
 48 یاپیشماره پ                                                                                             7931، تابستان 2، شماره 84جلد  ز،یبرق دانشگاه تبر یمجله مهندس

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018                                                                                                             Serial no. 84 

ه یت ارابه و زاویکنترل موقع ینگ برایچییسو کنندهکنترلک ی یطراح

 ک پاندول معکوس در معرض اغتشاشی

 اریدانش ،9ییبهروز رضا ؛اریدانش ،2یزهرا رحمان ؛شناس ارشدرکا، 7ییمحمد بابا

 

  babaie.mohammad@stu.nit.ac.ir – رانیا - بابل - بابل یروانینوش یصنعتدانشگاه  - وتریو کامپ برق یدانشکده مهندس -7

 zrahmani@ nit.ac.ir –ران یا -بابل  -بابل  یروانینوش یدانشگاه صنعت -وتر یبرق و کامپ یدانشکده مهندس -2

 brezaie@nit.ac.ir –ران یا -بابل  -بابل  یروانینوش یدانشگاه صنعت -وتر یبرق و کامپ یدانشکده مهندس -9

ور اغتشاش، در حض یس و ناظر فازینگ شامل شاخص هریچییبر دو منطق سو ینگ مبتنیچییه کنترل سوین بر پایک روش نوین مقاله یدر ا ده:یکچ

ک یحلقه کنترل  یانس خروجیمارکوف و وار یپارامترها یلهیوسس به ی. شاخص هرگرددیمشنهاد یه پاندول معکوس پیت و زاویجهت کنترل موقع
ستفاده از ا منظوربهمتفاوت  کنندهکنترلن بار  از چند یاول ینگ را نشان داد، برایچییبتوان عملکرد سو کهآن یستم قابل محاسبه است.  برایس

شامل سه مرحله است. ابتدا  یشنهادیپروش  یشنهاد شده است. طراحیر، پیبا توان متغ یدر معرض اغتشاش یرخطیغ ستمیسک یدر  هاآن یایمزا
ت یدر نها س ویسپس شاخص هر .گردندیم یطراح یمرتبه دوم و کنترل مد لغزش ی، رگوالتور خطریگمشتق -یانتگرال -یتناسب یهاکنندهکنترل

نگ اول یچییمنطق سو عنوانبهموجود  یهاکنندهکنترلان یاز م کنندهکنترل نیترمناسبس انتخاب یفه شاخص هری. وظگرددیم یطراح یناظر فاز
شان ن یعدد یهایسازهیشبج ینگ دوم بر عهده دارد. نتایچییمنطق سو عنوانبهس را یفه نظارت و بهبود عملکرد شاخص هری، وظیاست. ناظر فاز

که  کندیمستم انتخاب یکنترل س منظوربهمناسب را  کنندهکنترلرات اغتشاش، ییدر هر لحظه و با توجه به تغ یشنهادیپ یکه روش کنترل دهدیم
 .دینمایمجاد یا ات نسبت به اغتشاش ریو کاهش حساس ینگ کمتریچتر، کمتر یگنال کنترلی، دامنه سکنندهکنترلک یجه نسبت به پاسخ یدر نت

 .، پاندول معکوسیچ، ناظر فازییمنطق سو نگ،یچییس، کنترل سویشاخص هر :یدیلک یهاواژه
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Abstract: In this paper, a novel switching control method based on two switching logic contained  Harris index and fuzzy supervisor 

in presence of disturbance is proposed for controlling a cart position and angle of an inverted pendulum. The Harris index is calculated 

using Markov parameters and output variance of the closed loop system. In order to show the performance of the switching logic, 

simultaneous usage of advantages of several different controllers in a control loop of a nonlinear systems subject to disturbance with 

variable power is proposed for the first time. The designing stages of proposed method include three steps. First, proper controllers 

including proportional–integral–derivative, linear quadratic regulator and sliding mode control have been designed. Then, Harris index 

and finally the fuzzy supervisor are also designed. The Harris index is determined in order to choose the proper controller as first switch 

logic. The fuzzy supervisor is designed to improve and supervision on performance of Harris index as second switching logic. 

Numerical Simulation results show that the proposed method at any moment due to changes disturbance, choose the best controller 

and it can reduce chattering, domain of control signal and sensitivity to disturbance. 
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 مقدمه -1

 شدتبه یهاکینامیددار با یستم ذاتًا ناپایک سیپاندول معکوس 
از پاندول  یمختلف یهاشکلمختلف، مراجع . در [7-9]است  یرخطیغ

جهت  یمختلف یهاروش [.9-77]معکوس مورد مطالعه قرار گرفته است
ل مثا عنوانبه ،وجود داردت پاندول معکوس یا موقعیه یکنترل زاو

مرتبه  یخط یرگوالتورها، [7] یقیبه روش کنترل تطب توانیم
 -یکنترل تناسب 2 [1-1،](SMC) یلغزش ، کنترل مد1 [8-2](LQRدوم)

 یهاروش، [4]نیبشیپ، کنترل مدل 3 [9-8](PID)ریگمشتق -یانتگرال
 4نگیچیی، کنترل سو[77] یعصب -یقیتطبکنترل همانند  یبیترک
. در اشاره نمود[ 2]یلغزش -یقیتطبکنترل روش ، [77]یفاز  همراهبه
 راتییتغ وجود .استانجام شده ثابت ط یشراکنترل پاندول در  [،7-77]

 هک شودیم موجب ستم،یس ساختارا ی و کنندهکنترل یطراح طیشرا در
 حداقل یهاکنندهکنترلهمانند  یرخطیغا ی و یخط یهاکنندهکنترل

همانند  یلیدالبهو هوشمند  SMC ،LQR ،PID، 6، مدل مرجع5انسیوار
ت به اغتشاش یحساسا ی [،72-78] باال یدامنه کنترل ای ،7نگیجاد چتریا
نتوانند  [،77] یدر مراحل طراح یا دشواریو  [71]تیقطععدما ی و

 وانندتیمو بعضًا  ندینماکنترل ستم مورد نظر را یمطلوب، س صورتبه
 . شوندستم یس یداریموجب ناپا

 یهاندهکنکنترلبر  یمبتن یک روش کنترلینگ یچییکنترل سو
ک یکه توسط  یغلبه بر مشکالت منظوربه که است [70]ریساختار متغ

نگ یچیی، مطرح شده است. کنترل سوستینقابل حل  کنندهکنترل
ک یاز  یمشکالت ناش یادیتا حدود ز تواندیمر، یساختار متغ لیدلبه

در صورت بروز  ،را یرخطیغ کنندهکنترلا یو  یخط کنندهکنترل
در نمونه  عنوانبهد. یا ساختار مدل جبران نمایط و یرات در شراییتغ
ت یبا محدود ییهاستمیس، [71 ،74]ادیز تیقطععدمبا  ییهاستمیس

 ی، طراح[77]یرخطیغ یهاستمیسن یتخمدر ، [73] حسگر و محرک
 یخوببهنگ یچییسوره، کنترل یغو  [27 ،27]هاکنندهکنترلرمتمرکز یغ

 خود را نشان داده است. یهایتوانمند
 یت روشیدر معرض عدم قطعپاندول معکوس  یبرا 8لم و همکاران 
 ،ستمیس یبرا ن مرجع،یادر  که  نمودند ارائهنگ یچییه کنترل سویبر پا

تم سیر سیل به چند زیستم تبدیس و شده است یطراح یک مدل فازی
. در [77]گرددیمستم کنترل یدبک حالت سیو با استفاده از ف گرددیم
ر ددبک حالت یف یهاکنندهترلکنتنها امکان استفاده از  ،ن مقالهیا

 SMCاز  9لو و همکارانیکارلاست.  ریپذامکانط بروز اغتشاش ثابت یشرا
بدون  یابیدنبالحل مسئله  یرانگ بیچییسو کنندهکنترلبه عنوان 

ن یدر ا .[71نمودند]ک پهپاد استفاده یر، توسط یه از مسیاطالعات اول
 لیدلبهباال  یدامنه کنترلنگ و یده چتریکه پد شودیم، مشاهده مرجع

 یک روش کنترلی عنوانبه نیبشیپوجود دارد. کنترل  SMCاستفاده از 
مطلوب  صورتبه تواندینم تیقطععدم یدارا یهاستمیستوانمند در 

مدل،  تیقطععدمجبران اثرات  منظوربه 10یانگ و لی. [17]دیعمل نما
با توابع  نیبشیپکنترل مقاوم  یهاروشبر  ینگ مبتنیچییاز کنترل سو

تنها در  شدهارائهروش  رجعن میر اد[. 74نمودند]استفاده  11اپانوفیل

ن یه اکشده است  ارائه نیبشیپ کنندهکنترلک یجهت بهبود عملکرد 
 ک روش کاملیبه عنوان  تواندینمو  داردبه مدل  یادیز یوابستگ روش 
 رجس ویهد. یاستفاده نما هاکنندهکنترلگر ید یهایتوانمندر یاز سا
ت یبا محدود ییهاستمیسدر را نگ یچییکنترل سوروش  12نیساح

. [73بردند] کاربه 13جداساز لرزش یهاستمیسحسگر و محرک همانند 
 یاست. در استراتژ ینگ شامل دو استراتژیچییکنترل سو مرجعن یدر ا

لتر یف منظوربهک یپنوماترفعال همانند دمپر یغ کنندهکنترلک یاول از 
ک یز از یدوم ن یباال استفاده شده است و در استراتژ فرکانسنوسانات با 

تفاده ن اسییفرکانس پا یدارانوسانات ف حذ منظوربه یخط کنندهکنترل
بوده و امکان کاربرد در  ین مقاله انحصاریدر ا شدهارائه. روش شده است

 ینگ برایچییسواز  14و همکاران یچایورا ندارد. گر ید یهاستمیس
 .[27]استفاده کردندمدل مرجع  یقیتطب کنندهکنترلک یدر  یسازمدل

 یسازمدلتنها در بحث  شدهارائهز روش ینپژوهش ن یدر االبته 
ر یسا یایاز مزا تواندینممذکور کاربرد دارد و  کنندهکنترل
 15بانز و همکارانیا. دیک و مدرن استفاده نمایکالس یهاکنندهکنترل

 یرخطیغ کنندهکنترلک یآن، بر اساس شنهاد دادند که یپ یروش
ه بو سپس  آوردهنقطه تعادل  یکینزدبه پاندول معکوس را  یهاحالت

 کنندهکنترلن یگزیجا کیکالس کنندهکنترل نگیچییک سویکمک 
در  یریین تغیآنها با کوچکتر یشنهادیروش پ .گرددیم یرخطیغ
  [.22]دهدینمنشان از خود  یعملکرد مناسبستم، یس

ن مراجع، یاکه در  گرددیمشخص م [77، 70-22] مراجع یبا بررس 

 نظورمبهمختلف  یهاکنندهکنترلاستفاده از بر  یمبتن مشخص یروش

در برابر اغتشاش و  بودنمقاومهمانند  هاآن یایاستفاده همزمان از مزا

گنال یستم و سیس یدر خروج انسیجاد حداقل واری، اتیقطععدم

هاد شنیت به اغتشاش، پیهمانند حساس هاآنب یو پوشش معا یکنترل

 کنندهرلکنتک یا ب نگ یچییسونشده است و اغلب منحصر به استفاده از 

 ط ثابت هستند.یستم تحت شرایک سیخاص در 
 یابیا شاخص ارزیس یه شاخص هرین برپاینو یروش [71] در 

 [21] انسیحداقل وار یهاکنندهکنترلو  [29 ،28] 16عملکرد کنترل
ک ی عنوانبه، امکان استفاده یقبل یهاروششده است که برخالف  ارائه

و  هاستمیساز  یعیف وسینگ کامل در طیچییروش کنترل سو
 لیدلبهز ین مقاله نیمختلف را دارد. اما در ا یهاکنندهکنترل

مقدار شاخص با استفاده ز محاسبه یس و نیشاخص هر بودنیورودتک
 تیبه وجود خواهد آمد که در نها یستم، مشکالتیس یانس خروجیاز وار

 یاردیناپا یا حتی مناسب کنندهکنترلمنجر به عدم انتخاب  تواندیم
 شودیمس باعث یشاخص هر بودنیورودتک واقع . درشودحلقه کنترل 

مود. ن یبردارنمونهستم، یسدر  یانس خروجیک پارامتر همانند واریتا از 
 ودشیمز باعث ین یانس خروجیس با استفاده از واریمحاسبات شاخص هر

 دار شده و دریس ناپایانس، شاخص هریبا حداقل وار  ییهاستمیستا در 
 .ابدییم یریش چشمگیحلقه کنترل افزا یداریت احتمال ناپاینها

رل تبر کن یمبتن یک روش کنترلین بار یاول ین مقاله برایدر ا
ر یمتغ که در معرض اغتشاش یرخطیغ ستمیسک ی ینگ برایچییسو
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دو منطق  شامل یشنهادیپ ی. روش کنترلگرددیم ارائهاست، 
 نآ یهاکنندهکنترل که است یفاز ناظرو  سیشاخص هر نگیچییسو

 سیهر شاخص. باشدیم SMCو  PD، PID-LQR کنندهکنترلشامل 
ان یرا از م کنندهکنترل نیبهتر اول، چییسو منطق عنوانبه

است،  باد یرویرات اغتشاش که نییط تغیدر شراموجود  یهاکنندهکنترل
 دهجادشیاانس یار حداقل وارین انتخاب بر اساس معیکه ا کندیمانتخاب 

منطق دوم و ناظر بر  عنوانبهز ین یستم است. ناظر فازیس یدر خروج
 ندکیم یرا بررسستم یبه س یرات اغتشاش اعمالییس، تغیشاخص هر
س در یب شاخص هریت موجب بهبود عملکرد و پوشش معایکه در نها

داقل نگ، حیجاد حداقل سطح چتریاز نظر ا کنندهکنترلن یانتخاب بهتر
. وجود دو منطق شودیمستم، یس یانس خروجیو وار یدامنه کنترل

 متفاوت در حلقه یهاکنندهکنترلک منطق و انتخاب ی یچ به جاییسو
در کنترل  یار مثبتیستم، اثر بسیط سیرات شراییکنترل با توجه به تغ

مقاله  نیدر ا یسازهیشبج ینتادارد و اغتشاش  ریتأثستم تحت یک سی
 ن ادعا هستند. یانگر ایب یخوببه

بهبود اثر  شاملن مقاله یدر ا یشنهادیروش پ یایمزان یبنابرا

روش با استفاده از  یکنترل مد لغزش نگ در روشینامطلوب چتر

دامنه قابل مالحظه کاهش ، LQRو  PID یهاکنندهکنترلنگ و یچییسو

کان جه امیدرنت و ستم یمورد استفاده در س یهاکنندهکنترل یکنترل

 یداریپامحدوده  دراستفاده جهت  کنندهکنترلاستفاده مناسب از هر 

 عالوهبه .است یشنهادیپ نگیچییبا استفاده از روش سو کنندهکنترلآن 

ن یاستفاده همزمان از چندعبارت از  یشنهادیروش پ ینوآور

 ظورمنبهچ ییدو منطق سو ،ک حلقه کنترلیمتفاوت در  کنندهکنترل

ک از یب هر یکاهش معا ،هاکنندهکنترل یایاستفاده همزمان از مزا

 شاخصنگ یچییبهبود عملکرد سوو  شدهاستفاده یهاکنندهکنترل

 .است یچ با استفاده از ناظر فازییمنطق سو عنوانبهس یهر

ستم پاندول معکوس یسن صورت است که یبه ان مقاله یا یهابخش

بخش . در گرددیم یمعرفدر بخش دوم به پاندول  شدهاعمالو اغتشاش 

، یشنهادیچ پییسو یهامنطق همراهبهمورد نظر  یهاکنندهکنترلسوم 

هر  ستم بایس یسازهیشبج حاصل از یچهارم نتابخش . در شوندیم ارائه

انجام ، یشنهادیپ نگیچییسوسپس با روش و  ییبه تنها کنندهکنترل

 در بخش پنجم آورده شده است. زین یریگجهینت شده است.

 پاندول معکوس یاضیمدل ر -2

 ک ارابه متحرکی یبر روپاندول معکوس که  یاضیمدل رن قسمت، یدر ا

ن یا .دریگیمقرار  مطالعهدار است، مورد یستم ذاتًا ناپایک سیقرار دارد و 

ابل کنترل ق یهاروش یبررس یستم آزمون برایک سی عنوانبهستم یس

 هادهکننکنترل یو طراح یابیل، ارزیدر تحل تواندیمکه  استفاده است

ن مقاله یدر ا یهدف کنترلن یبنابرا[. 7، 2، 20]رد یمورد استفاده قرار گ

 ک نقطه دلخواهیر دت ارابه یه صفر و موقعیپاندول حول زاون است که یا

 است.معکوس پاندول ک ی یدهندهنشان 7. شکل ردیقرار گ

 
 [22]ستم پاندول معکوس یس: 1ل کش

 lپاندول هستند، یجرم ارابه و گو بیترتبه mو M،7در شکل 

ه پاندول یزاو ت ارابه نسبت به خط افق،یموقع x ،پاندولله یطول م
 اشدبیمبه ارابه  شدهاعمال یگنال کنترلیز سین uنسبت به خط عمود و

[20] . 
 صورتبهرفتار پاندول  کنندهفیتوص، معادالت 7با توجه به شکل 

 :[8، 20] ر خواهد بودیز

(7)  2( m) sin cosM x ml ml u     

(2)  cos sinmx ml mg    

حرکت  کنندهانیب( 7) رابطه .ن استیزم یشتاب گرانشg(،2در رابطه )
( 2و رابطه ) است xدر جهت کنندهمتعادل یرویا نیپاندول  یافق

 است. ا تعادل گشتاور پاندول ی یف کننده حرکت عمودیتوص

ل پاندوستم یس یکینامیرفتار د کنندهانیب( 2( و )7)  یهارابطه
 صورتهبه پاندول یزاوت ارابه و یرات موقعییتغن ی. بنابراهستندمعکوس 

 .د بودنخواهف یتعرقابل ( 9رابطه )

(3) 

2

2

2

(sin ) cos sin

cos

cos ( ) sin (cos sin )

cos ( )

u ml mg
x

M m m

u M m g ml

ml M m l

   



    




 


 

  


 

 

دچار  کنندهکنترلود جبا وپاندول معکوس صورت بروز اغتشاش،  در
روند غلبه بر اغتشاش در روش مورد نظر  کهنیا یراب .گرددیم یداریناپا

در  یاغتشاش ورود عنوانبهباد  یروی، نن مقاله نشان داده شودیدر ا
، uیلگنال کنتریباد، عالوه بر س یروین. شودیمستم در نظر گرفته یس

 صورتبهباد که  یروین ،و در معادالت پاندول گذاردیمستم اثر یس یبر رو
به صورت  شودیمدر نظر گرفته  یافق

wF  در نظر با . شودیمنشان داده
(( به 2( و )7) یهارابطهاغتشاش، معادالت پاندول ) عنوانبهگرفتن باد 

 .( خواهد بود8) رابطهصورت 

(8) 
2(M m) sin cos

m cos sin cos  

w

w

x ml ml u F

x ml mg F

 

   

    

  
 

ستم در معرض اغتشاش، با استفاده ین سیا یحالت برا یمعادالت فضا
 .ان استی( قابل ب1)رابطه ( به صورت 8) هاز رابط
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(5) 

1 1 2

2 2 1

3 3 4

4 4 2

1

1 2

2 3

4

1 0 0 0

0 0 1 0

x x x

x x f

x x xx

x x fx

x

y x

y x

x





      
      
        
      
      

      

 
 

            
 
 

 

 (1در رابطه )

(6) 

1 1

1 2

1

2

1 1 1 2

2

1

2 2

1 2 1 1 1
2 2

1

cos cos

cos ( m)

( ) sin (cosx sin )
      

cos ( m)

(sin ) cos sin sin

cos

w

w

M
F x u x

mf
ml x M l

M m g x ml x x

ml x M l

u ml x x mg x x F x
f

M m m x



 
 

 


 

  


 

 

 ( هستند.7( همانند رابطه )0( و )1) یهارابطه یپارامترها
 هبطاربا مطابق حول نقطه تعادل صفر ستم یس یمدل خطن یبنابرا 

 است. (1)

(7) 

1 1

2 2

3 3

4 4

1

2

     0         1 0 0   0

1
0 0 0

    0        0 0 1   0

1
    0 0 0   

  0

1

       

  0

  0

W

x xM m
g

x xMl Ml
u

x x

x xm
g

M M

FMl

y

y

   
      
      
             
      
         
   

 
 
 

  
 
 
  

 
 

 

1

2

3

4

1 0 0 0
  

0 0 1 0

x

x

x

x

 
 

   
    

 
 

 

 .( خواهد بود4رابطه ) صورتبه شدهیخطستم یمعادالت حالت س لذا

(4) 1 2A b b  wx x u F   

ن رابطه یدر ا
T

x x x     ستم  یس یهاحالتانگر بردار یب

در معادالت  کهیصورتدر  .ستم استیس یانگر ورودیبu ، است
 g و l=90/7 )متر( ،M=8/2 لوگرم(ی)ک ،m=29/7 لوگرم(ی)ک ،شدهیخط

برابر
2

( )
m

s
بطه را یهاو بردار سیماترر یمقاد ،در نظر گرفته شود 4/3 

  .( است3رابطه ) صورتبه( 1( با توجه به رابطه )4)

(3) 

1

2

     0        1 0 0   0

29.8615  0 0 0 1.1574
A ,     b

    0       0 0 1   0

0.9401  0 0 0 0.4167

  0

1.1574
b

  0

  0

   
   


    
   
   
   

 
 

 
 
 
 

 

 یشنهادیروش پ -3

در مرحله اول ، یشنهادیپروش  یو بررس یمعرف منظوربه ،ن بخشیدر ا
و پس پاندول معکوس  یبرا PID-LQRو  SMC، PD  یهاکنندهکنترل
 .گردندیم یطراحو  یمعرف یس و ناظر فازیز شاخص هریاز آن ن

 PD یهاکنندهکنترل یطراح -3-1

ل در صنعت، کنتر هاکنندهکنترل نیثرترؤو اغلب م نیترسادهاز  یکی
PID از آن  یفراوان یدر صنعت کاربردها زینعلت  نیهمبهو  باشدیم

در جهت تحقق  کنندهکنترلن نوع یاز ا زیمقاله ن نیدر ا. شودیمه دید
 یبرا  PID کنندهکنترلک ی یطراح منظوربه. شده استاهداف، استفاده 

ت پاندول معکوس یه و موقعیکه شامل کنترل زاو یکنترل تحقق اهداف
 .میینمایم( استفاده 77) یهارابطهاست، از 

(77) 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

p pp ip dp

x
c pc x ic x dc

de t
u k e t k e t k

dt

de t
u k e t k e t k

dt


   

  





 

،(77) هدر رابط
pu ه پاندول یزاو یداریجهت حفظ پا یگنال کنترلیس

است،
cu در ت ارابه یموقع یداریجهت حفظ پا یگنال کنترلیس
ه است ویزاو یخطاeت،اس PID  کنندهکنترل

xe ت یموقع یز خطاین
 .باشدیم

ppk ب ثابتیضر، 
dpk و   ریگمشتقب یضر

ipk ب یضر

و ه پاندول یزاو PID کنندهکنترلر یانتگرالگ
pck ب ثابتیضر، 

dck 

 ریگمشتقب یضر
ick کنندهکنترلر یب انتگرالگیضر PID ت ارابه یموقع

 است.

 PD هکنندکنترلاز ابتدا کنترل پاندول معکوس،  یبران مقاله یدر ا
صفر خواهد ( 77) رابطهدر  ریگانتگرالب ین ضریبنابرا .گرددیماستفاده 

ش سرعت یو افزا یداریش محدوده پایجهت افزا PD کنندهکنترل شد.
تحقق  منظوربهن یبنابرا. گرددیمستم استفاده یس ی، براکنندهکنترل

PD (2PD ) کنندهکنترلستم پاندول معکوس از دو یدر س یاهداف کنترل
حلقه کنترل پاندول معکوس  ینمودار بلوک 2. در شکل شودیماستفاده 

 .نشان داده شده است 2PD کنندهکنترلبا استفاده از 

d

dx

WF

PD1

PD2

System

Disturbance

-
+

-
+

+

 

θ 

x 

u

 
ستم پاندول معکوس با یس 2PD کنندهکنترل ینمودار بلوک :2لکش

 یاغتشاش ورود

قوام در برابر اغتشاش  یدارا PD کنندهکنترلک ی کهنیاباتوجه به 
 کنندهکنترلن ی، ا8در قسمت  یسازهیشبج یانتبا توجه به و  باشدینم

در بخش بعد، به کمک ن یبنابرااست.  یاس در خروجیبا یمقدار یدارا
 .شودیمپوشش داده  ،ن روش کنترلیب ایمعا LQR کنندهکنترلک ی
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 2PID-LQR کنندهکنترل یطراح  -3-2

 باشدیم LQRو  PID کنندهکنترلاز دو  یبیدرواقع ترک کنندهکنترلن یا
ستم نسبت یس یهایخروج ییش دقت همگرایبه منظور افزا LQRکه 

روابط  ب شده است.یترک PID کنندهکنترل، با مطلوب یبه ورود
 است. (77ه )رابطبا مطابق  PID کنندهکنترل

 ینه خطیبه کنندهکنترلک ی LQRا یدرجه دوم  یرگوالتور خط

 ه پاندول معکوسیت و زاویموقعحفظ  منظوربهن مقاله یکه در ا باشدیم

انس در حضور اغتشاش(، استفاده شده یا حداقل واریبا حداقل خطا )

( 78( تا )77) یهارابطه، از کنندهکنترلن یا یدر طراح [.21ت ]اس

 .گرددیماستفاده 

(77) u Kx  

است و یکنترل تالش uستم است،یس یهابردارحالتx( 77در رابطه )

1[ ,..., ]nK k kاستب یضرا بردارز ین . 
رابطه نه یتابع  هز، ابتدا  LQRتالش کنترل در روش  یطراح یبرا

 .گرددیمف یتعر (72)

(72) ( )T TJ x Qx +u ru dt  

 Q و مثبتک عدد اسکالر ی SISO  ،rیهاستمیس ی( برا72) در رابطه
 .است نیمه معیس مثبت نیماترک ی

( 79از رابطه ) Kبی(، بردار ضرا72رابطه ) نمودنحداقل یراب
 .گرددیممحاسبه 

(79) 1 T

1K = b P
r

 

 .گرددیم( محاسبه 78) یرابطهاز  Pسی(، ماتر79در رابطه )

(78) T -1 T

1 1A P + PA - Pb r b P +Q = 0 

 9در شکل  PID-LQR کنندهکنترلبا  بستهحلقهستم یس ینمودار بلوک
 نشان داده شده است.

PD1

PD2

System

Disturbance

-
+

-
+

θ 

x 
+

-(K*X)

ẋ

u

WF

d

dx



 
ستم پاندول یس  2PID-LQR کنندهکنترل یدار بلوکونم :3ل کش

 یمعکوس با اغتشاش ورود

جاد دقت باال در مقابل یبا وجود ا 2PID-LQR یبیترک کنندهکنترل
 ش نوسانات دریمنجر به افزا تواندیمرات اغتشاش حساس است و ییتغ

وجه منظور با ت نیهمبهستم گردد. یس یداریناپا یو حت ستمیس یخروج
 یبرا SMCمقاوم  کنندهکنترلن مقاله، از یرات اغتشاش در اییبه تغ

تفاده ستند، اسیپاسخ مناسب ن یقبل دارا کنندهکنترلکه دو  یطیشرا
 .گرددیم

 

 SMC کنندهکنترل یطراح  -3-3

کنترل مقاوم است  یهاروشن یاز پرکاربردتر یکی SMC کنندهکنترل
ستم در حضور یس یرا برا یمطلوب بستهحلقهپاسخ  تواندیمکه 

  [.24]دینمافراهم  هاتیقطععدما یو  یاغتشاشات خارج
ن یی، شامل دو مرحله است. مرحله اول، تعSMC یند طراحیفرآ

با  یمین سطح، رابطة مستقیسطح لغزش مناسب است. انتخاب مناسب ا
ستم یس یرهایمس یی، دقت و سرعت همگراSMC کنندهکنترلعملکرد 

به  uیکنترل یورود یبه سمت سطح لغزش دارد. مرحله دوم، طراح
ستم به سمت سطح لغزش و یحالت س یرهایمس همگراشدنمنظور 

آن خواهد بود.  یگیا در همساین سطح یا یرها رویمس ماندنیباق
 د.یری( را در نظر بگ71)رابطه  یرخطیستم غیس

(71) ( ) ( ) ( )x f x g x u d x   

nx(71رابطه )در  R  حالت،بردار  nf x R و  ng x R 

،و هموار  یرخطیغ یتوابع  [0,0,..., ( )]Td x d x  و  اغتشاشبردار

 .شودیمدر نظر گرفته ( 70رابطه ) صورتبهکه است  کراندار 

(70) ( ) ,              d x d d R  

در نظر ( 71رابطه ) صورتبهمعمواًل طح لغزش ( س71ستم )یس یبرا
 :شودیمگرفته 

(71)  1 1

1

( ) ( ) ( ) ( ) C ( )
n

T

i i n n

i

S x c e t c e t ... c e t e t


     

 یحالت و مقدارها یرهایان متغیم یبردار خطا e(،71)در رابطه 
)مطلوب )dx،C ب سطح لغزشیبردار ضرا، ci سطح لغزش  یپارامترها

 . استستم یس یمرتبهn و
کنترل معادل  و  صورتبهشامل دو بخش  SMC کنترل در روش 

در نظر گرفته ( 74رابطه ) صورتبه یکنترل یوسته است. ورودیکنترل ناپ
 .شودیم

(71) ( ) ( )eq su u t u t   

) ،(74در رابطه ) )equ tمعادل و  یانگر ورودیب( )su tکنترل  یدهندهنشان

 است.ر یساختار متغ

سیماتر بودنژهیناو  با فرض ,
S

g x t
x




 (70)و با توجه به رابطه  

 .( است73رابطه ) صورتبهکنترل معادل  ،(71و مشتق رابطه )

(73) 
C ( ) C ( ) ( ) C ( )T T T

eqS f x g x u t d x   

1( ) (C ( )) (C ( ) C )T T T

equ t g x f x d   

,...,0,0] (73در رابطه ) ]Td d.است 

. در شوندیمبرده  کاربهوسته ین کنترل ناپییتع یبرا یتوابع مختلف
 .ستوسته ارائه شده این توابع کنترل ناپیاز پرکاربردتر یکی (27رابطه )

(27) ( )su sign S  

 وک عدد مثبت است ی   بطه،ن رایادر 
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(21) d   

 یبرا (27( و )73) یهارابطهبا استفاده از  شدهیطراح یکنترل یورود
 .( است22رابطه )به صورت  ( 71)ستم یس

(22) 1(C ( )) (C ( ) C ( ))T T Tu( t ) g x f x d sign S     

وجود  علتبهنگ است که یده چتریپد  SMCاز مشکالت روش  یکی
 ینگ برایده چتری. پدگرددیمجاد یا (27ه )رابطدر وسته یکنترل ناپ

 .شودیمکنترل  یورود هش دامنیستم نامطلوب است و باعث افزایس
 .ددگریمستم یس یباال یهافرکانسک ینگ باعث تحرین چتریهمچن

مقاله از روش ن ینگ در ایچتر هدیپدقابل مالحظه کاهش  منظوربه
 . گرددیمنگ استفاده یچییکنترل سو

 سیشاخص هر یطراح  -3-4

عملکرد  یبررس منظوربه یاریعملکرد کنترل، مع یابیشاخص ارز
نه عملکرد یسنجش مقدار به منظوربهو حلقه کنترل  کنندهکنترل
به  یتوسط شخص 1989ار در سال ین معیاست که اموجود  کنندهکنترل
نمودند  یسعز ین یگریپژوهشگران دو  [29] دیگرد شنهادیس پینام هر

 . [28، 23د ]ار را بهبود دهنین معیاکه 

 ین شاخص معمواًل از خروجیمحاسبه ا منظوربهاز یمورد ن یهاداده
 کنندهکنترلر یرا تأثی. زشوندیمستم تحت کنترل، گرفته یس

دا یستم نمود پیس یمًا در خروجیدر حلقه کنترل، مستق شدهاستفاده
 [:28ر است]یمراحل ز ن شاخص شاملیا ی. روند طراحکندیم

 ستمیاز از سیمورد ن یهادادهاخذ  -7

 هاداده یابیارز منظوربهار یک معین ییتع -2

 نظر ار موردیبا استفاده از مع اخذشده یهادادهش یپا -9

 ستم یعلل ضعف در عملکرد س یبررس -8

 برطرف نمودن مشکالت  منظوربهشنهادات یپ ارائه -5

 یطراح[ 97] 17یلتر و همبستگیتم فیس توسط الگوریشاخص هر
ند و یفرآ یخروجاز  شدهگرفتهانس یار بر اساس وارین معی. اگرددیم

توسط  ،یلتر و همبستگیتم فیک مقدار مطلوب در الگوریسه آن با یمقا
 .گرددیمف ی( تعر29ر عملکرد رابطه )یمتغ

(29) 
2

2
= mv

Harris

y





 

 نآانگر یعملکرد کنترل است و ب یابیشاخص ارز Harris( 29رابطه )در 

.باشدیمچقدر مطلوب  یفعل کنندهکنترلتوسط ستم یساست که کنترل 
2

yستم حلقه بسته گرفته شده است یاست که از س ییهادادهانس یوار

2و 

mv ود جاد شیا تواندیمند یاست که توسط فرآ یانسیحداقل وار زین

 .قابل محاسبه است( 28) یرابطهو توسط 

(28) 
1

2 2 2

0

d

mv i e

i

f 




 
  
 
 

2(، 28) رابطه در

e ا خطا(،ی هامانده) دیز سفیانس نویوار d ر یتأخ

 ت.اسستم حلقه بسته یس یب پاسخ ضربه مدل برایضرا ifستم ویس

 .گرددیممحاسبه ( 21) ز توسط رابطهیمدل پاسخ ضربه ن

(21) 
1

1

0

y( ) ( )
d

i

i

t f z e t






 
  
 
 

 0]ک عدد در بازه یجه حاصل شامل یس، نتیپس از محاسبه شاخص هر

ستم توسط یس ند کنترلین است که فرآیانگر ایو ب باشدیم [1
ک، ی جه بهینت بودنکینزد. باشدیمچقدر مطلوب  یفعل کنندهکنترل

در آن  انگر ضعفیز بیآن به صفر ن بودنکینزدو مطلوب انگر عملکرد یب
 .  استحلقه کنترل 

انتخاب فه ینگ وظیچییسو عنوانبهس یشاخص هرن مقاله، یدر ا
و م ستیس یدر خروجانس یجاد حداقل واریمناسب از نظر ا کنندهکنترل

در . را دارا است SMCو  2PD ،2PID-LQR یهاکنندهکنترلان یاز م
چگاه ین شاخص ممکن است هیا یمشکالت ساختار علتبهمقابل 
 گرددیم دینگ شدیچییمناسب انتخاب نشود و منجر به سو کنندهکنترل

 نیدر ا نیبنابرا .شودیم بستهحلقهستم یس یداریناپاباعث  تینهاو در
 ،دوم استنگ یچییسوکه در حکم منطق  یمقاله با استفاده ناظر فاز

و عملکرد روش کنترل  شودیمس پوشش داده یب شاخص هریمعا
 بهبود داده خواهد شد. یشنهادینگ پیچییسو

 یناظر فاز یطراح  -3-5

در  شدهارائه یهاروشس برخالف یشاخص هرکه عنوان شد،  طورهمان
ق است که یک روش دقی [،77، 70-22]نگیچییکنترل سوروش 

 تیفیک یک شاخص مناسب در بررسی عنوانبهدر صنعت  تواندیم
 توانیمنمونه  عنوانبه .ردیمورد استفاده قرار گ کنندهکنترلک یعملکرد 

، دیکه عنوان گرد طورهمانز یس نیاشاره نمود. البته شاخص هر [28]به 
 یعملکرد مطلوب و مناسب تواندینم ییتنهابه یاست و گاه یبیمعا یدارا
بهبود عملکرد روش  یبرا یمنطق فازاز  ،جهت نیهمبهد. ینما ارائه
 .گرددیمستفاده نگ ایچییسو

ک یو  یک ورودی یدارا و 18ن مقاله از نوع سوگنویدر ا یفازناظر 
 است. ( 20)رابطه  صورتبه یخروج

(20) 0y i ia a x  

 ixک عدد ثابت،ی 0a،یورود یرهایمتغ وزن ia،(20رابطه )در 

 ستم است. یس یخروج yو یورود یرهایمتغ
ه با توج تواندیمو  باشدینم مندنظام یروش یدارا یناظر فاز یطراح

ش خبدر  متفاوت باشد. یساختار و تعداد ورود یستم، دارایط سیبه شرا
 .گرددیمان یب یشنهادیپنگ یچییساختار کنترل سو یبعد

 یشنهادیپ نگیچییکنترل سو یطراح -3-2

 تیااهمبار ینگ بسیچییسو کنندهکنترل کیدر  چییمنطق سو یطراح
 یاردیناپا باعث تواندیمنشود،  یمناسب طراح صورتبهو اگر  باشدیم
 . [70] شوددار یستم پایس

ان یب (21)رابطه  مطابق شدهچییسوستم یک سی یدر حالت کل
 .گرددیم

(21) ( )( ) ( ( )),          n

tx t f x t x R  
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ن رابطه یا در t چ ییتوسط منطق سواست که نگ یچییگنال سویس

 کنندهکنترلک ی کنندهانیبدر واقع ( 21رابطه ). شودیمجاد یا
یهاستمیرسیزکه در آن  باشدیمنگ وابسته به زمان یچییسو

    t
f x t
  نگیچییگنال سویتوسط س یک بازه زمانیدر t

 .شوندیمانتخاب 

ر ب یلیدل هاکنندهکنترل تکتک یدارید توجه داشت که پایاب

از  توانیم یدزنیکلم مناسب یبا تنظتنها . باشدینمستم یکل س یداریپا

ه یر پان بینو ین مقاله روشیدر انمود.  یریجلوگستم یس یداریپابروز نا

شده  یطراح (1-9( و )8-9) یهابخشدر  شدهیمعرف چییدو منطق سو

 یلک ین بار روشیاول یگذشته، برا یهاروشبر خالف  تواندیماست که 

در معرض اغتشاش باشد و از  یرخطیغ یهاستمیس یبرا

کل د. در شیک حلقه کنترل استفاده نمایدر  یمتفاوت یهاکنندهکنترل

  نشان داده شده است. یشنهادیساختار روش پ 8

r

2PD

2PID-LQR

1

System
-

+

SMC

2

3

S1

Performance 

Assessment 

index

Fuzzy 

Supervisor

+
+

u y

σ(t) 
Disturbance

 یشنهادینگ پیچییکنترل سو ی: نمودار بلوک4شکل 

چ اول و ناظر ییمنطق سو عنوانبهس ین ساختار، شاخص هریدر ا

ن یوزش باد از ب شدتبهچ دوم با توجه یمنطق سوئ عنوانبه یفاز

مناسب  یهاکنندهکنترل SMC و 2PID-LQR  ،2PD یهاکنندهکنترل

 . کنندیمانتخاب  را

 یسازهیشب -4

حلقه کنترل با استفاده از  یسازهیشبج حاصل از ین بخش نتایدر ا

نگ یچییو روش کنترل سو 2PD ،2PID-LQR ،SMC یهاکنندهکنترل

سه یم تا با مقای. در واقع قصد دارگرددیم ارائهن مقاله، یدر ا شدهیمعرف

و روش کنترل  هاکنندهکنترلتک تک  یسازهیشبج حاصل از ینتا

 کنترل یرا برا شدهارائهروش  ی، توانمندیشنهادینگ پیچییسو

 دهشدرنظرگرفتهاغتشاش  م.یدر معرض اغتشاش نشان ده یهاستمیس

 یفتصادو جهت با توان  یاغتشاش ورود عنوانبهباد  یروی، نن مقالهیدر ا

 .آورده شده است 1در شکل که  شودیمدر نظر گرفته 

 یهاتوانفرض شده است که شدت باد، در سه بازه با  1در شکل 

 7777/7 ز یکه در آن توان نو کندر ییتغ 77/7و  777/7، 7777/7

م" ی"وزش باد مال یبه معنا  777/7ز ی"عدم وزش باد"، توان نو یمعنابه

ج ی، نتایدر بخش بعد .د" استیشدباد "وزش  یز به معناین  77/7و توان 

 .گرددیم ارائهبا توجه به رفتار باد  هایسازهیشب

 
 یورود اغتشاش عنوانبهباد  رفتارنمودار  : 5ل کش

 2PID-LQR  کنندهکنترلستم با استفاده از یکنترل س -4-1

از دو  یبیترک کنندهکنترلن ید، ایکه قباًل عنوان گرد طورهمان
آن با استفاده از  PIDب یکه ضرا باشدیم LQRو  PID کنندهکنترل
. تابع [97-99] گرددیمم یتنظ 19اجتماع ذرات یسازنهیبهتم یالگور

 توسط کنندهکنترل یپارامترها یسازنهیبه یبرا شدهانتخاب نهیهز
ه رابطبا است و مطابق  انتگرال قدر مطلق خطا  صورتبه، PSOم تیالگور

 ( است.24)

(28) 
0

( )
ft

ITAE t e t dt  

ک محدوده مشخص یدر است و  خطان ییجهت تع یاریمع  20ITAEاریمع
 کمک آن. در واقع به ابدییمز کاهش یار، خطا نین معیبا کاهش ا یزمان
ش و کاه است یریگاندازهقابل  یبا دقت مناسب هاکنندهکنترل  یخطا

ک یو مقدار هر تمیرز الگوایمورد ن یپارامترها 7در جدول . [98]ابدییم
 شان داده شده است.ن

 اجتماع ذرات تمیالگور یپارامترها:  1جدول 

 
ه پاندول یارابه و زاو تیموقع یبرا PID یهاکنندهکنترل یپارامترها

 .آورده شده است 2معکوس، در جدول 

 PID کنندهکنترل ی: پارامترها2جدول

 

حالت  یبا توجه به فضا  LQR کنندهکنترلمربوط به  یپارامترها
 ( است.23)رابطه  صورتبهپاندول معکوس،  شدهیخط

(29) 

 

100 0 0 0

0 2 0 0
Q ,  =1

0 0 1000 0

0 0 0 1

K 121.7244 31.6228 24.8874 2 122.8 5

r

 
 
 
 
 
 

   

 

که به همراه  باشدیم LQR یینها کنندهکنترل، (23)رابطه در K بردار
، حلقه کنترل موجود در 2در جدول  شدهمیتنظ PID یهاکنندهکنترل
و  صفر درجهه پاندول یمطلوب زاو دار. مقدهندیم لیرا تشک 9شکل 

ج حاصل از ینتا. شوندیممتر در نظر گرفته  7/7 ت ارابه دریموقع

0 20 40 60 80 100
-4

-2
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4

Time(s)

W
in

d
(k

m
/h

)

 حداکثر حداقل W 𝐶1 𝐶2 تعداد تکرار تعداد ذره

17 17 7  2  2  77-  77 

 

 𝑘𝑑 𝑘𝒊 𝑘𝑝 کنندهکنترل

 -77  77 09/8 زاويه
 18/7 -12/1 78/1 موقعيت
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ه یزاو یبرا 1و  0یهاشکلب در ی، به ترتکنندهکنترلن یبا ا یسازهیشب
 ت ارابه نشان داده شده است.یپاندول و موقع

 
 PID-LQR کنندهکنترلبا معکوس ه پاندول یپاسخ زاونمودار : 2ل کش

 
 کنندهکنترلبا معکوس ت ارابه پاندول یموقعپاسخ نمودار :  7ل کش

PID-LQR 

 

 باد راتییتغ به توجه بامشخص است که  1و  0 شکلدو با مشاهده 
ن انحراف یبا کمتر کنندهکنترلن ی، در زمان عدم وزش باد، ا1در شکل 

د یدشباد با وزش و  کندیمستم را کنترل یر مطلوب، سیممکن حول مقاد
ت پاندول یه و موقعیزاو یخروجمقدار ، به بعد 92ه یثاناز م یمالسپس و 
است  یاگونهبهت ارابه یش در موقعین افزایکه ا ابدییمش یافزا شدتبه

  .گرددیمکه از مقدار مطلوب منحرف 
در حضور اغتشاش باد  کنندهکنترلن یکنترل ا یورود 4در شکل 

 نشان داده شده است.

    
 پاندول معکوس در  PID-LQR یکنترل یورودنمودار  :8ل کش

 

در ابتدا و در  یکنترل یواضح است دامنه ورود 4با توجه به شکل 
 م،یمالد و یشدبا وزش باد  یار محدود است ولیزمان عدم وزش باد، بس

 یهااسخپ. با توجه به دیبایمش یافزا شدتبهز ین یگنال کنترلیدامنه س
از  یجه مطلوبیدر زمان عدم وزش باد نت کنندهکنترلن ی، ایسازهیشب

 .دهدیمخود نشان 

 2PD کنندهکنترلبا استفاده از  ستمیس کنترل -4-2

شتر نسبت به یقوام ب علتبه 2PD کنندهکنترلن بخش یدر ا
 ،کنندهکنترلن یحالت قبل استفاده شده است. در ا کنندهکنترل

 9است. در جدول ن شده ییتم اجتماع ذرات تعیپارامترها توسط الگور
 آورده شده است. 2PD کنندهکنترل یتم ذرات برایالگور یپارامترها

 تم اجتماع ذراتیالگور ی:پارامترها 3جدول 

 حداکثر حداقل W 𝐶1 𝐶2 تعداد تکرار تعداد ذره

17  17  7  2  2  17-  17  

 

 نندهککنترلب یتم اجتماع ذرات، ضرایت با استفاده از الگوریدرنها
2PD آورده شده است. 8که در جدول گردندیمن ییتع 

 PD کنندهکنترل یپارامترها:  4جدول 

𝑘𝑝 𝑘𝑑 کنترل کننده 

 هیزاو -17 -1979/82

 تیموقع -9 -7

 

در حضور  2PID-LQR کنندهکنترلز همانند ین 2PD کنندهکنترل
حاصل ج یو نتاشده است  یسازهیشب 1در شکل  شدهدادهنشان اغتشاش 

 نشان داده شده است. 77و 3 یهاشکلر د
 دهکننکنترلن ی، در صورت عدم وزش باد اج حاصلیبا توجه به نتا

امه در اد ی، ولکندیمستم را کنترل یمطلوب س صورتبهدار است و یپا
ر را دنبال ییتغ تواندینم کنندهکنترلم، یمالد به یشدر شدت باد از ییبا تغ

 دابییمش یافزا شدتبهت پاندول یموقعه و یدر زاو یخروج دامنهکند و 
است که از  یاگونهت ارابه به یه پاندول و موقعیش در زاوین افزایکه ا

 . گرددیمدار یو ناپاشده منحرف  کاماًلمقدار مطلوب 

 
  کنندهکنترلبا  معکوسه پاندول یپاسخ زاونمودار  :9ل کش

PD

 
 هکنندکنترلبا  معکوست ارابه پاندول یپاسخ موقعنمودار  : 11ل کش

PD 
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 یستم با استفاده از کنترل مد لغزشیکنترل س -4-3

ستم پاندول یس یخطا یهامعادله، یکنترل مد لغزش یطراح یبرا

 .شودیم( در نظر گرفته 97)رابطه  صورتبهمعکوس 

(97) 

1 11

2 22

3 33

4 44

d

d

d

d

x xe

x xe

x xe

x xe

  
  


   
   
  

   

 

) (،97در رابطه ) 1,...,4)ie i  هستند و  هاحالت یخطا

( 1,...,4)dix i  ن ی. سطح لغزش در ااست هاحالتر مطلوب یمقاد

 .شودیم( در نظر گرفته 97)رابطه  صورتبهستم یس

(97) 1 1 2 2 3 3 4 4S ae a e a e a e    

)(  97در رابطه ) 1,...,4)ia i ب ین ضرایو ا ب سطح لغزش استیراض

مشخصه یاجملهچند  یهاشهیر یتمام انتخاب گردند که یاگونهبهد یبا

 2

1 4

3

2 3 0s sa a a s a  رد.یقرار گ یسمت چپ محور موهوم 

 یهاحالتد بردار ی، باSMCبر  یک کنترل کننده مبتنی یطراح یبرا
0Sسطح لغزش یستم بر رویس S  ن قانون یبماند و بنابرا یباق

 .( خواهد بود92)رابطه  صورتبهکنترل معادل 

(32) 

2

1 1 1 2

2

1 2

2

1 1

1 2 3 42

1

1 1 2 2 3

2 4

4

4
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3 4

( ) sin (cosx sin )

(sin ) cos sin ]
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1
u [
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d d d

e

d

q

M m g x ml x x

ml x x mg x x

a x a x
ml x M l

a x a x a x a x

a
a x a l
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 ر انتخاب شده است:یز صورتبهر پارامترها ی(، مقاد92در رابطه )

 M=4/2لوگرم( ي)ک  l=63/0متر( )

g=9/1
2

m

s

 m=26/0لوگرم( ي)ک 

2a =0/3 65/2=1a 

4a =7 5/2=3a 

طه راب صورتبهو است کراندار و باد صورتبهاغتشاش که  گرددیمفرض 
 .است( 99)

(99)  ,wF R   

در  (98)رابطه  صورتبهستم پاندول معکوس یس یبرااگر قانون کنترل 
 .نظر گرفته شود

 (98) 
 eq

2 4

sign

1
( ( )
(2 )

u u S

M
a la

m M l m





 

  


 

ستم پاندول معکوس با قانون ینشان داد که س توانیم یراحتبه گاهآن
 صورتبهاپانوف ی( و با انتخاب تابع ل98)مطابق با رابطه کنترل 

21
V

2
S دار است.یپا 

ت ارابه پاندول معکوس یه پاندول و موقعی، زاو72و 77 یهاشکلدر 
 نشان داده شده است. SMC کنندهکنترلتوسط 

 
 SMCکنندهکنترلبا معکوس ه پاندول یپاسخ زاونمودار: 11ل کش

 
 هکنندکنترلبه معکوس ت ارابه پاندول یپاسخ موقع: نمودار 12لکش

SMC 

آمده از  دستبه یهاپاسخو   72و 77 یهاشکلسه یبا مقا
 دامنهکه  شودیم، مشاهده 2PID-LQRو  2PD یهاکنندهکنترل
 2PID-LQR کنندهکنترله پاندول نسبت به یم زاویدر تنظ یخروج

ار بهتر یبس SMC کنندهکنترلت ارابه در یم موقعیتنظ یشتر است ولیب
ج در ین نتاین ایانجام شده است. همچن 2PID-LQR کنندهکنترلاز 
 یکنترل یورود 79ر شکل است. د ترمطلوب 2PD کنندهکنترلسه با یمقا

 نشان داده شده است. SMCبر  یمبتن

 

 ستم پاندول معکوسیس یبرا  SMC یگنال کنترلیس: 13ل کش

حت ت کنندهکنترلهر واضح است که  یسازهیشبج ینتا یبا بررس
گر باشد. ید هاکنندهکنترلر یساهتر از ب تواندیمخاص  یطیشرا

را در  یو دامنه کنترل یخروجدامنه ن یکمتر 2PID-LQR کنندهکنترل
  یورودبا حضور اغتشاش، دامنه اما  ،کندیمجاد یام وزش باد ط عدیشرا

 ت ارابهیو منجر به انحراف موقع ابدییمش یافزا شدتبهآن  یکنترل
ز در زمان وزش ین 2PD. کنترل کننده گرددیملوب مقدار مطبت به سن

 2PID-LQR کنندهترلکنار بزرگ یم باد، با توجه به دامنه بسیمال
دار یاد باد ناپیدر ادامه و در برابر وزش شد یول ،ن آن باشدیگزیجا تواندیم

 نیترمقاوم SMC کنندهکنترل. گرددیمشده و منجر به سقوط پاندول 
گ نیو چتربزرگ دامنه از جمله  یبیمعا یدارا یول ،است کنندهکنترل

 است. یکنترل یدر ورود
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 نگیچییسو کنندهکنترل -4-4

ابتدا شامل سه مرحله است.  یشنهادیپ کنندهکنترل یمراحل طراح
 SMCو  2PID-LQR ،2PDیهاکنندهکنترلکه شامل  هاکنندهکنترل

حات الزم در قسمت قبل آورده یکه توض گردندیم یطراح ،باشندیم
 شودیم یطراح (29) یرابطهبر اساس س یاخص هرش. سپس شده است

ان یمناسب از م کنندهکنترلانتخاب ن شاخص یافه یوظکه 
 یز ناظر فازینت ینهااست. در  2PDو  2PID-LQR یهاکنندهکنترل
است و  یک خروجیو  یک ورودیکه از نوع سوگنو با  شودیم یطراح

ن یا بدت باشدیم یگنال کنترلیا سیشدت اغتشاش  یابیقه آن، ارزیوظ
 دهکننکنترلنگ، زمان حضور یچییمختلف سو یجاد نواحیله با ایوس

SMC د. ینما مشخص را 
 .آورده شده است یناظر فاز یتوابع تعلق ورود 78در شکل 

 
 یناظر فاز ی: توابع تعلق ورود 14ل کش

 ،Negative big)یاذوزنقهت یسه تابع عضو یدارا یناظر فاز یورود
Small ،Positive big  )باشدیم . 
 ر است: یز صورتبهستم یسن یدر ا ین فازیقوان

  .است "SMC" یباشد، آنگاه خروج "Negative big" یاگر ورود
 است. "Other" یباشد، آنگاه خروج"Small"  یاگر ورود
 است. "SMC" یباشد، آنگاه خروج "Positive big" یاگر ورود

 SMC کنندهکنترلانگر انتخاب یب "SMC" ،یتم فازسین سیدر ا
و  2PID-LQR یهاکنندهکنترلانتخاب  یدهندهنشان "Other"است و 

2PD ه در ن صورت است کیحلقه کنترل به ا یعملکرد کلن ینابرااست. ب
 یاهکنندهکنترل یم باد، ناظر فازیا وزش مالیابتدا و در زمان عدم وزش 

2PID-LQR  2وPD و شاخص  کندیمنگ انتخاب یچییعمل سو یرا برا
 . دردهدیممناسب را در حلقه قرار  کنندهکنترل ،دون یان یس از بیهر

 2PDو  2PID-LQR یهاکنندهکنترل یناظر فاز ،د بادیزمان وزش شد
را  SMC کنندهکنترل، هاآن یرا از حلقه کنترل خارج نموده و به جا

ه پاندول یزاو یخروج 70و  71 یهاشکل. در کندیموارد حلقه کنترل 
در  نشان داده شده است. یشنهادیت ارابه آن، بر اساس روش پیو موقع
 .آورده شده است یشنهادیمربوط به روش پ یکنترل یورودز ین 71شکل 

و  یشنهادیدست آمده توسط روش پبه یکنترل یورود سهیبا مقا
، مشخص است 9-8تا  7-8کننده در قسمت کنترل یهر ورود یورود

عت دامنه و سر نیکمتر یدارا یشنهادیدر روش پ یکنترل یکه ورود
کاهش قابل  SMCآن نسبت به روش  نگیاست و چتر یعتریپاسخ سر

نسبت به هر  یپاسخ مناسبتر هتج نیاست و به هم افتهی یامالحظه
 نموده است. جادیا گریکننده دکنترل

و  سیتوسط شاخص هر جادشدهیا نگیچیینمودار سو 74در شکل 
 نشان داده شده است. یناظر فاز

 
 یشنهادیه پاندول معکوس به روش پیزاوپاسخ : نمودار 15ل کش

 

 
پاندول معکوس به روش ارابه ت یپاسخ موقع: نمودار 12ل کش

 یشنهادیپ

 

 
ستم پاندول یس یبرا یشنهادیروش پ یگنال کنترلیس:   17ل کش

 معکوس
 

 
  یشنهادیدر روش پنگ یچییسو نمودار: 18ل کش
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در  SMCو  2PID-LQR،2PD یهاکنندهکنترلانتخاب  انگریب 74شکل 
 انگریبک"  ین شکل دامنه"یاست. در ابروز اغتشاش ط مختلف یشرا

انتخاب  دهندهنشاناست، دامنه "دو"  2PID-LQR کنندهکنترلانتخاب 
 هکنندکنترلانگر انتخاب یز بیاست و دامنه "سه" ن 2PD کنندهکنترل
SMC یس به همراه ناظر فازید توجه داشت که شاخص هریاست. با 

 ت منجر به انتخابیجاد کرده است که در نهاینگ باال را ایچیینمودار سو
 . گرددیمستم و حلقه کنترل، یط سیمناسب شرا کنندهکنترل

ل یبا تحل توانیمن مقاله را یدر ا شدهیمعرفروش  یبرتر یبررس
 جادشدهیاانس یوار 1ز نشان داد. در جدول ی، ناخذشدهج ینتا یپارامتر
ت یه پاندول، موقعیسه پارامتر زاو یمذکور برا یهاکنندهکنترلتوسط 

 آورده شده است. یشنهادیو روش پ یگنال کنترلیارابه و س
ن مقدار هر پارامتر با توجه به حضور یا بهتری یستگیعدد شا
، شودیممشاهده  1که در جدول  طورهمانانس صفر است. یاغتشاش، وار

، یگنال کنترلیت ارابه و سی، موقعه پاندولیسه پارامتر زاو یبرا
 یس و ناظر فازیبر شاخص هر ینگ مبتنیچییسو یدارا کنندهکنترل
وش ر یانگر توانمندیجاد نموده است که بیانس ممکن را این واریکمتر

 .باشدیمط مناسب یمختلف در شرا یهاکنندهکنترلدر استفاده از 
 

  شدهاستفاده یهاکنندهکنترلنس ای: وار 5جدول 

کنندهکنترل  
   ه پاندولیزاو

 ان(ی)راد

ت ارابه یموقع
  پاندول

(متریلیم)  

دامنه حداکثر 
          یکنترل

 (وتنینیلیم)

2PID-LQR 7270/7  4902/7 8771432/1 

2PD 97719/2 0771371/9 8777979/9 

SMC 7218/7 7270/7 8777823/7 

  8773729/0 7722/7 7748/7 یشنهادینگ پیچییسو

 یریگجهینت -5

س یبر شاخص هر ینگ مبتنیچیین مقاله کاربرد روش کنترل سویر اد
ر، یپاندول معکوس در معرض اغتشاش متغ ستمیس یبر رو یو ناظر فاز

-2PD ، 2PID یهاکنندهکنترل یبرا هایسازهیشبج ینتا .نشان داده شد

LQR وSMC جینتا  ،اغتشاش ادیزرات یینشان داد که با توجه به تغ 
ا انتخاب ، بیشنهادیروش پدر اما . باشدینممناسب آمده  دستبه

 دامنهموجب کاهش ط موجود، یشرابا توجه به مناسب  کنندهکنترل
به  تینگ و حساسی، کاهش چتریستم، کاهش دامنه کنترلیس یخروج

 [77، 73-22]در شدهمطرح یهاروشبه به طور همزمان نسبت اغتشاش 
روش  یهایتوانمنداز  هایژگیون ین همزمان ایمأدر واقع ت. گرددیم
از سطح لغزش دور  هاحالتر یمس کهیزمان عالوهبهاست.  یشنهادیپ
را از حلقه  2PID-LQRو  2PD یهاکنندهکنترل یفاز ناظر، گردندیم

ز ا و گرددیموارد حلقه  SMC کنندهکنترلو  دینمایمکنترل خارج 
کمک  ن مقاله، بهین در ایبنابرا .گرددیم یریستم جلوگیس دارشدنیناپا

نگ در یمسئله چتر یراحتبهساده،  کنندهکنترلو سه نگ یچییسوروش 
ت در اعمال اغتشاش یمحدود اد ویز ی، تالش کنترلیکنترل مد لغزش
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