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هرگاه ديناميك و رفتار های كيفي يك سيســتم در حضور و عدم 
حضور اختالالت كوچك با يكديگر متفاوت باشند  آن سيستم ، منفرد 
ناميده مي شود. به تغييرات كيفي در اطراف نقاط تعادل يك سيستم 
منفرد، انشعاب گفته مي شود.   اين طرح شامل سه بخش اصلي است 
كه به طور موفقيت آميز بــر روی دو خانواده  ی متمايز از عام ترين 
مسائل انشــعابات انجام گرفته است. اين سه بخش شامل طراحي 
مدل رياضي مناســب ، تجزيه و تحليــل آن  و بهينه كردن كنترل 
كننده ها است. به عنوان كاربرد، نتايج برای طراحي كنترل كننده ی 
مسير كشتي و نوسانگر واندرپل با نيروی متوسط استفاده شده است. 
هر گونه خطای گريز ناپذير كوچك از قبيل خطای مدل ســازی 
و داده های اوليــه، رفتارهای كيفي يك سيســتم منفرد را تحت 
شعاع قرار مي دهد.  برای رفع اين مشكل ، مدل رياضي پارامتريكي 
(اصطالحاً شكافت جهاني مجانبي) معرفي مي كنيم كه رفتارهای 
كيفي آن به ازای پارامترهای مختلف، شامل تمامي رفتارهای كيفي 

ممكن برای سيستم اوليه و اختالل يافته های آن باشد. 
برخي رفتار ها در سيستم های منفرد مخرب هستند. مبنای طراحي 
كنترل كننده ها، هدايت رفتارهای نامطلوب به ســمت رفتارهای 
مطلوب طراح است. در اين طرح با افراز فضای پارامترهای مسئله به 
دسته های هم ارزی به بررسي انشعابات مي پردازيم. مزيت مهم اين 
روش آن است كه مطالعه نماينده ی هر كالس برای آناليز تغييرات 
كيفي كفايت مي كند. به دليل وقوع تغييرات كيفي در مســائل و 
پديده های طبيعي و مهندسي، پديده انشعاب از خواص ذاتي آن ها 
به شمار مي رود. بنابراين مديريت تغييرات كيفي ، طبيعي ترين روش 
برای بهبود ديناميك اين مسائل مي باشد. اساس مديريت انشعابات 
در اين طرح، بر پايه ی تجزيه و تحليل ديناميك های حاكم بر سيستم 
كنترل نشده است. بنابراين در طراحي كنترل كننده از ديناميك 
غني حاكم بر سيستم استفاده مي شود و در نتيجه هزينه ی كمتری 
برای انتخــاب و تغيير ديناميك های متفاوت ، تحميل مي شــود. 
روش جديد ارائه شــده در اين طرح ، رويكرد موثری برای طراحي 
كننده های سيستم های منفرد در نظريه كنترل غيرخطي مي باشد.
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