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Streszczenie 

 

Stabilizacja orbit okresowych w układach podatnych na chaos 

 

 W pracy przedstawiono kryteria pozwalające na ustalenie przynależności danego 

procesu do klasy zjawisk chaotycznych oraz omówiono podstawowe metody analizy układów 

chaotycznych. Zostały scharakteryzowane podstawowe metody sterowania układów 

chaotycznych. Zrealizowane badania koncentrują się wokół efektywnych metod sterowania 

złożonymi układami elektrycznymi, które są podatne na występowanie w nich zjawisk 

chaotycznych. Opracowano skuteczne metody stabilizacji niestabilnych orbit okresowych 

zanurzonych w dziwnych atraktorach trajektorii fazowych takich układów. Opracowane 

metody polegają na niewielkich zmianach jednego lub wielu parametrów danego układu 

chaotycznego. Metody te zostały oparte na stabilizacji punktu stałego na przekroju 

Poincarégo oraz na bezpośredniej stabilizacji orbity okresowej. Ponadto opracowano 

stabilizację układów chaotycznych ułamkowego rzędu, które charakteryzują się bardziej 

złożoną dynamiką w stosunku do układów klasycznych. Przeprowadzono szereg symulacji 

komputerowych mających na celu potwierdzenie skuteczności opracowanych metod oraz 

zbadanie, czy stabilizacja jest możliwa w obecności zakłóceń i szumów. Szczególną uwagę 

skupiono na obwodzie Chua’y, który jest traktowany jako reprezentatywny dla szerokiej klasy 

układów nieliniowych, podatnych na chaos. Zrealizowane badania obejmowały stabilizację 

układów autonomicznych oraz nieautonomicznych. Ponadto opracowano model 

matematyczny stalowniczego pieca łukowego, pozwalający na zbadanie zjawisk 

chaotycznych występujących w tego typu układach oraz zbadano możliwość stabilizacji pracy 

pieca. Eliminacja drgań chaotycznych w układzie stalowniczego pieca łukowego ma ogromne 

znaczenie praktyczne, ponieważ nie tylko przyczynia się do poprawy procesu wytapiania 

stali, ale również powoduje radykalne obniżenie negatywnego oddziaływania takiego układu 

na system elektroenergetyczny. Otrzymane wyniki zostały poddane szczegółowej analizie  

i stosownej interpretacji.  

 

Słowa kluczowe: drgania chaotyczne, układy nieliniowe, stabilizacja orbit okresowych, 

multipunktowe algorytmy stabilizacji, dziwne atraktory, stalowniczy piec łukowy. 

 

 

 



 6 

Abstract 

 

Stabilizing periodic orbits in chaotic systems 

 

  In this thesis there were introduced criterions permissive on settlement of membership 

of given process to class of chaotic phenomena as well as there were discussed the basic 

methods of analysis of chaotic systems. Moreover methods of steering of chaotic systems 

were characterized. Realized researches focus around effective methods of steering complex 

electric systems which are susceptible on existence of chaotic phenomena. The author worked 

out the effective methods of stabilization of unstable periodic orbits plunged in strange 

attractors of phase trajectories of these systems. Worked out methods base on small changes 

one or many parameters of given chaotic scheme. These methods were based on stabilization 

of fixed point on Poincaré section as well as on direct stabilization of periodic orbit. Moreover 

it was labored the stabilization of fractional order chaotic systems which characterize more 

complicated dynamics than classic systems. It was realized the series computer simulations to 

confirm effectiveness worked out methods and to study if stabilization is possible in presence 

of disturbances and noises. The special attention was concentrated on Chua's circuit, which is 

treated as representative for wide class of non-linear chaotic systems. Realized researches 

contain the stabilization of autonomic as well as non-autonomic systems. Moreover author 

worked out the mathematical model of electric arc furnace permissive on study chaotic 

phenomena occurrent in this type of systems as well as studied the possibility of stabilization 

of furnace. The elimination of chaotic oscillations in the electric arc furnace has enormous 

practical meaning because it causes improvement of melt process of steel and reduces the 

negative influence such construction on electrical power system. Received results were 

subjected detailed analysis and appropriate interpretation. 

 

Keywords: chaotic oscillations, non-linear systems, stabilization of periodic orbits, multi-

point stabilization algorithms, strange attractors, electric arc furnace. 
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Wykaz ważniejszych oznaczeń 

 

łCłBłA CCC ,,    - pojemności łuku elektrycznego 

)(τC     - funkcja nieznormalizowanego współczynnika autokorelacji 

),( yxd    - odległość między punktami x i y 

)(
0

tfDtt
α    - pochodna Riemanna – Liouville’a ułamkowego rzędu α 

)(0 tfDt
C α    - pochodna Caputo ułamkowego rzędu α 

LD     - wymiar Lapunowa atraktora chaotycznego 

)( ixDM    - macierz Jacobiego odwzorowania M  

p∆   - zmiana parametrów sterujących przy sterowaniu 

dwupołożeniowym i trójpołożeniowym 

maxp∆     - dopuszczalna zmiana parametrów sterujących 

us ee ,     - wektory własne macierzy JP 

us ff ,     - kontrawariantne wektory macierzy JP 

)()1( tf     - pochodna funkcji f(t) 

),(),( pxFxF    - pole wektorowe 

iG   - macierz pochodnych cząstkowych odwzorowania Pi względem 

parametrów p 

γ     - niestabilna orbita okresowa 

)(αΓ     - funkcja gamma Eulera 

h     - krok całkowania numerycznego  

)()(

0
tfI tt

α    - całka oznaczona Riemanna – Liouville’a ułamkowego rzędu α 

I     - macierz jednostkowa 

iPJ     - macierz Jacobiego odwzorowania Pi 

CBA LLL 222 ,,   - indukcyjności własne toru wielkoprądowego po stronie 

wtórnej transformatora 

łCłBłA LLL ,,    - indukcyjności łuku elektrycznego 

SCSBSA LLL ,,    - indukcyjności linii zasilającej 

kλ     - wykładnik Lapunowa 
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us λλ ,     - stabilna i niestabilna wartość własna macierzy JP 

)( ixM     - różniczkowalne odwzorowanie 

CABCAB MMM ,,   - indukcyjności wzajemne toru wielkoprądowego po stronie 

wtórnej transformatora 

krM     - kres naturalnego okresu układu fizycznego 

p     - wektor parametrów sterujących 

0p     - wartość nominalna parametrów sterujących 

P     - odwzorowanie Poincarégo 

iP     - uogólnione odwzorowanie Poincarégo 

R     - zbiór liczb rzeczywistych 

CBA RRR 222 ,,   - rezystancje toru wielkoprądowego po stronie wtórnej 

transformatora 

łCłBłA RRR ,,    - rezystancje łuku elektrycznego 

SCSBSA RRR ,,    - rezystancje linii zasilającej 

γT     - okres niestabilnej orbity γ 

τ     - opóźnienie czasowe 

Θ     - fundamentalna macierz rozwiązań 

iFi xx ,     - punkt w nR  

iFi PP xx ,    - punkt w 1−nR  

)(tz     - wektor współrzędnych z opóźnieniem 

⋅     - norma wektora 
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1. Wstęp 

 

1.1. Zwięzła charakterystyka przedmiotowego zagadnienia 

 

 W ciągu ubiegłych 30 lat można było zaobserwować gwałtowny wzrost 

zainteresowania ośrodków badawczych specyficzną grupą układów dynamicznych  

o przebiegach nieprzewidywalnych w dłuższym okresie czasu [30, 32, 33]. Przed odkryciem 

układów chaotycznych uważano, że stany chwilowe układów deterministycznych są 

przewidywalne, czyli znając opis matematyczny danego układu oraz warunki początkowe, 

można określić jego stan w dowolnym momencie. Okazało się jednak, że istnieją pewne 

układy z elementami o specyficznych charakterystykach nieliniowych, które charakteryzują 

się silną wrażliwością na warunki początkowe, natomiast przebiegi określonych zmiennych 

stanu przypominają przebiegi zupełnie przypadkowe [8, 10, 12, 16-18, 85, 116, 123, 136, 141, 

170]. Tematyką związaną z dynamiką chaotyczną zajmowano się już w latach czterdziestych 

(prace G. Birkhoffa, M.L. Cartwrighta) i sześćdziesiątych ubiegłego wieku (prace A.N. 

Kołmogorowa, S. Smale’a), jednak dynamiczny wzrost zainteresowania układami 

chaotycznymi nastąpił w wyniku szerokiego zastosowania komputerów do rozwiązywania 

problemów dynamicznych [136]. Wynika to z faktu, że chaos może pojawić się tylko  

w układach nieliniowych.  

Kolejnym czynnikiem, który motywuje rozwój badań związanych z dynamiką 

chaotyczną jest gwałtowny rozwój energoelektroniki, który przyczynił się do powszechnego 

instalowania nieliniowych odbiorników w systemie elektroenergetycznym. Stosowanie 

różnego rodzaju przekształtników zawierających elementy półprzewodnikowe pozwala 

optymalizować układy zasilania, jednak silnie nieliniowe odbiorniki mogą mieć negatywny 

wpływ na sieć zasilającą. Ponadto w celach oświetleniowych masowo instalowane są różnego 

rodzaju żarówki energooszczędne, które charakteryzują się znacznie większą sprawnością niż 

tradycyjne źródła światła, jednak pobierają one odkształcony prąd z sieci zasilającej. Obecnie 

można oceniać, że poziom zniekształceń napięć i prądów w układach elektrycznych 

przekroczył stan alarmowy i dlatego podejmowane są różnorodne środki zaradcze, które mają 

na celu zapobieganie dalszemu wzrostowi odkształceń [169, 170].  

 Obecność zakłóceń w systemie elektroenergetycznym może prowadzić do generacji 

drgań chaotycznych w urządzeniach, które w normalnych warunkach powinny pracować 

przewidywalnie. Potwierdzeniem tej tezy mogą być liczne awarie systemów 
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elektroenergetycznych, które miały miejsce w ciągu kilkunastu ostatnich lat zarówno  

w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Brak dogłębnych wyjaśnień owych awarii oraz 

przyczyn ich powstawania nasuwają potrzebę dokładniejszego zapoznania się z takimi 

szczególnymi zjawiskami, które określa się ogólnym mianem chaosu. Wynika to  

z wieloaspektowości tego rodzaju procesów, a także z poznania sposobów i możliwości 

odpowiedniego ich sterowania [112, 113, 117-119, 124, 129, 135]. Dobrą podstawę do 

działań w tym zakresie stanowi układ Chua’y, który mimo stosunkowo prostej struktury 

cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ośrodków badawczych, ponieważ może być 

wykorzystywany jako reprezentatywny model do badania szczególnych zjawisk 

występujących w szerokiej klasie nieliniowych układów dynamicznych [16, 17, 28, 30, 32, 

33, 38, 40, 41, 57-59, 64, 97, 101, 108, 109, 112, 115, 118, 120, 170]. Tak ogromne 

zainteresowanie tym obwodem tłumaczy fakt, że jest to jeden z niewielu układów 

realizowalnych fizycznie, w których występowanie zjawisk chaotycznych zostało 

potwierdzone eksperymentalnie oraz symulacyjnie przy zastosowaniu obliczeń 

numerycznych, a ich dowody są ścisłe pod względem matematycznym. Ponadto należy 

podkreślić, że wyniki eksperymentalne i symulacyjne są zgodne ze sobą.  

Uwzględniając fakt, że drgania chaotyczne są z reguły niepożądane, powstaje pytanie, 

czy można wyeliminować te niekorzystne oscylacje i sprawić by dany układ chaotyczny był 

przewidywalny. Okazuje się, że w wielu przypadkach jest to możliwe. Opracowanie 

odpowiednich metod sterowania takimi układami jest bardzo ważnym problemem, jaki 

pojawia się przy analizie układów chaotycznych. Istnieją pewne urządzenia, wykazujące 

cechy dynamiki chaotycznej, które pracują znacznie wydajniej, jeżeli wyeliminuje się 

zachowania chaotyczne występujące w pracy tych urządzeń. Przykładem takiego urządzenia 

może być laser [58]. Problem sterowania układów chaotycznych ujawnia się również w fizyce 

plazmy, a w szczególności w badaniach nad kontrolowaną syntezą jądrową [136]. W tej 

dziedzinie podstawowym problemem jest ściśnięcie wysokotemperaturowej plazmy przez 

dostatecznie długi czas, aby mogła zajść reakcja syntezy jądrowej. Problem ściśnięcia plazmy 

polega na wytworzeniu takiej konfiguracji linii pola magnetycznego, aby nie łączyły one 

wnętrza plazmy ze ściankami urządzenia. Najbardziej znanym przykładem takiej konfiguracji 

jest tokamak, który został wynaleziony przez naukowców z ZSRR [136]. W zastosowaniach 

praktycznych, ze względu na niedokładność cewek pola magnetycznego, nieuniknione 

asymetrie ścianek urządzenia oraz z powodu kształtu torusów i linii gęstości prądu płynącego 

w plazmie [27, 84, 150] symetria pola magnetycznego zostaje unicestwiona, co jest przyczyną 

występowania zjawisk chaotycznych w takim układzie. Powstaje poważny problem 
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stabilizacji drgań chaotycznych linii pola, które mogą błądzić miedzy wnętrzem plazmy,  

a ściankami tokamaka, co prowadzi do gwałtownego przegrzewania plazmy i utraty cząstek. 

Kolejnym bardzo ważnym układem wykazującym cechy dynamiki chaotycznej jest 

stalowniczy piec łukowy [13, 21, 36, 63, 81-83, 86, 137, 159, 169, 188]. W początkowym 

stadium roztapiania wsadu piec znajduje się w stanie chaotycznym, co objawia się ciągłością 

charakterystyk widmowych prądów pobieranych z sieci zasilającej. Jest to niezwykle 

niekorzystne zjawisko, ponieważ występowanie drgań subharmonicznych może być w wielu 

przypadkach niebezpieczne dla takich elementów jak transformatory oraz maszyny 

synchroniczne, a także elektrody pieca ze względu na powstawanie rezonansów 

mechanicznych, które mogą być przyczyną poważnych awarii w układzie zasilającym 

stalowniczy piec łukowy [169]. Ponadto drgania chaotyczne przebiegów napięć i prądów  

o niskiej częstotliwości, które w rzeczywistych układach znacznie przekraczają dopuszczalne 

normy, negatywnie wpływają na pracę równolegle włączonych użytkowników [21, 63, 70, 

159, 169, 189, 190, 191]. Szczególnie niekorzystne są drgania strumienia świetlnego lamp 

zwane flikersami [17-20, 159]. Badania pokazują, że drgania napięć z częstotliwością 8-10 Hz 

negatywnie wpływają na wzrok i system nerwowy człowieka [159]. Eliminacja drgań 

chaotycznych w układzie zasilania stalowniczego pieca łukowego ma ogromne znaczenie 

praktyczne.  

 

1.2. Cel i teza pracy 

 

 Na potrzeby rozprawy doktorskiej autor sformułował następującą tezę: 

 

Możliwa jest stabilizacja niestabilnych orbit okresowych, zanurzonych w dziwnych 

atraktorach trajektorii fazowych złożonych układów chaotycznych w obecności zakłóceń  

i szumów, poprzez niewielkie zmiany wybranych parametrów tych układów. 

 

 W przypadku sterowania rzeczywistych układów nieliniowych pracujących w stanie 

chaotycznym zawsze istnieje możliwość pojawienia się pewnych zakłóceń. Ponadto wielkości 

zmierzone są zwykle obarczone pewnym błędem, wynikającym z obecności szumów  

w układzie. Znakomitym przykładem tych niekorzystnych zjawisk jest właśnie stalowniczy 

piec łukowy, który w początkowych stadiach pracy znajduje się w stanie chaotycznym. 

Warunki panujące w takim urządzeniu są bardzo niekorzystne. Dynamika charakterystyk 

elektrycznych łuków przyczynia się do generowania szerokiego spektrum zakłóceń 
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elektromagnetycznych [21, 63, 159, 169, 189]. Wywołuje ona asymetrię, niesinusoidalność 

oraz drgania wartości prądów i napięć w układzie zasilania, przy czym amplitudy tych 

zakłóceń przekraczają dopuszczalne wartości [159]. Dotychczas nie udało się wyeliminować 

tych niezwykle niekorzystnych zjawisk. Prowadzone prace sprowadzają się tylko do 

ograniczania wyższych harmonicznych prądu pobieranego z sieci zasilającej. Stalownicze 

piece łukowe są urządzeniami elektrotermicznymi ogromnej mocy dochodzącej do 

kilkudziesięciu MVA, więc klasyczne metody sterowania nie znajdują zastosowania w takich 

układach. W przypadku opracowanych przez autora metod stabilizacji orbit okresowych, 

polegających na niewielkiej zmianie wybranych parametrów układu, eliminacja drgań 

chaotycznych występujących w wielu układach rzeczywistych, a w szczególności  

w stalowniczych piecach łukowych wydaje się możliwa do realizacji. 

 

1.3. Struktura rozprawy 

 

Praca składa się z 8 rozdziałów. W rozdziale 2 została przedstawiona charakterystyka 

procesów chaotycznych oraz zostały omówione podstawowe kryteria pozwalające na 

zakwalifikowanie danego procesu do klasy zjawisk chaotycznych. W rozdziale 3 omówiono 

wybrane metody analizy układów chaotycznych. Główna uwaga została skupiona na 

wykładnikach Lapunowa, które w sposób jednoznaczny pozwalają ocenić dynamikę układu. 

Ponadto zostało omówione odwzorowanie Poincarégo, które jest niezwykle ważnym 

narzędziem w analizie układów chaotycznych, oraz opisano metody poszukiwania 

niestabilnych orbit okresowych zanurzonych w dziwnych atraktorach trajektorii fazowych 

danego układu chaotycznego. Prezentowane w tym rozdziale metody mają duże znaczenie 

praktyczne w kontekście sterowania układów chaotycznych, które zostało omówione  

w rozdziale 4 i 5. Główna uwaga została poświęcona metodom polegającym na stabilizacji 

orbit okresowych należących do dziwnego atraktora. W rozdziale 5 zostały zaprezentowane 

opracowane przez autora metody multipunktowe wywodzące się z metody minimum 

odległości zaprezentowanej przez Galiasa w 1995 r. [58, 59]. Prezentowane metody 

pozwalają na modyfikację wielu parametrów danego układu, co jest szczególnie ważne  

w przypadku złożonych układów chaotycznych. Opracowane metody pozwalają na 

stabilizację orbit okresowych w układach autonomicznych oraz nieautonomicznych.  

W przypadku układów autonomicznych sterowanie sprowadza się do stabilizacji punktu 

stałego uogólnionego odwzorowania Poincarégo. W rozdziale tym została również 

przedstawiona modyfikacja tej metody polegająca na bezpośredniej stabilizacji trajektorii. 
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Ponadto autor dokonał uogólnienia tych metod na układy ułamkowego rzędu. W rozdziale 6 

zostały przedstawione rezultaty, uzyskane w wyniku przeprowadzonych symulacji 

komputerowych, dotyczące stabilizacji orbit okresowych w układzie Chua’y. Zbadano 

efektywność opracowanych przez autora metod sterowania układami chaotycznymi  

w obecności zakłóceń i szumów. Ponadto została zbadana możliwość stabilizacji orbit 

okresowych przy zastosowaniu sterowania trójpołożeniowego oraz dwupołożeniowego.  

W rozdziale 7 zostało omówione zagadnienie stabilizacji pracy stalowniczego pieca 

łukowego. Ze względu na złożoność procesów oraz brak dostatecznie dokładnych modeli 

opisujących chaotyczne zachowanie się pieca łukowego, autor przedstawił własny model 

wyładowania łukowego, bazujący na dynamicznej charakterystyce napięciowo - prądowej 

łuku elektrycznego. Został zaprezentowany model matematyczny trójfazowego pieca 

łukowego, pozwalający na badanie zjawisk chaotycznych towarzyszących wytopowi stali  

w rzeczywistych urządzeniach tego typu. Zbadano negatywny wpływ pieca na system 

elektroenergetyczny oraz możliwość jego ograniczenia poprzez zastosowanie opracowanych 

metod stabilizacji orbit okresowych. Stabilizację przeprowadzono w dwóch stadiach pracy 

stalowniczego urządzenia łukowego. Omówiono korzyści płynące ze stabilizacji drgań 

chaotycznych występujących w układzie. W rozdziale 8 zostało przedstawione 

podsumowanie niniejszej pracy, w którym otrzymane wyniki zostały poddane wnikliwej 

analizie oraz stosownej interpretacji.  
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2. Charakterystyka procesów chaotycznych 

 

 Drgania chaotyczne są to nieokresowe oscylacje o bardzo nieregularnych kształtach, 

które na pierwszy rzut oka przypominają przebiegi stochastyczne. Okazuje się, że drgania 

chaotyczne są bardzo powszechne, jednak nie można ich przedstawić za pomocą zwykłych 

funkcji analitycznych. Pomimo złożonego charakteru tych oscylacji, występują one również 

w układach o stosunkowo prostej strukturze. Należy podkreślić, że chaos może pojawić się 

tylko w układach nieliniowych [8-12, 16, 18, 43, 95, 116, 124, 138, 141, 167, 170]. 

 Przyglądając się przebiegom danego układu chaotycznego, można odnieść wrażenie, 

że drgania te nie poddają się żadnej predykcji. W takim przypadku dysponowanie informacją 

o stanie układu w danej chwili nie jest wystarczające do jego opisania w przyszłości. Wynika 

to z faktu, że stan układu chaotycznego zależy od tego, co działo się z nim w przeszłości. 

Okazuje się jednak, że drgania chaotyczne nie są w pełni przypadkowe. Nawet po upływie 

bardzo długiego czasu można dostrzec pewne elementy porządku. Zgodnie z twierdzeniem 

Poincarégo o powrotach w układzie dynamicznym [138, 170], którego ewolucja jest 

zamknięta w ograniczonej przestrzeni fazowej i dla którego objętość obszaru fazowego jest 

zachowana, każda trajektoria z wyjątkiem trajektorii miary zero powraca dowolnie blisko 

punktu początkowego. Trajektorie fazowe układu chaotycznego po zaniku stanu 

nieustalonego skupiają się w przestrzeni fazowej ograniczonej dziwnym atraktorem. Istotną 

cechą stanów chaotycznych jest możliwość współistnienia niestabilnych orbit okresowych  

w bliskim sąsiedztwie dziwnych atraktorów. Trajektorie fazowe, które znajdą się wewnątrz 

obszaru objętego atraktorem nie mogą go opuścić w przyszłości. Ponadto układ traci część ze 

swoich możliwości swobodnego osiągania stanów ustalonych poza atraktorem, co objawia się 

zmniejszeniem jego entropii statystycznej [170]. 

 Układy znajdujące się w stanie chaotycznym charakteryzują się silną wrażliwością ich 

odpowiedzi na zmiany warunków początkowych. Jeśli w danym układzie zostaną ustalone 

dowolnie bliskie wartości określające warunki początkowe, to trajektorie fazowe 

rozpoczynające się z takich warunków z upływem czasu znacznie się od siebie odseparują, co 

w praktyce oznacza, że trajektorie takie staną się nieskorelowane. Ta niezwykle 

charakterystyczna cecha układów chaotycznych zależy od wykładników Lapunowa. Dla 

ujemnego wykładnika trajektoria układu jest przyciągająca, natomiast dla dodatniego 

wykładnika Lapunowa trajektoria jest odpychająca, czyli wrażliwa na warunki początkowe. 

W praktyce oznacza to, że nieliniowy układ dynamiczny znajdujący się w stanie chaotycznym 
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jest nieprzewidywalny w dłuższym okresie czasu. Pomimo dokładnego opisu matema-

tycznego nie potrafimy obliczyć zachowania się układu. Wynika to z faktu, że każdy pomiar 

stanu układu jest obarczony pewnym błędem. Całkując równania stanu, w celu wyznaczenia 

trajektorii, błąd ten będzie narastał z upływem czasu w sposób wykładniczy, więc znając stan 

układu w danej chwili możemy przewidzieć jego zachowanie się tylko w niedalekiej 

przyszłości i to z ograniczoną dokładnością [8-12, 16, 43, 58, 76, 85, 116, 117, 123, 136, 138, 

141, 170, 194]. 

 Ilustracja tego zjawiska przedstawiona jest na rys.2.1, na którym podane są dwa 

przebiegi napięcia u(t) wyznaczone w pewnym układzie chaotycznym przy niewielkiej 

zmianie warunków początkowych. Zielonym kolorem wykreślono przebieg zmiennej stanu 

uzyskany w układzie przy zmianie warunku początkowego zaledwie o 0.01%. Po upływie  

3 sekund uzyskane przebiegi stają się nieskorelowane. 

 

 
Rys. 2.1. Wrażliwość układu chaotycznego na warunki początkowe 

 

 Ze względu na złożone kształty trajektorii fazowych układów chaotycznych oraz ich 

pozorne podobieństwo do przebiegów quasi-okresowych lub przebiegów stochastycznych 

pojawia się potrzeba określenia odpowiednich miar, pozwalających na zakwalifikowanie 

danego procesu do klasy zjawisk chaotycznych, bądź też niechaotycznych. Podstawową miarą 

jest jakościowa ocena przebiegu trajektorii fazowych oraz kształtu atraktora w przestrzeni 
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fazowej. Drgania chaotyczne występują w układach, dla których atraktory przyjmują postać 

tak zwanych chaotycznych atraktorów [10, 12, 43, 116, 136, 138, 141], a więc orbity 

wychodzące z obszaru pułapki atraktora wykazują czułą zależność na zmiany warunków 

początkowych. Ponadto, gdy atraktor ma strukturę fraktalną, to należy do dziwnych 

atraktorów. Wyznaczając kolejne powiększenia atraktora dostrzegamy podobne obrazy 

składające się z bardzo blisko biegnących linii. Należy również podkreślić, że taki atraktor nie 

może być podzielony na dwa mniejsze. 

 Kolejnym stosunkowo dobrym kryterium jakościowym jest analiza widmowa 

poszczególnych zmiennych stanu danego nieliniowego układu dynamicznego. Okazuje się, że 

w przypadku, gdy amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa danego sygnału jest 

ciągła, obejmuje szerokie pasmo oraz maleje w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem 

częstotliwości to badany układ znajduje się w stanie chaotycznym. Przykładowa 

charakterystyka widmowa określonego sygnału chaotycznego została przedstawiona na rys. 

2.2. Istotną cechą takiej charakterystyki są charakterystyczne piki (* na rys.2.2), 

odpowiadające częstotliwościom własnym danego obwodu pracującego w stanie 

chaotycznym. 

 

 
Rys. 2.2. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa przykładowego sygnału chaotycznego 

 



 19 

 Ze względu na niezbyt dużą dokładność kryteriów jakościowych zostały opracowane 

kryteria ilościowe, które jednoznacznie pozwalają określić przynależność danego procesu do 

klasy zjawisk chaotycznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złożonych układów 

chaotycznych wyższych rzędów, gdy bardzo trudno jest odróżnić trajektorie generowane 

przez takie układy od sygnałów zupełnie przypadkowych. Najbardziej niezawodnym 

kryterium jest wykładnik Lapunowa, który jak wcześniej wspomniano charakteryzuje 

wrażliwość danego układu chaotycznego na zmianę warunków początkowych. Znaczenie 

wykładnika Lapunowa wynika z faktu, że małe zaburzenie warunku początkowego ∆xk(0) 

określonej zmiennej stanu xk(t) narasta z upływem czasu w sposób wykładniczy:  
 

                                                          
t

kk
kextx λ)0()( ∆=∆                                               (2.1) 

 

gdzie λk jest wykładnikiem Lapunowa, który przyjmuje wartości ze zbioru liczb 

rzeczywistych. Rysunek 2.3 przedstawia geometryczną interpretację zmian w czasie 

trajektorii fazowej układu chaotycznego. 

 
Rys. 2.3. Ilustracja narastania z czasem obszaru zajmowanego przez dziwny atraktor 

 

 Jeśli przyjmiemy, że warunki początkowe są rozłożone w małej kuli o środku w x0  

i promieniowi dr, to z upływem czasu trajektorie fazowe będą penetrować znacznie 

powiększony obszar o innym kształcie np. hiperelipsoidy o wymiarze najdłuższej osi 

wynoszącym dlk(t). Wykładnik Lapunowa, który odpowiada przebiegowi k - tej zmiennej 

stanu możemy wyznaczyć z poniższej zależności: 
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 Należy podkreślić fakt, że każdy dyssypatywny układ dynamiczny, znajdujący się  

w stanie chaotycznym posiada przynajmniej jeden dodatni wykładnik Lapunowa. Ponadto 

musi również występować jeden zerowy wykładnik Lapunowa oraz suma wszystkich 

wykładników musi być ujemna, ponieważ dziwny atraktor zajmuje ograniczony obszar  

w przestrzeni fazowej. Zerowy wykładnik Lapunowa odpowiada tej trajektorii fazowej, która 

z upływem czasu nie ulega rozszerzeniu ani zwężeniu, natomiast odpowiada ona jedynie za 

ustalenie położenia atraktora w przestrzeni fazowej [8, 10, 43, 85, 116, 123, 136, 138, 141, 

166]. W zależności od wykładników Lapunowa, charakterystycznych dla danego układu 

dynamicznego, możemy dokonać klasyfikacji atraktorów: 

 -   okresowy (cykl graniczny) 

             01 =λ ,   kλλλ ≥≥≥> ...0 32  

 -  quasi - okresowy (jedno i wielookresowy) 

             01 =λ , 02 =λ ,   kλλ ≥≥≥ ...0 3  

 -  chaotyczny  

     01 >λ , 02 =λ ,   kλλ ≥≥> ...0 3 ,  0
1

<∑
=

k

i
iλ  

 -  hiperchaotyczny 

             021 >> λλ , 03 =λ ,   kλλ ≥≥> ...0 4 ,   0
1

<∑
=

k

i
iλ  

         gdzie k jest rzędem danego układu dynamicznego. 

 Jeśli przez J(t) oznaczymy objętość obszaru w przestrzeni fazowej, który jest 

zajmowany przez dziwny atraktor w chwili t >> 0, to uśrednione zmiany w czasie owej 

objętości dla układów dyssypatywnych są określone wyrażeniem:  

 

                                                  0
)(

/)(
21 <+++= ktJ

dttdJ λλλ L                                         (2.3) 

 

 Oznacza to, że suma wykładników Lapunowa jest miarą uśrednionego zagęszczania 

się objętości dziwnego atraktora [170]. Dla układów dyssypatywnych wyrażenie (2.3) jest 

ujemne, ponieważ trajektorie fazowe po zaniku stanu nieustalonego dążą do zajmowania 

zerowego obszaru w przestrzeni fazowej wraz z upływem czasu dążącym do nieskończoności. 

Z tego względu do opisu dziwnego atraktora stosuje się wymiary fraktalne.  
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 Kolejne kryterium ilościowe związane jest właśnie z wymiarem atraktora  

w przestrzeni fazowej. Istnieje wiele takich wymiarów, a mianowicie wymiar pojemnościowy 

Dc, wymiar korelacyjny Dk, czy też wymiar informacyjny Di, jednak najbardziej 

rozpowszechniony jest wymiar Lapunowa atraktora chaotycznego, który został 

zaproponowany przez Kaplana i Yorke’a [136, 138, 170]. Wymiar ten pozwala na 

rozróżnianie dziwnych atraktorów: 

                                                             
|| 1
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L DD
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λ
                                                    (2.4) 

 

gdzie D jest największym indeksem wykładnika Lapunowa, dla którego zachodzi nierówność: 

 

                                                                      0
1

>∑
=

D

i
iλ                                                          (2.5) 

 

przy czym zbiór wykładników Lapunowa tworzy uporządkowany ciąg kλλλλ >>>> ...321 . 

Należy podkreślić, że wymiar dziwnego atraktora jest liczbą ułamkową mniejszą od rzędu 

danego układu dynamicznego, natomiast wymiary atraktorów niechaotycznych są liczbami 

całkowitymi. 
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3. Wybrane metody analizy układów chaotycznych 

 

3.1. Odwzorowanie Poincarégo 

 

Odwzorowanie Poincarégo [62, 85, 136, 138, 141] jest niezwykle pożytecznym 

narzędziem wykorzystywanym do badania ciągłych układów dynamicznych, a zwłaszcza 

układów chaotycznych, ponieważ prowadzi do uproszczenia analizy układu polegającego na 

obniżeniu wymiaru przestrzeni stanu. Zastosowanie tego odwzorowania pozwala na bardzo 

precyzyjne odzwierciedlenie prawdziwej dynamiki układu, co jest szczególnie istotne  

w przypadku analizy układów chaotycznych. W jego wyniku sprowadzamy n - wymiarowy 

układ z czasem ciągłym do (n - 1) - wymiarowego odwzorowania z czasem dyskretnym. 

Przekształcenie Poincarégo polega na odwzorowaniu powrotu dla wybranej hiperpłaszczyzny 

Σ, która przecina transwersalnie trajektorie fazowe układu dynamicznego. Należy dokonać 

takiego umiejscowienia hiperpłaszczyzny w przestrzeni fazowej, aby trajektorie przebijały ją 

na wylot, a nie podchodziły do niej po stycznej. Powierzchnia Σ o takich własnościach bywa 

często nazywana przekrojem Poincarégo. 

 Niech φ(t,x0) będzie potokiem generowanym przez układ dynamiczny 
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( ) 00
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= t
dt

td
                                                    (3.1) 

 

natomiast Σ wybraną hiperpłaszczyzną transwersalną do potoku w punkcie x1. Wybierzmy 

punkt x2=ϕT(x1) należący do trajektorii punktu x1, który leży na hiperpłaszczyźnie Σ. 

Def. 3.1 Odwzorowanie Poincarégo P: U → Σ jest zdefiniowane przez  

 

                                                        P(x) = PΣ (x) = φ(τ(x),x)                                                (3.2) 

 

gdzie U jest otoczeniem punktu x1 w Σ, a τ(x) jest czasem, po którym trajektoria φ(t,x0) 

powraca do hiperpłaszczyzny Σ.  

Okazuje się, że odwzorowanie Poincarégo jest ciągłe, gdy hiperpłaszczyzna Σ jest 

transwersalna do potoku w punktach x1 i x2 leżących na przekroju Poincarégo. Ponadto, gdy 

punkt x1 należy do orbity okresowej, to czas powrotu punktu x1p jest równy okresowi orbity. 

W takim przypadku punkt x1p jest punktem stałym odwzorowania, co pozwala na ocenę 

stabilności orbity okresowej poprzez badanie stabilności punktu stałego. Należy podkreślić, 
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że wartości własne macierzy Jacobiego odwzorowania Poincarégo w punkcie należącym do 

orbity okresowej nie zależą od wyboru punktu na tej trajektorii, czyli nie zależą od wyboru 

lokalizacji hiperpłaszczyzny w przestrzeni fazowej. Rysunek 3.1 przedstawia graficzną 

interpretację odwzorowania Poincarégo. Przy określonym punkcie początkowym x1, leżącym 

na płaszczyźnie Σ, poruszamy się po trajektorii fazowej danego układu dynamicznego do 

momentu ponownego przecięcia z hiperpłaszczyzną Σ. Otrzymany punkt przecięcia 

przyjmujemy jako P(x1). W identyczny sposób definiowane są obrazy P(x) wszystkich 

punktów, należących do przekroju Poincarégo. 

 

 
Rys. 3.1. Interpretacja graficzna odwzorowania Poincarégo 

 

W praktyce często się zdarza, że odwzorowanie Poincarégo dokonywane jest dla 

ograniczonego fragmentu hiperpłaszczyzny, lub wybierane są tylko punkty leżące na 

przekroju Poincarégo, które powstają w wyniku przecięcia w określonym kierunku 

płaszczyzny Σ przez trajektorie fazowe układu. Przypadek taki jest przedstawiony na rysunku 

3.2. Na przekroju Poincarégo zaznaczono punkty powstałe w wyniku przecięcia trajektorii 

fazowej w kierunku dodatnim (punkty x2, x4) oraz w kierunku ujemnym (punkty x1, x3, x5). 

W celu skrócenia czasu powrotu trajektorii do zbioru Σ i uzyskania znacznie lepszej 

kontroli nad błędami zastosowanej metody całkowania numerycznego stosuje się uogólnione 

odwzorowanie Poincarégo. Ponadto uogólniona wersja odwzorowania pojawia się przy 

analizie układów odcinkami liniowych. 
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Rys. 3.2. Odwzorowanie Poincarégo: x2, x4 – punkty na przekroju Σ+; x1, x3, x5 – punkty na przekroju Σ- 

  

Uogólnione odwzorowanie Poincarégo zdefiniowane jest przez pewną liczbę 

hiperpłaszczyzn Σ=Σ1 u Σ2 u…u Σk. 

Def. 3.2 Uogólnione odwzorowanie Poincarégo P: Σ → Σ jest zdefiniowane przez 

                                                               P(x) = φ(τ(x),x)                                                       (3.3) 

gdzie φ(t,x) jest trajektorią układu startującą z x, natomiast τ(x) jest czasem, po którym 

trajektoria fazowa φ(t,x) powraca do zbioru Σ. 

 W praktyce stosowane jest również odwzorowanie, które punktom z jednej 

hiperpłaszczyzny przyporządkowuje punkty z innej płaszczyzny. Wybierzmy punkty x1 i x2 

należące do tej samej trajektorii fazowej, przy czym x2=ϕT(x1). Niech Σ1 i Σ2 będą 

hiperpłaszczyznami, które są transwersalne do potoku w punktach x1 i x2. 

Def. 3.3 Uogólnione odwzorowanie Poincarégo P Σ1 Σ2: U → Σ2 jest zdefiniowane przez  

 

                                                              P Σ1 Σ2 (x) = φ(τ(x),x)                                               (3.4) 

 

gdzie U jest otoczeniem punktu x1 w Σ1, a τ(x) jest czasem, po którym trajektoria φ(t,x) osiąga 

hiperpłaszczyznę Σ2. 

  Podobnie jak miało to miejsce w przypadku standardowego odwzorowania 

Poincarégo, również w tym przypadku odwzorowanie jest ciągłe w pewnym otoczeniu U 

punktu x1, gdy hiperpłaszczyzny Σ1 i Σ2 są transwersalne do potoku w punktach x1 i x2. 
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Ze względu na swoje właściwości odwzorowanie Poincarégo znajduje szerokie zastosowanie. 

W pracy zostało ono wykorzystane w celu wyznaczenia diagramów bifurkacyjnych 

rozpatrywanych układów chaotycznych oraz w celu poszukiwania niestabilnych orbit 

okresowych zanurzonych w dziwnym atraktorze danego układu. Ponadto zastosowane  

w pracy metody sterowania układów chaotycznych bazują na stabilizacji punktu stałego 

uogólnionego odwzorowania Poincarégo. 

 

3.2. Wykładniki Lapunowa 

 

 Jak wcześniej wspomniano wykładniki Lapunowa służą do ilościowego opisu 

rozciągających i zawężających właściwości atraktorów [8-12, 16, 17, 43, 58, 85, 95, 116, 123, 

136, 138, 141, 170, 195]. Pozwalają one bardzo precyzyjnie na zakwalifikowanie danego 

procesu do klasy zjawisk chaotycznych. Rozważmy najpierw odwzorowanie: 

 

                                                                  )(1 ii xMx =+                                                         (3.5) 

 

przy czym xi jest wektorem n - wymiarowym. Niech x0 będzie warunkiem początkowym, a xi 

odpowiadającą mu orbitą. Rozważając nieskończenie małe przesunięcie od x0 w kierunku 

wektora stycznego y0, poniższe równanie określa ewolucję owego przesunięcia orbity 

w stosunku do niezaburzonej orbity xi. 

                                                             iii yxDMy ⋅=+ )(1                                                      (3.6) 

 

gdzie DM (xi) oznacza macierz Jacobiego odwzorowania M . W szczególności yi/|yi| wyznacza 

kierunek przesunięcia orbity, natomiast |yi|/|y0| jest współczynnikiem, z jakim nieskończenie 

małe przesunięcie rośnie lub zanika. Zgodnie ze wzorem (3.6) możemy wyznaczyć yi  

z poniższej zależności: 

                                                             00)( yxDMy ⋅= i
i                                                      (3.7) 

gdzie 

                                       )()()()( 0210 xDMxDMxDMxDM ⋅⋅⋅= −− Kii
i                                (3.8) 

 

Niech u0=y0/|y0| oznacza początkową orientację nieskończenie małego przesunięcia. 

Wykładnik Lapunowa dla danego warunku początkowego x0 definiujemy następująco: 
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W przypadku odwzorowań n - wymiarowych mamy do czynienia z n różnymi 

wykładnikami Lapunowa, przy czym ich wartości zależą od orientacji wektora przesunięcia 

u0. W praktyce uwzględniamy pewną dużą liczbę iteracji odwzorowania w celu wyznaczenia 

przybliżonej wartości poszukiwanych wykładników: 
 

           ))(ln(
2

1
|)(|ln

1
),(),( 00000000 uxHuuxDMuxux ⋅⋅=⋅=≈ i

T
i

i
i ii

λλ             (3.10) 

 

przy czym macierz H i(x0) jest rzeczywistą, nieujemną macierzą hermitowską, a więc 

posiadającą rzeczywiste i nieujemne wartości własne: 
 

                                                  )()]([)( 000 xDMxDMxH iTi
i ⋅=                                        (3.11) 

 

Jeśli tylko wybierzemy wektor u0 w taki sposób, aby leżał on na kierunku wektora własnego 

macierzy H i(x0), to otrzymamy przybliżone wartości wykładników Lapunowa, odpowiadające 

poszczególnym wektorom własnym: 
 

                                                             jiji i
αλ ln

2

1
)( 0 =x                                                    (3.12) 

 

gdzie αji jest j - tą wartością własną macierzy H i(x0). Jeśli i dąży do nieskończoności to 

)( 0xjiλ  dąży do wykładników Lapunowa, które tworzą uporządkowany zbiór:  

 

                                                    )()()( 00201 xxx nλλλ ≥≥≥ K                                           (3.13) 

  

 Multiplikatywne twierdzenie ergodyczne Oseledeca [136] zapewnia istnienie granicy 

występującej w definicji wykładników Lapunowa. Wartości wykładników )( 0xjλ  są 

identyczne dla prawie wszystkich warunków początkowych względem miary ergodycznej 

[136], a więc w przypadku miary naturalnej na atraktorze wartości te są również identyczne 

dla wszystkich warunków początkowych w basenie przyciągania danego atraktora  

z wyjątkiem zbioru o zerowej mierze Lebesgue’a. Z tego względu wykładniki Lapunowa 

należy oznaczać jλ zamiast )( 0xjλ , czyli są one charakterystyczne dla konkretnego atraktora. 

 Teraz przejdziemy do omówienia wykładników Lapunowa dla układów dynamicznych 

z czasem ciągłym. Rozważmy układ dynamiczny, opisany układem równań różniczkowych 

zwyczajnych pierwszego rzędu w postaci macierzowej: 

                                                                    
0)0(

),(

xx

xFx

=
= t&

                                                       (3.14) 
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Oznaczmy przez )(tx  rozwiązanie szczególne układu (3.14) oraz przez )(~ tx  rozwiązanie 

zaburzone, które otrzymamy dla zaburzonego warunku początkowego 00)0(~ ∆xxx += . 

Będziemy przy tym zakładać, że odległość 0∆x  jest mała, a więc rozpatrujemy dwie 

sąsiednie trajektorie, które startują z dostatecznie blisko położonych punktów. Wrażliwość 

rozwiązania )(tx  na zmianę warunków początkowych charakteryzuje odległość ),( 0 tx∆x , 

którą można opisać z dużym przybliżeniem w postaci następującej zależności: 
 

                                                             tet λ
00 ),( ∆xx∆x ≈                                               (3.15) 

 

Przy czym powyższa zależność może być wykorzystana bezpośrednio do wyznaczenia 

wykładnika Lapunowa w przypadku układu pierwszego rzędu: 
 

                                                           
0

0 ),(
ln

1
lim

∆x

x∆x t

tt ∞→
=λ                                               (3.16) 

 

 Podobnie jak poprzednio, w przypadku układów n - wymiarowych będziemy mieli  

n wykładników Lapunowa, każdy odpowiadający poszczególnej zmiennej stanu. Należy 

podkreślić, że w tym przypadku przynajmniej jeden z wykładników musi być zerowy. 

Odpowiada on nieskończenie małemu przesunięciu wzdłuż potoku, czyli związany jest z tą 

trajektorią, która z upływem czasu ani się nie rozszerza, ani nie zwęża, a jedynie ustala 

położenie atraktora w przestrzeni fazowej. Przejdziemy teraz do wyznaczenia wykładników 

dla układów wielowymiarowych. Prezentowany algorytm został opisany po raz pierwszy 

przez Wolfa w pracy [195]. Należy dodatkowo rozpatrzyć układ równań wariacyjnych.  

W tym celu wprowadzamy nową zmienną wektorową o postaci: 
 

                                                               )()(~)( ttt xxv −=                                                   (3.17) 

 

Powyższa zmienna charakteryzuje odległość rozwiązania zaburzonego )(~ tx  od rozwiązania 

)(tx . Po zróżniczkowaniu prawej strony równania (3.14) oraz dokonaniu linearyzacji 

otrzymujemy następujące równanie wariacyjne: 
 

                                                                  vJv )()( tt =&                                                        (3.18) 

 

gdzie J(t) jest macierzą Jacobiego prawej strony równania (3.14) o następującej postaci: 
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 Należy podkreślić, że równanie (3.18) jest liniowym równaniem różniczkowym  

o współczynnikach zależnych od czasu. W przypadku, gdy macierz J(t) jest nieosobliwa, to 

rozpatrywane równanie posiada n liniowo niezależnych rozwiązań 1θ , 2θ , …, nθ . 

Rozwiązania te tworzą tak zwaną fundamentalną macierz rozwiązań o postaci: 
 

                                                             ],...,,[ 21 nθθθΘ =                                                     (3.20) 

 

Macierz (3.20) wyznaczamy poprzez numeryczne rozwiązanie poniższego równania 

macierzowego: 
 

                                                              )()(
)(

tt
dt

td
ΘJ

Θ =                                                   (3.21) 

 

Z warunkami początkowymi o postaci: 
 

                                                                   IxΘ =)0,( 0                                                        (3.22) 

 

 W celu wyznaczenia wykładników Lapunowa należy całkować w dostatecznie długim 

przedziale czasu równania (3.14) oraz (3.21). Okazuje się, że wartości funkcji iθ  rosną dość 

szybko z upływem czasu, co jest przyczyną powiększania się błędów całkowania. W celu 

uniknięcia tej niedogodności, w omawianych algorytmach numerycznych, stosowany jest 

proces iteracyjny. W kolejnych krokach całkowane są układy równań (3.14) i (3.21)  

w niezbyt długim przedziale czasu tl-1 ≤ t ≤ tl. W chwili t = tl dla l-tej iteracji wyznaczamy 

wszystkie elementy macierzy: 
 

                                                               ),( 0
)(

l
l txΘΘ =                                                      (3.23) 

 

Dla zbioru liniowo niezależnych wektorów )(
1

l
θ , )(

2
l

θ , …, )(l
nθ , będących składowymi 

macierzy )(lΘ , zawsze istnieje zbiór ortonormalny )1()1(
2

)1(
1 ,,, +++ l

n
ll uuu K . Zbiór ten 
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wykorzystywany jest w omawianym algorytmie, jako zbór warunków początkowych dla 

rozwiązania równania (3.21) w przedziale czasu tl ≤ t ≤ tl+1. W celu wyznaczenia owych 

wektorów ortonormalnych można zastosować ortonormalizację Grama-Schmidta [136], która 

zachowuje podprzestrzeń liniową rozpiętą przez ewoluujące wektory przed normalizacją.  

W tym celu korzystamy z następujących wzorów rekurencyjnych: 
 

                                             

∑

∑
−

=

++

−

=

++

+

++

++
+

+

−

−
=

−
−=

=

1

1

)1()()1()(

1

1

)1()()1()(

)1(

)1(
1

)(
2

)1(
1

)(
2

)1(
1

)(
2

)1(
1

)(
2)1(

2

)(
1

)(
1)1(

1

),(

),(

),(

),(

k

i

l
i

l
k

l
i

l
k

k

i

l
i

l
k

l
i

l
k

l
k

llll

llll
l

l

l
l

uθuθ

uθuθ

u

uθuθ

uθuθ
u

θ

θ
u

M
                                    (3.24) 

  

gdzie ),( )()1( l
k

l
i θu +  jest iloczynem skalarnym odpowiednich wektorów, a ⋅  oznacza normę 

wektora. W celu oszacowania wartości wykładników Lapunowa wykorzystujemy wyrażenia 

występujące w mianowniku we wcześniej opisanych wzorach rekurencyjnych, przy czym 

stosując oznaczenie: 
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k – ty wykładnik Lapunowa możemy obliczyć z poniższego wzoru: 
 

                                                              ∑
=

=
N

l

l
k

c
k T 1

)(ln
1 βλ                                                   (3.26) 

 

gdzie Tc jest całkowitym czasem analizy, a N jest całkowitą liczbą iteracji. 

 

3.3. Poszukiwanie orbit okresowych 

 

 Jedną z istotnych właściwości procesów chaotycznych jest możliwość współistnienia 

niestabilnych cykli granicznych w bliskim sąsiedztwie dziwnych atraktorów. Przy pewnych 

założeniach w dziwnym atraktorze trajektorii fazowych danego układu chaotycznego może 

być zanurzonych nieskończenie wiele niestabilnych orbit okresowych. Bogate opracowania 
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na temat poszukiwania orbit okresowych można znaleźć w [108-110]. Galias i Ogorzałek 

udowodnili, przy zastosowaniu arytmetyki przedziałowej, istnienie nieskończonego zbioru 

niestabilnych orbit okresowych zanurzonych w atraktorze układu Chua’y. Orbity okresowe 

należą do zbiorów granicznych atraktora, a więc reprezentują długoterminowe zachowanie się 

danego układu chaotycznego. Na podstawie liczby orbit okresowych, ich kształtu, czy 

długości można wysnuć wiele praktycznych wniosków dotyczących danego układu [57, 109]. 

Krótsze orbity okresowe dają zgrubne przybliżenie atraktora, natomiast dłuższe orbity 

bardziej szczegółowo określają jego strukturę. Orbity okresowe i ich względne długości są 

niezmiennikiem topologicznym, więc na ich podstawie można orzekać o równoważności 

topologicznej atraktora układu rzeczywistego i jego modelu matematycznego[58, 110]. 

Ponadto posiadanie wiedzy na temat orbit okresowych jest niezbędne w przypadku sterownia 

układów chaotycznych, polegającego na stabilizacji wybranej orbity okresowej zanurzonej  

w dziwnym atraktorze.  

 W pracy [58] została opisana skuteczna metoda poszukiwania niestabilnych orbit 

okresowych na podstawie ciągu próbek uzyskanych z eksperymentów. Metoda taka jest 

niezwykle istotna, ponieważ pozwala znaleźć interesujące nas orbity bez znajomości 

odpowiedniego modelu matematycznego danego układu chaotycznego. Identyfikacja polega 

na poszukiwaniu orbit pseudookresowych, będących częścią trajektorii. Dysponując ciągiem 

próbek { }N

ii 1=x  uzyskanym w czasie eksperymentów, które odpowiadają trajektorii badanego 

układu dynamicznego, należy znaleźć dla każdego punktu xi minimalną liczbę całkowitą m >0 

spełniającą warunek d(xi+m,xi) ≤ ε, gdzie d(x,y) oznacza odległość między punktami x i y, 

natomiast ε jest małą dodatnią liczbą rzeczywistą. Postępowanie takie przynosi zadowalające 

rezultaty, jednak wymaga zastosowania dość skomplikowanych algorytmów oraz jest bardzo 

czasochłonne. W celu znacznego zredukowania czasu obliczeń [58] można zlokalizować 

interesujące nas orbity pseudookresowe na podstawie analizy próbek odwzorowania 

Poincarégo. W tym celu należy wygenerować trajektorię { }M

ii 1=Px  odwzorowania Poincarégo 

na podstawie ciągu próbek { }N

ii 1=x , a następnie dla każdej próbki xPi należy wyznaczyć 

najmniejszą liczbę całkowitą k > 0 spełniającą warunek d(xPi+k,xPi) ≤ ε1. Przyjmując 

odpowiednio małe ε1, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w niewielkim otoczeniu 

znalezionej orbity pseudookresowej znajduje się poszukiwana niestabilna orbita okresowa.  

W wyniku takiej procedury możemy zidentyfikować wiele orbit pseudookresowych, które 

odpowiadają tym samym orbitom okresowym. W celu rozróżnienia poszczególnych orbit, 
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należy obliczyć odległość między znalezionymi orbitami pseudookresowymi. W tym celu 

można zastosować metrykę Hausdorffa dla dyskretnych zbiorów punktów [58]. W przypadku, 

gdy zlokalizowane pseudoorbity są zdefiniowane jako ciągi próbek ),,,(
1111 11 kiii ++= PPP xxxγ K  

oraz ),,,(
2222 12 kiii ++= PPP xxxγ K , to odległość między owymi orbitami można obliczyć, 

stosując poniższą zależność: 
 

                                          




=

+<≤+<≤
),(minmax),(

222111
21 ji

kijikiii
ddist PP xxγγ                                  (3.27) 

 

Jeśli wyznaczona w ten sposób odległość między orbitami pseudookresowymi jest mniejsza 

od pewnej małej liczby rzeczywistej ε2, to można uznać, że orbity te odpowiadają danej 

niestabilnej orbicie okresowej, przy czym położenie tej orbity należy oszacować jako średnią 

położenia odpowiadających jej orbit pseudookresowych. Okazuje się, że pomimo znalezienia 

wielu orbit pseudookresowych spełniających (3.27), może się tak zdarzyć, że dla dowolnie 

małego ε, nie odpowiadają one żadnej orbicie okresowej. Ponadto otrzymane rezultaty silnie 

zależą od doboru wartości ε1 i ε2 oraz od długości ciągu próbek { }N

ii 1=x . W przypadku 

skończonego ciągu może się tak zdarzyć, że dla zbyt małego ε1 nie uda nam się znaleźć 

żadnej niestabilnej orbity okresowej, a szczególnie takiej, która leży w rzadziej odwiedzanej 

przez trajektorię fazową części atraktora. Z kolei wybór zbyt dużej wartości ε1 może sprawić, 

że nie zostaną wykryte dłuższe orbity okresowe zlokalizowane w bliskim otoczeniu krótszych 

orbit. Ponadto zwykle przyjmuje się ε2 > ε1, aby nie doszło do przypadku, w którym orbity 

pseudookresowe uznane za różne, będą tak naprawdę odpowiadały tej samej orbicie 

okresowej. Należy również podkreślić, że poszukiwane niestabilne orbity okresowe muszą 

przecinać daną hiperpłaszczyznę odwzorowania Poincarégo, a więc należy zadbać  

o odpowiednie ich usytuowanie w przestrzeni fazowej. 

 Pomimo wspomnianych uwag, zaprezentowana powyżej metoda daje dobre rezultaty 

w przypadku, gdy poszukujemy krótsze orbity okresowe, co jest szczególnie istotne  

w przypadku prezentowanych w dalszej części pracy metod sterowania układami 

chaotycznymi, opartych na stabilizacji wybranej niestabilnej orbicie okresowej. 

 W przypadku, gdy znamy dokładny opis w przestrzeni stanu rozpatrywanego układu 

chaotycznego, możemy dokładnie określić położenie orbit okresowych w przestrzeni fazowej. 

Rozpatrzmy najpierw nieautonomiczny układ dynamiczny n - go rzędu: 

                                                                   ),( t
dt

d
xf

x =                                                        (3.28) 
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gdzie:            

                                                     nTtt Rxxfxf ∈+= ),,(),(                                         (3.29) 

 

Naszym celem będzie znalezienie algorytmu określającego odpowiedni wektor warunków 

początkowych 0)0( xx
df

=  taki, że rozwiązanie ogólne układu (3.28) nie zawiera składowej 

przejściowej. Ponadto zakładamy, że rozwiązanie to jest jednoznaczne i różniczkowalne  

w sposób ciągły. Niech x(t) będzie poszukiwanym rozwiązaniem okresowym o okresie T. 

Całkując obie strony równania (3.28) w przedziale czasu od 0 do t otrzymujemy poniższą 

zależność: 

                                                 ∫ =+=
t df

tdtttt
0

00 ),()),(()( xxxxfx                                        (3.30) 

 

Prawa strona równania (3.30) została oznaczona przez x(t,x0) w celu podkreślenia, że 

rozwiązanie w dowolnej chwili t zależy od warunku początkowego x0. Poszukiwanie orbity 

okresowej polega na wyznaczeniu takiego x0, że dla t = T nasze rozwiązanie wynosi 

x(T,x0)=x0. W tym celu należy zdefiniować funkcję: 
 

                                                ∫ +==
Tdf

dtttT
0

000 )),((),()( xxfxxxF                                     (3.31) 

 

Należy podkreślić, że F(x0) jest tylko funkcją x0 i nie zależy od czasu, ponieważ przyjęliśmy 

czas t = T. Z równania (3.31) wynika, że warunek początkowy, zapewniający rozwiązanie 

okresowe, musi spełniać poniższe równanie: 
 

                                                                   )( 00 xFx =                                                         (3.32) 

 

Okazuje się, że równanie (3.32) ma postać standardową algorytmu iteracji prostej [31],  

a więc, jeśli funkcja F(x0) jest zwężająca [31], to rozwiązanie x0 możemy wyznaczyć przez 

zastosowanie wspomnianego algorytmu: 
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)1(
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kk xFx =+                                                     (3.33) 

 

W tym przypadku iteracje będą przebiegać następująco: 
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Na podstawie (3.34) i (3.35) można łatwo stwierdzić, że (i + 1) - sza iteracja wynosi:  
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przy czym we wzorze (3.35) przy zamianie granic całkowania wykorzystano założenie 

),(),( Ttt += xfxf . Przedstawiony powyżej algorytm iteracji prostej nie jest zbyt efektywny, 

ponadto w przypadku układów chaotycznych nie daje on dobrych rezultatów, ponieważ jak 

wynika z (3.36) wraz ze wzrostem liczby iteracji rośnie przedział czasu, w którym należy 

całkować prawą stronę równania (3.28). W celu ominięcia tej niedogodności, zamiast 

stosować algorytm iteracji prostej, można zastosować algorytm Newtona - Raphsona [31] do 

rozwiązania równania (3.32), które należy przepisać do postaci: 
 

                                                             )()(ˆ
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                                                  (3.37) 

 

natomiast wektor x0 obliczymy w następujący sposób:  
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gdzie )( )(
0

ixF′  jest macierzą Jacobiego: 
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Powyższa macierz może być obliczona poprzez zastosowanie metod różniczkowania 

numerycznego. Zgodnie z (3.31) wektor )( 0xF  jest określony przez: 
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gdzie [ ]T
n

xxx 0000 21
L=x  jest warunkiem początkowym. Pamiętając, że okres orbity 

okresowej T jest stały, każdy składnik funkcji  
 

                                           ),(),,,,()( 00000 21
xx TxxxxTxF j

df

jj n
== K                                 (3.41) 

 

zależy tylko od składowych wektora x0. Mając to na uwadze, macierz Jacobiego funkcji 

)( 0xF  wynosi: 
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Macierz (3.42) dla )(
00

ixx =  można obliczyć poprzez rozwiązanie równania stanu (3.28)  

w przedziale czasu od 0 do T z warunkami początkowymi )(
0

ix  oraz 0
)(

0 xx ∆+i  gdzie: 
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jest małym wektorem zaburzeń. Mając to na uwadze, poszczególne elementy macierzy 

Jacobiego możemy wyznaczyć z poniższej zależności: 
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gdzie ),( )(
0

i
j Tx x  oraz ),( 0

)(
0 xx ∆+i

j Tx  są odpowiednimi rozwiązaniami obliczonymi 

numerycznie dla t = T. Podstawiając obliczoną macierz )( 0xF′  oraz zależność 

),()( )(
0

)(
0

ii T xxxF =  do równania (3.38) uzyskujemy kolejną iterację Newtona - Raphsona: 
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Opisany algorytm nadaje się głównie do poszukiwania krótszych orbit okresowych, przy 

czym w przypadku orbit kT – okresowych należy za T podstawić kT we wszystkich 

powyższych równaniach. Ponadto wartości startowe dla zaprezentowanego powyżej 
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algorytmu należy przyjąć na podstawie rezultatów uzyskanych w metodzie bazującej na 

poszukiwaniu orbit pseudookresowych. 

 Przejdziemy teraz do omówienia poszukiwania orbit okresowych dla układów 

autonomicznych. Rozważmy układ dynamiczny opisany w przestrzeni stanu: 
 

                                                       nt
dt

td
Rxxf

x ∈= )),((
)(

                                            (3.46) 

 

W tym przypadku nie można zastosować algorytmu przedstawionego dla układów 

nieautonomicznych, ponieważ nie jest znany okres orbity okresowej oraz macierz wrażliwości 

)( 0xF′  zdefiniowana zależnością (3.42) ma zawsze wartość własną równą 1 (dla x0 leżącego 

na cyklu granicznym), więc macierz )( 0xF1Fm ′−=′ , wykorzystywana w algorytmie 

Newtona-Raphsona, jest osobliwa. Dla układów autonomicznych, gdzie prawa strona (3.46) 

nie zależy w sposób jawny od czasu, równanie (3.30) możemy przepisać w następującej 

postaci: 

                                                   ∫ =+=
t df

tdttt
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W celu znalezienia parametrów orbity okresowej, a mianowicie x0 oraz T, definiujemy 

funkcję: 

                                               ∫ +==
Tdf

dttTT
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000 ))((),(),( xxfxxxF                                    (3.48) 

 

Podobnie jak poprzednio, warunek początkowy, dający rozwiązanie okresowe, spełnia 

następujące równanie: 

                                                                 ),( 00 xFx T=                                                      (3.49) 

 

Przy czym, w wypadku układów autonomicznych, funkcja ),( 0xF T , jest funkcją zarówno x0 

jak i T, ponieważ nie znamy w tym przypadku dokładnego okresu poszukiwanej orbity 

okresowej, a więc musimy teraz wyznaczyć (n + 1) zmiennych },,,,{ 000 21
Txxx

n
K  z powyż-

szego równania. Z uwagi na to, że (3.49) jest układem tylko n równań, musimy przyjąć 

konkretną wartość jednej z (n + 1) niewiadomych. Możemy to zrobić, ponieważ w przypadku 

układu autonomicznych równań różniczkowych, gdy x = p(t) jest rozwiązaniem okresowym 

układu (3.46), to x = p(t+t0) również jest rozwiązaniem okresowym tego układu. Wynika to 

stąd, że prawa strona (3.46) nie zawiera czasu jako argumentu, a więc jeśli ))(()( tt pfp =& , to 
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))(()( 00 tttt +=+ pfp& . Oznacza to, że równanie (3.46) dopuszcza nieskończenie wiele 

rozwiązań okresowych różniących się przesunięciem w czasie, a więc możemy dokonać 

wyboru k – tego warunku początkowego 
00 kpx

k
=  i wyznaczyć pozostałe (n – 1) warunków 

początkowych 
nkk

xxxxx 00000 ,,,,,,
1121
KK

+−
, które należą do trajektorii okresowej w tej samej 

chwili czasu, co 
00 kpx

k
= . Należy przy tym podkreślić, że przyjęta wartość 

0kp  musi 

znajdować się wewnątrz przedziału wartości przyjmowanych przez xk = pk(t) w czasie jednego 

okresu, czyli:  

                                                              
max0min kkk ppp <<                                                    (3.50) 

 

gdzie 
minkp  i 

maxkp  stanowią odpowiednio minimalną i maksymalną wartość rozwiązania 

xk=pk(t) w przedziale o długości okresu. 

 Ustalając wartość 
k

x0 , musimy wyznaczyć dokładnie n niewiadomych, a mianowicie 

nkk
xxxxx 00000 ,,,,,,

1121
KK

+−
 oraz T. W tym celu definiujemy nowy wektor o wymiarze n x 1: 
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df

Tp nkk
xxTxxx ][ 00000 1121

KK
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oraz przekształcamy równanie (3.49) do równoważnej postaci: 
 

                                                      0xFxyFx =−= ),()( 00 T
df

Tp                                            (3.52) 

 

Powyższe równanie jest układem n nieliniowych równań algebraicznych z n niewiadomymi, 

który można rozwiązać przy pomocy algorytmu Newtona – Raphsona:  
 

                               )],([)],()([ )(
0

)()(
0

1)(
0

)()()1( iiiiiii TTk
TpTp

xxxxF1yy −′−−−= −+                     (3.53) 

 

gdzie 1(-k) jest macierzą diagonalną, zawierającą elementy jednostkowe na przekątnej,  

z wyjątkiem zerowego k – tego elementu. Jest to spowodowane tym, że macierz Jacobiego 

Tp

T
T

df

y
xF

xF
∂

∂=′ ),(
),( 0

0  wymaga obliczania pochodnych cząstkowych względem zmiennych 

wektora 
Tp

y , natomiast należy podkreślić, że k – ty element tego wektora jest równy T, a nie 

k
x0 . Wspomnianą macierz definiujemy następująco: 
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 Poszczególne elementy macierzy (3.54) obliczamy, korzystając z zależności (3.43) 

oraz (3.44), natomiast elementy k – tej kolumny możemy wyznaczyć z poniższej zależności: 
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Punkt startowy T

nkkTp
xxTxxx ][ )0(

0
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0
)0()0(
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0
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1121
KK

+−
=y  dla iteracyjnego 

algorytmu Newtona – Raphsona (3.53) należy ustalić na podstawie położenia niestabilnej 

orbity okresowej, wyznaczonego metodą poszukiwania orbit pseudookresowych, co 

zagwarantuje nam zbieżność algorytmu. Ponadto w celu zagwarantowania istnienia 

odwrotności macierzy )],()([ )(
0

)( iiTk xF1 ′−−  z równania (3.53), należy dokonać 

odpowiedniego wyboru k – tej składowej 
k

x0 . Wspomniana macierz będzie nieosobliwa, przy 

spełnieniu poniższego warunku [31]: 
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Okazuje się, że spełnienie warunku (3.56) możemy zagwarantować, poprzez wybór k – tej 

składowej wektora x0 w taki sposób, aby: 
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Ponadto, jeśli przyjmiemy, że: 
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to mamy gwarancję, że zależność (3.56) będzie spełniona. Co więcej, taki wybór sprawia, że 

)(

0

i
kp  będzie spełniać równanie (3.50). 
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Ostateczne rozwiązanie procesu iteracyjnego zawiera poszukiwany punkt orbity okresowej 

oraz dokładną wartość okresu tej orbity. 

 

3.4. Rekonstrukcja atraktora 

 

 W przypadku analizy praktycznych układów dynamicznych bardzo często zdarza się, 

że nie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkich składowych wektora stanu, jednak okazuje się, 

że nie jest to przeszkoda do uzyskania informacji na temat geometrii atraktora. Załóżmy, że 

daną dynamikę opisuje układ autonomicznych równań różniczkowych (3.46), przy czym x(t) 

jest n – wymiarowym wektorem stanu rozpatrywanego układu. Załóżmy ponadto, że 

potrafimy zmierzyć tylko jedną funkcję składową wektora stanu 
 

                                                                ))(()( tWtw x=                                                      (3.59) 

 

W celu rekonstrukcji atraktora w przestrzeni fazowej należy zdefiniować wektor 

współrzędnych z opóźnieniem 
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m tztztzt )](,),(),([)( 21 K=z                                      (3.60) 

 

jako: 
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                                                (3.61) 

 

przy czym τ jest pewnym stałym przedziałem czasu, rzędu czasu charakterystycznego, po 

upływie którego funkcja w(t) ulega zmianie. Dysponując danym wektorem x(t) w określonej 

chwili t0, możemy otrzymać x(t0-kτ) całkując ujemną półtrajektorię równania (3.46) na 

odcinku kτ, a więc wektor x(t0-kτ) jest jednoznacznie określony przez x(t0) i może być 

rozpatrywany jako jego funkcja 

                                                            ))(()( tkt k xLx =− τ                                                  (3.62) 

 

Z powyższego wynika więc, że 
 

                                                      )))((()( tWktw k xL=− τ                                                 (3.63) 
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a zatem możemy uznać wektor z(t) za funkcję x(t)  
 

                                                                    )(xHz =                                                           (3.64) 

 

 W ogólności, jeśli wymiar m jest dostatecznie duży oraz wymiar atraktora 

rozpatrywanego układu jest skończony, to istnieje pewien układ dynamiczny, który opisuje 

ewolucję wektora z(t). Przy doborze wymiaru układu współrzędnych z opóźnieniem punktem 

kluczowym jest wymaganie, aby funkcja H była taka, że jeżeli wektor x ≠ x’ , to 
 

                                                                 )'()( xHxH ≠                                                      (3.65) 

 

co oznacza, że nie może być przecięć trajektorii w n – wymiarowej przestrzeni x, gdy chcemy 

zanurzyć ją w m – wymiarowej przestrzeni o współrzędnych z. Gdyby wymiar m był zbyt 

mały, to mogłoby dojść do sytuacji, w której odwzorowanie x na przestrzeń z dałoby  

w rezultacie krzywe przecinające się, a więc nie moglibyśmy otrzymać układu dynamicznego 

we współrzędnych z, ponieważ w punktach przecięcia dla określonej wartości z mielibyśmy 

dwie możliwe wartości x, a więc nie moglibyśmy wyznaczyć ewolucji układu w przyszłości 

na podstawie określenia z [136]. Okazuje się, że aby nie dochodziło do sytuacji opisanej 

powyżej wystarczy, aby spełniona była poniższa nierówność: 
 

                                                                    12 +≥ nm                                                         (3.66) 
 

natomiast o funkcji H możemy powiedzieć wtedy, że jest zanurzeniem n – wymiarowej 

przestrzeni x w m – wymiarowej przestrzeni z. 

 Bardzo istotnym zagadnieniem jest również wybór odpowiedniego opóźnienia  

τ. Wielkość ta ma istotny wpływ na jakość przeprowadzanej rekonstrukcji atraktora. Jeżeli 

wartość τ jest zbyt mała, prowadzi to do sytuacji, w której koniec danego wektora  

w przestrzeni z leży blisko przekątnej, co prowadzi z kolei do tego, że otrzymujemy zależność 

liniową, która nie jest prawdziwa dla współrzędnych trajektorii rzeczywistego układu 

dynamicznego, a w rezultacie rekonstrukcja staje się bezużyteczna [8]. Wynika to stąd, że 

punkty szeregu czasowego leżą zbyt blisko siebie, aby dostarczyć należytej informacji  

o dynamice rozpatrywanego układu [141]. Należy brać również pod uwagę fakt, że 

powiązania miedzy kolejnymi stanami dynamicznymi danego układu chaotycznego trwają 

przez stosunkowo krótki okres. Wówczas, jeżeli wartość opóźnienia τ jest zbyt duża, to 

współrzędne są tak daleko od siebie, że stają się nieskorelowane. Wynika to stąd, że związki 

przyczynowe pomiędzy współrzędnymi punktów w przestrzeni fazowej ulegają zatarciu [8, 
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141]. Istnieje wiele metod określania optymalnej wielkości opóźnienia τ. Jedna z metod 

oparta jest na analizie funkcji nieznormalizowanego współczynnika autokorelacji, który jak 

sama nazwa wskazuje, jest miarą korelacji pomiędzy elementami rozpatrywanego szeregu. 

Ową funkcję możemy wyznaczyć z poniższej zależności [8, 141]: 
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gdzie: N – liczność badanego szeregu , natomiast xi – wartość i – tej próbki. W przypadku 

układów chaotycznych początkowo wartość funkcji korelacji szybko zmniejsza się wraz ze 

wzrostem τ, co oznacza, że stosunkowo bliskie sobie dane stają się nieskorelowane. W celu 

rekonstrukcji atraktora należy tak dobrać wartość opóźnienia τ, aby spełniona była poniższa 

zależność: 

                                                                )0(
2

1
)( CC ≈τ                                                      (3.68) 

 

 Kolejna metoda doboru właściwego opóźnienia podczas rekonstrukcji atraktora bazuje 

na analizie wykładnika Hursta [8, 141]. W celu wyznaczenia wspomnianego wykładnika 

należy podzielić dane pomiarowe, zawierające N próbek, na przedziały o stałej liczbie 

punktów wynoszącej M. Dla każdego przedziału należy zdefiniować szeregi o następującej 

postaci: 
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Mji xxD                                                   (3.69) 

 

gdzie: Di – skumulowane odchylenie dla M próbek, xj – wartość szeregu w chwili j, natomiast 

Mx oznacza średnią arytmetyczną danych dla M próbek: 
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j
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Następnie należy wyznaczyć różnicę zwaną zakresem szeregu D, którą definiujemy  

w następujący sposób: 

                                                       )min()max( iiD DDZ −=                                               (3.71) 

 

gdzie: max(D) oznacza maksymalną wartość szeregu D, natomiast min(D) oznacza wartość 

minimalną. Uzyskany zakres ZD należy podzielić dla każdego z przedziałów przez odchylenie  
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standardowe S pierwotnych obserwacji: 
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gdzie: x oznacza średnią arytmetyczną danych pomiarowych: 
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 W kolejnym kroku należy wyznaczyć wartość średnią charakterystyczną dla 

wszystkich przedziałów. Przeskalowany w ten sposób zakres rośnie wraz ze wzrostem M. 

Wykładnik Hursta można wyznaczyć z poniższej zależności: 
 

                                                               H
D aMSZ )(/ =                                                     (3.74) 

 

gdzie: ZD/S – przeskalowany zakres , M – liczba obserwacji, a – stała, H – wykładnik Hursta. 

Logarytmując równanie (3.74) otrzymujemy następującą zależność: 
 

                                                )log()log()/log( aHMHSZD +=                                      (3.75) 

 

 Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu log(ZD/S) w funkcji log(M) określa 

wartość wykładnika Hursta [8, 141]. Okazuje się, że w punkcie Mkr, który odpowiada kresowi 

naturalnego okresu układu fizycznego, krzywa log(ZD/S) zmienia nachylenie, co oznacza 

zanik pamięci długookresowej. Liczba M obejmuje w tym punkcie zbyt dużą liczbę danych, 

natomiast badany proces przypomina błądzenie przypadkowe [8]. Wspomniana wartość Mkr 

pozwala na wyznaczenie odpowiedniego opóźnienia τ, niezbędnego do rekonstrukcji 

atraktora: 

                                                                    
m

M kr=τ                                                            (3.76) 

 

gdzie m oznacza wymiar zanurzenia układu. 

 Rekonstrukcja atraktora z wykorzystaniem opóźnień ma stosunkowo duże znaczenie 

praktyczne. Metoda ta umożliwia wyznaczenie odwzorowania dla danych 

eksperymentalnych, które mogą być również zaszumione. W tym celu nie musimy posiadać 

praktycznie żadnej wiedzy o danym procesie fizycznym, który generuje obserwowaną 
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trajektorię. Informację o wymiarze układu możemy uzyskać w wyniku analizy wykładnika 

fraktalnego [136]. Najpierw należy utworzyć wektor współrzędnych z opóźnieniem z  

o odpowiednio dużym wymiarze. Kolejnym krokiem jest zastosowanie odwzorowania 

Poincarégo, w celu uzyskania dużej liczby danych tworzących dyskretną trajektorię zP1, zP2, 

zP3, … z punktów na powierzchni przekroju Poincarégo. Następnie należy znaleźć funkcję FP, 

aby dopasować otrzymane dane do odwzorowania  
 

                                                                )(
1 kk PPP zFz =

+
                                                     (3.77) 

 

Jedną z metod dopasowania danych jest aproksymacja funkcji FP jako funkcji lokalnie 

liniowej [136], co oznacza, że w niewielkim obszarze przestrzeni zP poszukiwaną funkcję 

możemy opisać w następujący sposób: 
 

                                                              bzAz PP +⋅=
+ kk 1

                                                   (3.78) 

 

przy czym współczynniki A oraz b uzyskujemy poprzez dopasowanie z użyciem metody 

najmniejszych kwadratów [130, 132, 136] do wszystkich danych eksperymentalnych 
iPz  oraz 

1+iPz , które leżą w pobliżu 
kPz . Jest to bardzo korzystne podejście, ponieważ wykorzystanie 

wielu par 
iPz  oraz 

1+iPz  prowadzi do eliminacji szumu z danych eksperymentalnych. Pełną 

aproksymację funkcji możemy otrzymać poprzez sklejenie wyników dla wielu małych 

obszarów leżących w interesującej nas części przestrzeni fazowej. W ten sposób otrzymujemy 

dyskretny model układu dynamicznego, bazując tylko na znajomości danych 

eksperymentalnych. 

 Przedstawione powyżej podejście rekonstrukcji atraktora ma wiele zastosowań 

praktycznych, takich jak predykcja ewolucji układu, usuwanie szumu z danych chaotycznych 

[136], wyznaczanie wykładników Lapunowa na podstawie danych eksperymentalnych [8, 10, 

141, 195], poszukiwanie niestabilnych orbit okresowych zanurzonych w dziwnym atraktorze 

[57, 58, 78, 108-110, 116, 117, 119, 129] oraz stabilizacja orbit okresowych w układach 

chaotycznych [2, 3, 22, 25, 29, 37-41, 48, 54-56, 58, 59, 61, 71, 78, 94, 112-114, 117-122, 

124, 129, 135, 139, 140, 146, 184, 196]. 
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4. Sterowanie układów chaotycznych – przegląd literatury 

 

 Zjawiska chaotyczne są powszechnie spotykane w otaczającej nas rzeczywistości. 

Okazuje się, że nawet bardzo proste układy mogą zachowywać się w sposób 

nieprzewidywalny. Natura tych zjawisk jest bardzo tajemnicza, więc nic dziwnego, że układy 

chaotyczne budzą tak szerokie zainteresowanie, a nawet zachwyt wśród naukowców. Jednak 

zamiłowanie ludzi do harmonii sprawia, że obecność drgań chaotycznych w układach 

praktycznych jest niemile widziana, a wręcz czasami niechciana. Okazuje się, że eliminacja 

oscylacji chaotycznych związanych z pracą pewnych układów rzeczywistych prowadzi do 

znacznego wzrostu efektywności tych urządzeń. Jednym z takich przykładów może być laser 

[58]. Kolejnym ważnym przykładem jest stalowniczy piec łukowy, który ze względu na 

chaotyczny charakter drgań występujących w układzie zasilania pieca, bardzo negatywnie 

wpływa na system elektroenergetyczny [21, 26, 36, 63, 81, 82, 86, 89, 105, 137, 159, 169, 

188, 189-192]. Jak dotąd nie udało się wyeliminować zjawisk chaotycznych w tego typu 

układach. W przypadku pewnych urządzeń praktycznych drgania chaotyczne są wręcz 

niedopuszczalne. Dobrym przykładem może być również nierozwiązany dotychczas problem 

kontrolowanej syntezy termojądrowej [136]. Wszystkie te czynniki powodują, że zagadnienie 

sterowania układów chaotycznych, polegające na eliminacji drgań chaotycznych 

występujących w tych układach jest jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących 

dynamiki chaotycznej, obok problemów związanych z przewidywaniem zachowań 

chaotycznych. Problemami sterowania, czy też eliminowania chaosu, zaczęto zajmować się 

już w latach 80-tych ubiegłego stulecia [4, 69, 106]. Z uwagi na fakt, że chaos może pojawiać 

się tylko w układach nieliniowych, proces sterowania jest znacznie utrudniony. Obwody 

nieliniowe nie podlegają ani zasadzie proporcjonalności ani też zasadzie superpozycji, a co za 

tym idzie, nawet niewielkie zmiany wymuszenia mogą powodować dramatyczne  

i nieprzewidywalne efekty [166]. W oparciu o diagram bifurkacyjny, już w fazie 

projektowania, można dobrać tak parametry, aby dany układ zachowywał się w pożądany 

sposób, jednak nie zawsze taka opcja jest możliwa do realizacji, ponieważ bardzo często 

poszczególne parametry mogą być zmieniane tylko w ograniczonym zakresie. 

 Naukowcy stosują bardzo różne podejścia, prowadzące do eliminacji drgań 

chaotycznych w rozpatrywanych przez nich układach. W pracy [75] zaprezentowano ciekawą 

koncepcję polegającą na modyfikacji struktury układu poprzez dodanie dodatkowego 

systemu, który pozwoli na stłumienie niepożądanych oscylacji. Badania zostały 
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przeprowadzone w oparciu o układ Chua’y, do którego dołączono równoległy obwód RLC 

poprzez rezystor sprzęgający. Przy odpowiednio dobranej wartości rezystancji opornika 

możliwe było przekształcenie oscylacji chaotycznych w stabilne drgania okresowe. Z kolei  

w pracy [164] autor zastosował metodę polegającą na zastosowaniu w pętli sprzężenia 

zwrotnego rezonansowych filtrów wycinających dostrojonych na odpowiednie częstotliwości 

w zależności od postaci stabilizowanych orbit okresowych zanurzonych w dziwnym 

atraktorze. Jest to metoda analogowa, którą łatwo zaimplementować w układach 

praktycznych, jednak zastosowanie takiego rozwiązania prowadzi do modyfikacji wyższych 

harmonicznych stabilizowanej orbity okresowej. 

 Kolejną możliwością jest sterowanie układów chaotycznych bez sprzężenia 

zwrotnego. W pracy [23] dołączano do układu wymuszenie sinusoidalne o stosunkowo małej 

amplitudzie i odpowiednio dobranej częstotliwości, co prowadziło do stłumienia drgań 

chaotycznych. Autor pracy [69] zastosował z kolei rozwiązanie, polegające na dodaniu 

nieokresowego sygnału sterującego, pozwalającego na śledzenie przez układ zadanej 

trajektorii. Wadą takich rozwiązań jest brak odporności na zmiany parametrów układu oraz na 

zakłócenia. 

 Znacznie lepsze rezultaty można uzyskać w przypadku zastosowania metod 

sterowania ze sprzężeniem zwrotnym. W pracy [2] przedstawiono metody stabilizacji 

bifurkacji podwojenia okresu w układach dyskretnych. Autorzy zastosowali sterowanie, 

pozwalające na kontrolowanie amplitudy drgań podwojenia okresu oraz eliminację bifurkacji 

podwojenia okresu, prowadzących do oscylacji chaotycznych w układzie Henona. Analizie 

zastały poddane zarówno metody ze sprzężeniem liniowym, jak i nieliniowym. W wyniku 

zastosowania tej metody możliwa jest eliminacja drgań chaotycznych w rozpatrywanym 

zakresie zmian parametru bifurkacyjnego. Z kolei w pracy [3] zaprezentowano metody 

stabilizacji orbit okresowych, polegające na zastosowaniu sterowania optymalnego. Autorzy 

zastosowali algorytmy oparte na metodach gradientowych oraz optymalizację z wykorzy-

staniem roju cząstek. Stabilizacji podlegał układ Duffinga. Wadą takiego podejścia jest 

sterowanie typu off-line. W pracy [7] rozpatrywano dwu-komórkową przetwornicę prądu 

stałego. W zależności od doboru parametrów układu oraz od sposobu sterowania  

z wykorzystaniem modulacji szerokości impulsów w rozpatrywanym układzie obserwowane 

były złożone zjawiska charakterystyczne dla układów nieliniowych, jak drgania okresowe, 

wielo-okresowe, bifurkacje oraz drgania chaotyczne. Autorzy zastosowali koncepcję 

sterowania opartą na metodzie punktu stałego, gdzie w wyniku sterowania następuje 

przesunięcie wartości własnych macierzy Jacobiego tak, by leżały one wewnątrz okręgu 
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jednostkowego, natomiast sam punkt stały nie zmienia swego położenia. Takie sterowanie 

okazało się również efektywne w obecności szumów w układzie. Autorzy pracy [22] 

przedstawili koncepcję stabilizacji orbit okresowych, polegającą na zastosowaniu sterowania 

rozmytego wokół punktu stałego na przekroju Poincarégo. Rozpatrywano układy ciągłe oraz 

dyskretne. Zastosowane podejście pozwala na eliminację drgań chaotycznych w układzie, bez 

znajomości jego modelu matematycznego. Jedyną informacją potrzebną do wyznaczenia 

sterowania jest położenie punktu stałego na przekroju Poincarégo. Z kolei w pracy [92] 

zastosowano metody identyfikacji obiektów oparte o logikę rozmytą oraz sterowanie ślizgowe 

w celu stabilizacji orbit okresowych. W tym przypadku również można wyznaczyć 

sterowanie bez znajomości równań opisujących dynamikę danego obiektu. Autorzy pracy 

[152] zaprezentowali stabilizację niestabilnych punktów stałych w układach dyskretnych  

z użyciem metody sterowania bazującej na minimalizacji entropii rozpatrywanego układu. 

Metody sterowania układów dyskretnych, oparte na zastosowaniu liniowego sprzężenia 

zwrotnego oraz teorii stabilności, przedstawiono w pracy [183]. Ponadto autorzy zastosowali 

metodę sterowania bez sprzężenia zwrotnego, opartą na koncepcji minimum energii, która 

pozwala na stabilizację orbit o dużym okresie drgań. Z kolei w pracy [199] przedstawiono 

rezultaty stabilizacji drgań okresowych oraz synchronizacji hiperchaotycznych układów 

Chena. Korzystając z kryteriów stabilności Lapunowa, autor opracował metody sterowania  

z liniowym sprzężeniem zwrotnym, pozwalające na stabilizację niestabilnych punktów 

stałych oraz orbit okresowych rozpatrywanego układu. Ponadto zaprezentowano metody 

synchronizacji układów Chena z zastosowaniem metod sterowania z nieliniowym 

sprzężeniem zwrotnym, wyznaczonych w oparciu o teorię stabilności globalnej. Okazuje się, 

że takie podejście umożliwia pełną synchronizację oraz antysynchronizację identycznych 

układów generujących drgania chaotyczne. 

 W 1992 r. Pyragas przedstawił metodę stabilizacji niestabilnych orbit okresowych, 

która odbiła się szerokim echem, polegającą na zastosowaniu sprzężenia zwrotnego  

z opóźnieniem proporcjonalnym do okresu stabilizowanej orbity okresowej [146]. Takie 

sterowanie jest odporne na szumy obecne w układzie oraz może być bardzo łatwo 

zrealizowane w postaci analogowej. W pracy [25] zastosowano metodę Pyragasa w celu 

stabilizacji orbity okresowej w pobliżu subkrytycznej bifurkacji Hopfa. Z kolei w pracy [49] 

wykorzystano tę metodę w celu stabilizacji pracy serca, którego dynamikę zamodelowano  

z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania van der Pola. Autorzy pracy [50] zastosowali 

metodę Pyragasa w celu stabilizacji orbit okresowych w układzie sprzężonych oscylatorów 

Hopfa w pobliżu subkrytycznej oraz superkrytycznej bifurkacji Hopfa. Zmodyfikowana 
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metoda Pyragasa, polegająca na koncepcji sterowania z podwójnie opóźnionym sygnałem  

w pętli sprzężenia zwrotnego [96], została wykorzystana w celu stabilizacji niestabilnych 

punktów stałych układu Lorenza. Z kolei w pracy [140] modyfikacja tej metody, polegająca 

na zastosowaniu rozszerzonego sprzężenia zwrotnego z wieloma opóźnieniami, pozwoliła na 

stabilizację długich orbit okresowych w przeciwieństwie do standardowej wersji sterowania. 

Autorzy pracy [147] przedstawili modyfikację sterowania opartego na sprzężeniu zwrotnym  

z opóźnieniem, poprzez zastosowanie adaptacyjnego algorytmu płynnej zmiany opóźnienia. 

Dzięki takiemu podejściu możliwa jest stabilizacja orbit okresowych o nieznanym okresie 

drgań. Ponadto sterowanie jest odporne na zmianę parametrów układu, jednak implementacja 

praktyczna nie jest już tak prosta, jak w przypadku pierwotnej wersji algorytmu Pyragasa. 

Zastosowanie sterowania ślizgowego oraz sprzężenia zwrotnego z opóźnieniem pozwoliło na 

stabilizację niestabilnych punktów stałych oraz orbit okresowych w układach ciągłych  

z opóźnieniami [180]. Autorzy pracy [196] zastosowali metodę Pyragasa do stabilizacji pracy 

rzeczywistego mikroskopu sił atomowych. Okazuje się, że stosując sterowanie z odpowiednio 

dobranym czasem opóźnienia, można wyeliminować chaotyczne zakłócenia pogarszające 

jakość uzyskiwanych obrazów. Zaletą takiego rozwiązania jest poprawa pracy urządzenia, 

łatwa implementacja oraz, co bardzo istotne, brak wpływu sterowania na jakość otrzymanych 

pomiarów, ponieważ jest to metoda nieinwazyjna. 

 Kolejną bardzo ważną koncepcją sterowania układów chaotycznych okazała się 

metoda OGY [135] zaprezentowana w 1990 r. przez Otta, Grebogi’ego i Yorke’a. Metoda ta 

polega na niewielkich zmian jednego z parametrów układu chaotycznego w celu stabilizacji 

niestabilnej orbity okresowej należącej do dziwnego atraktora. Realizacja praktyczna nie 

wymaga zmiany struktury układu. Metoda OGY polega na takiej zmianie parametru 

sterującego, aby w kolejnej iteracji odwzorowania trajektoria trafiła w lokalną stabilną 

podrozmaitość punktu stałego. W przypadku sterowania układów ciągłych oraz stabilizacji 

niestabilnej orbity okresowej sterowanie polega na stabilizacji punktu stałego na przekroju 

Poincarégo. Jest to metoda niezwykle obiecująca. Ponadto koszt energetyczny takiego 

sterowania jest niewielki, co wynika z faktu niewielkich zmian parametru układu, 

niezbędnych do ustabilizowania interesującej nas orbity okresowej, co może mieć znaczenie 

w przypadku sterowania układów praktycznych. Metodę tą można również zastosować  

w przypadku, gdy nie znamy opisu matematycznego obiektu sterowania oraz, gdy 

dysponujemy jedną zmienną stanu rozpatrywanego układu chaotycznego, stosując metodę 

rekonstrukcji atraktora metodą opóźnień czasowych [61]. Paula i Savi zaproponowali 

wielopunktową wersję metody OGY [139] przy zmianie wielu parametrów układu. W pracy 
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rozpatrywano układ nieliniowego wahadła działającego w stanie chaotycznym. W celu 

stabilizacji wybranych orbit okresowych dokonywano niewielkich zmian dwóch parametrów 

rozpatrywanego układu. Takie podejście pozwala na bardziej efektywne sterowanie niż  

w przypadku zmiany tylko jednego parametru, ponadto cel sterowania uzyskiwany jest przy 

mniejszych zmianach parametrów. Z kolei Dressler i Nitsche [48] zaproponowali metodę 

bazującą na metodzie OGY z wykorzystaniem metody opóźnień w celu otrzymania informacji 

potrzebnych do wyznaczenia sterowania. W tym przypadku uzależniono linearyzację 

odwzorowania Poincarégo nie tylko od aktualnej wartości parametru sterującego, ale również 

od wartości poprzedniej. Hunt zaproponował w 1991 r. analogową metodę stabilizacji 

niestabilnych orbit okresowych [71], będącą modyfikacją metody OGY. Przeanalizował on 

możliwość stabilizacji pracy eksperymentalnego układu z diodowym rezonatorem. Dzięki 

takiemu podejściu możliwa była również stabilizacja oscylacji wielookresowych o sto-

sunkowo dużym okresie drgań. Autorzy pracy [94] zastosowali wielopunktowe sterowanie, 

oparte na metodzie pozwalającej na stabilizację wybranych orbit okresowych, poprzez 

niewielkie zmiany wielu parametrów układu, bazując na kryteriach stabilności 

zlinearyzowanego odwzorowania Poincarégo. W wyniku takiego podejścia możliwa była 

stabilizacja układów wysokiego rzędu, przy bardzo niewielkiej zmianie wybranych 

parametrów. Dąbrowski, Galias i Ogorzałek przeprowadzili stabilizację wybranych orbit 

okresowych zanurzonych w dziwnym atraktorze rzeczywistego układu Chua’y [37-41]. 

Autorzy zastosowali metodę OGY. Wszystkie dane potrzebne do ustabilizowania wybranej 

orbity okresowej uzyskano na podstawie przeprowadzonych eksperymentów z wyko-

rzystaniem realnego układu, bez znajomości równań opisujących układ Chua’y. Ogorzałek, 

Galias i Dąbrowski zaproponowali ciekawą i bardzo efektywną nową implementację 

sterowania, układu chaotycznego fizycznie zrealizowanego, w oparciu o algorytm OGY oraz 

metodę Hunta [113]. W pracy [122] Ogorzałek zaprezentował eksperymentalny układ 

stabilizacji orbit okresowych z wykorzystaniem sterowania bazującego na metodzie OGY 

oraz zmodyfikowanej metodzie Hunta, bez zewnętrznego sygnału synchronizującego. Z kolei 

w pracy [54] zaproponowano zmodyfikowany algorytm Hunta w celu eliminacji chaosu  

w zrealizowanym fizycznie układzie Chua’y oraz generatorze Colpittsa.  

 W 1995 r. Galias przedstawił metodę minimum odległości [58, 59], polegającą na 

stabilizacji niestabilnej orbity okresowej, należącej do dziwnego atraktora. Metoda ta jest 

niezwykle efektywna oraz jest pozbawiona wad metody OGY. W przypadku układów 

ciągłych, sterowanie polega na niewielkich zmianach wartości jednego z parametrów  

w każdej iteracji odwzorowania Poincarégo w taki sposób, aby zminimalizować odległość 
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trajektorii od wybranej orbity okresowej. Ponadto Galias i Ogorzałek przedstawili koncepcję 

sterowania dwupołożeniowego [56], opartego o metodę OGY oraz metodę minimum 

odległości. Jest to metoda bardzo efektywna oraz znacznie łatwiejsza w implementacji 

praktycznej, ponieważ parametr sterujący może przyjmować tylko jedną z dwóch dostępnych 

wartości. Rezultaty uzyskane przez Galiasa i Ogorzałka były inspiracją dla autora rozprawy 

do opracowania nowych multipunktowych metod stabilizacji niestabilnych orbit okresowych 

należących do dziwnego atraktora, polegających na niewielkich zmianach wielu parametrów 

układu w każdej chwili próbkowania. Takie podejście pozwala na stabilizację złożonych 

układów chaotycznych w obecności zakłóceń i szumów. 

 W ciągu kilkunastu ostatnich lat można było zaobserwować ogromny wzrost 

zainteresowania ośrodków badawczych rachunkiem różniczkowo-całkowym ułamkowego 

rzędu [134]. Jest to spowodowane możliwościami, jakie otwiera przed nami ten rachunek.  

Z wykorzystaniem pochodnej ułamkowego rzędu można tworzyć zupełnie nowe, nieosiągalne 

wcześniej algorytmy sterowania w układach ze sprzężeniem zwrotnym. Ponadto rachunek ten 

otwiera niespotykane dotychczas możliwości w dziedzinie identyfikacji układów 

dynamicznych. Również w obszarze nauki związanym z dynamiką chaotyczną można 

zaobserwować znaczny wzrost publikacji dotyczących układów ułamkowego rzędu. W pracy 

[107] zaprezentowano metodę synchronizacji układów chaotycznych ułamkowego rzędu  

z zastosowaniem liniowego sterowania opartego na kryteriach stabilności liniowych układów 

dynamicznych niecałkowitego rzędu. Z kolei autorzy pracy [148] również wykorzystali te 

kryteria do syntezy liniowego sprzężenia zwrotnego w celu stabilizacji krótkich niestabilnych 

orbit okresowych chaotycznego układu van der Pola oraz Duffinga. Podobne metody zostały 

wykorzystane w pracy [184], w celu stabilizacji punktów stałych sprzężonych układów 

chaotycznych ułamkowego rzędu. W pracy [151] przedstawiono koncepcję sterowania dla 

układów dyskretnych oraz ciągłych, polegającą na zastosowaniu sprzężenia zwrotnego 

ułamkowego rzędu z opóźnieniem. Jest to w pewnym sensie modyfikacja metody Pyragasa,  

w której sygnał sterujący zastąpiono jego pochodną ułamkowego rzędu. Autorzy rozpatrywali 

stabilizację punktu stałego dla układów dyskretnych oraz stabilizację orbit okresowych dla 

układów ciągłych. W pracy [185] w oparciu o teorię przekształcenia Laplace’a zostało 

wyznaczone nieliniowe sterowanie, będące odpowiednią kombinacją zmiennych stanu, w celu 

synchronizacji rozpatrywanych układów Chena ułamkowego rzędu. 

 Ponadto dodatkowe informacje o metodach sterowania układów chaotycznych są 

przedstawione w pracach [52, 76, 117-122, 124, 129, 181]. 
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5. Multipunktowe algorytmy stabilizacji orbit okres owych 

 

 Początkowo zostaną przedstawione metody stabilizacji orbit okresowych, które 

zainspirowały autora do opracowania nowych multipunktowych metod sterowania układów 

chaotycznych. W celu lepszego wyjaśnienia rozważanych metod nasze rozważania zostaną 

ograniczone do układów autonomicznych 3-go rzędu, przy czym należy pamiętać, że ciągłe 

układy autonomiczne niższego rzędu nie mogą znajdować się w stanie chaotycznym. 

Rozważane sterowanie polega na stabilizacji dowolnie wybranej niestabilnej orbity okresowej 

zanurzonej w dziwnym atraktorze trajektorii fazowych rozpatrywanego układu chaotycznego. 

Wartym podkreślenia jest fakt istnienia nieskończenie wielu orbit okresowych w danym 

chaotycznym atraktorze. Prezentowane metody polegają na zmianie jednego parametru 

układu. 

 Rozważmy autonomiczny układ dynamiczny, opisany układem równań 

różniczkowych zwyczajnych 3 - go rzędu, który zależy od jednego parametru p: 
 

                                                            )),((
)(

pt
dt

td
xF

x =                                                      (5.1) 

 

gdzie F jest ciągłym polem wektorowym. Załóżmy, że dla wartości parametru p = p0 orbita 

okresowa γ należy do dziwnego atraktora. Załóżmy również, że przy niewielkiej 

dopuszczalnej zmianie parametru p atraktor oraz niestabilna orbita okresowa nie znikają. 

Wybierzmy hiperpłaszczyznę ∑, która przecina transwersalnie [58] orbitę okresową γ  

w punkcie xP. Przez P oznaczmy odwzorowanie Poincarégo, zdefiniowane w pewnym 

otoczeniu punktu FPx , przy czym odwzorowanie to zależy od parametru p:  

 

                                              22 ),(),(: RxPxRRP PP ∈→∋× pp                                       (5.2) 

 

Zakładamy, że dopuszczalna zmiana parametru wynosi 
maxp∆  to znaczy, że 

 

                                                      
maxmax 00 pp ppp ∆+≤≤∆−                                                (5.3) 

 

Niech FPx  będzie punktem stałym odwzorowania Poincarégo P dla wartości parametru p = p0 

 

                                                              FF p PP xxP =),( 0                                                       (5.4) 

 

Aproksymacja pierwszego rzędu odwzorowania Poincarégo w otoczeniu punktu (FPx , p0) ma 



 50 

następującą postać: 

                                   )()(),(),( 00 pppp FF −⋅+−⋅+≈ gxxJxPxP PPPPP                          (5.5) 

 

gdzie JP jest macierzą Jacobiego odwzorowania Poincarégo w punkcie (FPx , p0), natomiast  

),( 0p
p FPx
P

g
∂
∂=  jest pochodną odwzorowania Poincarégo względem parametru p. 

 W przypadku układów 3 - go rzędu punkt stały na przekroju Poincarégo posiada jedną 

stabilną (λs) oraz jedną niestabilną wartość własną (λu), co wynika z założenia, że punkt stały 

należy do dziwnego atraktora. Gdyby obydwie wartości własne leżały wewnątrz okręgu 

jednostkowego, to punkt stały byłby stabilny, więc nie byłby częścią atraktora chaotycznego. 

Z kolei w przypadku przeciwnym, gdy obydwie wartości własne leżałyby na zewnątrz okręgu 

jednostkowego, to punkt stały odpychałby trajektorie we wszystkich kierunkach, więc 

również nie należałby do dziwnego atraktora [58]. Przez es, eu oznaczmy stabilny i niestabilny 

wektor własny macierzy JP, natomiast λs, λu są odpowiadającymi im wartościami własnymi. 

Z kolei przez fs, fu oznaczmy kontrawariantne wektory macierzy JP, które definiujemy  

w następujący sposób: 
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 Stabilizacja wybranej niestabilnej orbity okresowej γ układu ciągłego (5.1) polega na 

stabilizacji punktu stałego FPx  na przekroju Poincarégo. W najprostszej konfiguracji zmiana 

parametru p jest dokonywana przy każdym przecięciu trajektorii z wybraną hiperpłaszczyzną 

odwzorowania Poincarégo, raz w ciągu okresu stabilizowanej orbity. Prezentowana koncepcja 

sterowania układów chaotycznych polega na zastosowaniu liniowego sprzężenia zwrotnego  

p = p(xP), co prowadzi do przekształcenia odwzorowania P w funkcję jednej zmiennej [58]: 
 

                                                          ))(,()( PPP xxPxP p=                                                   (5.7) 

 

dla której FPx  jest stabilnym punktem stałym rozpatrywanego odwzorowania. 

 Koncepcja stabilizacji niestabilnej orbity okresowej zanurzonej w dziwnym atraktorze 

poprzez niewielkie zmiany jednego z parametrów układu, jak wspomniano w poprzednim 

rozdziale, została po raz pierwszy zaprezentowana w 1990 r. przez Otta, Grebogi’ego  

i Yorke’a [135]. W celu stabilizacji punktu stałego na przekroju Poincarégo obserwowana jest 

trajektoria układu. Zmiana parametru p jest możliwa dopiero po wykryciu przecięcia 
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trajektorii z hiperpłaszczyzną ∑ w przypadku, gdy trajektoria przejdzie blisko 

stabilizowanego punktu FPx , a więc: 

                                                              max),( dd F <PP xx                                                     (5.8) 

 

gdzie dmax jest małą liczbą rzeczywistą taką, aby spełnione było założenie o linearyzacji 

odwzorowania (5.5), jednak dzięki ergodyczności nie sterowanego atraktora, trajektoria  

w pewnym momencie musi znaleźć się dostatecznie blisko interesującej nas orbity okresowej. 

Parametr p w metodzie OGY zmieniany jest w taki sposób, aby w następnej iteracji 

odwzorowania Poincarégo trajektoria wypadła w przybliżeniu na lokalnej stabilnej 

podrozmaitości punktu FPx  [135, 136]. Wektor es jest styczny do tej podrozmaitości, więc na 

tej podstawie można sformułować następujący warunek: 
 

                                                         0)),(( =− F

T
u p PP xxPf                                                 (5.9) 

 

Na bazie powyższego warunku, korzystając z liniowej aproksymacji odwzorowania 

Poincarégo (5.5), można wyprowadzić wzór na zmianę parametru sterującego, zgodnie z ideą 

metody OGY:  

                                                      )(0 F

T
uT

u

upp PP xxf
gf

−−= λ
                                          (5.10) 

 

Hiperpłaszczyzna ∑ musi być usytuowana w przestrzeni fazowej w taki sposób, aby 0≠gf T
u , 

a więc kierunki wektorów es i g nie mogą się pokrywać [58]. W praktyce w kolejnych 

iteracjach odwzorowania trajektoria powinna pozostać w pobliżu FPx , co pozwala na 

kontynuowanie procedury sterowania, a w konsekwencji ustabilizowanie interesującej nas 

orbity okresowej. 

 Dressler i Nitsche w 1992 r. zaproponowali ciekawą modyfikację metody OGY [48]. 

Dokonując rekonstrukcji atraktora z wykorzystaniem zmiennych z opóźnieniem [8, 136] 

dostrzegli, że odwzorowanie Poincarégo zależy zarówno od aktualnej wartości parametru pi, 

jak i od wartości poprzedniej pi-1: 

                                                          ),,( 11 iiii pp −+ = PP xPx                                                 (5.11) 

 

Przy takim podejściu liniowa aproksymacja odwzorowania Poincarégo w otoczeniu punktu 

( FPx , p0, p0) może być przedstawiona w następującej postaci: 

              )()()(),,(),,( 001001 pppppppp iiFFii −⋅+−⋅+−⋅+≈ −− uvxxJxPxP PPPPP      (5.12) 
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gdzie JP jest macierzą Jacobiego odwzorowania Poincarégo w punkcie (FPx , p0, p0), 

),,( 00
1

pp
p F

i
Px

P
v

−∂
∂=  jest pochodną (5.2) względem parametru p w poprzedniej iteracji 

odwzorowania P, natomiast ),,( 00 pp
p F

i
Px

P
u

∂
∂=  jest pochodną (5.2) względem parametru  

p w aktualnej iteracji odwzorowania P. Autorzy pracy [48] wyprowadzili wzór na zmianę 

parametru sterującego wykorzystując poniższy warunek:  
 

                                                            0)( 1 =−− Fi

T
u PP xxf                                                  (5.13) 

 

oraz zależność (5.12) opisującą linearyzację odwzorowania P w otoczeniu punktu FPx : 
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W praktyce okazuje się, że wzór (5.14) na wyznaczenie aktualnej wartości parametru 

sterującego może prowadzić do niestabilności układu chaotycznego, podlegającego 

stabilizacji. Autorzy pracy [48] w celu ominięcia tej niedogodności przedstawili bardziej 

złożony wzór, który ma znacznie lepsze właściwości pod względem stabilności niż (5.14): 
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Wzór (5.15) na zmianę parametru sterującego, pozwalającą na stabilizację wybranej 

niestabilnej orbity okresowej wyprowadzono w taki sposób, aby układ chaotyczny 

stabilizował się w dwóch krokach. 

 W przypadku opisanych metod zmiana parametru sterującego dokonywana jest raz  

w ciągu okresu stabilizowanej orbity. Jest to dość duża niedogodność z praktycznego punktu 

widzenia, ponieważ w zależności od długości okresu rozpatrywanej orbity układ nie jest 

kontrolowany przez stosunkowo długi czas. W przypadku idealnym, przy braku zakłóceń  

w układzie, nie stanowi to problemu (szczególnie przy stabilizacji krótkich orbit 

okresowych). Okazuje się, że podczas stabilizacji rzeczywistych układów w obecności 

zakłóceń i szumów, sterowanie jednopunktowe może okazać się niemożliwe do realizacji.  

W celu ominięcia tej niedogodności stosowane są metody wielopunktowe, w których 

odwzorowanie Poincarégo rozkładane jest na n uogólnionych odwzorowań, natomiast 

parametr sterujący zmieniany jest n razy w ciągu okresu stabilizowanej orbity. Niestety 
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wielopunktowa wersja metody OGY [135] może okazać się nieefektywna w pewnych 

przypadkach [58]. Wynika to stąd, że w celu poprawnego działania metody OGY każda  

z macierzy JPi uogólnionego odwzorowania Poincarégo musi posiadać stabilną i niestabilną 

wartość własną. Jest to zagwarantowane w metodzie jednopunktowej, natomiast przy 

zastosowaniu metody wielopunktowej może wystąpić sytuacja, w której niektóre macierze 

Jacobiego JPi nie będą posiadały stabilnej oraz niestabilnej wartości własnej, co może 

uniemożliwi ć stabilizację danej orbity okresowej.  

 Opisanych powyżej wad pozbawiona jest niezwykle interesująca metoda minimum 

odległości opracowana przez Galiasa w 1995 r. [58, 59]. W metodzie tej nie jest wymagany 

rozkład macierzy JPi na kierunki stabilny i niestabilny, a wiec nie ma problemów  

z implementacją algorytmów wielopunktowych, w celu stabilizacji wybranej niestabilnej 

orbity okresowej należącej do dziwnego atraktora. Metoda minimum odległości polega na 

niewielkich zmianach jednego z parametrów układu w taki sposób, aby zminimalizować 

odległość trajektorii fazowej od wybranej orbity okresowej w każdej iteracji odwzorowania 

Poincarégo. W przypadku metody jednopunktowej, dla układu ciągłego (5.1), parametr 

sterujący p zmieniany jest raz w ciągu okresu wybranej orbity w taki sposób, aby 

zminimalizować odległość punktu przecięcia trajektorii xP od punktu stałego FPx  na 

przekroju Poincarégo: 
 

                                                         min)),,(( =Fpd PP xxP                                               (5.16) 

 

Wykorzystując zależność na liniową aproksymację odwzorowania P (5.5) w otoczeniu punktu 

( FPx , p0) oraz warunek (5.16) Galias wyprowadził wzór na wartość parametru sterującego  

w metodzie minimum odległości: 
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Jg −−=                                              (5.17) 

 

przy czym ggg T=2
. 

 Zaletą prezentowanych metod jest możliwość przeprowadzenia sterowania bez 

znajomości opisu matematycznego obiektu sterowania. Wszystkie zmienne potrzebne do 

obliczenia parametru sterującego można wyznaczyć na podstawie ciągu próbek 

wygenerowanych w czasie eksperymentów [58, 59, 135]. 
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5.1. Multipunktowa metoda minimum odległości dla układów całkowitego rzędu 

 

 Zaprezentowane na początku rozdziału metody stabilizacji niestabilnych orbit 

okresowych w wersji jednopunktowej są trudne do realizacji w rzeczywistych układach. Jest 

to spowodowane tym, że parametr układu jest zmieniany tylko raz w ciągu okresu orbity 

podlegającej stabilizacji. Prezentowane w pracach [58, 59, 135] algorytmy wielopunktowe 

również mogą być zawodne, zwłaszcza w przypadku sterowania złożonych układów 

chaotycznych [55, 58] w obecności zakłóceń i szumów. Kolejnym ograniczeniem 

omawianych metod jest zmiana tylko jednego parametru sterującego. Algorytmy takie można 

stosować do stabilizacji układów chaotycznych wyższych rzędów w przypadku, gdy punkt 

stały na przekroju Poincarégo, odpowiadający danej orbicie okresowej, posiada tylko jedną 

niestabilną wartość własną [135]. W przypadku większej liczby niestabilnych wartości 

własnych, konieczna jest zmiana więcej, niż jednego parametru w celu ustabilizowania danej 

orbity zanurzonej w dziwnym atraktorze.  

 Z tych powodów autor rozprawy opracował nowe algorytmy multipunktowe, bazując 

na metodzie minimum odległości opracowanej przez Galiasa [59]. W przypadku metod 

wielopunktowych, parametr układu jest zmieniany kilka, bądź kilkanaście razy w ciągu 

okresu wybranej orbity okresowej, w zależności od liczby hiperpłaszczyzn uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo. Z kolei, w przypadku rozważanej metody multipunktowej 

możliwa jest zmiana wielu parametrów sterujących kilka, czy też kilkadziesiąt tysięcy razy  

w ciągu okresu stabilizowanej orbity. Takie podejścia pozwala na sterowanie złożonych 

układów chaotycznych w obecności zakłóceń i szumów.  

 Rozważmy autonomiczny układ dynamiczny, opisany układem równań różniczko-

wych zwyczajnych n - tego rzędu, który zależy od wielu parametrów p: 
 

                                                             )),((
)(

pxF
x

t
dt

td =                                                    (5.18) 

 

gdzie F jest ciągłym polem wektorowym, nRx∈ , kRp ∈ , przy czym )1( −≤ nk . Załóżmy, 

że dla wartości parametrów p=p0 orbita okresowa γ należy do dziwnego atraktora. Zakładamy 

ponadto, że niewielka dopuszczalna zmiana parametrów 
maxp∆ :  

 

                                                        
maxmax 00 pp ∆pp∆p +≤≤−                                             (5.19) 

 

nie prowadzi do zaniku atraktora oraz wybranej orbity okresowej.  
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 W przypadku metody multipunktowej, nie ustalamy na stałe położenia hiper- 

płaszczyzn ∑i uogólnionego odwzorowania Poincarégo, tylko w każdej chwili próbkowania 

dynamicznie określamy odwzorowanie, które punktom z jednej hiperpłaszczyzny 

przyporządkowuje punkty z innej płaszczyzny. Zagadnienie sterowania polega więc na takim 

usytuowaniu hiperpłaszczyzny ∑i, aby trajektoria fazowa układu chaotycznego przecinała ją 

transwersalnie w punkcie xPi w konkretnej chwili próbkowania. Przez Pi oznaczmy 

uogólnione odwzorowanie Poincarégo, zdefiniowane w pewnym otoczeniu punktu 
iFPx , przy 

czym odwzorowanie to jest zależne od k parametrów: 
 

                                         )1()1( ),(),(: −− ∈→∋× nkn
i RpxPpxRRP PP                                (5.20) 

 

Niech 
iFPx  będzie punktem stałym odwzorowania (5.20) dla wartości parametrów p = p0: 

 

                                                            10),( += iFiFi PP xpxP                                                  (5.21) 

 

Liniowa aproksymacja uogólnionego odwzorowania Pi w otoczeniu punktu (
iFPx , p0) może 

być przedstawiona w następującej postaci: 
 

                                )()(),(),( 00 ppGxxJpxPpxP PPPPP −⋅+−⋅+≈ iiFiiFii                      (5.22) 

 

gdzie  )1( −∈ nRxP ,   kRp ∈ ,   )1()1( −×−∈ nn
i RJP ,   kn

i
×−∈ )1(RG . 

Analogicznie do przypadku jednopunktowego ),( 0px
x
P

J P
P

P iF
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i ∂
∂=  jest macierzą Jacobiego 

uogólnionego odwzorowania Poincarégo w punkcie (
iFPx ,p0), natomiast ),( 0px

p
P

G P iF
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jest macierzą pochodnych cząstkowych tego odwzorowania względem zbioru parametrów p.  

 Zgodnie z ideą metody minimum odległości poszukujemy takiej wartości parametrów 

T
kppp ][ 21 K=p , aby zminimalizować odległość trajektorii od punktu stałego  

w każdej iteracji uogólnionego odwzorowania Poincarégo: 
 

                                                       min)),,((
1

=+iFid PP xpxP                                              (5.23) 

 

a więc korzystając z linearyzacji (5.22) oraz z definicji pseudoinwersji macierzy [130, 132] 

wartość p dla której: 

                                                  )()( 0ppGxxJ PPP −⋅+−⋅ iiFi                                          (5.24) 
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osiąga wartość minimalną, wynosi: 
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T
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gdzie )1(, −∈ n
Fi Rxx PP ,   kRpp ∈0, ,   )1()1( −×−∈ nn

i RJP ,   kn
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×−∈ )1(RG .  

Zakładamy oczywiście, że rząd macierzy Gi wynosi k. 

 W przypadku, gdy mamy do dyspozycji (n – 1) parametrów, które biorą udział  

w procesie sterowania, czyli k  =  (n - 1), wzór (5.25) można uprościć do postaci:  
 

                                                      )(1
Fiii PPp0 xxJGpp −−= −                                             (5.26) 

 

przy czym modyfikacja (n - 1) parametrów według (5.26), przy braku obecności zakłóceń  

i szumów w układzie, powoduje, że odległość trajektorii od punktu stałego na przekroju 

Poincarégo, w kolejnej iteracji uogólnionego odwzorowania, maleje do zera. Możliwa jest 

również modyfikacja wzoru (5.25) z wykorzystaniem pseudoinwersji macierzy Gi, która 

pozwala na eliminacje drgań chaotycznych w układzie przy zmianie k > (n - 1) parametrów. 

Jednak takie postępowanie powoduje, że konieczna modyfikacja poszczególnych parametrów, 

niezbędna do ustabilizowania wybranej orbity okresowej, ulega znacznemu zmniejszeniu, co 

negatywnie wpływa na proces stabilizacji w obecności zakłóceń i szumów w rozpatrywanym 

układzie chaotycznym. 

 W rozpatrywanej metodzie multipunktowej, w przypadku stabilizacji niestabilnych 

orbit okresowych zanurzonych w dziwnym atraktorze, nie czekamy z rozpoczęciem 

sterowania do momentu wykrycia przecięcia trajektorii z wybraną hiperpłaszczyzną 

odwzorowania Poincarégo, tylko w każdej chwili próbkowania dokonujemy stosownej 

zmiany parametrów zgodnie z (5.25) w przypadku, gdy odległość trajektorii od punktu 

stałego 
iFPx  na przekroju Poincarégo jest mniejsza od założonej wartości dmax. Natomiast, 

gdy odległość owa jest większa: 

                                                             max),( dd
iF >PP xx                                                   (5.27) 

 

wtedy ustawiamy wartość parametrów na wartość nominalną p0 i czekamy ze zmianą 

parametrów do momentu, gdy trajektoria ponownie przejdzie blisko jednego z punktów 

stałych na hiperpłaszczyźnie ∑i,, umiejscowionej w dowolnym obszarze przestrzeni fazowej 

w obrębie dziwnego atraktora. Z kolei, w sytuacji, gdy któryś z parametrów sterujących 

obliczonych z (5.25) różni się od wartości nominalnej bardziej, niż wynosi dopuszczalna 

zmiana konkretnego parametru 
maxjp∆ , wtedy ten parametr ustawiamy na wartość 
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max0 jpjj pp ∆+=  w przypadku, gdy 
max

)( 0 jpjj pp ∆>−  lub na wartość 
max0 jpjj pp ∆−=   

w sytuacji, gdy )()(
max0 jpjj pp ∆−<− , natomiast reszta parametrów ustalana jest według 

zależności (5.25). Parametry liniowej aproksymacji (5.22) uogólnionego odwzorowania 

Poincarégo można wyznaczyć z bardzo dużą dokładnością stosując algorytmy całkowania 

numerycznego, np. algorytm Rungego - Kutty rzędu drugiego [31]: 
 

                                       ]}),,([),({
21 httxhfxftxf
h

xx iiiiiiii ++++=+                             (5.28) 

 

Ze względu na bardzo niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi 

hiperpłaszczyznami, linearyzacja (5.22) jest bardzo dokładna w znacznie większej odległości 

trajektorii od punktu stałego 
iFPx , niż ma to miejsce w przypadku metod wielopunktowych, 

w których zmiana parametru odbywa się kilkanaście razy w ciągu okresu stabilizowanej 

orbity. Jest to niezwykle korzystna własność prezentowanej metody, ponieważ możliwe jest 

znaczne zwiększenie parametru dmax, który wpływa na moment rozpoczęcia sterowania. Takie 

postępowania znacznie skraca przejściowy proces, kiedy układ jest niestabilizowany, a co za 

tym idzie, układ krócej znajduje się w stanie chaotycznym. Co więcej, możliwość 

zwiększenia parametru dmax ma olbrzymie znaczenie w przypadku stabilizacji wybranej orbity 

w obecności zakłóceń i szumów. Bardzo istotne jest również to, że okres, kiedy trajektoria 

jest niekontrolowana, jest skrócony do minimum, ponieważ zmiana parametrów odbywa się 

w każdej chwili próbkowania, czyli w zależności od konkretnej implementacji, nawet 

kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu okresu stabilizowanej orbity. Ponadto możliwość zmiany 

wielu parametrów układu, pozwala na zastosowanie takiego sterowania dla dowolnie 

złożonych układów chaotycznych. Takie podejście pozwala na stwierdzenie, że opracowana 

metoda multipunktowa jest bardzo skuteczna nawet w obecności silnych zakłóceń.  

 Jak wspomnieliśmy wcześniej, w rozważanej multipunktowej metodzie stabilizacji 

układów chaotycznych, w każdej chwili próbkowania dynamicznie ustalamy położenie 

hiperpłaszczyzn ∑i oraz wyznaczamy parametry liniowej aproksymacji (5.22) uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo. Można tego dokonać, gdy dysponujemy opisem analitycznym 

położenia orbity okresowej w przestrzeni fazowej, w celu wyznaczenia położenia punktów 

stałych 
iFPx  na przekrojach Poincarégo w całej przestrzeni atraktora. W celu lepszego wyja-

śnienia tej koncepcji rozważmy autonomiczny układ dynamiczny 3 - go rzędu z wektorem 
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stanu w postaci Txxx ][ 321=x . Przykładowa orbita okresowa, należąca do dziwnego 

atraktora tego układu, została przedstawiona na rys. 5.1. 

 
Rys. 5.1. Przykładowa niestabilna orbita okresowa chaotycznego układu 3-go rzędu 

 

 W celu uzyskania opisu analitycznego rozpatrywanej orbity, należy zrzutować ją na 

odpowiednie płaszczyzny fazowe oraz dokonać takiego jej podziału, aby orbita transwersalnie 

przebijała poszczególne hiperpłaszczyzny uogólnionego odwzorowania Poincarégo  

w poszczególnych obszarach przestrzeni fazowej. Stosowna ilustracja tej operacji 

przedstawiona jest poniżej. 

 

 
Rys. 5.2. Rzut orbity okresowej: a) na płaszczyznę x2x1, b) na płaszczyznę x2x3 
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Rys. 5.3. Rzut orbity okresowej: a) na płaszczyznę x3x1, b) na płaszczyznę x3x2 

 

 Pogrubioną linią oznaczone są fragmenty orbity okresowej podlegające opisowi 

analitycznemu. W przypadku rozpatrywanych układów chaotycznych z powodzeniem 

wykorzystywane były wielomiany 10 stopnia. W celu zapewnienia warunku transwersalności 

potoku do odpowiednich przekrojów Poincarégo, należy podzielić przestrzeń fazową  

i zastosować hiperpłaszczyzny, które będą prostopadłe względem siebie w odpowiednich 

obszarach atraktora. Na rys. 5.2 przedstawiony jest rzut orbity okresowej na płaszczyznę x2x1 

oraz x2x3, z kolei rys. 5.3 przedstawia rzut owej orbity na płaszczyznę x3x1 oraz x3x2.  

W rozpatrywanym przypadku wybraliśmy płaszczyzny transwersalne ixx 22 = , przy czym 

),( 222 bai xxx ∈  oraz płaszczyzny ixx 33 = , ),( 333 bai xxx ∈ . W przypadku sterowania układu  

w każdej chwili próbkowania badana jest trajektoria układu. Za każdym razem sprawdzana 

jest wartość zmiennej x2. Jeżeli ba xxx 222 <<  oraz 02 >x& , wtedy położenie orbity opisujemy 

jako: 

                                      ,)( 2
0

2 11

j
l

j
jdxdx xaxf ∑

=

=       j
l

j
jdxdx xaxf 2

0
2 33
)( ∑

=

=                             (5.29) 

 

natomiast współrzędne punktu stałego na przekroju Poincarégo wynoszą 

T
dxdxiF xfxf ])()([ 22 31

=Px . Z kolei, gdy ba xxx 222 <<  oraz 02 <x& , położenie orbity 

okresowej opisujemy następująco: 
 

                                       ,)( 2
0

2 11

j
l

j
juxux xaxf ∑

=

=       j
l

j
juxux xaxf 2

0
2 33
)( ∑

=

=                             (5.30) 

 

a współrzędne punktu stałego wynoszą T
uxuxiF xfxf ])()([ 22 31

=Px . 
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W sytuacji, gdy ),( 222 ba xxx ∉ , przechodzimy ze zbioru hiperpłaszczyzn x2i na zbiór x3i, 

prostopadle usytuowanych w przestrzeni fazowej. Tym razem, analogicznie do poprzednich 

rozważań, badamy pochodną sygnału x3. Jeżeli 03 >x& , to położenie orbity okresowej 

opisujemy analitycznie w następujący sposób: 
  

                                      ,)( 3
0

3 11

j
l

j
jdxdx xaxf ∑

=

=       j
l

j
jdxdx xaxf 3

0
3 22
)( ∑

=

=                             (5.31) 

 

W takim przypadku współrzędne punktu stałego, należącego do danej hiperpłaszczyzny, 

wynoszą T
dxdxiF xfxf ])()([ 33 21

=Px . Z kolei, gdy 03 <x& , opis wybranej orbity przyjmuje 

następującą postać: 

                                       ,)( 3
0

3 11

j
l

j
juxux xaxf ∑

=

=       j
l

j
juxux xaxf 3

0
3 22
)( ∑

=

=                             (5.32) 

a współrzędne punktu stałego wynoszą odpowiednio T
uxuxiF xfxf ])()([ 33 21

=Px . Dysponując 

znajomością położenia punktów stałych odwzorowania Pi w całym obszarze przestrzeni 

fazowej, w obrębie interesującej nas niestabilnej orbity okresowej, możemy zrealizować 

eliminację drgań chaotycznych w rozpatrywanym układzie, poprzez niewielkie zmiany 

parametrów sterujących, według zależności (5.25), w każdej chwili próbkowania. W przy-

padku stabilizacji dłuższych orbit okresowych, należy dokonać podziału wybranej orbity na 

więcej fragmentów w taki sposób, aby w każdym punkcie trajektoria była transwersalna do 

wygenerowanych hiperpłaszczyzn odwzorowania. 

 W celu przyśpieszenia obliczeń, co jest bardzo istotne w praktycznych 

implementacjach, możemy stablicować poszczególne współczynniki liniowej aproksymacji 

(5.22), obliczone w otoczeniu stabilizowanej orbity. Z uwagi na fakt, że sterowanie dotyczy 

układów autonomicznych, owe współczynniki powinny być wyznaczone dla punktów 

rozmieszczonych ze znacznie większą gęstością, niż wynika to z kroku całkowania 

numerycznego. Ponadto tablica ze współczynnikami powinna być tak indeksowana, aby 

natychmiast można było uzyskać dostęp do danych związanych z odpowiednią 

hiperpłaszczyzną odwzorowania, która leży najbliżej trajektorii w konkretnej chwili 

próbkowania. Co więcej, zamiast w pamięci sterownika gromadzić informacje o współ-

czynnikach JPi, Gi, znacznie korzystniejszą opcją jest umieszczenie w tablicy macierzy 

zdefiniowanych poniższą zależnością: 
 

                                                              i
T

ii
T

i pJGGG 1)( −                                                    (5.33) 
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Takie podejście znacznie skraca proces wyznaczania sygnału sterującego w postaci obliczenia 

nowych wartości parametrów p zgodnie z (5.25). 

 Zaprezentowana koncepcja sterowania multipunktowego polega na minimalizacji 

odległości śladu trajektorii fazowej od punktu stałego na płaszczyźnie uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo. Zaletą takiego podejścia jest uproszczenie algorytmów oraz 

obniżenie wymiaru przestrzeni o 1, lecz zmniejszanie odległości realizowane jest tylko  

w (n - 1) kierunkach. Okazuje się, że bardziej efektywną stabilizację możemy uzyskać przy 

minimalizacji odległości we wszystkich kierunkach przestrzeni fazowej. W takim przypadku, 

proces sterowania realizowany jest bezpośrednio w odniesieniu do trajektorii układu. 

Ponadto, przy takim podejściu efektywne sterowanie w obecności zakłóceń i szumów  

w układzie możemy uzyskać przy zmianie n parametrów, w przeciwieństwie do metody 

opartej na minimalizacji odległości na przekroju Poincarégo, gdzie efektywna maksymalna 

liczba parametrów sterujących wynosi (n - 1). 

 Rozważmy podobnie jak poprzednio autonomiczny układ chaotyczny (5.18) n - tego 

rzędu, który jest zależny od k parametrów, jednak tym razem nk ≤ . Wszystkie poczynione 

wcześniej założenia zachowują sens. Przez Pi oznaczmy tym razem różniczkowalne 

odwzorowanie zależne od k parametrów T
kppp ][ 21 K=p , które jest zdefiniowane 

wokół punktu iFx : 

                                               nkn
i RpxPpxRRP ∈→∋× ),(),(:                                      (5.34) 

 

przy czym zwróćmy uwagę na fakt, że zmienna nRx∈  odwzorowania jest bezpośrednio 

powiązana ze zmiennymi stanu rozpatrywanego układu. Przy odpowiednio dobranym kroku 

próbkowania (nie jest to wymagane do prawidłowego działania metody) mamy l odwzorowań 

w ciągu okresu stabilizowanej orbity (i = 1, 2, …, l), przy czym l jest dużą liczbą naturalną. 

W takim przypadku punkt iFx  jest punktem stałym odwzorowania Pi dla p = p0: 

 

                                                             10),( += iFiFi xpxP                                                    (5.35) 

 

dla i = 1, 2, …, l-1. W l – tej iteracji odwzorowania zachodzi: 
 

                                                              10),( FlFl xpxP =                                                     (5.36) 

 

co oznacza, że punkt 1Fx  jest punktem stałym odwzorowania 11 PPP oLoo −ll . 
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Liniowa aproksymacja odwzorowania (5.34) wokół punktu ( iFx , p0) wynosi: 

 

                                    )()(),(),( 00 ppGxxJpxPpxP P −⋅+−⋅+≈ iiFiiFii                          (5.37) 

 

gdzie ,, n
Fi Rxx ∈    ,, 0

kRpp ∈    ,nn
i

×∈RJP    .kn
i

×∈ RG  

Współczynniki JPi oraz Gi wyznaczamy analogicznie do współczynników aproksymacji 

(5.22). Korzystając z (5.37) oraz bazując na (5.25) możemy wyprowadzić wzór na wartość 

parametrów sterujących, pozwalających na minimalizację odległości trajektorii fazowej 

układu (5.18) od orbity okresowej γ we wszystkich kierunkach przestrzeni fazowej: 
 

                                                )()( 1
Fii

T
ii

T
i xxJGGGpp p0 −−= −                                       (5.38) 

 

Analogicznie do metody multipunktowej, polegającej na minimalizacji odległości trajektorii 

od punktu stałego na przekroju Poincarégo, również w tym przypadku wzór (5.38) możemy 

uprościć do postaci: 

                                                        )(1
Fiii xxJGpp p0 −−= −                                               (5.39) 

 

w sytuacji gdy mamy do dyspozycji n parametrów.  

Proces sterowania przebiega podobnie do koncepcji opisanej poprzednio. Jedyną 

różnicą jest to, że w celu bezpośredniego zmniejszania odległości trajektorii od orbity 

okresowej musimy znać n – wymiarowe położenie punktu stałego iFx  w każdej chwili 

próbkowania. W celu lepszego zobrazowania owego problemu, powróćmy do układu 3 – go 

rzędu, który posłużył nam do wyjaśnienia koncepcji opisu analitycznego położenia orbity 

okresowej w przestrzeni fazowej. Załóżmy, że w danej chwili próbkowania współrzędne 

zmiennych stanu układu wynoszą Txxx ][ 321=x . Ponadto zmienna x2 należy do 

przedziału ba xxx 222 <<  oraz 02 >x& . W takim przypadku położenie orbity γ opisane jest 

zależnościami (5.29). Naszym zadaniem jest wyznaczenie takiej wartości x2m, dla której 

odległość trajektorii fazowej od poszukiwanego punktu stałego iFx  na orbicie okresowej: 

 

                             2
23

2
22

2
212 ))(()())(()(

31 mdxmmdxmx xfxxxxfxxf
F

−+−+−=                   (5.40) 

 

osiąga minimum. Poszukiwana współrzędna leży blisko x2, ponadto (5.40) jest funkcją jednej 

zmiennej, więc stosując numeryczne procedury minimalizacji funkcji jednej zmiennej [130] 

możemy bardzo efektywnie wyznaczyć wartość x2m. 
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 Informacja ta pozwala nam obliczyć współrzędne punktu stałego iFx , który leży najbliżej 

aktualnego punktu x trajektorii układu: 
 

                                                T
mdxmmdxiF xfxxf )]()([ 222 31

=x                                      (5.41) 

 

W pozostałych obszarach przestrzeni fazowej, gdzie mamy stosowny opis orbity okresowej, 

postępujemy w analogiczny sposób. Dysponując informacjami o położeniu punktu stałego, 

możemy obliczyć wartość parametrów p zgodnie z (5.38), która prowadzi do minimalizacji 

odległości w kolejnej iteracji odwzorowania. 

 Przejdźmy teraz do omówienia zagadnienia stabilizacji niestabilnych orbit okresowych 

nieautonomicznych układów dynamicznych, będących w stanie chaotycznym. Rozpatrzmy 

następujący układ, zależny od k parametrów:  
 

                                                            ),),((
)(

tt
dt

td
pxF

x =                                                  (5.42) 

przy czym: 

                                 nkTttt kn ≤∈∈+= ,,),,,(),),(( RpRxpxFpxF                       (5.43) 

 

Podobnie jak poprzednio zakładamy, że dla wartości parametrów p = p0 niestabilna orbita 

okresowa γ należy do dziwnego atraktora oraz, że niewielka dopuszczalna zmiana 

parametrów (5.19) nie powoduje zaniku atraktora oraz orbity γ. Układ (5.42) możemy 

przekształcić do postaci (n + 1) autonomicznych równań różniczkowych poprzez zastąpienie 

argumentu t prawej strony równania (5.42) przez zmienną zależną 1+nx  oraz dodanie 

dodatkowego równania do układu (5.42): 

                                                                    11 =+

dt

dxn                                                           (5.44) 

przy czym zmienną 1+nx  traktujemy jako zmienną okresową: 

 

                                                         γTxx nn mod11 ++ =                                               (5.45) 

o okresie Tγ wybranej orbity okresowej, który jest całkowitą wielokrotnością T. W tym 

przypadku proces sterowania ponownie polega na minimalizacji odległości trajektorii od 

punktu stałego na przekroju Poincarégo, jednak tym razem zmniejszanie odległości 

realizowane jest we wszystkich kierunkach przestrzeni fazowej układu oryginalnego (5.42). 

Wynika to z faktu umieszczenia hiperpłaszczyzn uogólnionego odwzorowania Poincarégo 

wzdłuż osi 1+nx , która jest tożsama z osią czasu, jednak wartości zmiennej 1+nx  przyjmują 
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wartości od 0 do Tγ. Uogólnione odwzorowanie Pi definiujemy jak poprzednio za pomocą 

(5.34). Oznacza to, że zmienna nRx∈  odwzorowania Pi jest bezpośrednio powiązana ze 

zmiennymi stanu układu oryginalnego (5.42). Podobnie jak poprzednio, punkt iFx  jest 

punktem stałym (5.35) uogólnionego odwzorowania (5.34) dla wartości k parametrów 

wynoszących p = p0 oraz punkt 1Fx  jest punktem stałym odwzorowania 11 PPP oLoo −ll   

w przypadku, gdy krok próbkowania jest tak dobrany, że w ciągu okresu stabilizowanej orbity 

mamy l odwzorowań (5.34). Aproksymacja pierwszego rzędu (5.37), rozpatrywanego 

odwzorowania pozwala na wyznaczenie parametru sterującego p. Najbardziej efektywnym 

podejściem jest realizacja algorytmów sterowania ze stałym krokiem próbkowania. W takim 

przypadku położenie orbity γ możemy stablicować, ponieważ dowolna niestabilna orbita 

okresowa należąca do dziwnego atraktora układu (5.42) jest jednoznacznie usytuowana 

względem osi 1+nx . Sterowanie, realizowane w każdej chwili próbkowania, polega na zmianie 

parametrów sterujących zgodnie z (5.38) w przypadku, gdy odległość trajektorii układu od 

punktu stałego na przekroju Poincarégo jest mniejsza od przyjętej wartości dmax, która 

podobnie jak w metodzie multipunktowej dla układów autonomicznych, może być znacznie 

większa od wartości stosowanych w metodach wielopunktowych. Wynika to z faktu małego 

okresu próbkowania, a co za tym idzie, dużej dokładności aproksymacji (5.37) wokół punktu 

stałego. Analogicznie do rozwiązań przedstawionych dla układów autonomicznych, wartości 

parametrów sterujących ustawiamy na wartość nominalną p0 w przypadku (5.27). Ponadto, 

podobnie jak poprzednio, poszczególne wartości parametrów sterujących ustawiane są na 

wartość 
max0 jpjj pp ∆+=  lub 

max0 jpjj pp ∆−= , w sytuacji, gdy wartości parametrów 

obliczone ze wzoru (5.38) różnią się bardziej od wartości nominalnej, niż wynosi 

dopuszczalna zmiana 
maxjp∆ . Również tutaj, w celu przyśpieszenia obliczeń, możemy 

stablicować wartości macierzy (5.33) odpowiadające każdej chwili próbkowania z przedziału 

od 0 do Tγ, przy czym indeksem tablicy jest po prostu wartość zmiennej 1+nx .  

 

5.2. Multipunktowa metoda minimum odległości dla układów ułamkowego rzędu 

 

 W ciągu ostatnich 30 lat można było zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania 

ośrodków badawczych układami ułamkowego rzędu [6, 14, 42, 44-47, 64, 67, 68, 73, 80, 91, 

93, 104, 134, 143, 145, 167, 171-173, 178]. Jest to spowodowane ogromnymi możliwościami, 

jakie oferuje zastosowanie równań różniczkowo – całkowych ułamkowego rzędu  
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w modelowaniu dynamiki układów rzeczywistych. Wiele zjawisk fizycznych jest znacznie 

dokładniej opisywanych z użyciem takich równań. Przenikanie ładunków elektrycznych przez 

rzeczywisty dielektryk, przenikanie cieczy przez substancję porowatą oraz ciepła przez 

przegrodę cieplną, czy choćby zjawisko tarcia dynamicznego w mechanice, są efektywniej 

opisywane z wykorzystaniem rachunku ułamkowego rzędu [134]. Modele matematyczne 

rzeczywistego kondensatora oraz cewki indukcyjnej, zbudowane w oparciu o elementy 

dynamiczne ułamkowego rzędu, posiadają właściwości znacznie bardziej zbliżone do 

właściwości realnych elementów. Ponadto duże znaczenie w dziedzinie układów 

dynamicznych zaczynają odgrywać struktury fraktalne [85, 125-128, 141, 166]. Wartym 

podkreślenia jest fakt, że dziwne atraktory trajektorii fazowych danych układów 

chaotycznych posiadają strukturę fraktalną. Wszystko to sprawia, że rośnie zainteresowanie 

placówek naukowych zjawiskami chaotycznymi, występującymi w układach ułamkowego 

rzędu [64, 107, 148, 151, 167, 171, 173, 184, 185]. 

 Pochodna ułamkowego rzędu jest, w przeciwieństwie do klasycznej pochodnej, 

właściwością globalną funkcji, ponieważ określana jest na przedziale. Co więcej pochodna  

i całka danej funkcji może być wyrażona za pomocą jednego wzoru, zależnego od rzędu danej 

operacji. Całkę oznaczoną Riemanna – Liouville’a rzędu α > 0 funkcji rzeczywistej f(t) 

można przedstawić w następującej postaci: 
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gdzie: t0, t oznaczają granice całkowania, natomiast )(αΓ jest funkcją gamma Eulera [134]: 

 

                                                              ∫
∞

−−=Γ
0

1)( dtte t αα                                                   (5.47) 

 

Pochodną Riemanna – Liouville’a ułamkowego rzędu można obliczyć jako pochodną rzędu 

(całkowitego) n całki ułamkowego rzędu (n – α): 
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gdzie n – 1 < α < n. Znaczenie praktyczne mają przede wszystkim pochodne rzędu 0 < α < 1, 

ponadto zwykle przyjmuje się t0 = 0. Mając na uwadze powyższe założenia, rozważaną 

pochodną można przedstawić w postaci: 
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a więc pochodną, jak i całkę rzędu α można wyrazić jednym wzorem: 
 

                                                             )()( 00 tfDtfI tt
αα −=                                                 (5.50) 

 

Dla rzędów dodatnich wzór (5.49) definiuje pochodną funkcji, natomiast dla rzędów 

ujemnych całkę oznaczoną w przedziale od 0 do t. W 1967 r. Caputo zaproponował definicję 

pochodnej ułamkowego rzędu [134] α > 0 funkcji rzeczywistej f(t): 
  

                                            ∫
−−

−Γ
=

t

t
C dfttfD

0

)1(
0 )()(

)1(
1

)( τττ
α

αα                                  (5.51) 

 

gdzie: 0, t – granice całkowania, α – rząd pochodnej Caputo, przy czym 0 < α < 1. Główną 

zaletą pochodnej Caputo jest fakt, że równania różniczkowe ułamkowego rzędu,  

z wykorzystaniem owej pochodnej, posiadają takie same warunki początkowe jak tradycyjne 

równania różniczkowe. Z tego względu dalej w pracy rozważane będą równania różniczkowe 

zawierające tą właśnie pochodną. W celu wyznaczenia stosownej aproksymacji 

odwzorowania Poincarégo potrzebne nam będą odpowiednie algorytmy całkowania 

numerycznego dla układów ułamkowego rzędu [6, 14, 42, 44-47, 51, 53, 93, 104, 143, 145, 

173]. Rozważmy równanie różniczkowe postaci: 

                                      10,)0(),),(()( 00 <<== αα xxttxftxDt
C                            (5.52) 

Powyższe zagadnienie początkowe jest odpowiednikiem równania całkowego Volterry [42], 

które można przedstawić w następującej postaci: 
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Równoważność (5.52) oraz (5.53) polega na tym, że ciągła funkcja x(t) jest rozwiązaniem 

(5.53) wtedy i tylko wtedy, gdy jest rozwiązaniem zagadnienia (5.52). Równanie (5.53) 

można zapisać w postaci: 
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 Efektywne rozwiązanie numeryczne zagadnienia (5.52) wyprowadził Deng [42]  

w postaci algorytmu przewidywania i korekcji, bazując na interpolacji odcinkowo – liniowej 

funkcji f(x(t),t) (5.54). Człon przewidywania owego algorytmu wynosi: 
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natomiast człon korekcji jest następujący: 
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gdzie h jest krokiem całkowania, natomiast współczynniki aj,i wynoszą: 
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W celu wyznaczenia numerycznego rozwiązania równania (5.52), korzystając z zależności 

(5.55) oraz (5.56), musimy w każdym kroku całkowania uwzględniać wszystkie poprzednie 

wartości funkcji f(xj, tj), co znacznie wydłuża czas analizy danego zagadnienia. Okazuje się 

jednak, że przedstawiony algorytm umożliwia nam uwzględnienie ograniczonej historii zmian 

funkcji, będącej prawą stroną równania (5.52), w takim przedziale czasu TH, aby 

aproksymować rozwiązanie x(t) z określonym dopuszczalnym błędem. Przy czym przedział 

TH musi być tak dobrany, aby spełniona była zależność:  
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gdzie Elok jest lokalnym błędem obcięcia algorytmu, natomiast )),((max
0

ttxfM
Hi Ttt −≤≤

= . Jest to 

bardzo korzystna właściwość algorytmu (5.56), ponieważ przy odpowiednio dobranym kroku 

całkowania wystarczy, że będziemy uwzględniać tylko m składników: 
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przy czym m musi być tak dobrane, aby HTmh≥ . Ponadto, przy takim podejściu, 

uwzględniającym ograniczoną historię zmian x(t), współczynniki aj,i są stałe w każdym kroku  
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całkowania numerycznego. 

 Przejdźmy teraz do rozpatrzenia zagadnienia stabilizacji układów chaotycznych 

ułamkowego rzędu. Rozważmy najpierw autonomiczny układ chaotyczny ułamkowego rzędu, 

zależny od k parametrów p: 

                                                           )),(()(0 pxFxα ttDt
C =                                                 (5.60) 

 

gdzie F jest ciągłym polem wektorowym, nRx∈ , kRp ∈ oraz )1( −≤ nk . W takim 

przypadku rząd układu jest sumą wszystkich elementów wektora rzędów 

T
n ][ 21 ααα K=α , przy czym 10 << iα , i = 1, 2, …, n. Zakładamy, podobnie jak  

w przypadku stabilizacji konwencjonalnych układów dynamicznych, że dla wartości 

parametrów p = p0 orbita okresowa γ należy do chaotycznego atraktora oraz, że niewielka 

dopuszczalna zmiana parametrów (5.19) nie sprawia, że atraktor oraz dana niestabilna orbita 

okresowa ulegają unicestwieniu. Przez Pi oznaczmy uogólnione odwzorowanie Poincarégo 

(5.20) trajektorii układu (5.60), zdefiniowane w niewielkim otoczeniu punktu stałego (5.21) 

iFPx , które zależy od k parametrów T
kppp ][ 21 K=p . Bazując na procedurach 

całkowania numerycznego (5.55), (5.56), liniową aproksymację odwzorowania Pi w oto-

czeniu punktu (
iFPx , p0) możemy przedstawić w następującej postaci: 
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gdzie )1(, −
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Aproksymacja (5.61) w przypadku układów ułamkowego rzędu zależy więc nie tylko od 

aktualnej wartości parametrów pi, ale również od wartości poprzednich pi-j, przy czym 

zgodnie z algorytmem Denga, ograniczamy się do uwzględnienia m poprzednich elementów. 

Wzór (5.61) możemy przepisać w postaci: 
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przy czym, analogicznie do poprzednich rozważań ),( 0px
x
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Jacobiego uogólnionego odwzorowania Pi w punkcie ),,,,,( 00 ppxx PP KK
iFmiF − , natomiast  
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),( 0px
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∂=  jest macierzą pochodnych cząstkowych tego odwzorowania względem 

zbioru parametrów p. Bazując na poprzednich wynikach, uzyskanych dla układów 

całkowitego rzędu, oraz na aproksymacji (5.62), możemy wprowadzić wzór na wartość 

parametrów sterujących, dla których będziemy minimalizować odległość trajektorii od punktu 

stałego na przekroju Poincarégo (5.23) w (n - 1) kierunkach przestrzeni fazowej, w każdej 

chwili próbkowania: 
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Podobnie jak poprzednio, wzór (5.63) można uprościć, gdy sterowanie układu jest 

realizowane przy zmianie (n – 1) parametrów: 
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Proces sterowania przebiega analogicznie do stabilizacji orbit okresowych w układach 

całkowitego rzędu, omówionej w rozdziale 5.1. Podobnie dyskusja na temat maksymalnej 

zmiany poszczególnych parametrów oraz opis analityczny położenia orbit okresowych  

w przestrzeni fazowej są identyczne, jak przy metodach multipunktowych omówionych  

w poprzednim podrozdziale. 

 Również w tym przypadku możliwa jest taka modyfikacja opisanych algorytmów, aby 

zmniejszać odległość trajektorii od wybranej orbity okresowej we wszystkich kierunkach 

przestrzeni fazowej. W takiej sytuacji możliwa jest modyfikacja maksymalnie n parametrów 

sterujących. Przez Pi oznaczmy różniczkowalne odwzorowanie (5.34) zależne od  

k parametrów, przy czym podobnie jak w podrozdziale 5.1, zmienna nRx∈  odwzorowania 

jest bezpośrednio powiązana z wektorem stanu układu (5.60). W tej sytuacji punkt iFx  jest 

punktem stałym odwzorowania Pi dla p = p0 (5.35). Aproksymacja pierwszego rzędu 

odwzorowania Pi w otoczeniu punktu ( iFx , p0) wynosi: 
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Analogicznie do poprzednich rozważań, korzystając z (5.65) możemy wyznaczyć wzór 

określający modyfikację parametrów sterujących:  
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która prowadzi do bezpośredniej minimalizacji odległości trajektorii od wybranej orbity 

okresowej, we wszystkich kierunkach przestrzeni fazowej, w każdej chwili próbkowania. 

Realizacja opisanej metody multipunktowej przebiega identycznie do realizacji metody 

opisanej w poprzednim podrozdziale. Ponadto proces wyznaczania n – wymiarowego położ-

enia punktu stałego iFx , jest realizowany w identyczny sposób, jak w przypadku stabilizacji 

układów całkowitego rzędu.  

 W celu opisania stabilizacji orbit okresowych w układach nieautonomicznych 

rozważmy następujący układ chaotyczny ułamkowego rzędu, którego zachowanie się zależy 

od k parametrów T
kppp ][ 21 K=p : 

 

                                                          ),),(()(0 tttDt
C pxFxα =                                                (5.67) 

 

gdzie ),,,(),),(( Tttt += pxFpxF  .,, nkkn ≤∈∈ RpRx  Podobnie jak w przypadku układu 

(5.60) wszystkie rzędy α1, α2, …, αn pochodnych Caputo w równaniu (5.67) należą do 

przedziału 10 << iα . Założenia odnośnie zmiany parametrów są takie same jak poprzednio. 

Postępując analogicznie do przypadku stabilizacji układów nieautonomicznych całkowitego 

rzędu, układ (5.67) przekształcamy do postaci (n + 1) autonomicznych równań różniczko-

wych, zastępując zmienną niezależną t prawej strony równania (5.67) przez zmienną zależną 

1+nx , przy czym do układu (5.67) dodajemy dodatkowe równanie: 

 

                                                               1)(10
1 =+

+ txD nt
C nα                                                    (5.68) 

 

pamiętając, że zmienna 1+nx  jest zmienną okresową (5.45), o okresie Tγ danej niestabilnej 

orbity okresowej, który jest całkowitą wielokrotnością okresu wymuszenia w układzie (5.67). 

Należy przy tym pamiętać, że rząd αn+1 równania (5.68) wynosi 1. Proces sterowania 

przebiega analogicznie do przypadku sterowania układów konwencjonalnych. W celu 

minimalizacji odległości trajektorii od orbity okresowej, we wszystkich kierunkach 

przestrzeni fazowej układu (5.67), należy tak modyfikować parametry układu w każdej chwili 
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próbkowania, aby minimalizować odległość śladu trajektorii od punktu stałego iFx  na 

przekroju uogólnionego odwzorowania Poincarégo (5.34). Korzystając z liniowej 

aproksymacji odwzorowania Pi (5.65), możemy wyznaczyć zależność określającą niezbędną 

w tym celu modyfikację parametrów sterujących (5.66). W przypadku układów 

nieautonomicznych, z wykorzystaniem opracowanych algorytmów multipunktowych, 

możemy stabilizować dowolnie złożone orbity okresowe. Wynika to z faktu, podobnie jak  

w przypadku układów całkowitego rzędu, jednoznacznego położenia danej orbity γ względem 

osi 1+nx .  

 

5.3. Sterowanie dwupołożeniowe 

 

 Metody stabilizacji orbit okresowych, przedstawione w rozdziałach 5.1 oraz 5.2 

polegają na płynnej zmianie wybranych parametrów w dopuszczalnym zakresie (5.19). 

Okazuje się jednak, że istnieje możliwość uproszczenia koncepcji sterowania z punktu 

widzenia praktycznej implementacji. Galias i Ogorzałek wykazali, że eliminacja chaosu jest 

możliwa z wykorzystaniem sterowania dwupołożeniowego [56]. W takim przypadku 

parametr sterujący może być ustawiony tylko na jedną z dwóch wartości. Oczywiście, takie 

podejście jest również możliwe do realizacji z zastosowaniem, opracowanych w poprzednich 

podrozdziałach, metod multipunktowych, w których możemy modyfikować k parametrów 

T
kppp ][ 21 K=p . Załóżmy, że poszczególny parametr może przyjmować tylko dwie 

wartości p1j oraz p2j, j = 1, 2, …, k, z tym, że p1j < p2j. Wartość nominalna j - ego parametru, 

dla którego istnieje orbita okresowa, podlegająca stabilizacji wynosi: 
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Zakładamy, że różnica parametru 
jp∆  jest na tyle mała, że dla wartości parametru pj = p1j lub 

pj = p2j dziwny atraktor trajektorii fazowych rozpatrywanego układu oraz wybrana niestabilna 

orbita okresowa nie znikają, przy czym: 
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Sterowanie dwupołożeniowe możemy zastosować w dowolnym, opisanym uprzednio, 

przypadku, a więc możemy zastosować tę koncepcję do eliminacji chaosu w układach autono- 
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micznych i nieautonomicznych zarówno całkowitego, jak i ułamkowego rzędu. W przypadku 

stabilizacji dowolnej niestabilnej orbity okresowej, zanurzonej w dziwnym atraktorze, 

parametry sterujące modyfikujemy w każdej chwili próbkowania zgodnie z poniższą 

zależnością: 

                                                   pcdiag ∆pppp ⋅−+= ))(sgn( 00                                        (5.71) 

 

gdzie k
pc R∆ppp ∈,,, 0 , pc jest wektorem parametrów, obliczonych z wykorzystaniem 

wzorów wyprowadzonych dla dowolnej z metod multipunktowych przy ciągłej zmianie 

parametrów, ))(sgn( 0pp −cdiag  jest macierzą diagonalną o rozmiarach kk× , w której j – ty 

element na diagonali przyjmuje wartość 1 lub -1 w zależności od znaku wyniku operacji 

)( 0 jjc pp − , natomiast T

kpppp ][
21

∆∆∆= K∆  jest różnicą poszczególnych parametrów 

względem wartości nominalnych p0. Ze wzoru (5.71) wynika, że j – ta wartość parametru 

sterującego wynosi jj pp 1=  jeżeli jjc pp 0<  lub jj pp 2= , gdy jjc pp 0≥ . W przypadku 

sterowania dwupołożeniowego, nie jest możliwe zapewnienie stałego zmniejszania odległości 

trajektorii od orbity okresowej w kolejnych iteracjach odwzorowania Poincarégo [56, 58]. 

Mimo to, taka metoda stabilizacji jest bardzo efektywna, ponieważ przez wybór 

poszczególnych wartości parametrów p zawsze zmuszamy trajektorię układu do ruchu  

w kierunku stabilizowanej orbity okresowej. Sterowanie dwupołożeniowe jest szczególnie 

efektywne w przypadku opracowanych metod multipunktowych, ponieważ możemy zmieniać 

wiele parametrów w każdej chwili próbkowania. W zależności od danej implementacji, 

modyfikacja parametrów może być dokonywana nawet kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu 

okresu orbity γ. W wyniku tego przedział czasu, w którym trajektoria układu jest 

niekontrolowana, jest skrócony do minimum. Ponadto, linearyzacja odwzorowania 

Poincarégo jest dokładna w znacznie większym otoczeniu punktu stałego, niż w przypadku 

metod wielopunktowych. Wszystko to sprawia, że w przypadku stabilizacji z zastosowaniem 

opracowanych metod, możliwe jest znaczne zwiększenie wielkości sygnału sterującego p∆ . 

Jest to niezwykle istotne w sytuacji stabilizacji złożonych układów chaotycznych w obecności 

zakłóceń i szumów. Ponadto, przy takim podejściu, następuje znaczne skrócenie 

chaotycznego okresu przejściowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku idealnym, przy 

braku zakłóceń i szumów w układzie wielkość sygnału p∆  może być bardzo mała.  

Kolejną możliwością jest stabilizacja orbit okresowych z zastosowaniem sterowania 

trójpołożeniowego, gdzie poszczególne parametry mogą przyjmować jedną z trzech wartości.  



 73 

Idea takiego sterowania przedstawiona jest na rysunku 5.4. Metoda trójpołożeniowa jest 

również bardzo łatwa w praktycznej implementacji, natomiast posiada szereg zalet względem 

metody dwupołożeniowej, w kontekście opracowanych metod stabilizacji orbit okresowych. 

 

 
Rys. 5.4. Koncepcja sterowania trójpołożeniowego 

 

 W tym przypadku j – ty parametr może przyjmować jedną z trzech wartości p1j, p0j 

oraz p2j. W momencie, gdy wartość pcj obliczona z jednego z wzorów dla ciągłej zmiany 

parametrów należy do przedziału 
jcjcjc ppp 21 << , przy czym 

jpjjc app ∆−= 01  oraz 

jpjjc app ∆+= 02 , gdzie a jest niewielką liczbą rzeczywistą rzędu 0,1 (wartość a zależy od 

specyfiki danego układu chaotycznego oraz konkretnej implementacji), wtedy j – ty parametr 

układu ustawiany jest na wartość jp0 . Z kolei, gdy 
jcjc pp 1<  to jj pp 1=  lub, gdy 

jcjc pp 2>  to jj pp 2= . W przypadku, gdy odległość trajektorii od stabilizowanej orbity 

okresowej jest większa od przyjętej wartości maxd  (5.27), wtedy wartość parametrów 

sterujących jest ustawiana na wartość nominalną p = p0. Zaletą sterowania trójpołożeniowego 

jest możliwość stabilizacji układów chaotycznych w obecności silnych zakłóceń i szumów, 

ponieważ możemy znacznie zwiększyć wartość sygnału sterującego p∆ , ponadto sama 

trajektoria jest utrzymywana bliżej danej orbity okresowej. 
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6. Stabilizacja orbit okresowych w obwodzie Chua’y 

 

6.1. Stabilizacja drgań w układzie autonomicznym 

 

Opracowane metody stabilizacji orbit okresowych przetestujemy w obwodzie Chua’y, 

który ze względu na swoje właściwości, jest niezwykle popularnym przedmiotem badań 

ośrodków naukowych, zajmujących się analizą zagadnień dotyczących dynamiki chaotycznej. 

Obwód ten został nazwany imieniem jego autora, który pierwszy zbadał nietypowe jego 

zachowania się [16, 17, 28, 30, 32, 33, 170]. Rys. 6.1 przedstawia strukturę rozpatrywanego 

obwodu, który jest układem 3 - go rzędu, zawierającym obok elementów liniowych jeden 

opornik nieliniowy, którego przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa 

przedstawiona jest na rys. 6.2.  

 
Rys. 6.1. Struktura obwodu Chua’y 

 

Stan chwilowy układu opisuje poniższy układ równań różniczkowych: 
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gdzie charakterystykę prądowo-napięciową opornika nieliniowego można opisać poniższą 

zależnością: 
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Rys. 6.2. Przykładowa charakterystyka i(u) opornika nieliniowego 

 

Obwód Chua’y pomimo niezbyt skomplikowanej struktury charakteryzuje się bardzo 

ciekawymi zachowaniami, zależnymi od doboru odpowiednich parametrów elementów 

liniowych oraz współczynników charakterystyki opornika nieliniowego, wywołanymi 

niezerowymi warunkami początkowymi. Zdecydowana większość badań obwodu Chua’y 

przeprowadzana jest z wykorzystaniem odcinkowo-liniowej charakterystyki elementu 

nieliniowego. Zrealizowane w ramach niniejszej pracy badania potwierdziły, że zastosowana 

charakterystyka jest reprezentatywna dla innych nieliniowych charakterystyk, które mogą być 

gładkie, a co za tym idzie różniczkowalne w całym zakresie napięcia. Opornik nieliniowy  

o symetrycznej charakterystyce (6.2) stosunkowo prosto można zrealizować  

z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego, rezystorów oraz diod półprzewodnikowych 

[166, 170], dzięki czemu obwód ten stosunkowo łatwo poddaje się badaniom 

eksperymentalnym. Należy podkreślić, że rezultaty otrzymywane podczas symulacji obwodu 

Chua’y są niezwykle zbliżone do wyników uzyskanych w czasie przeprowadzanych 

eksperymentów układu fizycznego. Przy odpowiednim doborze parametrów w obwodzie tym 

można zaobserwować pełną gamę zachowań, które są charakterystyczne dla szerokiej klasy 

nieliniowych układów dynamicznych, a mianowicie: asymptotyczną stabilność stanu 

równowagi w punkcie, bifurkacje, drgania okresowe i wielookresowe oraz szczególnie nas 

interesujące drgania chaotyczne. Obwód ten nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

ośrodków badawczych, z uwagi na bogactwo jego specyficznych zachowań oraz prostotę jego 

struktury. Obszary wykorzystania obwodu Chua’y, w celu modelowania zjawisk o zupełnie 

innej naturze, stale się poszerzają [30, 32, 166, 170].  
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Rys. 6.3 przedstawia diagram bifurkacyjny układu Chua’y, uzyskany dla 

następującego zbioru parametrów: C1=1000 mF, C2=64,103 mF, R=1 Ω, RL=0, G1=-0,7143 S, 

G2=-1,3429 S, v=1 V. Rozwiązanie przy następujących warunkach początkowych: u(0)=2 V, 

u1(0)=0,26 V, iL(0)=1,9 A, uzyskaliśmy z wykorzystaniem procedur całkowania 

numerycznego Ode23, zawartych w pakiecie MATLAB. 

 

 
Rys. 6.3. Diagram bifurkacyjny układu Chua’y 

 

 Powyższy diagram ukazuje wspomniane bogactwo zachowań obwodu Chua’y.  

W wyniku zmian parametru L następuje jakościowa zmiana dynamiki układu. W przypadku 

ogólnym, jeżeli na skutek zmian parametru p, rozpatrywana orbita okresowa przestaje być 

przyciągająca, a więc staje się neutralna dla wartości p0, a następnie staje się odpychająca, to 

wartość p0 jest wartością bifurkacyjną. W celu wyznaczenia diagramu zastosowano 

odwzorowanie Poincarégo, przy czym jako płaszczyznę transwersalną wybrano fragment 

hiperpłaszczyzny u1=0, 01 >u& . 

Początkowo w układzie generowane są drgania okresowe. Następnie w wyniku 

kaskady bifurkacji podwojenia okresu [10, 16, 17, 85, 108, 136] następuje przejście układu  

w stan chaotyczny, co dokładniej zobrazowane jest na rys. 6.4. Dla L=22 mH atraktor układu 

składa się z pojedynczej orbity okresowej (rys. 6.5a). Zwiększając parametr dochodzimy do  
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Rys. 6.4. Fragment diagramu przedstawionego na rys. 6.3 

 

wartości krytycznej L=22,14 mH, dla której następuje podwojenie okresu drgań. W tym 

momencie, w wyniku bifurkacji następuje przekształcenie oryginalnej stabilnej orbity  

o okresie 1 na niestabilną orbitę o tym samym okresie, oraz na stabilną orbitę o okresie 2. Na 

rysunku 6.5b przedstawiono atraktor dwupętlowy, odpowiadający owej orbicie dla  

L=22,8 mH. Kontynuując zwiększanie parametru, docieramy do wartości L=22,98 mH, przy 

której następuje kolejna bifurkacja podwojenia okresu. Orbita o okresie 2 staje się niestabilna, 

natomiast w jej miejsce pojawia się orbita o okresie 4. Na rys. 6.5c przedstawiono atraktor 

czteropętlowy, otrzymany dla L=23,1 mH. Docierając do kolejnej wartości krytycznej 

parametru L=23,17 mH, w układzie Chua’y następuje kolejne podwojenie okresu drgań.  

Z każdą kolejną bifurkacją podwojenia okresu, zakres stabilności otrzymanej orbity ulega 

zwężeniu. Dalsze bifurkacje występują tak często, że są praktycznie niezauważalne. 

Ostatecznie dla L=23,23 mH w rozpatrywanym układzie powstaje chaos. Trajektorie fazowe 

tworzą w przestrzeni fazowej atraktor chaotyczny typu Rösslera (rys. 6.5d). Diagram 

bifurkacyjny przedstawiony na rys. 6.3 ukazuje kolejne ciekawe zjawisko. Dla wartości 

L=24,27 mH trajektorie również skupiają się wewnątrz atraktora typu Rösslera, jednak tym 
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razem atraktor ten jest usytuowany symetrycznie w przestrzeni fazowej, względem 

poprzedniego atraktora (rys. 6.5e). Dalsze zwiększanie indukcyjności prowadzi do powstania 

atraktora dwukłębkowego dla wartości L=24,77 mH. Na rys. 6.5f przedstawiono taki atraktor 

dla L=25,6 mH. 

 

 
Rys. 6.5. Atraktor układu Chua’y dla wartości parametru bifurkacyjnego wynoszącej: 

a) L = 22,0 mH, b) L = 22,8 mH, c) L = 23,1 mH, d) L = 24,2 mH, e) L = 24,5 mH, f) L = 25,6 mH 
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 W oparciu o diagram bifurkacyjny można tak dobrać parametry układu, aby uzyskać 

pożądane jego zachowanie się, jednak takie podejście nie zawsze jest możliwe. W takim 

przypadku ciekawą alternatywą może być zastosowanie opracowanych algorytmów 

stabilizacji orbit okresowych, polegających na niewielkich zmianach wybranych parametrów 

układu, które prowadzą do eliminacji drgań chaotycznych. 

 W celu zbadania efektywności rozpatrywanych metod multipunktowych, rozważmy 

układ Chua’y (6.1) z następującym zbiorem parametrów: C1=1000 mF, C2=64,103 mF, 

L=23,81 mH, R=1 Ω, RL=0, G1=-0,7143 S, G2=-1,3429 S, v=1 V. Stosując metodę Rungego - 

Kutty 4 – go rzędu, uzyskaliśmy atraktor typu Rösslera, przedstawiony na portrecie fazowym 

(rys. 6.6a) we współrzędnych (u(t), u1(t)).  

 

 
Rys. 6.6. Portret fazowy układu Chua’y przedstawiający: a) atraktor typu Rösslera, b) niestabilną orbitę 

okresową zanurzoną w atraktorze przedstawionym na rys. a)  

 

 Rys. 6.6b przedstawia niestabilną orbitę okresową, zanurzoną w rozpatrywanym 

atraktorze. Prezentowana orbita została wyznaczona na podstawie procedur numerycznych, 

opisanych w rozdziale 3.3, bazując na danych eksperymentalnych, uzyskanych w wyniku 

całkowania numerycznego układu (6.1). Jest to krótka orbita, która jest zarazem jedną z wielu 

niestabilnych orbit okresowych należących do atraktora. Podstawową cechą tej orbity jest jej 

prostota, a więc eliminacja drgań chaotycznych w takim przypadku, będzie prowadzić do 

generacji drgań okresowych zbliżonych do oscylacji sinusoidalnych o odpowiedniej 

częstotliwości. Położenie owej orbity zostało ustalone na podstawie usytuowania orbit 

pseudookresowych w obrębie atraktora. W celu zastosowania procedur multipunktowych, 

należy dokonać stosownego opisu analitycznego rozpatrywanej orbity, zgodnie z koncepcją 

przedstawioną w rozdziale 5.1, pozwalającego na wyznaczenie dokładnego położenia 
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punktów stałych 
iFPx  na przekrojach Poincarégo w całej przestrzeni atraktora. Do opisu 

trajektorii użyliśmy wielomianów 10 – tego stopnia, przy czym orbita została podzielona na  

4 części, w taki sposób, aby zapewnić transwersalność hiperpłaszczyzn uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo, względem trajektorii w całej przestrzeni fazowej objętej 

atraktorem. Dla 4,0;4,01 −∈u , 01 >
dt

du
 położenie orbity okresowej przedstawionej na rys. 

6.6b opisuje poniższa zależność: 
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natomiast dla 4,0;4,01 −∈u , 01 ≤
dt

du
 opis orbity wynosi: 
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W przypadku, gdy 4,0;4,01 −∉u  rozpatrywaną orbitę należy zrzutować na płaszczyznę iL-u 

oraz iL-u1. Położenie punktu stałego na przekroju Poincarégo w interesującym nas obszarze 

dla 0>
dt

diL  można opisać następująco: 
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natomiast, gdy 0≤
dt

diL  położenie punktu stałego opisują zależności: 
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Dysponując powyższym opisem analitycznym, można zrealizować koncepcję 

sterowania multipunktowego opisanego w rozdziale 5.1, polegającą na zmianach wybranych 

parametrów układu w każdej chwili próbkowania. Główną zaletą takiego rozwiązania, 

względem algorytmów jednopunktowych oraz wielopunktowych, jest bardzo krótki okres, 

pomiędzy kolejną modyfikacją parametrów. Dzięki temu liniowa aproksymacja 

odwzorowania Poincarégo (5.22) jest bardzo dokładna w dużym otoczeniu punktu stałego. 

Rysunek 6.7 przedstawia rezultaty stabilizacji orbity okresowej przy zmianach parametru  

R. Dopuszczalna zmiana parametru w tym przypadku wynosi 01,0
max

RR =∆ , natomiast okres 

próbkowania h = 0,001 s. W praktyce, oznacza to, że parametr sterujący zmieniany jest ponad 

1000 razy w ciągu okresu stabilizowanej orbity. W przypadku metod jednopunktowych, ów 

parametr zmieniany byłby tylko raz w ciągu tego okresu, natomiast modyfikacja parametru 

dokonywana byłaby kilku, bądź kilkunastokrotnie przy zastosowaniu algorytmów 

wielopunktowych [54, 56, 58, 59, 113, 117-121, 135]. Fakt ten dobitnie uwidacznia przewagę 

opracowanych przez autora algorytmów multipunktowych. Częsta zmiana parametrów ma 

przede wszystkim znaczenie, w przypadku sterowania układów chaotycznych w obecności 

zakłóceń i szumów, co zostanie przedstawione w dalszej części rozdziału. W celu 

ustabilizowania orbity przyjęto wartość dmax równą 0,01, przy czym wartości zmiennych stanu 

zostały znormalizowane do przedziału [0 1]. Oznacza to, że w każdej chwili próbkowania 

śledzimy trajektorię oraz dokonujemy pomiaru odległości punktu przecięcia orbity okresowej 

od punktu stałego na przekroju uogólnionego odwzorowania Poincarégo. Jeżeli owa 

odległość jest mniejsza od przyjętej wartości dmax, wtedy możemy rozpocząć sterowanie, 

dokonując zmian parametru według zależności (5.25). W przeciwnym przypadku ustawiamy 

parametr na wartość nominalną p0 oraz musimy dalej czekać ze zmianą parametru. Fakt ten 

jest doskonale widoczny na rys. 6.7b. W jedenastej sekundzie, trajektoria przechodzi 

dostatecznie blisko orbity okresowej, co pozwala na rozpoczęcie sterowania i ustabilizowanie 

niestabilnej orbity okresowej. Przebieg zmiennej u(t) przedstawiony na rys. 6.7a oraz 

trajektoria odwzorowania Poincarégo (rys. 6.7c) dobitnie potwierdzają efekt eliminacji drgań 

chaotycznych w rozpatrywanym układzie.  
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Rys. 6.7. Stabilizacja niestabilnej orbity okresowej dla d = 0,01 

 

 Rysunek 6.8 przedstawia z kolei realizację sterowania, przy przyjęciu wartości  

dmax równej 0,1. W tym przypadku warunki początkowe były identyczne z warunkami 

przyjętymi w poprzednim eksperymencie. Zwiększenie wielkości dmax spowodowało, że 
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Rys. 6.8. Stabilizacja niestabilnej orbity okresowej dla d = 0,1 

 

rozpoczęcie procedury sterowania było możliwe natychmiast. Jest to kolejna bardzo ważna 

cecha opracowanych algorytmów multipunktowych. Jak już wspomnieliśmy poprzednio, 

liniowa aproksymacja (5.22) jest bardzo dokładna w dużym otoczeniu punktu stałego, więc 
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możliwe jest maksymalne skrócenie przejściowego okresu chaotycznego, aż do rozpoczęcia 

stabilizacji . W przypadku procedur wielopunktowych, taka sytuacja jest niewykonalna. 

 

 
Rys. 6.9. Zastosowanie algorytmu multipunktowego, przy maksymalnej dopuszczalnej zmianie 

parametru, wynoszącej: a) - b) 
005,0

max
RR =∆ ; c) - d) 

001,0
max

RR =∆  

 

 W przypadku opracowanych metod sterowania, możliwa jest stabilizacja dowolnej 

niestabilnej orbity okresowej zanurzonej w dziwnym atraktorze, przy bardzo niewielkich 

zmianach parametru sterującego. Rysunek 6.9a przedstawia przebieg zmiennej stanu u(t) 

układu Chua’y, natomiast na rys. 6.9b zaprezentowany jest wykres zmian w czasie parametru 

R dla maksymalnej dopuszczalnej zmiany parametru wynoszącej 005,0
max

RR =∆ . Z kolei na 

rys. 6.9c oraz 6.9d przedstawiona jest stabilizacja trajektorii dla 001,0
max

RR =∆ . W obu 

przypadkach stabilizacja zakończyła się powodzeniem, jednak przy zmianie parametru 

nieprzekraczającej 0,01 wartości nominalnej, pełne ustabilizowanie orbity trwa przeszło dwie 

sekundy. Wynika to z faktu, że bardzo niewielka zmiana parametru sterującego ma 

stosunkowo mały wpływ na zmianę położenia trajektorii w przestrzeni fazowej. Przy braku 

obecności zakłóceń w układzie, możliwa jest również stabilizacja orbity przy znacznie 

mniejszej zmianie parametrów. Okazuje się, że konieczne jest wtedy znaczne zmniejszenie 

wartości dmax oraz wyznaczenie położenia interesującej nas niestabilnej orbity okresowej  

z dużą precyzją.  
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Znacznie lepsze rezultaty stabilizacji układów chaotycznych można uzyskać, stosując 

algorytmy oparte na zmianie wielu parametrów. Na rys. 6.10 przedstawione są wyniki 

sterowania układu Chua’y ze zmianą dwóch parametrów p = [R C1]
T. Ilustracje 6.10a – 6.10d 

prezentują rezultaty uzyskane przy zastosowaniu standardowego algorytmu przedstawionego 

w rozdziale 5.1, polegającego na minimalizacji odległości śladu trajektorii od punktu stałego 

na przekroju uogólnionego odwzorowania Poincarégo. Stabilizacja przebiega 

bezproblemowo, jednak pojawia się silne nasycenie zmian parametrów R (rys. 6.10b) oraz C1 

(rys. 6.10c), co objawia się wystąpieniem niewielkich rozbieżności względem oryginalnej 

orbity okresowej (rys. 6.10d). Taka sytuacja występuje tylko w przypadku modyfikacji  

k = (n - 1) parametrów, gdzie n jest rzędem rozpatrywanego układu. Jest to spowodowane 

tym, że przy zmianie (n - 1) parametrów, odległość trajektorii od orbity okresowej jest 

minimalizowana do 0, na danej hiperpłaszczyźnie odwzorowania w przypadku, gdy parametr 

nie ulegnie nasyceniu, a więc niezbędna zmiana parametrów wyznaczona z (5.25) jest 

mniejsza od 
maxp∆ . Jednak owa minimalizacja odległości jest realizowana w (n - 1) 

kierunkach przestrzeni fazowej. W przypadku nasycenia parametrów sterujących trajektoria 

może być odpychana w pozostałym, n –tym kierunku. Jest to możliwe, w przypadku dużych 

rozbieżności występujących w macierzy (Gi) pochodnych cząstkowych uogólnionego 

odwzorowania względem zbioru parametrów p. Ta sytuacja ma miejsce w analizowanym 

przypadku. Parametr R występuje w obu równaniach układu (6.1), natomiast C1 występuje 

tylko w jednym równaniu. Dla 4,0;4,01 −∈u , wpływ parametru C1 na zmianę położenia 

punktu przecięcia trajektorii z daną hiperpłaszczyzną ∑i jest bardzo niewielki, stąd 

wspomniana różnica pomiędzy elementami macierzy Gi to nawet kilka rzędów wielkości,  

w zależności od przyjętego kroku próbkowania. W celu rozwiązania tego problemu 

zastosowaliśmy modyfikację algorytmu sterowania, polegającą na wprowadzeniu 

odpowiednich wag. Podczas realizacji stabilizacji, gdy parametry sterujące wyznaczone  

z zależności (5.25) różniły się od wartości nominalnej p0 o więcej, niż wynosi założona 

dopuszczalna zmiana parametrów 
maxp∆ , wtedy składowa p2, odpowiadająca parametrowi C1, 

była mnożona przez 0,0001 dla kroku próbkowania wynoszącego h = 0,001 s. Z kolei, gdy 

4,0;4,01 −∉u , nie było potrzeby wprowadzania dodatkowych współczynników, co wynika  

z porównywalnego wpływu obu parametrów w tym przedziale. Wyniki tej operacji są 

przedstawione na rys. 6.10e – 6.10h. Trajektoria jest ustabilizowana idealnie na wybranej 

orbicie okresowej (rys. 6.10h), natomiast parametry nie ulegają nasyceniu, co ilustrują rys. 

6.10f oraz 6.10g. 
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Rys. 6.10. Stabilizacja orbity okresowej przy zmianie dwóch parametrów z zastosowaniem algorytmu: 

a) - d) bez zmiany wag, e) – f) ze zmianą wag 
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W celu zbadania efektywności opracowanych algorytmów multipunktowych, 

przeprowadziliśmy próby stabilizacji orbity okresowej w obecności zakłóceń. W tym celu 

szeregowo z cewką zostało włączone wymuszenie napięciowe o przebiegu quasi – 

okresowym, przedstawionym na rys. 6.11. Opis analityczny (6.1), dynamiki układu Chua’y, 

uległ następującej modyfikacji:  
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Rys. 6.11. Przebieg wymuszenia zakłócającego ez(t) 

 

 Na rys. 6.12 przedstawione są rezultaty eliminacji drgań chaotycznych przy zmianie 

parametrów p = [R C1]
T. Zarówno algorytm konwencjonalny (rys. 6.12a – 6.12d) oraz 

algorytm ze zmiennymi wagami (rys. 6.12e – 6.12h) działają poprawnie. W obydwu 

przypadkach maksymalna dopuszczalna zmiana parametrów wynosi 0p p∆ 1,0
max

= . Uzyskane 

rezultaty potwierdzają wysoką efektywność opracowanych metod. Przebiegi u(t) przedsta-

wione na rys. 6.12a oraz 6.12e są praktycznie okresowe. Niewielkie rozbieżności trajektorii 

od orbity okresowej dla algorytmu bez zmiany wag (rys. 6.12d) oraz ze stosowną 

modyfikacją (rys. 6.12h) widoczne na portretach fazowych są wynikiem stosunkowo dużego 

poziomu zakłóceń oraz ograniczenia dopuszczalnej zmiany parametrów sterujących. 
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Analizując uzyskane dane, można stwierdzić niewielką przewagę algorytmu ze zmiennymi 

wagami. 

 

 
Rys. 6.12. Stabilizacja orbity okresowej w obecności zakłóceń, przy zmianie dwóch parametrów z 

zastosowaniem algorytmu: a) - d) bez zmiany wag, e) – f) ze zmianą wag 
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 Wspomnianych wad pozbawiony jest algorytm multipunktowy, realizujący 

minimalizację odległości trajektorii od orbity okresowej we wszystkich kierunkach 

przestrzeni fazowej, opisany w rozdziale 5.1. W takim przypadku efektywną stabilizację  

w obecności zakłóceń i szumów można uzyskać przy zmianie k parametrów, przy czym 

nk ≤ . W celu minimalizacji odległości we wszystkich kierunkach, należy w każdej chwili 

próbkowania wyznaczyć punkt orbity okresowej, który usytuowany jest najbliżej trajektorii 

fazowej układu chaotycznego. Najbardziej efektywną metodą rozwiązania tego problemu jest 

linearyzacja odległości (5.40) wokół aktualnej wartości zmiennej u1(t) lub iL(t), w zależności 

od tego, w jakim obszarze przestrzeni fazowej znajduje się trajektoria, oraz wyznaczenie 

optymalnego położenia punktu orbity okresowej w oparciu o algorytm minimalizacji błędu 

średniokwadratowego [130]. Na rys. 6.13a – 6.13d zaprezentowane są wyniki stabilizacji 

niestabilnej orbity okresowej w układzie bez zakłóceń. Przy bardzo niewielkich zmianach 

parametrów R (rys. 6.13b) oraz C1 (rys. 6.13c) następuje perfekcyjna eliminacja drgań 

chaotycznych, czego potwierdzeniem jest obraz trajektorii na portrecie fazowym (rys. 6.13d). 

Z kolei rys. 6.13e – 6.13h dowodzą, że stabilizacja orbit okresowych w bezpośrednim 

odniesieniu do trajektorii, jest bardziej efektywna w obecności zakłóceń, niż algorytm oparty 

na minimalizacji odległości na przekroju uogólnionego odwzorowania Poincarégo. 

 Ogromną zaletą opracowanych przez autora algorytmów multipunktowych jest 

możliwość zmiany wielu parametrów układu. W przypadku sterowania złożonych układów 

chaotycznych, zmiana tylko jednego parametru może być niewystarczająca do 

ustabilizowania trajektorii, natomiast w przypadku eliminacji drgań chaotycznych  

w stosunkowo prostych układach, do jakich należy obwód Chua’y, możliwość zmian wielu 

parametrów pozwala na bardziej efektywną stabilizację trajektorii w obecności znacznych 

zakłóceń. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są rezultaty uzyskane przy zastosowaniu 

algorytmów sterowania ze zmianą trzech parametrów p = [R C1 L]T, które są przedstawione 

na rys. 6.14. Do ustabilizowania interesującej na orbity w układzie bez zakłóceń, wystarczają 

bardzo niewielkie zmiany parametrów (rys. 6.14a -6.14e), znacznie mniejsze, niż miało to 

miejsce przy zmianie dwóch, czy tym bardziej jednego parametru. Natomiast na rys. 6.14f – 

6.14j przedstawiliśmy wyniki sterowania w obecności zakłóceń (rys. 6.11) o identycznym 

poziomie, jaki zastosowaliśmy w poprzednich eksperymentach. Tutaj również można 

zaobserwować znacznie mniejsze zmiany parametrów (rys. 6.14g – 6.14i), wymagane do 

osiągnięcia celu sterowania. Ponadto trajektoria fazowa praktycznie pokrywa się ze 

stabilizowaną orbitą okresową, co doskonale pokazuje portret fazowy 6.14j. 
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Rys. 6.13. Stabilizacja orbity okresowej z zastosowaniem multipunktowego algorytmu minimum 

 odległości w bezpośrednim odniesieniu do trajektorii w układzie Chua’y: 

 a) - d) bez zakłóceń, e) – f) w obecności zakłóceń 
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Rys. 6.14. Stabilizacja orbity okresowej przy zmianie 3 parametrów p = [R C1 L]T w układzie 

Chua’y: a) – e) bez zakłóceń, f) – j) w obecności zakłóceń 
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 W celu lepszego zobrazowania efektywności opracowanych metod sterowania 

układów chaotycznych w obecności silnych zakłóceń, zestawiliśmy na rys. 6.15 wyniki 

rezultatów stabilizacji krótkiej orbity okresowej (rys. 6.15a), otrzymane przy zmianach 

różnych parametrów. Podczas wszystkich eksperymentów okres próbkowania wynosił  

h = 0,001 s, natomiast maksymalna dopuszczalna zmiana parametrów 0p p∆ 1,0
max

= .  

W przypadku zastosowania metody sterowania, polegającej na minimalizacji odległości śladu 

trajektorii od punktu stałego na przekroju uogólnionego odwzorowania Poincarégo, poprzez 

modyfikację tylko jednego parametru, stabilizacja przebiegła pomyślnie tylko przy zmianie 

parametru R (rys. 6.15b). W przypadku modyfikacji parametru C1 oraz L nie udało się 

ustabilizować układu Chua’y w obecności tak silnych zakłóceń. Oczywiście przy braku 

zakłóceń, przy zmianach dowolnego tych parametrów, stabilizacja przebiega bezproblemowo. 

Jest to spowodowane tym, że parametr R ma największy wpływ na zachowanie się trajektorii 

fazowej rozpatrywanego układu. Z kolei wpływ parametrów C1 oraz L jest szczególnie 

niewielki na zmiany położenia śladu trajektorii na przekroju Poincarégo w wybranych 

obszarach przestrzeni fazowej. Na rys. 6.15c przedstawiony jest portret fazowy, uzyskany 

przy zmianie parametrów p = [R C1]
T bez modyfikacji, natomiast na rys. 6.15d widnieją 

rezultaty stabilizacji uzyskane przy zmianie tych samych parametrów z użyciem algorytmu ze 

zmiennymi wagami. Uzyskane wyniki pokazują znaczną przewagę algorytmu sterowania przy 

zmianach dwóch parametrów, w szczególności tego ze zmiennymi wagami, nad metodą 

opartą na modyfikacji tylko jednego parametru. Na rys. 6.15e – 6.15j widnieją rezultaty 

sterowania oparte na bezpośredniej stabilizacji trajektorii, a co za tym idzie minimalizacji 

odległości w n – kierunkach przestrzeni fazowej. Modyfikacja parametru R w takim 

przypadku (rys. 6.15e) jest bardziej efektywna, niż w przypadku algorytmu opartego  

o odwzorowanie Poincarégo (rys. 6.15b). Z kolei rys. 6.15f oraz 6.15g pokazują, że stosując 

bezpośrednią stabilizację trajektorii, można wyeliminować drgania chaotyczne w układzie 

przy zmianach parametrów C1 oraz L, jednak odstępstwa trajektorii od orbity okresowej są 

znaczne. W szczególności modyfikacja parametru L, przy zastosowanym poziomie zakłóceń, 

z trudem prowadzi do ustabilizowania drgań. Dużo lepsze rezultaty uzyskaliśmy przy 

modyfikacji parametrów p = [R C1]
T (rys. 6.15h) oraz p = [R L]T (rys. 6.15i), natomiast 

najlepsze rezultaty udało nam się uzyskać przy zmianie 3 parametrów p = [R C1 L]T. Portret 

fazowy 6.15j jest potwierdzeniem, że trajektoria fazowa układu Chua’y przy silnych 

zakłóceniach praktycznie pokrywa się z orbitą okresową (rys. 6.15a). Przy zmniejszeniu 

maksymalnej dopuszczalnej zmiany parametrów do poziomu 0p p∆ 05,0
max

=  otrzymane rezul-  
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Rys. 6.15. Stabilizacja orbity okresowej dla 
0p p∆ 1,0

max
= : a) oryginalna orbita okresowa, b) minimalizacja 

odległości na przekroju P dla p = [R], c) dla p = [R C1]
T, d) dla p = [R C1]

T ze zmianą wag,  

e) minimalizacja odległości w n – kierunkach dla p = [R], f) dla p = [C1], g) dla p = [L],  

h) dla p = [R C1]
T, i) dla p = [R L]T, j) dla p = [R C1 L]T  
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taty są podobne, z tą różnicą, że rozbieżności między trajektorią a orbitą okresową na 

portretach fazowych ulegają nieznacznemu zwiększeniu, natomiast stabilizacja przy zmianie 

parametrów C1 oraz L w ogóle nie jest możliwa, przy zastosowanym poziomie zakłóceń. 

 W praktyce badawczej można spotkać się z analizą drgań w różnych odmianach 

podstawowego obwodu Chua’y. W pracy zbadaliśmy możliwość stabilizacji drgań w układzie 

zawierającym gładką, a co za tym idzie różniczkowalną w całym zakresie napięcia, 

charakterystykę opornika nieliniowego, którą można opisać następującą zależnością: 
 

                                                    )()()( 121 v

u
tghGGvuGui −+= ,            |||| 21 GG <            (6.12) 

 

 Kolejne eksperymenty numeryczne przeprowadziliśmy dla następujących parametrów: 

C1=1000 mF, C2=63 mF, L=28 mH, R=1 Ω, RL=0, G1=-0,7 S, G2=-1,34 S, v=1 V. Gładka 

charakterystyka prądowo – napięciowa (6.12) przedstawiona jest na rys. 6.16.  

 

 
Rys. 6.16. Gładka charakterystyka opornika nieliniowego 

 

 W takich warunkach w rozpatrywanym układzie generowane są drgania chaotyczne 

ograniczone dziwnym dwukłębkowym atraktorem Chua’y, który przedstawiony jest na rys. 

6.17. W celu lepszego zobrazowania usytuowania niestabilnej orbity okresowej, zanurzonej 

we wspomnianym atraktorze, na rys. 6.18a przedstawiony jest rzut tego atraktora we 

współrzędnych fazowych u(t) – u1(t), natomiast rys. 6.18b ilustruje położenie interesującej 

nas orbity okresowej, która jest celem sterowania. Dalsze rozważania ograniczymy do 

zastosowania algorytmów multipunktowych, bazujących na bezpośredniej minimalizacji 

odległości trajektorii od orbity okresowej.  
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Rys. 6.17. Dwukłębkowy atraktor trajektorii fazowych układu Chua’y  

 

 

 
Rys. 6.18. Portret fazowy układu Chua’y przedstawiający: a) rzut atraktora dwukłębkowego na  

płaszczyznę u(t) – u1(t); b) niestabilną orbitę okresową zanurzoną w atraktorze  

 

Analogicznie do poprzedniego przypadku, musimy dokonać precyzyjnego opisu 

analitycznego rozpatrywanej orbity. Zastosowaliśmy identyczny podział przestrzeni fazowej, 

jak poprzednio. Dla 4,0;4,01 −∈u , 01 >
dt

du
 położenie niestabilnej orbity okresowej 

przedstawionej na rys. 6.18b opisuje następująca zależność: 
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natomiast dla 4,0;4,01 −∈u , 01 ≤
dt

du
 opis owej orbity wynosi: 
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Z kolei, gdy 4,0;4,01 −∉u  rozpatrywaną orbitę, podobnie jak poprzednio, rzutujemy na 

płaszczyznę iL-u oraz iL-u1. Dla 0>
dt

diL  opis analityczny jest następujący: 
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natomiast, gdy 0≤
dt

diL  otrzymujemy zależności: 
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 Na rys. 6.19 przedstawione są rezultaty sterowania układu Chua’y przy zmianie  

3 parametrów p = [R C1 L]T. W przypadku przyjęcia wielkości dmax = 0,01 (rys. 6.19a – 

6.19e), stabilizacja trajektorii następuje w 106 – tej sekundzie symulacji, natomiast ustawiając 
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Rys. 6.19. Stabilizacja krótkiej orbity okresowej, zanurzonej w atraktorze dwukłębkowym: 

a) – e) dla dmax = 0,01; f) – j) dla dmax = 0,1 
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ową wielkość na dmax = 0,1 (rys. 6.19f – 6.19j), algorytm sterujący pozwala na 

ustabilizowanie orbity okresowej w 9 – tej sekundzie symulacji. Jest to kolejne potwierdzenie 

efektywności opracowanych algorytmów, zważywszy na bardziej złożoną dynamikę na 

atraktorze dwukłębkowym.  

 

 
Rys. 6.20. Stabilizacja orbity okresowej z wykorzystaniem algorytmów dwupołożeniowych  

dla: a) – c) h = 0,02 s; d) – f) h = 0.001 s  

 

Teraz przejdziemy do zagadnienia stabilizacji orbity okresowej, przedstawionej na rys. 

6.18b, z wykorzystaniem algorytmów dwupołożeniowych opisanych w rozdziale 5.3.  

W przypadku sterowania dwupołożeniowego, parametry sterujące mogą być ustawione tylko 
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na jedną z dwóch wartości (5.71), a więc nie jest możliwe zagwarantowanie stałej redukcji 

odległości trajektorii od orbity okresowej w kolejnych iteracjach uogólnionego odwzorowania 

Poincarégo. Pomimo tego, taka metoda sterowania jest bardzo efektywna, ponieważ przez 

wybór poszczególnych wartości parametrów p zawsze zmuszamy trajektorię fazową układu 

do ruchu w kierunku stabilizowanej orbity okresowej. Sterowanie dwupołożeniowe jest 

szczególnie efektywne w przypadku rozpatrywanych metod multipunktowych, ponieważ  

w takim przypadku mamy możliwość zmiany wielu parametrów układu w każdej chwili 

próbkowania. Na rys. 6.20 przedstawione jest porównanie efektywności sterowania 

algorytmów bazujących na bezpośredniej minimalizacji odległości trajektorii od orbity 

okresowej dla różnych okresów próbkowania h. Rys. 6.20a - 6.20c prezentują wyniki 

eksperymentu numerycznego przy zmianie jednego parametru R dla wartości h = 0.02 s. 

Przebieg zmian parametru (rys. 6.20b) został znacznie rozciągnięty, ponieważ w całej skali od 

0 do 10 s, ów wykres miałby przebieg w postaci czarnego prostokąta. Przy tak dobranym 

okresie próbkowania, w układzie pojawiają się dodatkowe oscylacje, które są szczególnie 

widoczne na portrecie fazowym (rys. 6.20c). W przypadku sterowania dla h = 0.001 s (rys. 

6.20d – 6.20f) owe oscylacje są praktycznie niezauważalne, co objawia się tym, że trajektoria 

praktycznie pokrywa się z niestabilną orbitą okresową, podlegającą stabilizacji. Obydwie 

metody działają prawidłowo, jednak uzyskane rezultaty pokazują wyraźny wpływ okresu 

próbkowania na jakość stabilizacji. Im mniejszy parametr h przyjmiemy, tym bliżej 

stabilizowanej orbity uda nam się utrzymać trajektorię układu chaotycznego. Jest to kolejne 

potwierdzenie zalet opracowanych algorytmów multipunktowych, które są szczególnie 

efektywne w wersji dwupołożeniowej. Z kolei na rys. 6.21 przedstawione są rezultaty 

stabilizacji uzyskane przy zmianach 3 parametrów p = [R C1 L]T dla identycznych wartości  

h, jak w poprzednim eksperymencie. W przypadku braku zakłóceń w układzie, otrzymane 

rezultaty praktycznie pokrywają się z wynikami uzyskanymi przy zmianach jednego 

parametru, a więc sterowanie przebiegło bez żadnych problemów. 

 Główne zalety sterowania dwupołożeniowego, przy zmianie wielu parametrów, 

ujawniają się podczas sterowania układów chaotycznych w obecności zakłóceń. Kolejny 

eksperyment przeprowadziliśmy z poziomem zakłóceń przedstawionym na rys. 6.11. Rys. 

6.22 prezentuje porównanie wyników, uzyskanych przy zmianach parametrów p = R,  

p = [R C1]
T oraz p = [R C1 L]T dla różnych kroków próbkowania. Rezultaty wyraźnie 

potwierdzają poprawę stabilizacji wraz ze zmniejszeniem wielkości h. Modyfikacja dwóch 

parametrów (rys. 6.22b, 6.22e, 6.22h) pozwala na lepszą stabilizację niż w przypadku zmian 

tylko pojedynczego parametru R (rys. 6.22a, 6.22d, 6.22g), natomiast znacznie lepsze wyniki 



 100 

 
Rys. 6.21. Realizacja sterowania dwupołożeniowego ze zmianą 3 parametrów p = [R C1 L]T  

dla: a) – e) h = 0,02 s; f) – j) h = 0.001 s  
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Rys. 6.22. Stabilizacja orbity okresowej z wykorzystaniem metody dwupołożeniowej dla:  

a) p = [R], h = 0,02 s; b) p = [R C1]
T, h = 0,02 s; c) p = [R C1 L]T, h = 0,02 s;  

d) p = [R], h = 0,001 s; e) p = [R C1]
T, h = 0,001 s; f) p = [R C1 L]T, h = 0,001 s;  

g) p = [R], h = 0,0001 s; h) p = [R C1], h = 0,0001 s; i) p = [R C1 L]T, h = 0,0001 s  

 

daje sterowanie ze zmianą 3 parametrów p = [R C1 L]T (rys. 6.22c, 6.22f, 6.22i). Prezento-

wane wyniki uzyskaliśmy dla 0p∆ 05,0=p . Zgodnie z oczekiwaniami, najlepsze rezultaty 

udało się otrzymać przy zmianach 3 parametrów dla h = 0,0001 s (rys. 6.22i). Dalsze 

zmniejszanie okresu próbkowania, przy drganiach chaotycznych o danej częstotliwości 

uzyskiwanych w rozpatrywanym przypadku, przynosi minimalne korzyści.  

 Kolejny eksperyment polegał na zbadaniu wpływu wielkości p∆  (5.70) na możliwość 

sterowania układu w obecności silnych zakłóceń. W badaniach przyjęliśmy okres 

próbkowania na poziomie h = 0.0001 s. Tylko w przypadku zmian pojedynczego parametru, 

zwiększanie p∆  pogorszyło wynik stabilizacji trajektorii (rys. 6.23a, 6.23d, 6.23g), natomiast 

dysponując możliwością modyfikacji wielu parametrów, zwiększenie wielkości p∆  prowadzi 
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do poprawy uzyskiwanych rezultatów. Jest to spowodowane tym, że większa zmiana 

parametrów ma większy wpływ na przemieszczanie trajektorii we wszystkich kierunkach 

przestrzeni fazowej. Najlepsze rezultaty uzyskaliśmy podczas sterowania dwupołożeniowego 

z modyfikacją 3 parametrów p = [R C1 L]T (rys. 6.23c, 6.23f, 6.23i). Dla przypadku 

0p∆ 15,0=p  trajektoria fazowa układu Chua’y praktycznie pokrywa się ze stabilizowaną 

orbitą okresową.  

 

 
Rys. 6.23. Stabilizacja orbity okresowej z wykorzystaniem metody dwupołożeniowej (h = 0,0001 s) dla:  

a) p = [R], 0p05,0=∆ p ; b) p = [R C1]
T, 0p05,0=∆ p ; c) p = [R C1 L]T, 0p05,0=∆ p ;  

d) p = [R], 0p1,0=∆ p ; e) p = [R C1]
T, 0p1,0=∆ p ; f) p = [R C1 L]T, 0p1,0=∆ p ;  

g) p = [R], 0p15,0=∆ p ; h) p = [R C1], 0p15,0=∆ p ; i) p = [R C1 L]T, 0p15,0=∆ p  

 

Uzyskane rezultaty potwierdzają wysoką skuteczność opracowanych algorytmów 

dwupołożeniowych podczas sterowania układów chaotycznych w obecności silnych zakłóceń. 
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6.2. Stabilizacja drgań wymuszonych w obwodzie Chua’y 

 

Badania układu Chua’y nie ograniczają się tylko do podstawowej jego struktury.  

W praktyce badawczej często można spotkać się także z analizą drgań wymuszonych przez 

odpowiednie typy źródeł, włączonych w określonych miejscach obwodu. W wyniku 

obecności wymuszeń, można zaobserwować zupełnie nowe, niezwykle ciekawe zachowania 

się układu Chua’y, co sprawia, że zainteresowanie tym układem nadal nie maleje [16, 17, 30, 

32, 33]. Na rys. 6.24 przedstawiona jest struktura obwodu Chua’y, w którym szeregowo  

z cewką zostało włączone źródło napięcia sinusoidalnego o odpowiednich parametrach. 

 

 
Rys. 6.24. Struktura obwodu Chua’y z wymuszeniem 

 

Stan chwilowy rozpatrywanego układu można przedstawić w następującej postaci: 
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gdzie charakterystykę i(u) opisuje zależność (6.12). Podczas przeprowadzonych 

eksperymentów numerycznych zbadaliśmy możliwości opracowanych metod multi-

punktowych w zagadnieniach stabilizacji złożonych niestabilnych orbit okresowych  

w układzie (6.21) przy zastosowaniu wymuszenia o częstotliwości porównywalnej  
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z częstotliwością (dominującą) drgań własnych, a także o częstotliwości pięciokrotnie 

mniejszej. Badania z porównywalnymi częstotliwościami przeprowadziliśmy dla 

następującego zbioru parametrów: C1=68 mF, C2=4,4 mF, L=2,4 mH, R=1 Ω, RL=0,  

G1=-0,7143 S, G2=-1,3429 S, v=1 V, )20sin(04,0)( tte π=  V.  

 

 
Rys. 6.25. Drgania wymuszone w układzie Chua’y: a) dziwny atraktor; b) portret fazowy we współrzędnych  

u(t) – u1(t); c) orbita 2T – okresowa zanurzona w atraktorze; d) orbita 3T – okresowa zanurzona w atraktorze 

 

Na rys. 6.25a przedstawiony jest dziwny atraktor układu Chua’y, który jest mutacją atraktora 

dwukłębkowego, jednak ze względu na obecność wymuszenia, dynamika na atraktorze jest 

bardziej złożona od dynamiki oryginalnego obwodu. W celu lepszej identyfikacji 

niestabilnych orbit okresowych, zanurzonych w atraktorze, na rys. 6.25b widnieje portret 

fazowy rozpatrywanego układu. Z kolei rys. 6.25c oraz 6.25d ilustrują wybrane orbity 

okresowe, podlegające stabilizacji. W przypadku układów nieautonomicznych wystarczy 

stablicować położenie odpowiednich orbit, ponieważ są one jednoznacznie usytuowane 
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względem przebiegu wymuszenia. Okres orbity 2T – okresowej wynosi 0,2 s, natomiast  

3T – okresowej odpowiednio 0,3 s.  

 

 
Rys. 6.26. Stabilizacja orbity 2T – okresowej przy zmianie 2 parametrów p = [R C1]

T:  

a) – d) dla dmax = 0,01; e) – h) dla dmax = 0,1 
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Potwierdzeniem wystarczającej dokładności aproksymacji pierwszego rzędu (5.37) 

uogólnionego odwzorowania Poincarégo, w dużym otoczeniu orbity okresowej układu 

nieautonomicznego, są rezultaty zaprezentowane na rys. 6.26. Rys. 6.26a – 6.26d przedstawia 

wyniki stabilizacji orbity 2T – okresowej przy modyfikacji 2 parametrów p = [R C1]
T, 

uzyskane dla wartości dmax = 0,01. W 19 – tej sekundzie symulacji, trajektoria fazowa układu 

zbliżyła się na odległość mniejszą od wartości dmax, poczym nastąpiło ustabilizowanie 

trajektorii (rys. 6.26a). W wyniku stabilizacji, na co drugim przekroju Poincarégo pojawia się 

jeden punkt, co objawia się dwiema poziomymi liniami, widocznymi na rys. 6.26d. Podobnie, 

jak miało to miejsce w przypadku sterowania układów nieautonomicznych, dziesięciokrotne 

zwiększenie wartości dmax pozwala na natychmiastową stabilizację układu (rys. 6.26e – 

6.26h), co jest bardzo korzystne w odniesieniu do zagadnień praktycznej implementacji 

opracowanych algorytmów sterowania. Do ustabilizowania danej orbity wystarczają bardzo 

niewielkie zmiany parametrów sterujących, co doskonale ilustrują rys. 6.26f oraz 6.26g. 

 W przypadku sterowania rzeczywistych układów chaotycznych, pojawia się problem 

opóźnienia sygnału sterującego, wynikającego z konieczności wyznaczania wartości 

parametrów sterujących w czasie rzeczywistym [117, 124, 129]. Na rys. 6.27 oraz 6.28 

zaprezentowane są wyniki eksperymentów numerycznych, dotyczących tego zagadnienia. 

Przeprowadzone badania obejmowały wpływ opóźnienia to sygnału sterującego, na jakość 

stabilizacji orbity 2T – okresowej. Modyfikacji, z okresem próbkowania wynoszącym  

h = 0,001 s, podlegały 2 parametry p = [C1 C2]
T. Na rys. 6.27a – 6.27d przedstawione są 

rezultaty stabilizacji dla zerowej wartości opóźnienia to. Rys. 6.27d jest potwierdzeniem 

perfekcyjnej stabilizacji trajektorii przy braku zakłóceń w układzie. Bazując na wynikach 

zaprezentowanych na rys. 6.27e – 6.27h, możemy stwierdzić, że opóźnienie wynoszące  

to = 0,1h praktycznie nie wpływa na jakość stabilizacji wybranej orbity. Opóźnienie sygnału 

sterującego na poziomie to = 0,5h również ma znikomy wpływ na możliwości sterowania 

trajektorii rozpatrywanego układu. Przebieg zmiennej stanu u(t) (rys. 6.28a) jest praktycznie 

identyczny, jak ten przedstawiony na rys. 6.27a. Podobnie portret fazowy zilustrowany na rys. 

6.28d niczym się nie różni od portretu otrzymanego dla zerowej wartości opóźnienia sygnału 

sterującego (rys. 6.27d). Jedyne odstępstwa uwidaczniają się na rys. 6.28b oraz 6.28c, 

prezentujących przebiegi zmian parametrów sterujących. Nawet opóźnienie na poziomie  

to = 0,9h ma niewielki wpływ na jakość stabilizacji orbity 2T – okresowej w układzie Chua’y 

bez zakłóceń. Mamy tu na myśli efekt sterowania, czyli przebieg zmiennej u(t) (rys. 6.28e) 

oraz trajektorię układu na portrecie fazowym (rys. 6.28h). Bardzo niewielkie odstępstwa 

trajektorii od orbity okresowej, objawiają się nieznacznym pogrubieniem trajektorii fazowej 
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układu (rys. 6.28h). Z kolei bardzo duże zmiany otrzymanych rezultatów, przy tak znacznym 

opóźnieniu, uwidaczniają się na przebiegach sygnałów sterujących (rys. 6.28f oraz 6.28g). 

  

 
Rys. 6.27. Stabilizacja orbity 2T – okresowej przy zmianie 2 parametrów p = [C1 C2]

T z uwzględnieniem 

opóźnienia sygnału sterującego, wynoszącego: a) – d) to = 0h; e) – h) to = 0,1h 
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Rys. 6.28. Stabilizacja orbity 2T – okresowej dla p = [C1 C2]

T z uwzględnieniem opóźnienia sygnału  

sterującego, wynoszącego: a) – d) to = 0,5h; e) – h) to = 0,9h 

 

 W celu bardziej precyzyjnego zbadania wpływu opóźnienia sygnału sterującego na 

jakość stabilizacji orbit okresowych zanurzonych w dziwnym atraktorze, przeprowadziliśmy 

szereg eksperymentów, których wyniki zostały umieszczone w tabelach 6.1 oraz 6.2.  
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W celach porównawczych, dla danego wariantu sterowania, został wyznaczony następujący 

wskaźnik jakości: 

                                                           ∑
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=
k

j
jFjd

k
N

1

),(
1

xx                                                  (6.22) 

 

gdzie ),( jFjd xx  oznacza odległość trajektorii od orbity okresowej w danej chwili. 

 

Tabela 6.1. Wartość wskaźnika jakości (6.22) dla stabilizacji orbity 2T – okresowej w układzie bez zakłóceń 

Opóźnienie sygnału sterującego Parametry 

regulacji to=0h to=0,1h to=0,2h to=0,3h to=0,4h to=0,5h to=0,6h to=0,7h to=0,8h to=0,9h 

p=[C1 C2]
T 

h=0,001 s 
0,0010 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0012 0,0013 0,0026 

p=[R C1]
T 

h=0,001 s 
0,0010 0,0010 0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0012 0,0015 0,0026 

p=[R C1 L]T 

h=0,001 s 
0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0007 0,0012 0,0031 

p=[C1 C2]
T 

h=0,003 s 
0,0022 0,0026 0,0027 0,0031 0,0046 0,0123 0,0305 0,0378 0,0482 0,0685 

p=[R C1]
T 

h=0,003 s 
0,0023 0,0027 0,0028 0,0031 0,0048 0,0150 0,0311 0,0391 0,0673 0,1223 

p=[R C1 L]T 

h=0,003 s 
0,0009 0,0010 0,0012 0,0014 0,0018 0,0025 0,0039 0,0073 0,0164 0,0374 

 

Tabela 6.2. Wartość wskaźnika jakości (6.22) dla stabilizacji orbity 2T – okresowej w obecności zakłóceń 

Opóźnienie sygnału sterującego Parametry 

regulacji to=0h to=0,1h to=0,2h to=0,3h to=0,4h to=0,5h to=0,6h to=0,7h to=0,8h to=0,9h 

p=[C1 C2]
T 

h=0,001 s 
0,0212 0,0215 0,0217 0,0220 0,0222 0,0224 0,0225 0,0232 0,0260 0,0265 

p=[R C1]
T 

h=0,001 s 
0,0059 0,0060 0,0060 0,0061 0,0062 0,0062 0,0063 0,0065 0,0068 0,0082 

p=[R C1 L]T 

h=0,001 s 
0,0043 0,0043 0,0043 0,0044 0,0045 0,0046 0,0047 0,0051 0,0057 0,0080 

p=[C1 C2]
T 

h=0,003 s 
0,1116 0,1258 0,1291 3,9719 3,2886 4,1923 2.5076 1,8359 2,0976 3,6906 

p=[R C1]
T 

h=0,003 s 
0,0171 0,0176 0,0181 0,0192 0,0215 0,0278 0,0380 0,0440 0,4854 3,6249 

p=[R C1 L]T 

h=0,003 s 
0,0143 0,0146 0,0150 0,0158 0,0169 0,0185 0,0212 0,0255 0,0346 0,0521 



 110 

Zaprezentowane wyniki uzyskaliśmy dla trzech wariantów algorytmu multipunktowego  

z modyfikacją parametrów p=[C1 C2]
T, p=[R C1]

T oraz p=[R C1 L]T, realizowaną dla dwóch 

kroków próbkowania, a mianowicie h = 0,001 s oraz h = 0,003 s. Analiza danych, zawartych 

w tabeli 6.1, ukazuje bardzo niewielki wpływ opóźnienia to na jakość stabilizacji orbity  

2T – okresowej dla h = 0,001 s przy braku zakłóceń. Dwukrotny wzrost wskaźnika (6.22) 

można odnotować jedynie dla wartości to = 0,9h przy zmianie dwóch parametrów, natomiast 

przy modyfikacji 3 parametrów ów wzrost był prawie trzykrotny, względem wskaźnika 

uzyskanego dla opóźnienia to = 0,8h. W przypadku modyfikacji parametrów co 0,003 s, po-

szczególne wartości wskaźnika jakość są znacznie większe od tych, uzyskanych dla  

h = 0,001 s. Okazuje się, że przy dłuższym okresie próbkowania, opóźnienie sygnału 

sterującego powyżej wartości to = 0,4h ma już dość istotny wpływ na jakość stabilizacji, 

jednak we wszystkich symulacjach, przeprowadzonych w układzie bez zakłóceń, orbita 2T – 

okresowa została ustabilizowana bez problemów. Uzyskane wyniki są zgodne  

z oczekiwaniami, ponieważ przy większym okresie próbkowania rośnie bezwzględna wartość 

opóźnienia to. Z kolei w tabeli 6.2 zostały umieszczone wartości wskaźników jakości, 

uzyskane podczas sterowania układu Chua’y (6.21) w obecności zakłóceń o poziomie  

o połowę mniejszym od poziomu zastosowanego w poprzednim rozdziale. W tym przypadku 

modyfikacja parametrów z krokiem próbkowania wynoszącym h = 0,001 s pozwala na 

stabilizację orbity okresowej dla dowolnego opóźnienia, mieszczącego się w wybranym 

przedziale. Najsłabsze wartości wskaźnika jakości uzyskaliśmy przy modyfikacji parametrów 

p=[C1 C2]
T natomiast najlepsze przy modyfikacji trzech parametrów. Dla h = 0,003 s 

uzyskane wyniki są dużo słabsze, jednak dla opóźnienia sygnału sterującego na poziomie od  

0 do 0,2h stabilizacja przebiega bezproblemowo dla każdego wariantu parametrów 

sterujących. Dla to > 0,2h ustabilizowanie orbity 2T – okresowej jest niemożliwe przy 

modyfikacji parametrów p=[C1 C2]
T natomiast dla to = 0,9h zmiana parametrów p=[R C1]

T 

okazuje się również niewystarczająca do osiągnięcia celu sterowania. Przy modyfikacji trzech 

parametrów stabilizacja przebiega bez zastrzeżeń nawet dla maksymalnego opóźnienia 

sygnału sterującego. Spośród wszystkich zrealizowanych wariantów, najlepsze rezultaty 

uzyskaliśmy przy modyfikacji parametrów p=[R C1 L]T. 

 Teraz przejdziemy do omówienia rezultatów stabilizacji orbity 3T – okresowej (rys. 

6.25d) w obecności szumu w rozpatrywanym układzie. W celu zamodelowania tego zjawiska, 

dodawaliśmy sygnał losowy o odpowiednim poziomie do poszczególnych zmiennych stanu. 
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Sterowanie zostało zrealizowane przy modyfikacji parametrów p=[R C1]
T, przy czym 

maksymalna dopuszczalna zmiana parametrów wynosiła 0p∆ 1,0=p . 

 

 
Rys. 6.29. Stabilizacja orbity 3T – okresowej w obecności szumu w układzie na poziomie 4%, zrealizowana  

przy modyfikacji parametrów p = [R C1]
T dla: a) – d) h = 0,001 s; e) – h) h = 0,0001 s 
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Rys. 6.30. Stabilizacja orbity 3T – okresowej w obecności szumu w układzie Chua’y na poziomie 8%, 

zrealizowana przy modyfikacji parametrów p = [R C1]
T dla: a) – d) h = 0,001 s; e) – h) h = 0,0001 s 

 

Rys. 6.29 prezentuje wyniki przeprowadzonych eksperymentów numerycznych, uzyskane dla 

szumu w układzie na poziomie 4% maksymalnych wartości poszczególnych zmiennych 

stanu. Rys. 6.29a – 6.29d ilustrują możliwości stabilizacji orbity 3T – okresowej przy 
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zastosowaniu kroku próbkowania wynoszącego h = 0,001 s. Stabilizacja realizowana jest 

bezproblemowo, czego potwierdzeniem jest przebieg napięcia u(t) przedstawiony na rys. 

6.29a. Portret fazowy (rys. 6.29d) uwidacznia pewne odstępstwa trajektorii od orbity 

okresowej, wynikające z przyjętego kroku próbkowania. Rys. 6.29b oraz 6.29c przedstawiają 

przebiegi sygnałów sterujących w zmodyfikowanej skali (od 0 do 0,1 s) ze względu na 

zwiększenie czytelności odpowiednich rysunków. Zmniejszenie okresu próbkowania do 

wartości h = 0,0001 s sprawia, że jakość przeprowadzonej stabilizacji rozpatrywanej orbity 

okresowej ulega znaczącej poprawie (rys. 6.29e – 6.29h). Fakt ten jest szczególnie widoczny 

na portrecie fazowym 6.29h, który ujawnia znikome odstępstwa trajektorii od orbity 

okresowej. Oczywiście, przy dalszym zmniejszeniu okresu próbkowania uzyskiwane rezultaty 

są jeszcze lepsze. Z kolei rys. 6.30 przedstawia rezultaty stabilizacji uzyskane w obecności 

szumu w układzie Chua’y na poziomie 8%. Okazuje się, że stabilizacja jest niemożliwa, przy 

tak dużym poziomie zakłóceń (rys. 6.30a – 6.30d), gdy zmiana parametrów sterujących 

dokonywana jest z krokiem próbkowania wynoszącym h = 0,001 s. Algorytm sterujący nie 

jest w stanie utrzymać trajektorii w pełnym otoczeniu orbity 3T – okresowej. Podobnie jak  

w poprzednim przypadku, dziesięciokrotne zmniejszenie okresu próbkowania prowadzi do 

radykalnej poprawy jakości stabilizacji (rys. 6.30e – 6.30h). Uzyskane rezultaty potwierdzają 

bardzo dobre działanie opracowanych algorytmów multipunktowych w obecności szumu  

o wysokim natężeniu. W przypadku zastosowania algorytmów ze zmianą trzech parametrów 

p=[R C1 L]T, rezultaty są jeszcze lepsze. Zaprezentowane wyniki, uzyskane w obecności 

szumu w układzie, w szczególności potwierdzają zalety opracowanych algorytmów 

multipunktowych, pozwalających na modyfikację wielu parametrów układu w każdej chwili 

próbkowania.  

 Teraz przejdziemy do zagadnienia stabilizacji niestabilnych orbit okresowych  

w układzie Chua’y przy wymuszeniu o częstotliwości pięciokrotnie mniejszej od dominującej 

częstotliwości drgań własnych. Zrealizowane badania przeprowadziliśmy dla następującego 

zbioru parametrów: C1=16,3 mF, C2=1 mF, L=0,44 mH, R=1 Ω, RL=0, v=1 V,  

G1=-0,7143 S, G2=-1,3429 S, )20sin(2,0)( tte π=  V. Rys. 6.31a prezentuje dziwny atraktor 

trajektorii fazowych rozpatrywanego układu. Atraktor ten jest pochodną atraktora 

dwukłębkowego, jednak ze względu na specyficzny charakter wymuszenia, charakteryzuje go 

znacznie bardziej złożona dynamika. W celu lepszego zobrazowania rozmieszczenia 

niestabilnych orbit okresowych, na portrecie fazowym 6.31b przedstawiony jest rzut atraktora 
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na płaszczyznę u(t) – u1(t). Z kolei na rys. 6.31c oraz 6.31d przedstawione są wybrane orbity, 

podlegające stabilizacji, a mianowicie orbita T – okresowa oraz 3T – okresowa. 

 

 
Rys. 6.31. Drgania wymuszone w układzie (6.21): a) dziwny atraktor; b) portret fazowy we współrzędnych  

u(t) – u1(t); c) orbita T – okresowa zanurzona w atraktorze; d) orbita 3T – okresowa zanurzona w atraktorze 

 

 Rys. 6.32. przedstawia wyniki stabilizacji orbity T – okresowej z wykorzystaniem 

sterowania dwupołożeniowego ze zmianą parametrów p=[R C1]
T. Na rys. 6.32a – 6.32d 

przedstawione są rezultaty owej operacji, uzyskane przy modyfikacji parametrów sterujących 

wynoszącej 0p∆ 01,0=p . Parametry modyfikowane były z korkiem próbkowania h = 0,001 s. 

Uzyskane wyniki potwierdzają idealną stabilizację rozpatrywanej orbity (rys. 6.32d), co 

pozwala na stwierdzenie, że w przypadku sterowania układu bez zakłóceń, całkowicie 

wystarczająca jest modyfikacja parametrów na tak niewielkim poziomie. Przy zastosowaniu 

mniejszego kroku próbkowania pełna stabilizacja jest osiągalna przy znacznie niższym 

poziomie p∆ . Na rys. 6.32e – 6.32h zaprezentowane są z kolei wyniki sterowania układu 
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Chua’y, uzyskane dla wielkości 0p∆ 1,0=p  przy tym samym okresie próbkowania, który był 

zastosowany w eksperymencie poprzednim. Większa zmiana parametrów pozwala na 

efektywne sterowanie układu w obecności zakłóceń i szumów, jednak w rozpatrywanym 

przypadku, uzyskane przebiegi są bardzo „postrzępione”, co jest wynikiem silnego wpływu 

parametru R na zachowanie się trajektorii fazowej obwodu Chua’y oraz zbyt niskiego okresu 

próbkowania.  

 

 
Rys. 6.32. Stabilizacja orbity T – okresowej z wykorzystaniem metody dwupołożeniowej  

ze zmianą parametrów p = [R C1]
T, zrealizowana dla: a) – d) 0p01,0=∆ p , h = 0,001 s; 

e) – h) 0p1,0=∆ p , h = 0,001 s; i) – l) 0p1,0=∆ p , h = 0,0001 s 
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Rys. 6.33. Stabilizacja orbity 3T – okresowej z wykorzystaniem metody trójpołożeniowej  

ze zmianą parametrów p = [R C1]
T, zrealizowana dla: a) – d) 0p01,0=∆ p , h = 0,001 s; 

e) – h) 0p1,0=∆ p , h = 0,001 s; i) – l) 0p1,0=∆ p , h = 0,0001 s 

 

Dziesięciokrotne zmniejszenie parametru h (rys. 6.32i – 6.32l), pozwala na idealną 

stabilizację wybranej orbity okresowej, czego potwierdzeniem jest przebieg napięcia u(t) (rys. 

6.32i) oraz portret fazowy 6.32l, ukazujący trajektorię układu w bardzo bliskim otoczeniu 

orbity T – okresowej. 
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Rys. 6.34. Stabilizacja orbity 3T – okresowej w obecności szumu w układzie na poziomie 4%, zrealizowana  

z wykorzystaniem metody trójpołożeniowej przy modyfikacji parametrów p = [R C1]
T: 

a) – d) dla h = 0,0005 s; e) – h) dla h = 0,00005 s 

 

Kolejny eksperyment polegał na ustabilizowaniu orbity 3T – okresowej z wyko-

rzystaniem sterowania trójpołożeniowego, opisanego w rozdziale 5.3. Zaletą tej koncepcji jest 
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możliwość znacznej zmiany parametrów sterujących, co może być konieczne w przypadku 

sterowania układów w obecności silnych zakłóceń. W wersji trójpołożeniowej parametry 

przyjmują wartość nominalną w przypadku, gdy trajektoria fazowa znajduje się w odległości 

większej od orbity okresowej, niż założona wartość zmiennej dmax. Zaprezentowane na rys. 

6.33 wyniki prowadzą do podobnych wniosków, jak w przypadku sterowania orbity  

T – okresowej z wykorzystaniem metody dwupołożeniowej. Uzyskane rezultaty są kolejnym 

potwierdzeniem skuteczności opracowanych metod sterowania. Stabilizacja nawet tak 

złożonej trajektorii, jaką jest rozpatrywana orbita 3T – okresowa zakończyła się pełnym 

sukcesem, przy czym znacznie lepsze wskaźniki jakości możemy uzyskać przy zmniejszeniu 

okresu próbkowania (rys. 6.33h i 6.33l).  

Efektywność sterowania w obecności szumów w układzie Chua’y, z wykorzystaniem 

metody trójpołożeniowej, potwierdzają wyniki przedstawione na rys. 6.34. Rys. 6.34.a – 

6.34d ukazują zakończoną sukcesem, stabilizację rozważanej orbity dla wartości  

h = 0,0005 s. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zmniejszenie okresu próbkowania 

prowadzi do znacznej poprawy uzyskanych rezultatów (rys. 6.34e – 6.34h). Otrzymane 

wyniki są w pełni zgodne z oczekiwaniami. W przypadku sterowania dwupołożeniowego oraz 

trójpołożeniowego nie możemy uzyskać zbieżności trajektorii do orbity okresowej, jednak 

poprzez zmianę parametrów w każdej chwili próbkowania, zmuszamy trajektorię układu do 

przemieszczania się w kierunku wybranej orbity okresowej, co pozwala na efektywną 

stabilizację. Jakość owej stabilizacji zależy przede wszystkim od przyjętego okresu 

próbkowania. Przy bardzo częstych zmianach parametrów sterujących można uzyskać 

praktycznie identyczne efekty do tych, otrzymywanych przy zastosowaniu algorytmów 

stabilizacji z ciągłą zmianą parametrów.  

Prezentowane rezultaty potwierdzają bardzo wysoką efektywność opracowanych 

metod multipunktowych w przypadku stabilizacji niestabilnych orbit okresowych  

w obecności silnych zakłóceń oraz szumów w układzie. Opracowane algorytmy pozwalają 

również na efektywną stabilizację złożonych orbit okresowych o skomplikowanej strukturze 

oraz długim okresie. Ponadto otrzymane wyniki świadczą o niewielkim wpływie opóźnienia 

sygnału sterującego na jakość stabilizacji, który zależy głównie od przyjętego okresu 

próbkowania. W związku z tym, praktyczna implementacja opracowanych algorytmów nie 

powinna nastręczać żadnych problemów. 
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6.3. Stabilizacja orbit okresowych w układzie ułamkowego rzędu 

 

 Zajmiemy się teraz zagadnieniami dotyczącymi stabilizacji niestabilnych orbit 

okresowych, zanurzonych w dziwnym atraktorze układu Chua’y ułamkowego rzędu. Nasze 

rozważania dotyczyć będą układów nieautonomicznych, które uchodzą za obiekty znacznie 

trudniejsze w procesie sterowania. Dynamikę rozpatrywanych układów będziemy opisywać  

z wykorzystaniem pochodnej Caputo, ze względu na jej zalety, które zostały przedstawione  

w rozdziale 5.2. Badania eksperymentalne przeprowadziliśmy w układzie przedstawionym na 

rys. 6.24, w którym szeregowo z cewką zostało włączone wymuszenie napięciowe  

o stosownych parametrach. Uwzględniając fakt, że z użyciem rachunku różniczkowego 

ułamkowego rzędu można znacznie dokładnej modelować dynamikę układów rzeczywistych, 

stan chwilowy układu Chua’y opisują równania postaci: 
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gdzie charakterystykę i(u) opisuje zależność (6.12), a więc zajmiemy się stabilizacją drgań  

w obwodzie z gładką charakterystyką opornika nieliniowego. Zrealizowane badania 

przeprowadziliśmy dla trzech różnych rzędów α pochodnej Caputo, w celu sprawdzenia jego 

wpływu na skuteczność opracowanych metod multipunktowych. We wszystkich równaniach 

układu (6.23) wykorzystaliśmy pochodne tego samego rzędu, tak aby uzyskane rezultaty były 

bardziej reprezentatywne. W pierwszym eksperymencie przyjęliśmy α = 0,95, przy czym 

należy nadmienić, że im rząd pochodnej bardziej różni się od wartości 1, tym bardziej 

dynamika rozpatrywanego układu będzie różnić się od dynamiki konwencjonalnego układu 

Chua’y. Badania przeprowadziliśmy dla następującego zbioru parametrów: C1=27,8 mF, 

C2=1,8 mF, L=1,2 mH, R=1 Ω, RL=0, )20sin(2,0)( tte π=  V, G1=-0,7143 S, G2=-1,3429 S, 

v=1 V. Na rys. 6.35a przedstawiony jest dziwny atraktor trajektorii fazowych badanego 

układu, który znacznie różni się od atraktora dwukłębkowego, generowanego w układzie 

opisanym równaniami różniczkowymi pierwszego rzędu. Dla lepszej identyfikacji położenia 

wybranych orbit okresowych w obszarze atraktora na rys. 6.35b zilustrowana jest owa 

trajektoria na portrecie fazowym we współrzędnych iL(t) – u1(t). Z kolei niestabilne orbity  
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2T - okresowa oraz 3T - okresowa, wybrane jako cel sterowania, są przedstawione 

odpowiednio na rys. 6.35c oraz 6.35d. 

 

 
Rys. 6.35. Drgania wymuszone w układzie Chua’y ułamkowego rzędu: a) dziwny atraktor;  

b) portret fazowy we współrzędnych iL(t) – u1(t); c) orbita 2T – okresowa zanurzona w atraktorze;  

d) orbita 3T – okresowa zanurzona w atraktorze 

 

 W szczególności kształt owych niestabilnych orbit okresowych świadczy o nie-

typowym zachowaniu się trajektorii, które jest wynikiem zastosowania pochodnej 

ułamkowego rzędu do opisu dynamiki badanego układu. W rozpatrywanym przypadku 

stabilizacji układów nieautonomicznych, w celu wyznaczenia wartości parametrów 

sterujących, stosowaliśmy wzór (5.66) z uwzględnieniem m = 9 poprzednich wartości 

zmiennych stanu. Pomijając konieczność uwzględniania zachowania się badanego układu  

w przeszłości, cały proces przebiega analogicznie do sterowania układów tradycyjnych 

zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 5.2. 
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Rys. 6.36. Stabilizacja orbity: a) – c) 2T – okresowej; d) – f) 3T -okresowej 

 

 Rys. 6.36a - 6.36c prezentują wyniki stabilizacji orbity 2T – okresowej przy zmianach 

parametrów p=[R C1]
T dla wartości dmax = 0,1. Przejściowy proces chaotyczny trwa bardzo 

krótko, co jest wynikiem efektywnego działania algorytmu sterującego w dużym otoczeniu 

orbity okresowej. Z kolei na rys. 6.36d – 6.36f przedstawione są rezultaty stabilizacji orbity 

3T – okresowej przy zmianach tych samych parametrów. Proces stabilizacji rozpoczyna się  

w chwili t = 0,61 s. Zwiększając wartość dmax do 0,3, efektywna stabilizacja realizowana jest 
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dla t > 0,4 s. Fakt ten dobitnie potwierdza dokładność liniowej aproksymacji (5.65) 

uogólnionego odwzorowania Poincarégo w bardzo dużym otoczeniu punktu stałego.  

W obydwu przypadkach maksymalna dopuszczalna zmiana parametrów wynosiła 

0p∆ 05,0
max

=p , natomiast okres próbkowania h = 0,0005 s. 

 

 
Rys. 6.37. Stabilizacja orbity 2T – okresowej przy modyfikacji parametru R:  

a) – c) dla 
01,0

max
RR =∆ ; d) – f) dla 

005,0
max

RR =∆  
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 Kolejny przeprowadzony eksperyment polegał na stabilizacji orbity 2T – okresowej  

w obecności zakłóceń na poziomie 67% sygnału przedstawionego na rys. 6.11. Tym razem 

sterowanie dokonywane było przy zmianie parametru R z krokiem próbkowania na 

identycznym poziomie, jaki został zaimplementowany w poprzednim eksperymencie. Na rys. 

6.37a – 6.37c przedstawione są wyniki udanej stabilizacji owej niestabilnej orbity okresowej, 

które zostały uzyskane przy maksymalnej zmianie parametru na poziomie 01,0∆
max

RR = . 

Potwierdzeniem efektywnego działania opracowanych algorytmów multipunktowych  

w obecności silnych zakłóceń jest przede wszystkim portret fazowy 6.37c, który ukazuje 

bardzo niewielkie rozbieżności trajektorii względem stabilizowanej orbity okresowej. 

Okazuje się jednak, że dwukrotne zmniejszenie dopuszczalnej zmiany parametrów 

( 005,0∆
max

RR = ) skutkuje tym, że sterowanie rozpatrywanego układu jest nieefektywne (rys. 

6.37d – 6.37f). Przy tak dużym poziomie zakłóceń algorytm nie jest w wstanie utrzymać 

trajektorii w bliskim otoczeniu orbity okresowej. Tutaj ponownie ujawnia się duża zaleta 

opracowanych algorytmów, które pozwalają na stabilizowanie dowolnych orbit okresowych 

zanurzonych w atraktorze, przy modyfikacji wybranych parametrów sterujących w szerokim 

zakresie. Jest to niezwykle ważna cecha w przypadku sterowania rzeczywistych układów  

w obecności zakłóceń i szumów.  

 Kolejne, zrealizowane w ramach niniejszej pracy, badania dotyczyły stabilizacji 

wybranych orbit okresowych układu (6.23) dla α = 0,9. Wartość indukcyjności L została 

ustalona na poziomie 1,6 mH, natomiast pozostałe parametry pozostały na niezmienionym 

poziomie względem wartości użytych w poprzednich eksperymentach. Na rys. 6.38a 

przedstawiony jest dziwny atraktor trajektorii fazowych rozpatrywanego układu, natomiast 

rys.6.38b prezentuje odpowiadający mu portret fazowy. Tym razem, jako cel sterowania, 

wybraliśmy orbitę T – okresową (rys. 6.38c) oraz złożoną orbitę 2T – okresową (rys. 6.38d). 

Rys. 6.39 przedstawia rezultaty stabilizacji orbity T – okresowej w obecności zakłóceń  

w rozpatrywanym układzie Chua’y na poziomie przedstawionym na rys. 6.11. Sterowanie 

zostało zrealizowane z wykorzystaniem algorytmu trójpołożeniowego przy zmianie 

parametrów p=[R C1]
T w zakresie 01,0∆ RR =  oraz 012,0∆

1
CC = . Na rys. 6.39a – 6.39d 

zilustrowane są wyniki uzyskane dla kroku próbkowania na poziomie h = 0,0005 s. Pomimo 

obecności silnych zakłóceń w układzie stabilizacja przebiega bez problemów. Niewielkie 

rozbieżności pomiędzy trajektorią fazową a orbitą okresową (rys. 6.39d) wynikają  

z przyjętego kroku próbkowania, ponieważ modyfikacja parametrów w zakresie przyjętym  

w czasie eksperymentu (rys. 6.39.b oraz 6.39c) zmusza trajektorię do znacznego 
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przemieszczania się w kierunku orbity okresowej. Przy czym, przebieg zmian parametrów 

sterujących został zaprezentowany tylko fragmentarycznie, w celu uzyskania lepszej 

przejrzystości rysunków.  

 

 
Rys. 6.38. Drgania wymuszone w rozpatrywanym układzie ułamkowego rzędu, uzyskane dla α = 0,9:  

a) dziwny atraktor; b) portret fazowy we współrzędnych iL(t) – u1(t);  

c) orbita T – okresowa zanurzona w atraktorze; d) orbita 2T – okresowa zanurzona w atraktorze 

 

 W celu znacznego zmniejszenia dystansu pomiędzy trajektorią a orbitą T – okresową 

wystarczy zredukować krok próbkowania. Efekty tej operacji są zilustrowane na rys. 6.39e – 

6.39h. Dla h = 0,00005 s trajektoria fazowa rozpatrywanego układu praktycznie pokrywa się 

ze stabilizowaną orbitą (rys. 6.39h). Uzyskane rezultaty kolejny raz potwierdzają zalety 

opracowanych przez autora algorytmów multipunktowych, które pozwalają na bardzo częstą 

oraz znaczną modyfikację parametrów (w sytuacji, gdy jest to wymagane). Dzięki temu 

stabilizacja wybranych niestabilnych orbit okresowych nie nastręcza żadnych problemów  

w obecności zakłóceń w układzie na tak wysokim poziomie.  
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Rys. 6.39. Stabilizacja orbity T – okresowej z zastosowaniem sterowania trójpołożeniowego: 

a) – d) dla h = 0,0005 s; e) – h) dla h = 0,00005 s 

 

 Z kolei, na rys. 6.40 przedstawione są wyniki zrealizowanych badań, dotyczące 

stabilizacji orbity 2T – okresowej w obecności szumów w układzie na poziomie 4% wartości 

maksymalnych odpowiednich zmiennych stanu. Sterowanie zostało zrealizowane przy 
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zmianie tych samych parametrów, które brały udział w procesie sterowania w poprzednim 

eksperymencie. 

 

 
Rys. 6.40. Stabilizacja orbity 2T – okresowej przy zmianie parametrów p = [R C1]

T  

(sterowanie trójpołożeniowe) w obecności szumu w układzie na poziomie 4%: 

 a) – d) dla h = 0,0005 s; e) – h) dla h = 0,00005 s 
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Rys. 6.40a – 6.40d prezentują efekty stabilizacji, uzyskane dla h = 0,0005 s. Podobnie jak we 

wcześniejszych eksperymentach, dziesięciokrotne zmniejszenie kroku próbkowania skutkuje 

znaczną poprawą jakości stabilizacji (rys. 6.40e – 6.40h). Rozbieżności pomiędzy trajektorią 

fazową a orbitą okresową, widoczne na rys. 6.40h, ulegają znacznej redukcji. Efekt ten jest 

szczególnie dostrzegalnych w przypadku stabilizacji orbit okresowych w obecności szumów 

w układzie, ponieważ częstsza korekta parametrów powoduje bardziej efektywne 

korygowanie niepożądanego położenia trajektorii, wynikającego z zaszumionego pomiaru 

rzeczywistych wartości zmiennych stanu. 

 

 

Rys. 6.41. Drgania wymuszone w układzie Chua’y ułamkowego rzędu, uzyskane dla α = 0,8:  

a) portret fazowy we współrzędnych iL(t) – u1(t); b) orbita 3T – okresowa, podlegająca stabilizacji 

 

 Przejdziemy teraz do omówienia wyników stabilizacji rozpatrywanego układu przy 

zmniejszeniu rzędu pochodnej Caputo, użytej do opisu dynamiki, do poziomu α = 0,8. 

Badania przeprowadziliśmy dla następującego zbioru parametrów: C1=38,5 mF, C2=2,5 mF, 

L=3,2 mH, R=1 Ω, RL=0, )20sin(2,0)( tte π=  V, G1=-0,7143 S, G2=-1,3429 S, v=1 V. Na 

portrecie fazowym 6.41a przedstawiony jest dziwny atraktor układu (6.23), generowany dla 

przyjętych parametrów, natomiast wybrana jako cel sterowania orbita 3T – okresowa 

zilustrowana jest na rys. 6.41b. Na rys. 6.42 przedstawiony jest wpływ parametru dmax na 

długość przedziału czasu od momentu rozpoczęcia symulacji do uzyskania stabilizacji 

rozpatrywanej orbity. Sterowanie odbywało się przy ciągłej zmianie 3 parametrów  

p = [R C1 L]T z krokiem próbkowania h = 0,0005 s. Dopuszczalna zmiana parametrów została 

ustalona na poziomie 0p p∆ 2,0
max

= . Rys. 6.42a – 6.42d prezentują rezultaty stabilizacji 

uzyskane dla dmax = 0,1. Po upływie 0,9 s trajektoria fazowa rozpatrywanego układu zbliżyła 
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się na wystarczająco małą odległość do orbity okresowej, aby możliwa była skuteczna 

stabilizacja. Zwiększenie parametru dmax do poziomu 0,3 zaowocowało uzyskaniem 

natychmiastowej stabilizacji po upływie zaledwie 0,06 s.  

 

 
Rys. 6.42. Stabilizacja orbity 3T – okresowej przy zmianie parametrów p = [R C1 L]T: 

a) – d) dla dmax = 0,1; e) – h) dla dmax = 0,3;  
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Rys. 6.43. Stabilizacja orbity 3T – okresowej dla 

0p p∆ 1,0
max

= , przy modyfikacji parametrów: 

a) p = [C1]; b) p = [R]; c) p = [R C1]
T; d) p = [R C1 L]T; 

 

Otrzymane wyniki kolejny raz potwierdzają dokładność aproksymacji uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo (5.65) w bardzo dużym otoczeniu orbity okresowej. Należy 

podkreślić, że dla rzędu pochodnej ułamkowej na poziomie α = 0,8, współczynniki (5.57) 

algorytmu całkowania numerycznego zanikają wolniej, niż dla α zbliżonego do jedności. Fakt 

ten jest również zauważalny na rys. 6.42. Modyfikacja parametrów zaczyna być powtarzalna 

dopiero po upływie określonego czasu od momentu rozpoczęcia stabilizacji (rys. 6.42b, 6.42c, 

6.42f oraz 6.42g), co wynika z wpływu historycznych zmian w układzie na aktualne jego 

zachowanie się. Pomimo tego, uwzględnienie m = 9 poprzednich wartości zmiennych stanu 

we wzorze (5.66) jest wystarczające do efektywnego działania algorytmów sterujących. 

 W ostatnim eksperymencie zbadaliśmy wpływ zmian poszczególnych parametrów na 

możliwość stabilizacji orbity 3T - okresowej w obecności silnych zakłóceń. Maksymalna 

dopuszczalna zmiana parametrów została ustalona na poziomie 0p p∆ 1,0
max

= , natomiast okres 
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próbkowania wynosił h = 0,0005 s. Na rys. 6.43a przedstawiona jest nieudana próba 

stabilizacji przy zmianie parametru C1. Parametr ten ma znacznie mniejszy wpływ na 

zachowanie się trajektorii rozpatrywanego układu niż parametr R, który występuje w obu 

równaniach układu (6.23). Fakt den doskonale potwierdza portret fazowy 6.43b. Modyfikacja 

parametru R w ustalonych granicach pozwala na efektywną stabilizację. Jeszcze lepsze 

rezultaty daje sterowanie układu przy zmianie 2 parametrów p = [R C1]
T (rys. 6.43c). 

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych eksperymentów, najlepsze rezultatu uzyskaliśmy 

dla sterowania przy modyfikacji 3 parametrów p = [R C1 L]T (rys. 6.43d), gdzie trajektoria 

fazowa praktycznie pokrywała się ze stabilizowaną orbitą okresową, pamiętając o tym, że 

sterowanie odbywało się w obecności zakłóceń o poziomie przedstawionym na rys. 6.11. 

 Uzyskane rezultaty potwierdzają wysoką efektywność opracowanych algorytmów 

multipunktowych dla układów ułamkowego rzędu. Możliwość zmian kilku parametrów jest 

niewątpliwą zaletą, ponieważ możliwa jest dzięki temu efektywna stabilizacja w obecności 

silnych zakłóceń i szumów w układzie. Otrzymane wyniki potwierdziły także wpływ kroku 

próbkowania na jakość stabilizacji. Przyjęcie odpowiednio małego kroku ma przede 

wszystkim znaczenie w przypadku sterowania układów chaotycznych w obecności szumów 

oraz stabilizacji z wykorzystaniem algorytmów dwupołożeniowych i trójpołożeniowych. 

Zaletą multipunktowych algorytmów trójpołożeniowych jest możliwość znacznej zmiany 

parametrów, co pozwala na sterowanie złożonych układów w obecności bardzo silnych 

zakłóceń. Ponadto oryginalna aproksymacja uogólnionego odwzorowania Poincarégo (5.65), 

z uwagi na fakt bardzo częstej modyfikacji parametrów, jest dokładna w bardzo dużym 

otoczeniu punktu stałego, co pozytywnie wpływa na skrócenie przejściowego stanu 

chaotycznego, do momentu rozpoczęcia sterowania. 
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7. Stabilizacja drgań chaotycznych w układzie stalowniczego pieca 

łukowego 

 

7.1. Stalowniczy piec łukowy prądu przemiennego 

 

 Stalownicze piece łukowe prądu przemiennego mają przodujące znaczenie jako 

główny agregat metalurgiczny do produkcji stali i stopów wysokogatunkowych [81-83, 86], 

pomimo tego, że należą do klasycznych a zarazem najstarszych urządzeń elektrotermicznych 

z nagrzewaniem łukowym. Służą one przede wszystkim do wytapiania stali szybkotnących, 

narzędziowych, konstrukcyjnych, nierdzewnych, żarowytrzymałych, transformatorowych, 

łożyskowych i szeregu innych. Czasem piece te służą również do produkcji zwykłych stali 

węglowych. 

 

 
Rys. 7.1. Schemat ideowy konwencjonalnego pieca łukowego [81] (1 – elektrody grafitowe;  

2 – wykładzina ceramiczna sklepienia; 3 – wykładzina ceramiczna ścian i trzonu;  

4 - płaszcz metalowy; 5 – kąpiel metalowa; 6 – dno metalowe) 

 

 Na rys. 7.1 przedstawiony jest schemat ideowy klasycznego pieca łukowego prądu 

przemiennego, w którym trzy łuki elektryczne płoną pomiędzy elektrodami grafitowymi  

i roztopionym metalem, wewnątrz komory pieca. Obszar topiący pieca jest ograniczony 

żaroodporną wykładziną, otuloną z zewnątrz metalowym płaszczem. Płaszcz ten zazwyczaj 

ma kształt cylindryczny lub nieco stożkowy, rozszerzający się ku górze. Do dolnej części 

płaszcza przyspawane jest metalowe dno o kształcie sferycznym, płaskim lub płasko – 
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stożkowym. W przypadku dużych pieców, przeznaczonych do topienia stali o pojemności 

ponad 25 Mg, środkowa część trzonu wykonana jest ze stali niemagnetycznej, w celu 

zamontowania statora urządzenia do elektromagnetycznego mieszania roztopionej stali [81]. 

Oddzielną, a zarazem najważniejszą częścią konstrukcji pieca łukowego jest sklepienie, które 

ma prawie półsferyczny kształt. Sklepienie to posiada trzy otwory do wprowadzenia elektrod 

grafitowych. 

 

 
Rys. 7.2. Schemat układu zasilania stalowniczego pieca łukowego [81] (1 – kabel doprowadzający;  

2 – odłącznik; 3 – szyny wysokiego napięcia; 4 – wyłącznik wysokonapięciowy; 5 – dławik;  

6 – wyłącznik do bocznikowania dławika; 7 – transformator piecowy; 8 – kable elastyczne;  

9 – elektrody grafitowe; 10 – piec łukowy; 11 – wiązka szyn; 12 – szyny rurowe na piecu) 

 

 Stalowniczy piec łukowy zasilany jest prądem przemiennym, przy czym podstawowy 

kontur elektryczny układu zasilania stanowi obwód trójfazowy. W każdej jego fazie włączona 

jest elektroda grafitowa oraz łuk elektryczny, którego charakterystyka napięciowo – prądowa 

jest silnie nieliniowa. Prąd elektryczny w rozpatrywanym trójfazowym piecu łukowym 

zamyka się przez roztopiony metal, tworząc w ten sposób pływające zero układu 

gwiazdowego [81, 82]. Sterowanie parametrami każdego łuku elektrycznego realizowane jest 
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autonomicznie poprzez przemieszczanie danej elektrody. Układy automatycznej regulacji 

pieca z wykorzystaniem siłowników elektrycznych lub wykonawczych układów hydrau-

licznych (w przypadku dużych pieców) podnoszą bądź opuszczają poszczególne elektrody  

w celu utrzymania zadanej długości płonących łuków. W tym celu, po stronie wtórnej 

transformatora piecowego (rys. 7.2), w torze wielkoprądowym układu zasilania znajdują się 

elastyczne kable chłodzone wodą, które łączą pakiety szyn transformatora piecowego z szy-

nami rurowymi, zamocowanymi na konstrukcji pieca łukowego. W pewnych wariantach 

pieców o niedużej mocy, po stronie wysokiego napięcia, może być zainstalowany dławik,  

w celu zapewnienia stabilnego płonięcia łuków. 

 Proces wytapiania stali ze złomu metalowego, realizowany w piecach łukowych, jest 

bardzo energochłonny. Zużycie energii elektrycznej na jedną tonę wytopionej stali waha się 

od 400 do 1000 kWh w zależności od pojemności pieca. Pełny proces wytapiania stali 

stopowych i domieszkowanych składa się z następujących operacji: roztopienie metalu, 

usunięcie szkodliwych wtrąceń i gazów, odtlenienie metalu, wprowadzenie odpowiednich 

dodatków stopowych oraz zlewanie gotowej stali do kadzi [81, 86]. 

 

 
Rys. 7.3. Poszczególne etapy roztapiania stali [81]: a) początek roztapiania; b) opuszczanie elektrody w celu 

utworzenia studni; c) początek podnoszenia elektrody; d) zakończenie roztapiania  

 

W celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej proces roztapiania złomu powinien być 

zrealizowany możliwie szybko, dlatego na tym etapie piec pracuje z maksymalną mocą.  

W tym stadium zużywane jest od 60 do 80% całej niezbędnej energii potrzebnej do 

przeprowadzenia całego procesu wytapiania stali. Na rys. 7.3 przedstawione są poszczególne 

etapy roztapiania wsadu. Początkowo elektroda jest opuszczana aż do zetknięcia ze złomem, 

po czym jest ona nieznacznie podnoszona w celu zapłonu łuku pomiędzy końcem elektrody  

a powierzchnią wsadu w komorze pieca (rys. 7.3a). Łuk taki jest bardzo niestabilny, a jego 

długość waha się od 50 do 70 mm. Nawet stosunkowo niewielkie zmiany w położeniu 
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elektrody względem metalu spowodowane zawaleniem się lub przesunięciem nadtopionego 

kawałka złomu mogą prowadzić do zerwania łuku lub zwarcia w obwodzie. Po upływie 

określonego czasu metal zaczyna się topić, co prowadzi do powolnego tworzenia się 3 studni 

w złomie pod elektrodami (rys. 7.3b). W miarę upływu czasu owe studnie ulegają pogłębieniu 

oraz poszerzeniu. W wyniku działania automatyki piecowej, służącej do kontrolowania mocy 

poszczególnych łuków elektrycznych, elektrody zagłębiają się w studnie do momentu 

osiągnięcia dna wanny. W tym momencie na dnie tworzy się jeziorko roztopionego metalu 

(rys. 7.3c). To stadium procesu roztapiania wsadu charakteryzuje się ekstremalnie 

niestabilnym stanem pracy elektrycznej rozpatrywanego układu. Jest to spowodowane 

licznymi zwarciami wywołanymi przez spadające kawałki złomu. Ponadto, w tym stanie 

często dochodzi do zerwania łuku. W początkowym stadium roztapiania wsadu liczba zwarć  

i zerwań łuku może osiągnąć nawet poziom 20 na sekundę. Z czasem łuk płonący miedzy 

elektrodą a jeziorkiem ciekłego metalu powoduje nagrzewanie wsadu, co prowadzi do 

poszerzania się kraterów oraz wzrostu poziomu ciekłego metalu w wannie pieca. Regulatory 

mocy poszczególnych łuków wymuszają podnoszenie elektrod w celu utrzymania określonej 

długości łuków, niezależnie od poziomu ciekłego metalu (rys. 7.3c). W końcowym stadium 

roztapiania złomu prawie cały metal jest już roztopiony (rys.7.3d). Niewielkie niestopione 

kawałki zsuwane są za pomocą świeżo doładowanego złomu [81]. W miarę zwiększania się 

temperatury wewnątrz komory pieca oraz powiększania się objętości ciekłego metalu łuki 

płoną coraz stabilniej, natomiast liczba zwarć i zerwań ulega znacznemu zmniejszeniu. 

Natężenie pola elektrycznego w kolumnie łukowej spada, natomiast długość łuku wzrasta  

w stosunku do rozmiarów przyjętych w początkowym stadium roztapiania wsadu. 

 Obecnie można spotkać się ze zjawiskiem dwustopniowego procesu wytapiania stali, 

w którym topienie złomu realizowane jest w stalowniczych piecach łukowych prądu 

przemiennego dużej mocy, a następnie ciekła stal przerabiana jest dalej w piecach 

kadziowych do rafinowania lub w kadziach do pozapiecowej obróbki stali [81]. W takiej 

sytuacji celowym jest zwiększenie mocy pieców oraz napięcia wtórnego transformatora 

piecowego, co prowadzi do znacznego skrócenia procesu roztapiania, a tym samym do 

zmniejszenia jednostkowego zużycia energii elektrycznej. W związku z tym na świecie 

można zaobserwować szerokie zastosowanie pieców ultra - wielkiej mocy o pojemności 100, 

200 a nawet 400 Mg, w których zainstalowana moc jednostkowa osiąga poziom od 400 do 

1000 kVA/Mg, co jest wartością znacznie przewyższającą poziom mocy od 150 do  

250 kVA/Mg, charakterystyczną dla zwykłych pieców łukowych. Tak duża moc jednostkowa 

wymaga stosowania nowych konstrukcji sklepienia oraz wanny pieca z zastosowaniem 
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odpowiednich paneli metalowych chłodzonych wodą. W przypadku współczesnych 

stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego do wytapiania stali najczęściej 

stosowane są elektrody grafitowe, które otrzymywane są w piecach elektrycznych drogą 

grafityzacji elektrod węglowych w temperaturze 2000 ÷ 2400 oC. Obecnie produkowane 

elektrody grafitowe mają średnicę od 75 do 710 mm. W piecach ultra – wielkiej mocy 

stosowane są elektrody wykonane ze sztucznego grafitu o polepszonej jakości, które przy 

średnicy 600 mm mogą pracować z prądami roboczymi do 85 kA. Średnia prędkość zużycia 

takich elektrod waha się od 7 do 10 kg na 1000 kWh zużytej energii elektrycznej. 

 

7.2. Efektywny model matematyczny pieca łukowego 

 

 Stalowniczy piec łukowy prądu przemiennego jest silnie nieliniowym odbiornikiem 

energii elektrycznej, który w szczególności w początkowych stadiach wytapiania stali 

wykazuje cechy dynamiki chaotycznej. W praktyce jest to bardzo niekorzystne zjawisko, 

które objawia się ciągłością charakterystyk częstotliwościowych prądów pobieranych z sieci 

zasilającej. Drgania subharmoniczne generowane w takim układzie prowadzą do powstawania 

rezonansów mechanicznych, które mogą być niezwykle niebezpieczne dla takich elementów 

jak transformatory, maszyny synchroniczne, czy nawet elektrody grafitowe samego pieca ze 

względu na ogromne siły działające w rozpatrywanym układzie. Ponadto chaotyczne 

przebiegi prądów w układzie pieca, poprzez linię zasilającą, negatywnie wpływają na system 

elektroenergetyczny, a tym samym na pracę równolegle włączonych odbiorców energii 

elektrycznej [21, 63, 81-83, 86-88, 137, 155, 159, 169, 188, 189, 190, 191]. Dynamika 

charakterystyk elektrycznych łuków przyczynia się do generowania szerokiego spektrum 

zakłóceń elektromagnetycznych. W celu dogłębnego poznania tych złożonych zjawisk 

pojawia się potrzeba odpowiedniego zamodelowania dynamiki układu z piecem łukowym. 

Najprostsze modele łuku, opisane równaniami algebraicznymi bez uwzględnienia 

niejednoznacznej charakterystyki napięciowo – prądowej, pomijają inercyjność procesów 

cieplnych w łukach [35, 153, 159]. W badaniach procesów termodynamicznych 

wykorzystywane są modele bazujące na bilansie strumieni energii [159] o postaci: 
 

                                                            ∑
=

+==
n

i
dysel dt

dH
PuiP

1

                                              (7.1) 

 

gdzie: H – entalpia plazmy, Pel – moc elektryczna, ∑Pdys – suma strumieni energii 

rozpraszanych w kolumnie łuku. 
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 W przypadku wprowadzenia modelu Cassiego łuku symetrycznego [35, 153, 157, 

159] należy przyjąć szereg założeń upraszczających. Zakłada się, że zmiany konduktancji 

łuku następują na skutek zmian jego średnicy oraz wprowadza się proporcjonalność 

konduktancji i mocy strat łuku do entalpii plazmy. Dodatkowo przyjmuje się oznaczenia: 
 

                                                                hSlhVH ==                                                         (7.2) 
 

                                                           SlpVpP dysdysdys ==                                                    (7.3) 

 

gdzie: h – gęstość objętościowa entalpii, S – przekrój poprzeczny łuku, l – długość łuku,  

pdys – gęstość objętościowa rozpraszanej mocy. Dokonując stosownych przekształceń 

zależności (7.1) otrzymujemy model Cassiego symetrycznego łuku w postaci 

konduktancyjnej [157, 159], a mianowicie: 
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gdzie: dysC ph /=θ  - stała czasowa Cassiego, σ/22
dysC plU =  - napięcie Cassiego,  

σ - konduktywność plazmy. Model (7.4) daje dobre rezultaty podczas symulowania procesów 

w obwodach elektrycznych z łukiem w przypadku dużych prądów płynących przez elektrody 

pieca. Zakładając, że przy stałej średnicy łuku zmiana jego konduktancji następuje na skutek 

zmian stopnia jonizacji gazu [158, 159], zgodnie z relacją: 
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oraz podstawiając 
g

i
Pel

2

= , constPP Mdys ==  do wzoru (7.1) otrzymujemy model Mayra  

w postaci konduktancyjnej: 
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gdzie: MM PH /0=θ  - stała czasowa Mayra. Model (7.6) w porównaniu do modelu (7.4) 

znacznie lepiej odwzorowuje przypadki prądów łuków wokół przejścia przez wartość zerową. 

W modyfikacji Schwarza modelu (7.6) uwzględnione są zmiany mocy βgPPM 0=  oraz stałej 

czasowej αθθ g0=  [72]:  
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 Dokonując połączenia elementów nieliniowych ze zmiennym udziałem konduktancji 

w zależności od wartości prądu łuku można otrzymać hybrydowy model Cassiego – Mayra 

[154, 159, 179] w następującej postaci: 
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gdzie: Gmin – stała konduktancja zależna od odległości pomiędzy elektrodami, I0 – prąd 

przejścia między modelami (7.4) oraz (7.6), przy czym przyjmuje się, że funkcja tłumienia 

)exp(10 iαθθθ −+= . 

 W celu uwzględnienia procesów elektrycznych, cieplnych i gazodynamicznych w łuku 

elektrycznym, należy dokonać opisu dynamiki z wykorzystaniem równań różniczkowych 

cząstkowych [159, 162]. Układ równań procesów gazodynamicznych przyjmuje następującą 

postać: 
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Dynamikę procesów cieplnych uwzględnia się w postaci: 
 

                                      ( ) 42 4
T

pc

s

T
r

s

jE
r

s
p

t ρ
χρλ

ρ
υε −









∂
∂

∂
∂++

∂
∂−=

∂
∂

                         (7.10) 

 

Układ równań procesów elektrodynamicznych w łuku przyjmuje następującą postać: 
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gdzie: H – natężenie pola magnetycznego, E – natężenie pola elektrycznego, j– gęstość prądu, 
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 r – promień łuku, s – pole przekroju łuku, υ  - prędkość promieniowa gazu, ε  - energia 

wewnętrzna, ρ  - rezystywność plazmy, c – stała Stefana – Boltzmanna, χ  - średnia wartość 

współczynnika promieniowania Plancka, T – temperatura plazmy. W celu rozwiązania układu 

(7.9) – (7.11) należy przyjąć szereg założeń upraszczających oraz warunków brzegowych. 

Model (7.9) – (7.11) jest głównie wykorzystywany do obliczeń procesów cieplnych, 

ponieważ otrzymuje się go z bilansu energii. Wykorzystanie go do badania wpływu pieca 

łukowego na jakość energii elektrycznej jest bardzo utrudnione ze względu na konieczność 

skojarzonego rozwiązywania zagadnień polowych i obwodowych [159]. 

 Zaprezentowane modele nie pozwalają na ujawnienie dynamiki chaotycznej układów  

z łukiem elektrycznym lub jest to bardzo utrudnione. Ponadto, w celu zbadania negatywnego 

wpływu układu z piecem łukowym na system elektroenergetyczny konieczne jest 

zastosowanie modeli, które odwzorowują dynamiczną charakterystykę napięciowo – prądową 

łuku elektrycznego. W związku z powyższym, autor opracował własny model wyładowania 

łukowego, pozwalający na dogłębne zbadanie omawianych problemów. Poniżej prezentujemy 

szczegóły odnoszące się do tego zagadnienia. 
 

 
Rys. 7.4. Model obwodowy wyładowania łukowego 

 

Na rys. 7.4 przedstawiony jest nieliniowy dwójnik elektryczny, służący do zamodelowania 

dynamicznej charakterystyki napięciowo – prądowej łuku elektrycznego z uwzględnieniem 

histerezy. Bazując na charakterystykach dynamicznych wyładowania łukowego [81, 82, 86, 

159] wyznaczyliśmy charakterystyki elementów nieliniowych RłA(i lA) = fR(i lA), LłA(i lA) = fL(i lA), 

CłA(uA) = fC(uA), modelu dwójnikowego. Następnie, bazując na charakterystyce regulacyjnej 

pieca łukowego AF18 – 100 produkcji rosyjskiej [81], przeszliśmy do wyznaczenia 

zależności charakteryzujących elementy modelu względem zmian długości łuku. Na rys. 7.5 

przedstawiona jest owa charakterystyka regulacyjna, która odwzorowuje zależność prądu łuku 

od jego długości. Należy jednak pamiętać, że długość łuku la nie jest tożsama z odległością 

międzyelektrodową ldel. Przyjmuje się, że dela ll 2≈ . 
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Rys. 7.5. Charakterystyka regulacyjna pieca łukowego AF18 – 100 dla prądu łuku |IA(lA)| 

 

Wartość znamionowa długości łuku wynosi la = 0,24 m, natomiast wartość krytyczna, przy 

której następuje zerwanie łuku wynosi lakr = 0,37 m. W celu wyznaczenia parametrów modelu 

obwodowego (rys. 7.4) przyjęliśmy następujące zależności: 
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Ograniczając nasze rozważania do podstawowej harmonicznej prądów i napięć w układzie 

oraz korzystając z właściwości obwodu zastępczego (R, X) [81], odniesionego względem 

jednej fazy rozpatrywanego układu zasilania stalowniczego pieca łukowego, możemy 

przedstawić zależność impedancji fazy A względem długości łuku w następującej postaci: 
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Następnie, korzystając z charakterystyki regulacyjnej (rys. 7.5) rozpatrywanego pieca 

łukowego, możemy zapisać: 
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W celu wyznaczenia współczynników a1 do a7 występujących w zależności (7.12) 

wykorzystaliśmy algorytm optymalizacji minimaksowej [130], zaimplementowany w pakie-

cie Matlab, przy czym jako funkcję celu, obliczoną w poszczególnych punktach 

charakterystyki regulacyjnej pieca, przyjęliśmy następującą zależność: 
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gdzie ][ 721 aaa K=a . W wyniku przeprowadzonej optymalizacji otrzymaliśmy finalne 

zależności parametrów modelu obwodowego łuku elektrycznego: 
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przy czym, składnik )365,0(200 −Ale  występujący w (7.18) i (7.20) służy tylko do gwałtownego 

zwiększenia rezystancji RłA(i lA, lA) oraz gwałtownego zmniejszenia pojemności CłA(uA, lA)  

w przypadku zerwania łuku elektrycznego. Dysponując modelem matematycznym 

wyładowania łukowego możemy przejść do zamodelowania układu zasilania pieca łukowego. 
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Rys. 7.6. Struktura trójfazowego układu zasilania stalowniczego pieca łukowego 

 

 Na rys. 7.6 przedstawiona jest struktura trójfazowego obwodu elektrycznego, 

służącego do zamodelowania dynamiki układu zasilania stalowniczego pieca łukowego prądu 

przemiennego AF18 – 100 produkcji rosyjskiej o następujących parametrach [81]:  

- pojemność wsadowa Q = 100 Mg 

- moc pozorna transformatora piecowego Str = 63 MVA 

- napięcie liniowe transformatora po stronie niskiego napięcia U2l = 573 V 

- prąd znamionowy pieca IN = 60,9 kA 

- parametry zastępczego obwodu elektrycznego: R = 0,49 mΩ, X = 3,97 mΩ 

 

Dynamikę przyjętego modelu (rys. 7.6) układu zasilania pieca łukowego opisują równania: 
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 Równania (7.21) – (7.23) służą do opisu stanu chwilowego rozpatrywanego układu  

z piecem łukowym. Z kolei, równania (7.24) – (7.26) są to równania obwodów Chua’y, które 

pozwalają na zamodelowanie chaotycznych zmian długości łuków, występujących w rzeczy-

wistym układzie z piecem stalowniczym. Zjawisko owych zmian w wyniku zachowania się 

plazmy w chaotycznym polu elektromagnetycznym jest niezwykle skomplikowane, a tym 

samym bardzo trudne do opisania analitycznego. W opracowanym modelu, dzięki 

zastosowaniu sprzężeń pomiędzy układami (7.21) – (7.23) a (7.24) – (7.26) poprzez 

włączenie sterowanych wymuszeń prądowych guA, guB, guC oraz napięciowych riA, riB, riC  

w układach Chua’y, uzyskaliśmy opis analityczny dynamiki chaotycznej rozpatrywanego 

układu zasilania stalowniczego pieca łukowego prądu przemiennego. Eksperymenty 

numeryczne, których rezultaty zostaną przedstawione w następnym podrozdziale, 

przeprowadziliśmy dla następującego zbioru parametrów: eA(t) = 28,6sin(314t) kV,  

eB(t) = 28,6sin(314t - 120o) kV, eC(t) = 28,6sin(314t + 120o) kV, (EAB = 35 kV), n = 61,  

RSA = RSB = RSC = 334,9 mΩ, LSA = LSB = LSC = 9,81 mH, R2A = R2B = R2C = 0,4 mΩ,  

L2A = L2B = L2C = 10 µH, MAB = MBC = 3,2 µH, MCA = 2,8 µH, m24,0=== NCNBNA lll . 

Natomiast parametry układów Chua’y, sprzężonych z modelem pieca łukowego, zostały 

ustalone na następującym poziomie: C1 = 20 mF, C2 = 1,3 mF, L = 0,7 mH, R = 1Ω, RL = 0, 

G1 = -0,7143 S, G2 = -1,3429 S, v = 1 V, g = 0,22 mS, r = 1,2 µΩ, Analiza numeryczna 

opracowanego modelu potwierdziła wysoką zgodność uzyskiwanych rezultatów z dynamiką 

rzeczywistego układu zasilania stalowniczego pieca łukowego. 

 

7.3. Rezultaty eliminacji drgań chaotycznych 

 

 W podrozdziale tym nasza uwaga została skupiona na ukazaniu negatywnego wpływu 

stalowniczego pieca łukowego na system elektroenergetyczny oraz na stabilizacji drgań  

w rozpatrywanym układzie, polegającej na eliminacji drgań chaotycznych poprzez 

zastosowanie opracowanych multipunktowych metod sterowania dla układów 

nieautonomicznych. Na początku zajmiemy się analizą dynamiki stalowniczego pieca 

łukowego w początkowym stadium roztapiania stali. W celu zamodelowania złożonych 

zjawisk zachodzących na tym etapie procesu topienia wsadu, przyjęliśmy wartości 

współczynników k1, k2, k3, odpowiedzialnych za zakres zmian długości poszczególnych 

łuków elektrycznych, na poziomie 0,095. Odpowiada to chaotycznym zmianom długości  

lA, lB, lC w zakresie od 18 cm do 30 cm.   
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Rys. 7.7. Wrażliwość układu zasilania stalowniczego pieca łukowego na warunki początkowe 

 

 Na rys 7.7 przedstawiona jest wrażliwość opracowanego modelu na warunki 

początkowe. Zielonym kolorem oznaczyliśmy przebieg prądu fazy A uzyskany przy warunku 

początkowym różniącym się o 0,1%, przy czym owe warunki początkowe miały znikomą 

wartość względem wartości maksymalnych prądu iA(t). Po upływie 0,12 s obie trajektorie 

znacznie odseparowują się od siebie, co potwierdza chaotyczną naturę modelu (7.21) – (7.26). 

  

 
Rys. 7.8. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa prądu w fazie A  

w początkowym stadium roztapiania stali 
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 Rys. 7.8, przedstawiający amplitudową charakterystykę częstotliwościową prądu iA(t), 

ukazuje bardzo szkodliwe oddziaływanie stalowniczego pieca łukowego prądu przemiennego 

na system elektroenergetyczny. W celu dokładniejszego zobrazowania składu harmonicznych 

przedstawiliśmy wybrany fragment owej charakterystyki. Wartość maksymalna podstawowej 

harmonicznej wynosi 80,87 kA.  

 

 
Rys. 7.9. Przebiegi prądów i napięć poszczególnych łuków elektrycznych  

w początkowym stadium roztapiania stali  

 

Szczególnie niekorzystny wpływ ma składowa ciągła widma od 0 do 50 Hz, natomiast 

ekstremalnie negatywnym oddziaływaniem na system zasilający oraz samą konstrukcję pieca 

łukowego, charakteryzuje się składowa subharmoniczna w zakresie od 15 do 20 Hz, która 

osiąga poziom 3,4 kA. W układach praktycznych prowadzi ona do powstawania rezonansów 
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mechanicznych, które mogą uszkodzić elementy konstrukcyjne pieca łukowego a czasem 

mogą prowadzić nawet do złamania bardzo kosztownych elektrod grafitowych. Ponadto owa 

składowa subharmoniczna wywołuje niezwykle niekorzystne drgania strumienia świetlnego 

lamp [17-20, 159], które źle wpływają na wzrok i system nerwowy człowieka. 

Charakterystyka amplitudowa (rys. 7.8) potwierdza adekwatność opracowanego modelu 

stalowniczego pieca łukowego, ponieważ zawiera ona szereg elementów charakterystycznych 

dla układów rzeczywistych, a mianowicie składową stałą na poziomie 200 A, ciągłą składową 

subharmoniczną oraz ciągłą składową interharmoniczną w zakresie od 55 do 95 Hz. Ponadto 

zawiera ona charakterystyczne harmoniczne: drugą, trzecią, piątą, siódmą i jedenastą oraz 

interharmoniczne w pobliżu czwartej i szóstej harmonicznej. 
 

 
Rys. 7.10. Dynamiczna charakterystyka napięciowo – prądowa w początkowym stadium roztapiania stali, 

uzyskana w przedziale czasu: a) 0 < t < 0,6s; b) 0 < t < 0,04s; c) 0,04s < t < 0,08s; d) 0,08s < t < 0,12s; 

e) 0,12s < t < 0,16s; f) 0,16s < t < 0,2s  
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Na rys. 7.9 przedstawione są wartości chwilowe prądów i napięć poszczególnych 

łuków elektrycznych w początkowym stadium roztapiania wsadu, które są potwierdzeniem 

silnie nieliniowej natury rozpatrywanego układu z piecem łukowym. Cechą charakterystyczną 

uzyskanych przebiegów jest znaczne odkształcenie spadków napięć poszczególnych łuków.  

Z kolei rys. 7.10a ilustruje dynamiczną charakterystykę napięciowo – prądową łuku. W celu 

ukazania zmian owej charakterystyki we wczesnym etapie roztapiania stali, na rys. 7.10b – 

7.10f przedstawiliśmy charakterystyki łuku uzyskane w przedziale dwóch okresów napięcia 

zasilającego począwszy od 0 < t < 0,04 s (rys. 7.10b), kończąc na 0,16 s < t < 0,2 s. 

Zaprezentowane ilustracje ujawniają gwałtowny przebieg złożonych zjawisk charaktery-

stycznych dla rozpatrywanego układu.  

Kolejnym potwierdzeniem bardzo niekorzystnego oddziaływania stalowniczego pieca 

łukowego na system elektroenergetyczny oraz na pozostałych odbiorców energii elektrycznej, 

włączonych w pobliżu rozpatrywanego układu, są rezultaty zaprezentowane na rys. 7.11. Rys. 

7.11a – 7.11c przedstawiają przebiegi mocy czynnej, biernej oraz pozornej pobieranej z sieci 

zasilającej. Uzyskane wyniki ujawniają bardzo duże wahania mocy w początkowym stadium 

wytapiania stali, które osiągają poziom 4 MW mocy czynnej (rys. 7.11a) oraz ponad 5 Mvar 

mocy biernej dla pojedynczej fazy. Tak duże rozbieżności mogą prowadzić do znacznych 

spadków napięć w sieci, a tym samym do znacznego pogorszenia warunków pracy innych 

urządzeń włączonych do sieci zasilającej. Ilustracja przebiegu mocy czynnej (rys. 7.11d) oraz 

mocy biernej (rys. 7.11e) pobieranej przez łuk elektryczny w fazie A, uwidacznia jeszcze 

bardziej niespokojny charakter zjawisk w obrębie komory pieca, który spowodowany jest 

zachowaniem się plazmy w chaotycznym polu elektromagnetycznym.  

Na rys. 7.12 przedstawione są rezultaty stabilizacji drgań w rozpatrywanym układzie, 

polegające na eliminacji oscylacji chaotycznych w wyniku zastosowania opracowanych 

metod multipunktowych dla układów nieautonomicznych. Zastosowaliśmy algorytm ze 

zmianą 6 parametrów p = [LA LB LC CA CB CC]T, przy czym LA do LC są wartościami 

indukcyjności dodatkowych cewek włączonych po stronie pierwotnej transformatora 

piecowego, natomiast CA do CC oznaczają wartości pojemności dodatkowych kondensatorów 

włączonych równolegle z poszczególnymi łukami elektrycznymi. Ze względu na bardzo 

niespokojny charakter układu oraz obecność bardzo dużych zakłóceń długości łuków 

elektrycznych, stabilizację przeprowadziliśmy przy maksymalnej dopuszczalnej zmianie 

parametrów wynoszącej 0max p∆p 5,0= z krokiem próbkowania na poziomie h = 0,00005 s.  

W naszych rozważaniach przyjęliśmy wektor x = [uA uB uC ilA ilB ilC iA iB]T. 
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Rys. 7.11. Przebiegi mocy w układzie stalowniczego pieca łukowego w początkowym stadium roztapiania stali: 

a) PeA(t); b) QeA(t); c) |SeA(t)|; d) PłA(t); e) QłA(t) 
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Rys. 7.12. Stabilizacja drgań w układzie stalowniczego pieca łukowego w początkowym stadium roztapiania 

stali z wykorzystaniem algorytmu multipunktowego dla układów nieautonomicznych 

 

 W celu wyznaczenia współczynników JPi, Gi równania (5.38), pozwalającego na 

wyznaczenie sygnału sterującego, wykorzystywaliśmy tylko równania (7.21) – (7.23). 

Zakładaliśmy stałą długość łuku na poziomie 0,24 m oraz pomijaliśmy równania (7.24) – 

(7.26), które służą do symulacji zakłóceń długości poszczególnych łuków elektrycznych  

powstających w wyniku oddziaływania chaotycznego pola elektromagnetycznego na plazmę 

wyładowania łukowego. Rys. 7.12a, 7.12b przedstawiają wartości chwilowe prądu i napięcia 
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łuku w fazie A otrzymane w czasie stabilizacji rozpatrywanego układu, natomiast rys. 7.12c, 

7.12d przedstawiają przebiegi zmian parametrów sterujących. Na rys. 7.12e – 7.12h oraz 

7.12i – 7.12l zilustrowane są analogiczne przebiegi uzyskane w fazie B i C rozpatrywanego 

układu. Uzyskane rezultaty potwierdzają wysoką efektywność zastosowanych algorytmów 

sterujących. Porównując przebiegi przedstawione na rys. 7.9, uzyskane w początkowym 

stadium wytapiania stali w układzie bez stabilizacji, do przebiegów uzyskanych w układzie ze 

sterowaniem (rys. 7.12), widzimy radykalną poprawę warunków pracy pieca łukowego. 

 

 
Rys. 7.13. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa prądu w fazie A  

w układzie ze stabilizacją orbity okresowej 

 

 Eliminacja drgań chaotycznych prowadzi do prawie całkowitego wyeliminowania 

szkodliwego oddziaływania pieca łukowego na system elektroenergetyczny. Charakterystyka 

częstotliwościowa (rys. 7.13) ujawnia eliminację składowej subharmonicznej oraz 

interharmonicznej, które ze względu na ciągłość charakterystyki są tak bardzo szkodliwe  

w rzeczywistych układach. Wpływ pozostałych wyższych harmonicznych jest ograniczany  

w praktyce z wykorzystaniem odpowiednich układów filtrujących [159]. Kolejnym 

czynnikiem, który świadczy o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania rozpatrywanego 

układu są przebiegi mocy pobieranej z sieci (rys. 7.14a – 7.14c) oraz mocy czynnej i biernej 

pobieranej przez łuk elektryczny w fazie A (rys. 7.14d, 7.14e). W celu lepszego porównania 

do odpowiednich przebiegów uzyskanych w układzie bez stabilizacji, omawiane przebiegi 

przedstawiliśmy w skali identycznej do zastosowanej na rys. 7.11. W rozpatrywanym 

przypadku, po stabilizacji układu, wahania mocy czynnej oscylują wokół 300 kW, co  

w porównaniu do 4 MW jest wartością znikomą. Jeszcze większa poprawa obserwowana jest 

dla przebiegów mocy biernej pobieranej z sieci zasilającej (rys. 7.14b), gdzie obserwujemy 

prawie dwudziestokrotną poprawę względem układu bez sterowania (rys. 7.11b). 
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Rys. 7.14. Przebiegi mocy w układzie stalowniczego pieca łukowego w początkowym stadium roztapiania stali  

po stabilizacji: a) PeA(t); b) QeA(t); c) |SeA(t)|; d) PłA(t); e) QłA(t) 
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Rys. 7.15. Wyniki stabilizacji układu zasilania stalowniczego pieca łukowego w stadium rafinacji stali:  

a), b) przebieg prądu iA(t) oraz napięcia uA(t) w układzie bez stabilizacji; c) charakterystyka napięciowo – 

prądowa łuku bez stabilizacji; d) charakterystyka napięciowo – prądowa łuku ze stabilizacją;  

e), f) przebieg prądu iA(t) oraz napięcia uA(t) w układzie ze stabilizacją;  

g), h) przebieg modyfikacji parametrów sterujących LA(t) i CA(t) 
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Rys. 7.16. Przebiegi mocy w układzie stalowniczego pieca łukowego w stadium rafinacji stali  

po stabilizacji: a) PeA(t); b) QeA(t); c) |SeA(t)|; d) PłA(t); e) QłA(t) 
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 Kolejny eksperyment numeryczny polegał na realizacji stabilizacji orbit okresowych 

w układzie stalowniczego pieca łukowego w stadium rafinacji stali. Etap ten charakteryzuje 

się znacznie spokojniejszą dynamiką zjawisk w porównaniu do początkowego stadium 

wytapiania stali. Podczas badań zastosowaliśmy wartości współczynników k1, k2, k3 na 

poziomie 0,033, co odpowiada chaotycznym zmianom długości łuków lA, lB, lC w zakresie od 

22 do 26 cm. Rys. 7.15a i 7.15b przedstawiają przebiegi prądu oraz napięcia łuku w fazie A  

w układzie bez stabilizacji. W szczególności odkształcenia napięć łuków są znacznie 

mniejsze, niż miało to miejsce we wczesnym stadium wytapiania stali. Rys. 7.15c prezentuje 

z kolei dynamiczną charakterystykę napięciowo – prądową łuku. W wyniku zastosowania 

stabilizacji następuje całkowita eliminacja składowej subharmonicznej prądu iA(t) (rys. 7.15e) 

oraz napięcia uA(t)  (rys. 7.15f) co doskonale widoczne jest na charakterystyce napięciowo – 

prądowej zaprezentowanej na rys. 7.15d. W stadium tym do całkowitego wyeliminowania 

drgań chaotycznych wymagana jest mniejsza zmiana parametrów sterujących (rys. 7.15g, 

7.15h). Zastosowanie opracowanych metod stabilizacji prowadzi do całkowitej redukcji 

najbardziej negatywnych aspektów oddziaływania stalowniczego pieca łukowego na system 

elektroenergetyczny, czego potwierdzeniem są przebiegi mocy pobieranej z sieci zasilającej 

(rys. 7.16). Wahania mocy na poziomie kilkudziesięciu kilowatów nie mają wpływu na 

równolegle przyłączonych użytkowników. 

 Z uwagi na fakt, że rozpatrywany układ z piecem łukowym jest układem ewolucyjnym 

[169], w celu praktycznej implementacji opracowanych metod stabilizacji układów 

chaotycznych, cały proces wytapiania stali należałoby podzielić na kilkanaście etapów,  

w których zmiana wielkości charakteryzujących rozpatrywany obiekt byłaby na 

dopuszczalnym poziomie. Dla każdego takiego etapu należałoby wyznaczyć odpowiednie 

orbity okresowe oraz współczynniki uogólnionego odwzorowania Poincarégo, w celu 

przeprowadzenia stabilizacji układu. W szczególności możliwa do realizacji wydaje się 

eliminacja drgań chaotycznych w stadium rafinacji stali, gdzie łuki płoną pomiędzy 

elektrodami a powierzchnią ciekłego metalu.  

Zastosowanie omawianych metod sterowania nie tylko eliminuje negatywne 

oddziaływanie stalowniczego pieca łukowego, ale również prowadzi do radykalnej poprawy 

stabilności płonięcia łuków, dzięki czemu możliwa jest praca rozpatrywanego urządzenia ze 

znacznie dłuższymi łukami, co prowadzi do zwiększenia składowej mocy promieniowania 

łuków [81], która ma decydujący udział w procesie topienia wsadu. Konsekwencją takiego 

postępowania byłoby obniżenie kosztów wytapiania stali. Badaniom szczegółowym w tym 

skomplikowanym obszarze tematycznym autor chciałby się zająć w przyszłości. 
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8. Podsumowanie i wnioski 

 

 Problem sterowania układów chaotycznych jest jednym z najważniejszych zagadnień 

dotyczących dynamiki chaotycznej z uwagi na fakt, że taka dynamika jest zwykle 

niepożądana. W pewnych szczególnych przypadkach istnieje potrzeba wysterowania danego 

układu w taki sposób, aby jego trajektoria trafiła do ustalonego wcześniej dziwnego atraktora 

[170], co miałoby na celu ograniczenie pewnych nadmiernych wielkości, powstałych  

w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych awarii w danym układzie. Wynika to z faktu 

istnienia ograniczonego obszaru, zajmowanego przez taki atraktor. Okazuje się jednak, że  

w znakomitej większości przypadków, eliminacja drgań chaotycznych prowadzi do znacznej 

poprawy wybranych wskaźników jakości, co przekłada się na poprawę efektywności 

wybranych urządzeń [58, 136]. Wynikiem tego jest duże zainteresowanie ośrodków 

badawczych tymi problemami. Proces sterowania układów chaotycznych jest znacznie 

utrudniony z uwagi na fakt, że chaos może pojawiać się tylko w układach nieliniowych, które 

nie podlegają zasadzie proporcjonalności, a więc nawet niewielkie zmiany wymuszenia mogą 

wywoływać nieprzewidywalne efekty. Owe przesłanki były motywacją do podjęcia przez 

autora badań nad opracowaniem skutecznych metod eliminacji chaosu, polegających na 

stabilizacji niestabilnych orbit okresowych, zanurzonych w dziwnym atraktorze trajektorii 

fazowych danego układu.  

Do najważniejszych osiągnięć prezentowanych w niniejszej rozprawie autor zalicza: 

 

• opracowanie multipunktowej metody stabilizacji orbit okresowych, polegającej na 

minimalizacji odległości śladu trajektorii od orbity okresowej, na przekroju uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo w każdej chwili próbkowania, poprzez niewielkie modyfikacje 

jednego bądź kilku parametrów układu autonomicznego; 

• opracowanie multipunktowej metody stabilizacji orbit okresowych, polegającej na 

bezpośredniej minimalizacji odległości trajektorii fazowej od orbity okresowej układu 

autonomicznego, we wszystkich kierunkach przestrzeni fazowej, poprzez niewielkie 

modyfikacje jednego bądź kilku parametrów sterujących; 

• opracowanie multipunktowej metody minimum odległości dla układów 

nieautonomicznych; 

• opracowanie multipunktowej metody stabilizacji orbit okresowych, zarówno dla 

układów autonomicznych jak i nieautonomicznych, opisanych równaniami różniczkowymi 
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ułamkowego rzędu, z wykorzystaniem oryginalnej aproksymacji pierwszego rzędu 

odwzorowania Poincarégo dla tego typu układów; 

• opracowanie multipunktowej metody dwupołożeniowej oraz trójpołożeniowej dla 

układów autonomicznych i nieautonomicznych, zarówno konwencjonalnych oraz 

ułamkowego rzędu, poprzez małe zmiany jednego bądź kilku parametrów układu; 

• opracowanie modelu matematycznego, stalowniczego pieca łukowego, bazującego na 

dynamicznej charakterystyce napięciowo – prądowej łuku oraz na charakterystykach 

regulacyjnych pieca, z uwzględnieniem zjawiska nieprzewidywalnej zmiany długości łuku 

elektrycznego, w wyniku zachowania się plazmy w chaotycznym polu elektromagnetycznym; 

• eliminacja drgań chaotycznych w układzie stalowniczego pieca łukowego, z wyko-

rzystaniem opracowanych metod sterowania układów nieautonomicznych; 

• opracowanie algorytmów numerycznych, pozwalających na realizację opracowanych 

metod sterowania układów chaotycznych oraz na wyznaczenie dokładnego położenia 

niestabilnych orbit okresowych, zanurzonych w dziwnych atraktorach rozpatrywanych 

układów; 

• zrealizowanie licznych eksperymentów numerycznych, pozwalających na ocenę 

efektywności opracowanych metod eliminacji drgań chaotycznych w obecności zakłóceń  

i szumów w rozpatrywanych układach; 

 

Zrealizowane badania potwierdziły bardzo wysoką efektywność opracowanych metod. 

Główna uwaga została poświęcona stabilizacji drgań w układzie Chua’y, który ze względu na 

swoje właściwości oraz bogactwo zachodzących w nim zjawisk, jest układem 

reprezentatywnym dla szerokiej klasy układów nieliniowych. Uzyskane rezultaty z przepro-

wadzonych eksperymentów numerycznych, potwierdziły liczne zalety opracowanych przez 

autora algorytmów multipunktowych. Przede wszystkim, możliwość zmiany parametrów 

sterujących w każdej chwili próbkowania, a więc w zależności od aplikacji nawet dziesiątki 

tysięcy razy w ciągu okresu stabilizowanej orbity powoduje, że liniowa aproksymacja 

uogólnionego odwzorowania Poincarégo jest bardzo dokładna w bardzo dużym otoczeniu 

punktu stałego. Dzięki temu możliwe jest znaczne zwiększenie wartości zmiennej dmax, która 

decyduje o momencie rozpoczęcia sterowania. W takim przypadku skracamy do minimum 

czas niezbędny do tego, aby trajektoria układu zbliżyła się na wymaganą odległość do orbity 

okresowej. Uzyskane wyniki potwierdziły praktycznie natychmiastową stabilizację układu, co 

jest niezwykle pożądane w przypadku sterowania układów rzeczywistych. Możliwość 
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przyjęcia dużej wartości dmax pozwala w szczególności na realizację skutecznej stabilizacji  

w obecności silnych zakłóceń oraz szumów w układzie, co zostało potwierdzone licznymi 

wynikami uzyskanymi dla układów autonomicznych oraz nieautonomicznych.  

Ważną zaletą opracowanych algorytmów, jest możliwość modyfikacji kilku 

parametrów. Jest to szczególnie istotne w przypadku sterowania złożonych układów 

chaotycznych. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy macierz Jacobiego odwzorowania 

Poincarégo posiada więcej niż jedną niestabilną wartość własną, wtedy stabilizacja przy 

zmianie tylko jednego parametru jest nieosiągalna [58, 135]. Uzyskane rezultaty potwierdziły 

wyższość algorytmów ze zmianą kilku parametrów. Najlepsze rezultaty uzyskaliśmy przy 

zmianie 3 parametrów p = [R C1 L]T, w szczególności w przypadku sterowania układu  

w obecności silnych zakłóceń. Możliwa jest również modyfikacja większej liczby 

parametrów od rzędu rozpatrywanego układu (dla układu Chua’y n = 3), która prowadzi do 

znacznego zmniejszenia poziomu sygnału sterującego, jednak, jak wykazały badania, 

sterowanie takie często prowadzi do gorszych rezultatów niż przy k = n, co było szczególnie 

widoczne w obecności zakłóceń.  

Kolejną zaletą opracowanych algorytmów jest możliwość modyfikacji parametrów  

w bardzo dużym zakresie. W przypadku sterowania układów bez zakłóceń, wystarczająca jest 

bardzo niewielka maksymalna zmiana sygnału sterującego. Oczywiście w takich przypadkach 

położenie orbity okresowej musi być wyznaczone bardzo precyzyjnie. Z kolei, w przypadku 

sterowania układu w obecności zakłóceń oraz szumu, w zależności od implementacji, 

konieczna jest możliwość zastosowania znacznie większej modyfikacji parametrów. Co 

ciekawe, opracowane metody multipunktowe pozwalają na przyjęcie dopuszczalnej zmiany 

parametrów na poziomie, przy którym układ bez sterowania byłby niestabilny. Zrealizowane 

badania pokazały, że jest to szczególnie możliwe przy ciągłej zmianie parametrów. W przy-

padku sterowania dwupołożeniowego oraz trójpołożeniowego, przy tak dużej modyfikacji 

parametrów sterujących, konieczne jest zmniejszenie okresu próbkowania w celu poprawy 

jakości stabilizacji (sytuacja taka była szczególnie widoczna podczas sterowania układu 

Chua’y z wymuszeniem). Wynika to z faktu, że algorytmy dwupołożeniowe nie pozwalają na 

zapewnienie zbieżności trajektorii do stabilizowanej orbity okresowej. W takim przypadku 

zmiana parametru powoduje tylko spychanie trajektorii w kierunku wybranej orbity 

okresowej. Zaletą sterowania dwupołożeniowego jest prosta implementacja praktyczna oraz 

duża efektywność w obecności silnych zakłóceń, oczywiście w wersji multipunktowej. 

Otrzymane wyniki potwierdziły, że im częściej zmieniane były parametry, tym lepsze 

wskaźniki jakości były możliwe do uzyskania, a więc trajektoria przebywała bliżej 
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stabilizowanej orbity okresowej. Szczególnie duży wpływ przyjętego okresu próbkowania był 

widoczny przy sterowaniu układów w obecności szumu. Dla dostatecznie małej wartości  

h, sterowanie nieautonomicznego (a więc trudniejszego do wysterowania) układu Chua’y 

przebiegło bez żadnych problemów w obecności nawet bardzo intensywnego szumu na 

poziomie 8% maksymalnych wartości poszczególnych zmiennych stanu. Z kolei główną 

zaletą sterowania trójpołożeniowego, względem metody dwupołożeniowej, jest możliwość 

znacznie większej zmiany parametrów, co wynika z tego, że w takim przypadku parametry  

p są ustawiane na wartość nominalną, gdy trajektoria fazowa układu znajduje się w odległości 

większej od orbity okresowej niż dopuszcza to zmienna dmax.  

Zrealizowane badania uwzględniały również wpływ opóźnienia sygnału sterującego, 

który jest nie do uniknięcia w praktycznej implementacji. Uzyskane wyniki pokazały, że 

opóźnienie sygnału na poziomie to = 0,1h (gdzie h jest okresem próbkowania) nie ma 

praktycznie żadnego wpływu na jakość stabilizacji. Nawet opóźnienie o wartość to = 0,9h, 

przy stosunkowo małym okresie próbkowania rzędu h = 0,001 s, miało znikomy wpływ na 

możliwości stabilizacyjne opracowanych metod multipunktowych. Zwiększenie okresu 

próbkowania ujawniło jednak, że wpływ ten jest dość istotny, w zależności od przyjętego 

wariantu sterowania, dla wartości bezwzględnych opóźnienia na odpowiednio wysokim 

poziomie. Okazuje się jednak, że poziom ten jest na tyle duży, że nie jest on żadną przeszkodą 

do praktycznej implementacji rozważanych algorytmów.  

Zrealizowane w ramach niniejszej pracy badania, dotyczące sterowania układów 

ułamkowego rzędu, wykazały wysoką dokładność liniowej aproksymacji uogólnionego 

odwzorowania Poincarégo w bardzo dużym otoczeniu punktu stałego. Należy nadmienić, że 

stabilizacja orbit okresowych w tego typu układach jest znacznie trudniejsza, ponieważ 

dynamika układów ułamkowego rzędu silnie zależy od zachowania się układu w przeszłości. 

Ponadto zależność ta jest tym większa, im rząd α pochodnej ułamkowej jest mniejszy od 

jedności. Pomimo tego, opracowane algorytmy multipunktowe okazały się bardzo efektywne. 

Opracowany przez autora model matematyczny układu zasilania stalowniczego pieca 

łukowego, jako jeden z nielicznych, posiada cechy układów chaotycznych, dzięki 

zastosowaniu sprzężenia równań opisujących dynamikę łuku elektrycznego z równaniami 

układów Chua’y, które wykorzystywane były do modelowania niezwykle złożonego zjawiska 

chaotycznej zmiany długości łuków, pod wpływem procesów zachodzących w plazmie,  

w czasie wytapiania stali. Drgania chaotyczne obecne w rozpatrywanym układzie objawiają 

się ciągłością charakterystyk widmowych prądów pobieranych z sieci energetycznej. Fakt ten 

jest szczególnie niekorzystny, ponieważ generowane w ten sposób drgania subharmoniczne 
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mogą być przyczyną powstawania rezonansów mechanicznych, co może prowadzić do 

poważnych awarii w układzie zasilającym piec łukowy. Ponadto drgania chaotyczne napięć  

i prądów o niskiej częstotliwości, negatywnie wpływają na pracę równolegle włączonych 

użytkowników. Eliminacja drgań chaotycznych w układzie zasilania stalowniczego pieca 

łukowego ma więc ogromne znaczenie praktyczne. Uzyskane rezultaty pokazały, że 

stabilizacja takiego układu jest możliwa, szczególnie w stadium rafinacji wsadu. 

Uzyskane rezultaty w sposób jednoznaczny pozwalają na udowodnienie 

sformułowanej na potrzeby niniejszej pracy tezy „Możliwa jest stabilizacja niestabilnych 

orbit okresowych, zanurzonych w dziwnych atraktorach trajektorii fazowych złożonych 

układów chaotycznych w obecności zakłóceń i szumów, poprzez niewielkie zmiany wybranych 

parametrów tych układów”. 

Dalsze badania koncentrować się będą wokół uogólnienia opracowanych 

multipunktowych metod stabilizacji na układy syngularne. Ponadto autor zamierza 

kontynuować badania związane ze stalowniczym piecem łukowym, w celu jeszcze 

dokładniejszego zamodelowania toru wielkoprądowego, a w szczególności bardziej 

szczegółowego uwzględnienia transformatora piecowego, który obok łuku elektrycznego ma 

znaczący wpływ na generowanie tak złożonych zjawisk w układach rzeczywistych tego typu.  
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