا 27پاسخ سيستم با ورو دی سينقسی وبا فرکانس  :   15شکل 

 

 chattering بررسی پدیده

( نشان 16در شکل ) ( sgnبه ورودی پله  و با استااده از تابع عالم  ) درپاسخ سيستم chattering پدیدهوجقد 

 داده شده اس  ا
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 درپاسخ سيستم chatteringپدیده  وجقد:   16شکل 

 

) tanhازتابعبرای جلقگيری از پدیده نقسانی کردن سيستم،
s

 ε
 (استااده می شقد ا𝑠𝑔𝑛به جای تابع عالم ) (

( و 17شکل)که در ، پدیده چترینگ که مقجب ناپایداری سيستم می شقد را بررسی می نمایيم  با تغييرمقدار 

 ا نشان داده شده اس  (19( و شکل )18شکل )

 
 

 
εپاسخ سيستم با ورودی پله وبا:   17شکل  =  ا0.000001

 

 
εپاسخ سيستم با ورودی پله وبا :   18شکل  = 0.00001. 

 

 

εپاسخ سيستم با ورودی پله و با:    19شکل  = 1.5. 

 

 ، زمان نشس  بيشتر می شقد و پدیده چترینگ کایی  می یا بد و سيستم  در نتيیه با افزایی

  پایدارتر می شقد ا

 

 نتایج
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يستم سعملکرد مقعیي  برای مقایسه سرع  ودع  و پایداری لغزشی مد فازی و  و  PIDرکنترل سه در این مقاله

عملکرد بهتر کنترلر مد لغزشی  (5) جدولدر نهای  با مقایسه نتایج در ا شد غير خطی عملگر یيدروليکی ، طراحی

 ا   از دو کنترلر دیگر مشایده می شقد

ميزان  کهبر سيستم اعمال می شقدو فازی   PIDرکنترل ر برنامه سيمقلينک برنامه متلب،بید از طراحی سيستم د

قجب پایداری شده اس  که م صار کنترل فازی این مقدار درحاليکه درپانزده درصدPID   ل اورشقت در کنتر

مطلقب باالزدگی  تقانایی بهتری در حذف ، این کنترلر پيشنهادیمد لغزشی با اعمال کنترلربيشتر سيستم می شقدا 

کایی یافته بنابراین کنترل مد زمان نشس  در کنترل مد لغزشی  با مقایسه نتایج ، و یمچنين را نشان می دید 

فازی دارا اس ا برای گرفتن  وPID  د باالیی نسب  به کنترللغزشی کایی زمان رسيدن به پاسخ نهایی رادر ح

به ورودی سيستم کنترلی داده ، با فرکانسهای مختلف بهترین مقایسه در عملکرد کنترلریا یک مقج سينقسی 

  ادقش با استااده ازاعمال کنترل مد لغزشی بر سيستم مشایده میای باند سيستم ، پهن که افزایی و بهبقدی شد
  

 مقایسه نتایج:  5جدول

Frequency 

( 𝜁Η ) 

Settling Time 

(sec) 

Overshoot 

(%) 

Conteroller  type 

0-1 20 15% PID 

0-27 6 0 Fuzzy 

0-27 0.9 0 Sliding 

 

 بندی  گیری و جمع نتیجه 

 عملکردPID،نشان می دید که کنترل مد لغزشی و فازی، PID  مقایسه نتایج شبيه سازی عملکرد سه کنترل کننده

 PID را نسب  به کنترلا فزایی پهنای باند  و کایی زمان نشس کایی ميزان اورشقت وخقبی نداردو کنترل فازی 

و نترایج  زمان نشس  نسب  به کنترل فازی کایی می یابرد  با طراحی کنترل کننده مد لغزشیدید که  نشان میرا 

افرزایی و   با طراحری کنتررل مرد لغزشری    ميزان دع  و پایداری و سرع  سيستم درنتيیه ا بسيار خقبی حاصل شد

 ابهبقد می یابد
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