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 سیستم غیرخطی با. ارائه میشود، در حضور نامعینی پارامتریSISO  در این مقاله یک کنترل تطبیقی فازی برای سیستمهای غیرخطی:چکیده
) برای ردیابیMRAS(  سپس یک کنترلکننده فازی تطبیقی مبتنی بر مدل مرجع.) مدلسازی میشودT-S( استفاده از مدل فازی تاکاگی سوگنو
، برای هر سیگنال مرجع ورودی محدود. در هر لحظه قابل محاسبه است، پارامترهای کنترلکننده بهصورت برخط.سیگنال مرجع طراحی میشود
 مطرح و، در این مقاله ابتدا لمی موسوم به لم تخمین پارامتر تعمیمیافته.حالتهای سیستم بهطور مجانبی حالتهای مدل مرجع را ردیابی میکنند
 اثبات پایداری الگوریتم تطبیقی با. تطبیق و اثبات پایداری کلی سیستم از این لم استفاده میشود، سپس برای انتخاب قوانین کنترل.اثبات میشود
، بهکمک لم تخمین پارامتر تعمیمیافته، برای دو دسته از سیستمهای خطی پرکاربرد، عالوهبراین. ارائه شده است،وجود نامعینی پارامتری سیستم
 کنترلکننده پیشنهادی برای سیستم غیرخطی پاندول معکوس طراحی شده و شبیهسازی با نرمافزار متلب برای.کنترل تطبیقی طراحیشده است
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Abstract: In this paper, a fuzzy adaptive control for SISO nonlinear systems is presented. The nonlinear system is modeled using
Takagi-Sugeno (T-S) model. Then, a fuzzy adaptive control based on reference model (MRAS) is designed to track reference signal.
The parameters of the controller are calculated on-line at each instant. For each bounded input reference signal, the states of the system
follow the states of the reference model. In this paper, first a lemma called extended estimation lemma is introduced and proved. Then,
to select the control law, adaptation law and to prove the overall system stability, this lemma is used. The stability proof of the adaptation
algorithm with system parametric uncertainty is presented fully. Moreover, for two very popular linear systems, using the extended
estimation lemma, adaptive controls are designed. The proposed controller is designed for inverse pendulum nonlinear system and the
performance of the controller is verified with MATLAB software.
Keywords: Parameter estimation lemma, takagi-sugeno fuzzy model (TS), adaptive control based on model reference, nonlinear SISO
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 -۱مقدمه
بهطور حسی کنترلکننده تطبیقی ،کنترلکنندهای است که بتواند
رفتارش را در پاسخ به تغییر دینامیک فرایند و اغتشاشها ،تغییر دهد.
اما از دید عملی کنترلکننده تطبیقی ،کنترلکنندهای است با پارامترهای
قابل تنظیم همراه با مکانیسمی برای تنظیم پارامترها ،چنین
کنترلکنندهای بهدلیل وجود مکانیسم تنظیم ،معموالً غیرخطی و متغیر
بازمان است.
بسیاری از سیستمهای دینامیکی که بایستی کنترل شوند دارای
پارامترهای نامعلوم هستند که یا ثابت هستند و یا بهآهستگی تغییر
میکنند .برای مثال ،روباتهای جابهجاکننده ممکن است اجسام بزرگی
را با جرمهای نامعلوم حمل کنند .سیستمهای قدرت ممکن است با
شرایطی مواجه باشند که تغییرات زیادی در بار صورت پذیرد .کنترل
تطبیقی یک روش برای کنترل اینچنین سیستمها است .ایده اصلی در
کنترل تطبیقی این است که پارامترهای نامعلوم سیستم بر اساس
سیگنالهای اندازهگیریشده بهصورت برخط (بههنگام) ،تخمین زده
شوند و در انجام محاسبات ورودی کنترل از پارامترهای تخمین زدهشده
استفاده شود .بنابراین میتوان سیستم کنترل تطبیقی را یک سیستم
کنترل با تخمین بههنگام پارامترها در نظر گرفت [.]6-8
دو روش اصلی برای ساختن کنترلکنندههای تطبیقی وجود دارد.
یکی ،روش موسوم به روش کنترل تطبیقی مدل مرجع و دیگری ،روشی
است که بهروش خودتنظیم معروف است .سیستم تطبیقی مدل مرجع
یکی از کنترلگرهای تطبیقی مهم هست ،که در آن عملکرد مطلوب
برحسب مدل مرجعی که به سیگنال فرمان پاسخ مطلوب میدهد ،بیان
میشود .بلوک دیاگرام سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع در شکل 6
نشان داده شده است [.]8

شکل  :۱بلوک دیاگرام سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع []۲

در پژوهشهای انجامشده در زمینه کنترل تطبیقی سیستمهای
غیرخطی معموالً یک مدل خطی با تغییرات کم پارامترها در نظر گرفته
شده است .در بحث کنترل تطبیقی فازی ،بیشتر محققان بر استفاده از
سیستمهای خوشریخت 1تأکید دارند و برای پیشرفت قانون بهروزکردن
پارامترها تئوری کنترل مد لغزشی )SMC( 2را با تکنیک فازی ترکیب
میکنند ] .[9-7در ] [9بردار حالت ،مقدار مرجع خود را دنبال کرده
است ولی این همگرایی بهصورت کامل رخ نداده است .در نهایت نیز
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خطای همگرایی کامالً صفر نشده است .همچنین سیگنال کنترل دائمًا
بین دو مقدار تغییر میکند و دارای اغتشاش میباشد .در ][7
کنترلکننده فازی تطبیقی مد لغزشی طراحیشده بر روی سیستم
پاندول معکوس شبیهسازی شده است و در نهایت حالتها بهمقدار مرجع
همگرا شدهاند؛ ولی نکتهای که قابل تأمل است سرعت پایین همگرایی
است.
برخی دیگر از محققان قانون بهروزکردن پارامترها را با روش حداقل
مربعات بازگشتی ( ، )RLSیا تکنیک مبتنی بر مدل مرجع (مستقیم یا
غیرمستقیم) انجام دادهاند] .[1-1روش مدل مرجع را وایت کر و
همکارانش در حدود سال  6312ارائه کردند ] .[4در ] [2کنترل تطبیقی
مدل مرجع با استفاده از قاعده  MITبرای کنترل سیستم توپ و پرتو
طراحی شده است .برای طراحی کنترلکننده تطبیقی مدل مرجع برای
سیستمهای غیرخطی  SISOمیتوان در ابتدا از مدلسازی فازی استفاده
کرد ،سپس انتخاب قانون کنترل و تطبیق و درنهایت اثبات پایداری و
همگرایی کنترل حاصل را با استفاده از یک تابع لیاپانوف متناسب،
هماهنگ کرد ].[3
مکانیسم تطبیق در تنظیم پارامترها در قانون کنترل استفاده
میشود .در سیستمهای  ،MRASقانون تطبیق ،بهدنبال پارامترهایی
است که پاسخ سیستم تحت کنترل تطبیقی را با پاسخ مدل مرجع
یکسان کنند .برای رسیدن به این نتیجه میتوان از چندین روش کنترل
غیرخطی ،مثل نظریه لیاپانوف ،قاعده  MITو  ...استفاده کرد .در []63
از دو استراتژی قاعده  MITو قاعده لیاپانوف برای طراحی سیستم کنترل
تطبیقی مدل مرجع برای سیستم راکتور شیمیایی با پارامترهای نامعین،
استفاده شده است .الگوریتم قاعده  MITپایداری سیستم را در تمام
شرایط تضمین نمیکند ولی الگوریتم بر پایه تئوری لیاپانوف برای
تضمین پایداری سیستم روش مناسبی میباشد .برای طراحی کنترل
تطبیقی سیستمهای غیرخطی میتوان یک مدل مرجع غیرخطی در نظر
گرفت [ .]66در این صورت روش طراحی بر اساس تقریب متغیر با زمان
مدل مرجع غیرخطی و سیستم انجام میشود .در این مقاله ابتدا لمی
برای تخمین پارامترها با در نظر گرفتن خطا بهصورت یک بردار ،موسوم
به لم تخمین پارامتر تعمیمیافته ،ارائه میشود و بهجای استفاده از این
روشها از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته استفاده میشود .با بهکارگیری
این لم ،فرآیند طراحی کنترلکننده تطبیقی ،نسبت به استفاده مستقیم
از تئوری لیاپانوف ،سادهتر میشود مضافًا بهاینکه این لم کاربردهای
متنوع دیگری نیز میتواند داشته باشد .در [ ،]68یک کنترلکننده فازی
تطبیقی مد لغزشی برای سیستمهای غیرخطی طراحی شده است و در
شبیهسازی روی سیستم پاندول پیاده شده است .در نتایج مشاهده
میشود که همگرایی حاالت سیستم به مقدار مطلوب و سرعت همگرایی
قابلقبول بهنظر میرسد ولی در سیگنال کنترل مسئله اغتشاش و
تغییرات زیادی مالحظه میشود .همچنین معادالت برای بهدستآوردن
قوانین کنترل و تطبیق پیچیده است .در ] [69یک کنترلکننده تطبیقی
فازی برای دستهای از سیستمهای تکورودی-تکخروجی طراحی شده
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است .با بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی در ] [69مالحظه میشود
که در ] [69همگرایی حاالت با درصد خطای قابل قبولی صورت گرفته
است اما مسئلهای که قابلتامل است شکل سیگنال کنترل میباشد؛ که
دارای اغتشاش و تغییرات نسبتًا زیادی است .همچنین مسئله قابلتامل
دیگر معادالت پیچیده و طوالنی در روش ارائهشده میباشد .در ] [67از
سیستمهای فازی در طراحی یک کنترلکننده مدل مرجع غیرمستقیم
استفاده شده است که مدل مرجع خود بهصورت فازی میباشد که
طراحی و انتخاب پارامترهای آن را پیچیده میسازد.
استفاده از منطق فازی و سیستمهای فازی یکی از راهکارها برای
مدلسازی توابع غیرخطی و کنترل سیستمهای غیرخطی میباشد ]،68
 .[61در ] [61از سیستمهای فازی در طراحی کنترلکننده برای یک
تنظیمکننده ولتاژ استفاده شده است با این حال با توجه بهاینکه کنترل
فازی بهتنهایی از دقت باال در تنظیم و تعقیب سیستمهای کنترل
برخوردار نیست این سیستمها با کنترل مد لغزشی و کنترل تطبیقی
ترکیب میگردند ].[68
در این مقاله طراحی یک کنترلکننده فازی تطبیقی مبتنی بر مدل
مرجع برای دستهای از سیستمهای غیرخطی  SISOبهروشی منظم و
ساده مدنظر است .از یک مدل فازی تاکاگی سوگنو ( )TSبرای مدلسازی
سیستم غیرخطی استفاده شده است .برای طراحی کنترل تطبیقی مدل
مرجع در ] [6لم اساسی تخمین پارامتر برای انتخاب قوانین تطبیق و
کنترل معرفی شده است .از این لم در ] [61در طراحی یک کنترلکننده
خطیسازی با فیدبک تطبیقی برای یک سیستم غیرخطی استفاده شده
است و نتایج خوبی در تخمین پارامترها بهدست آمده است .در اینجا،
این لم تعمیم داده میشود و یک الگوریتم برای انتخاب قوانین کنترل
و تطبیق و همچنین اثبات پایداری سیستم کنترل بهکمک این لم مطرح
میشود .با توجه به اینکه کنترلکننده تطبیقی یک کنترلکننده
غیرخطی بهحساب میآید و همچنین بررسی سیستمهای غیرخطی در
حالت کلی مشکل است ،دستههای خاصی از سیستمهای غیرخطی در
نظر گرفته شده است .مهمترین مزیت طراحی ارائهشده ،سادگی و سرعت
عمل در بهدست آوردن کنترل تطبیقی مدل مرجع با استفاده از لم
تخمین پارامتر میباشد؛ فقط کافی است شرایط لم چک شود بقیه موارد
ازجمله قانون کنترل و یا قانون تطبیق به کمک لم به دست میآید و
همگرایی خطای اختالف خروجی فرآیند و مدل مرجع تضمین شده
است.
سازماندهی مقاله به این شرح است :در بخش  8پس از معرفی لم
تخمین پارامتر در حالت اسکالر ،لم تعمیمیافته با اثبات کامل (در
پیوست) ارائه شده است ،همچنین کاربرد لم تعمیمیافته برای طراحی
کنترل تطبیقی مدل مرجع برای دو دسته سیستم با نمایش فضای حالت
نشان داده شده است .در بخش  9نیز کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر
مدل مرجع برای دستهای از سیستمهای غیرخطی با مدلسازی فازی
تاکاگی سوگنو مطرح شده است؛ نتیجه بهدستآمده بهعنوان مثال روی
سیستم غیرخطی پاندول معکوس پیادهسازی شده است .نتایج
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شبیهسازیها با استفاده از سیمولینک نرمافزار متلب در بخش  7نمایش
داده شده است .بخش  1نیز به نتیجهگیری اختصاص یافته است.

 -۲روش تخمین پارامتر برای سیستمهای کنترل تطبیقی
در طراحی کنترل تطبیقی برای برخی سیستمهای تکخروجی برای
بهدست آوردن قوانین تطبیق و کنترل و همچنین تخمین پارامتر،
میتوان از لم اساسی زیر استفاده کرد [.]6
 -۱-۲لم تخمین پارامتر
این لم برای حالتی است که خطا بهصورت اسکالر باشد [ .]6در برخی
مسائل سیستمهای کنترل تطبیقی تکخروجی ،دینامیک خطا بهفرم
( )6قابل بازنویسی میباشد.
()6

e ( t )  H ( p )  k  T  t V  t  



که در آن ) e(tیک سیگنال خروجی اسکالر H(p) ،یک تابع تبدیل حقیقی
کامالً مثبت k ،)SPR( 3یک ثابت نامعلوم با عالمت معلوم  (t ) ،بردار
پارامتر تابع زمان  m × 1و ) V(tیک بردار قابلاندازهگیری  m × 1است.
در شکل  8بلوک دیاگرام مرتبط با این لم مشاهده میشود .اگر بردار
)   (tبهصورت ( )8تغییر کند؛
.
  t    sgn  k   eV  t 

()8

شکل  :۲بلوک دیاگرام شامل تابع تبدیل ]۱[ SPR

که در آن 𝛾 یک ثابت مثبت است ،آنگاه ) e(tو )   (tکراندار میشوند.
همچنین اگر  Vنیز کراندار باشد ،آنگاه:
t    e t   0
()9
 -۲-۲لم تخمین پارامتر تعمیمیافته
این لم برای حالتی کاربرد دارد که خطا ،برداری باشد .دو سیگنال )𝑡(𝐸

و )  Φ(tرا که توسط معادله دینامیکی ( )7بههم مرتبط هستند در نظر
بگیرید؛
()7

E (t )  H( p) kΦ  t V  t 

که در آن ) E(tیک سیگنال خروجی برداری  H(p) ، m × 1یک ماتریس
تابع تبدیل حقیقی  m × mکامالً مثبت k ،یک ثابت نامعلوم با عالمت
معلوم Φ(t ) ،ماتریس پارامترهای تابع زمان  m × nو ) V(tیک بردار
قابلاندازهگیری  n × 1است .اگر ماتریس )  Φ(tبهصورت ( )1تغییر
کند؛
()1

.
Φ  t    sgn( k ) EV T  t 
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که در آن  یک ثابت مثبت است؛ آنگاه ثابت میشود ) E(tو ) Φ( t

دارای کران بوده و اگر  Vنیز کراندار باشد؛ آنگاه:
t    E t   0
()1
(اثبات در پیوست آورده شده است).
 -۳-۲کاربرد لم تخمین پارامتر تعمیمیافته برای سیستمهای با
نمایش فضای حالت
یکی از کاربردهای لم تخمین پارامتر تعمیمیافته طراحی کنترل تطبیقی
مدل مرجع برای سیستمهای خطی در حالت کلی میباشد.
-۱-۳-۲کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سیستمهای با نمایش
فضای حالت مرسوم
سیستم خطی با نمایش فضای حالت ( )4را در نظر بگیرید.
x  Ax  Bu

فرض کنید هدف پیدا کردن قانون کنترلی باشد که پاسخ آن به
سیگنالهای فرمان بهصورت ( )2باشد.
.

()2

xm  Am xm  Bm r

یک قانون کنترل خطی عمومی برای سیستم معادله ( )4بهصورت ()3
است؛
u  Aˆ x x  Aˆ r r

()3

که در آن  Âxو  Ârپارامترهای تخمینی هستند .اگر ماتریس پارامتر
بهصورت ( )63تغییر کند؛
.
Φ   EV T

()63

که در آن:
 x
Φ  [  Ax Ar ] V    , Ax  Aˆ x  Ax ,
,
r 

,

E  x  xm

Ar  Aˆ r  Ar , H( p )  ( pI  A) 1B

()66
 Axو  Arمقادیر ایدهآل پارامترهای کنترلکننده میباشند و بهصورت
زیر به دست میآیند:
()68

1
Ax  B T
m( B B T
m) ( A  Am ) ,
1
Ar  B T
m( B B T
m) Bm

آنگاه با استفاده از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته نتیجه میشود که:
t    E t   0
()69
-۲-۳-۲کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سیستمهای با نمایش
فضای حالت کلیتر
همانطور که اشاره شد ،یکی از کاربردهای لم تخمین پارامتر تعمیمیافته
برای به دست آوردن کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سیستمهای خطی
عمومی میباشد .در اینجا فرم کلیتری در نظر گرفته میشود .سیستم
خطی با نمایش فضای حالت ( )67را در نظر بگیرید.

Serial no. 82

.
x  Ax  Bu  C

()67

فرض کنید مطلوب پیداکردن قانون کنترلی باشد که پاسخ آن به
سیگنالهای فرمان بهصورت ( )61باشد.
.
xm  Am xm  Bmr  Cm

()61

یک قانون کنترل خطی عمومی برای سیستم معادله ( )67بهصورت
( )61است؛
u  Aˆ x x  Aˆr r  Aˆc

()61

که در آن  Aˆ r ، Aˆ xو  Aˆ cپارامترهای تخمینی هستند .اگر ماتریس
پارامتر بهصورت ( )64تغییر کند؛
.
Φ   EV T

()64
.

()4

کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع . . .

که در آن:
 x
V   r  , Ax  Aˆ x  Ax ,
1 

] Φ  [ Ax Ar Ac
,

,

E  x  xm

Ar  Aˆ r  Ar , Ac  Aˆc  Ac

()62

 Ar ، Axو  Acمقادیر ایدهآل پارامترهای کنترلکننده میباشند و
بهصورت زیر بهدست میآیند:

()63

1
T
T 1
Ax  B T
m( B B T
m) ( A  Am ) , Ar  B m( B B m) Bm ,
1
1
Ac  B T
m( B B T
m) (C  Cm ) , H( p )  ( pI  A) B

آنگاه با استفاده از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته نتیجه میشود که:
t    E t   0
()83

-۳کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع ( )MRASبرای
سیستمهای غیرخطی SISO

برای طراحی کنترلکننده تطبیقی مدل مرجع برای سیستمهای
غیرخطی  SISOمیتوان در ابتدا از مدلسازی فازی استفاده کرد ،سپس
انتخاب قانون کنترل و تطبیق و درنهایت اثبات پایداری و همگرایی
کنترل حاصل را با استفاده از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته هماهنگ
کرد .پایداری الگوریتم تطبیقی پیشنهادی با وجود پارامترهای نامعین
سیستم اثبات میشود .در انتها این بخش ،سیستم غیرخطی پاندول
معکوس را بهعنوان مثال در نظر گرفته میشود و نتایج حاصل از طراحی
کنترلکننده تطبیقی فازی موردنظر را بهکمک سیمولینک متلب
شبیهسازی میشود.
-۱-۳مدل فازی سیستم غیرخطی
در این مقاله یک دسته از سیستمهای غیرخطی تکورودی-تکخروجی
) (SISOبهفرم ( )86در نظر گرفته شده است؛
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.
x1  x2
.
x 2  x3

()86

 x  g  xu  d

if z1  t  is M i1 and . . . and zn  t  is M in ,
.

then  x  Ai x  t   Biu  t 
i  1, 2,, r
 y  t   Ci x  t 

Mijها مجموعههای فازی r ،تعداد قوانین فازی [x1 x2 … xn ]T ،بردار
حالت u(t) ،ورودی y(t) ،خروجی و ) z1(t),z2(t),…,zn(tمتغیرهای مقدم
میباشند .در هر قانون یک وزن ) wi(zدر نظر گرفته میشود که بستگی
به میزان اهمیت تابع عضویت متغیر مقدم  zدر مجموعههای فازی Mij
دارد.
i  1, , r

wi  z   0

i  1, , r

0  hi  z   1

n

 ij  zi 

wi  z  

i 1
wi  z 
hi  z  
r
w  z
i 1 i
r
hi  z   1





()89

i 1

معادالت حالت بهفرم ( )87میباشد که در آن  Aiو  Biدارای
پارامترهای نامعلوم هستند.
r


wi  z   Ai x  Biu 
.
r
 x  i 1

hi  z   Ai x  Biu 

r

i

1
wi z  t 


i 1

r


wi  z  Ci x
r


y  t   i 1

hi  z  Ci x
r

i

1

wi  z 

i 1




()87
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0 



1 
 ain 

0
 
0
Bi    ,
 
0
b 
 i

)Ci  (1 ... 0

)(81

-۲-۳کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع
در این قسمت هدف طراحی یک کنترلکننده تطبیقی بهگونهای
است که با وجود نامعینی در پارامترهای فرآیند ،رفتار کنترلکننده مشابه
رفتار مدل مرجع باشد .پایداری در صورتی تضمین میگردد که
پارامترهای نامعین بهتدریج توسط یک مکانیسم تطبیق تخمین زده
شوند .برای غلبه بر این مشکل از یک کنترلکننده فازی تطبیقی مبتنی
بر مدل مرجع استفاده میشود .در هر لحظه پارامترهای فرآیند تخمین
زده میشود و برای پارامترهای کنترلکننده استفاده میگردد .تخمین
مدل فرآیند توسط مدل فازی  TSنمایش داده میشود تا ساختار  Aiو Bi
شناخته شود زیرا پارامترها ناشناخته یا متغیر با زمان هستند.
هدف انتخاب قانون کنترلی است که همه سیگنالهای حلقه بسته
سیستم کراندار باشد و بردار حالت  ،xبردار حالت مدل مرجع  xmرا
ردیابی نماید .مدل مرجع بهفرم ( )81توصیف میشود.
()81

.
xm  Am xm  Bmr
 r ،Aiسیگنال مرجع و  Bmبهگونهای

 Amماتریس پایدار با بعدی مشابه
انتخاب میشود که  xmنمایش بردار حالت مطلوب فرایند باشد.
-۳-۳قانون کنترل

در حالت کلی قانون کنترل بهصورت ( )84و شامل سه بخش انتخاب
میشود:
ui  ki x  li r  qi s
()84
بخش اول مربوط به کنترل فیدبک حالت فازی ): (PDC
ضرایب  kiها را بهگونهای باید در نظر گرفت که تمام مقادیر ویژه
زیرسیستمها سمت چپ محور موهومی قرار گیرند ،تا بدینصورت
پایداری فرایند تضمین گردد .در طراحی  PDCهر قانون از مطابقت با
قانون مدل فازی  TSمربوطه طراحی میشود.
and zn  t  is M in ,
i  1, 2,, r



با توجه به اینکه سیستم غیرخطی ،تکورودی-تکخروجی در نظر
گرفته شده است ،پس مشخص است که ابعاد ماتریسهای Ci ,Bi ,Ai
بهترتیب برابر  1×n ، n×1 ،n×nمیباشد.

0 1 0

0 0 1
Ai  

 0
 a

i1

0 








.
 x n  f

که در آن  fو  gتوابع غیرخطی نامشخصی هستند که دارای نامعینی
میباشند d ،اغتشاش (یک سیگنال کراندار) است .سیستم غیرخطی
( )86با استفاده از مدل دینامیکی فازی  TSو با مجموعهای از زیر مدلها،
بهطوریکه هر زیرمدل با یک قانون فازی توصیف میشود ،نمایش داده
میشود .قانون iام از مدل فازی بهفرم ( )88است ].[64

()88

کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع . . .

if z1  t  is M i1 and
then u fi  ki x
r

()82

hi  z  ki x

 wi  z  ki x

r


i 1


wi  z 

u fi   i 1
r


i 1
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با جایگذاری ( )82در ( )87سیستم حلقه بسته بهصورت زیر به دست
میآید:
r
.
x
hi  z   Ai  Bi ki x
i 1



()83

چون هدف این است که رفتار سیستم مشابه رفتار مدل مرجع باشد،
با تطابق دادن رابطه ( )83با ( )81روابط:
Ai  Bi ki  Am

()93

  BmT  Ai  Am 
1
TB
T
  Bm
i  Bm ai1  am1,
1

()96
, ain  amn 

TB
ki  Bm
i

بهدست میآیند .پارامترهای 𝑖𝑏  𝑎𝑖1 , … , 𝑎𝑖𝑛 ,نامعلوم هستند و کنترل
تطبیقی به تخمین این پارامترها میپردازد.
, ain  amn 


()98

1
a i1am1,
bi 

ki 

بخش دوم بهره پیشخور سیگنال مرجع:

کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع . . .
r
.
x
hi  z   Ai x  Biu 
()93


i 1
با در نظر گرفتن خطا بهصورت ̂𝑥 e=x-دینامیک خطا را بهصورت:



r
. . .
e  x x 
hi  z   Ai x  Biu   Ai x  Biu 


i 1
r

hi  z   Ai x  Biu   Ai  Ai x  Biu 


i 1
r
r

hi  z  Ai e 
h 
()73
i z   Ai x  B iu 
i 1
i 1
بهدست میآید ( قابلذکر است که 𝑖 ̃𝐴 = 𝑖 ̂𝐴 .) 𝐴𝑖 −







r
.
x
hi  z   Ai  Bi ki  x  Bili r 
i 1



Bili r  Bmr

()97

با توجه به اینکه  Biمعکوسپذیر نمیباشد ،طرفین در 𝑚𝑇𝐵 ضرب
میشوند.
T B l r  BT B r
Bm
ii
m m
1
TB
TB
li  Bm
Bm
i
m





()91

بخش سوم بهمنظور افزایش سرعت همگرایی استفاده میشود.
()91

 

ui  qi s

s  Ge  G x  x   g1 g2

1 e

()94

 g1

h  s   s n1  gn1s n2 

پس در حالت کلی نتیجه میشود که:
r

()92

 hi  z  ki x  lir  qis 

ui 

i 1

با توجه به رابطه ( )87و تخمین پارامترها ،رابطه تخمین حالتها را
بهصورت ( )93میتوان نوشت.
r
.
x
hi  z   Ai x  Biu 
i 1



Serial no. 82



مشاهده میشود که در معادله دینامیک خطا ماتریس  Aiکه نامعلوم
است؛ ظاهر میشود .بنابراین با استفاده از یک تکنیک ،تغییراتی در مدل
فازی بهوجود آورده میشود .با توجه به اینکه ماتریس  Amماتریس
پایداری است ،میتوان آن را در رابطه مدل فازی اضافه و کم کرد.
r

.
x  Am x 

 hi  z   Ai  Am  x  Biu 




hi  z   Ai  Am x  Biu 



()76

i 1
r



.
x  Am x 

i 1

حال مجددًا دینامیک خطا بهدست آورده میشود.
r
.
e  Ame 
hi  z   Ai x  Biu 
i 1



()78





0


 bi 

0
0







Bi  


 bi





0


0



1


 ain  ain 









 0 1 0
 0 0 1

Ai  

0


  ai1  ai1




برای اینکه بتوان از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته استفاده کرد باید
معادله خطا بهفرم رابطه ( )7تبدیل شود.
r
 r

e t   H  p  
hi  z  Ai x 
hi  z  B iu 


 i 1

i 1





 qiیک ثابت مثبت است s ،سطح لغزش gi ،ها باید طوری انتخاب شوند
که چندجملهای ( )94هرویتز باشد:





با جایگذاری ( )99در ( )87و تطابق با مدل مرجع رابطه ( )97حاصل
میشود.





ui  li r

()99



()79

 hr B r u 

 H  p   h1 A1x 

 hr Ar x  hB1u 

همانطور که مالحظه میشود؛ معادله خطا بهفرم رابطه ( )7درآمد،
که در اینجا ماتریس  ϕو بردار  vو ماتریس ) H(pبهصورت:
()77

hr B r 

()71



()71

hB1

T

r

r

  t    h1 A1

hr Ar
xT

xT

1



v  t   xT

H  p    sI  Am 

میباشند .درنهایت نیز با استفاده از لم تخمین پارامتر تعمیمیافته قانون
تطبیق بهصورت ( )74انتخاب میشود.
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.
  t    evT

()74

و در انتها نیز با انتخاب قانون تطبیق بهفرم ( )72با کمک لم تخمین
پارامتر ،اثبات میشود که خطا بهسمت صفر همگرا میشود.
()72
e 0
و این به این معناست که خروجی مرجع را دنبال میکند .در ادامه برای
شرح عملکرد روش معرفیشده از سیستم غیرخطی پاندول معکوس
استفاده میشود و نتایج حاصل از شبیهسازی بهکمک نرمافزار متلب نیز
مشاهده خواهد شد.
-۴-۳کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع برای سیستم پاندول
معکوس
معادله دینامیکی غیرخطی سیستم پاندول بهصورت ( )73میباشد.

()73

.


x1  x2


amlx22 sin  2 x1 
.
g sin  x1  
 a cos  x1  u
x 
2
 2
4l
 aml cos 2  x1 

3

 f  x   g  x  u  d t 

توابع غیرخطی ) f(xو ) g(xرا میتوان به این صورت نوشت:
()13

mlx22 sin  x1  cos  x1    m  M  g sin  x1 
4l
ml cos2  x1  
3 m  M 
cos  x1 

()16

4l
3 m  M 

ml cos2  x1  

f  x 

g  x 

جرم پاندول M=2kg ،جرم گاری 8l=6m ،طول پاندول u ،ورودی کنترل
و ) a=1/(m+Mمیباشند.
مدل مرجع را بهوسیله مقادیر ویژه مناسب سیستم حلقه بسته
ساخته میشود .با انتخاب مقادیر ویژه سیستم حلقه بسته  -8و ،-8
ماتریس 𝑚𝐴 و بردار 𝑚𝐵 بهصورت:
()18

 0 1
Am  

 4 4 

انتخاب میشوند.
-۱-۴-۳مدل فازی فرایند
با انتخاب چهار تابع عضویت مثلثی مطابق شکل  9قوانین فازی مدل TS

نوشته میشوند ].[62-63

()19
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()17
()11

.
Rule1: if x1is about 0 then x  A1x  B1u



.


and  x1   then x  A2 x  B2u
2
2

.



Rule3 : if x1 is about  and  x1   then x  A3x  B3u
2
2


()11

Rule2 : if x1 is about 

.
Rule4 : if x1 is about  then x  A4 x  B4u

ماتریسهای مربوطه بهصورت زیر میباشند:
()14

0 

B1  


0.1765



1
 0
A1  

17.294
0


()12

0


B2  


0.00524



1
 0
A2  

9.365
0


0


B 3 


0.00524


0 

B4  

 0.1765 

1
 0
A3  

9.365
0

0 1
A4  

 0 0

()13
()13

که  𝑥1زاویه پاندول با محور عمودی برحسب رادیان (]𝜋  ،𝑥1 ϵ[−𝜋,بهجز
𝜋
 𝑥2 ،)±سرعت زاویهای ( g=3/2m/s2 ،)rad/sثابت گرانشیm=8kg ،
۲

0
Bm   
 4

شکل  :۳توابع عضویت مدل فازی ][62-63

-۲-۴-۳کنترل تطبیقی فازی مبتنی بر مدل مرجع برای
سیستم پاندول معکوس
مطابق ( )84قانون کنترل بهفرم:
()16

ui  ki x  li r  qi s

در نظر گرفته میشود .ثابتهای  𝑞1و  𝑞2برابر  1و ] G = [1 6انتخاب
میشوند .مقادیر ایدهآل بهره فیدبک حالت فازی ( 𝑖𝑘) و بهره پیشخور
سیگنال مرجع ( 𝑖𝑙) طبق ( )96و ( )91بهصورت:
()18
()19

  BmT  Ai  Am 
1
TB
T
li   Bm
i  Bm Bm
1

TB
ki  Bm
i

میباشند ،که در اینجا با توجه به اینکه چهار قانون فازی انتخاب شده
است ،یعنی  ،r = 7پس  i=6، 8، 9، 7خواهد بود .طبق ( )74قانون
تطبیق بهصورت:
()17

.

  t    evT

انتخاب میشود.
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 -۴نتایج شبیهسازی
شبیهسازیها با در نظر گرفتن سیگنال مرجع پله و در دو حالت با وجود
پارامترهای نامعین ثابت و پارامترهای نامعین متغیر با زمان (آهسته)
انجام شده است .برای هر قسمت جداگانه حالتهای سیستم و حالتهای
مدل مرجع مشاهده و با یکدیگر مقایسه میشوند .ازآنجاکه در کنترل
تطبیقی مدل مرجع هدف این است که سیستم مدل مرجع را تعقیب
کند ،پس خطای ناشی از مقایسه حالتها باید بهسمت صفر میل کند.
-۱-۴پارامترهای نامعین ثابت
در این قسمت پارامترهای سیستم بهصورت نامعین اما ثابت در نظر
گرفته شدهاند ،بااینوجود نتایج حاصل از شبیهسازیهای انجامگرفته
بررسی میشوند .در شکل  7حالتهای  x1و  xm1و خطای  e1نشان داده
شده است .همانطور که از شکل  7مشخص است سیگنال  x1بهخوبی
سیگنال مرجع را دنبال میکند و درنتیجه خطای همگرایی بهسمت صفر
میل میکند .پس از  7ثانیه  x1بهطور کامل به  xm1همگرا میشود ،یعنی
در  t=7sخطا صفر شده است .در شکل  1حالتهای  x2و  xm2و خطای
 e2نشان داده شده است .همانطور که از شکل مشخص است  x2بهخوبی
مرجع  xm2را تعقیب میکند و درنتیجه خطای ردیابی بهسمت صفر
همگرا شده است .در اینجا همگرایی کامل تقریبًا پس از  6ثانیه صورت
گرفته و در  t=6sخطا صفر شده است .ورودی کنترل بهدستآمده در
این حالت نیز در شکل  1مشاهده میشود.
-۲-۴پارامترهای نامعین متغیر با زمان (آهسته)
در این قسمت پارامترهای سیستم بهصورت نامعین اما متغیر با زمان
(بهصورت آهسته) در نظر گرفته شدهاند .برای شبیهسازی سیستم در
این قسمت در یک حالت پارامتر طول پاندول ( )lو در حالتی دیگر پارامتر
جرم پاندول ( )mو در حالت سوم نیز هر دو پارامتر بهصورت متغیر با
زمان در نظر گرفته شدهاند .نتایج بهدستآمده در هر حالت جداگانه
بررسی میشوند.
الف) پارامتر طول پاندول ( )lمتغیر بازمان
در این حالت فرض بر این است که پارامتر نامعین  lمتغیر با زمان
(آهسته) میباشد و سایر پارامترهای سیستم بهصورت ثابت در نظر گرفته
میشوند .این تغییرات در شکل  4مشاهده میشود .همانطور که دیده
میشود تا لحظه  t=8/1sپارامتر ثابت و پس از آن بهآرامی تغییر میکند
تا به مقدار نهایی  3/11میرسد .در ادامه حالتهای سیستم و مدل مرجع
و همچنین ورودی کنترل بهدستآمده از شبیهسازی مشاهده میشوند.
در شکل  2حالتهای  x1و  xm1و خطای  ، e1در شکل  3حالتهای x2
و  xm2و خطای  e2و در شکل  63ورودی کنترل مشاهده میشوند.
همانطور که از شکل  2مشخص است سیگنال  x1بهخوبی سیگنال
مرجع را دنبال میکند و درنتیجه خطای همگرایی بهسمت صفر میل
میکند .پس از  9/4ثانیه  x1به  xm1همگرا میشود ،یعنی در t=9/4s
خطا صفر شده است .همانطور که از شکل  3مشخص است  x2بهخوبی
مرجع  xm2را تعقیب میکند و درنتیجه خطای ردیابی بهسمت صفر
همگرا شده است .در اینجا همگرایی کامل تقریبًا پس از  6ثانیه صورت
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گرفته و در  t=6sخطا صفر شده است .شکل  63ورودی کنترل را نشان
میدهد.
ب) پارامتر جرم پاندول ( )mمتغیر با زمان
در این حالت فرض بر این است که پارامتر نامعین  mمتغیر با زمان
(آهسته) میباشد و سایر پارامترهای سیستم بهصورت ثابت در نظر گرفته
میشوند .این تغییرات در شکل  66مشاهده میشود.
همانطور که دیده میشود تا لحظه  t=8/1sپارامتر ثابت و پس از
آن بهآرامی تغییر میکند تا به مقدار حداقل  6/3میرسد و دوباره شروع
به افزایش میکند .در ادامه حالتهای سیستم و مدل مرجع و همچنین
ورودی کنترل بهدستآمده از شبیهسازی مشاهده میشوند .در شکل 68
حالتهای  x1و  xm1و خطای  ، e1در شکل  69حالتهای  x2و  xm2و
خطای  e2و در شکل  67ورودی کنترل مشاهده میشوند.
همانطور که از شکل  68مشخص است سیگنال  x1بهخوبی سیگنال
مرجع را دنبال میکند و درنتیجه خطای همگرایی به سمت صفر میل
میکند .پس از  8/1ثانیه  x1بهطور کامل به  xm1همگرا میشود ،یعنی
در  t=8/1sخطا صفر شده است .همانطور که از شکل  69مشخص است
 x2بهخوبی مرجع  xm2را تعقیب میکند و درنتیجه خطای ردیابی به
سمت صفر همگرا شده است .در اینجا همگرایی کامل تقریبًا پس از 3/2
ثانیه صورت گرفته و در  t=3/2sخطا صفر شده است .ورودی کنترلی
نیز در شکل  67نشان داده شده است.
ج) پارامترهای طول ( )lجرم ( )mپاندول متغیر با زمان
در این حالت فرض بر این است که پارامترهای نامعین  mو  lمتغیر با
زمان (آهسته) میباشد و سایر پارامترهای سیستم بهصورت ثابت در
نظر گرفته میشوند .تغییرات پارامتر طول و پارامتر جرم نسبت به
زمان مشابه دو حالت قبل در نظر گرفته میشود .با وجود پارامترهای
نامعین متغیر با زمان در این حالت نیز نتایج شبیهسازیهای
صورتگرفته را با در نظر گرفتن سیگنال اغتشاش و همچنین بدون
سیگنال اغتشاش مشاهده و بررسی میشوند.
در شکل  61حالتهای  x1و  xm1و خطای  ، e1در شکل 61
حالتهای  x2و  xm2و خطای  e2و در شکل  64ورودی کنترل مشاهده
میشوند.
با توجه به نتایج بهدستآمده در این حالت مالحظه میشود که
همگرایی کامل  x1پس از  9/41ثانیه و همگرایی  x2پس از تقریبًا  6ثانیه
اتفاق میافتد .ورودی کنترل نیز مطابق شکل  64بهصورت نرم به مقدار
ثابتی میل میکند.

 -۵نتیجهگیری
روشی منظم برای طراحی یک کنترلکننده تطبیقی برای خانوادهای از
سیستمهای غیرخطی ارائه شد .در این مقاله به کمک لم تخمین پارامتر
تعمیمیافته ،بهطور منظم قانون تطبیق و کنترل به دست آورده شده و
همچنین پایداری سیستم کنترل اثبات شده است .با توجه به نتایج
بهدستآمده از شبیهسازیها مشاهده میشود که با وجود پارامترهای
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نامعین ثابت و متغیر با زمان (آهسته) در سیستم ،خروجی پس از کنترل،
پایدار و مقدار مرجع را دنبال میکند .درنتیجه خطای ردیابی به سمت
صفر همگرا میشود .همچنین با توجه به قانون تطبیق بهدستآمده
پارامترهای تخمین به مقادیر جدید تنظیم میشوند.
کنترلکننده تطبیقی حاصل ،رفتارش را در پاسخ به تغییر دینامیک
فرایند و اغتشاشها ،تغییر میدهد .با مشاهده و بررسی نتایج کارهای
قبلی صورت گرفته در این زمینه ،به این نتیجه میرسیم که در تمامی
کارها مسئله همگرایی مقدار مرجع محقق شده است اما نکتهای که
میتوان اشاره کرد این است که یا همگرایی بهصورت کامل صورت نگرفته
(یعنی خطای همگرایی کامالً صفر نشده است) یا سرعت همگرایی کم
میباشد .مسئله دیگر وجود اغتشاش و تغییرات شدید در سیگنال کنترل
میباشد .در این مقاله با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی مشاهده
میشود که همگرایی بهصورت کامل صورت پذیرفته ،همچنین سرعت
همگرایی قابل قبول است .شکل سیگنال کنترل به دور از هرگونه
اغتشاش و تغییرات زیاد ،شکلی نرم و قابل قبول دارد .با توجه به نتایج
حاصل از شبیهسازی به این نتیجه میرسیم که کنترلکننده نتیجه و
عملکرد خوب و قابل قبولی دارد.

کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع . . .

)(a

)(b
شکل  )a( :۵حالتهای 𝟐𝐱 و 𝟐𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(𝐞𝟐 = 𝐱𝟐 − 𝐱𝐦𝟐 )b

)(a

شکل  :۶ورودی کنترل u

)(b
شکل  )a( :۴حالتهای 𝟏𝐱 و 𝟏𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(𝐞𝟏 = 𝐱𝟏 − 𝐱𝐦𝟏 )b
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شکل  :۷تغییرات پارامتر ( lطول پاندول) نسبت به زمان
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شکل  :۱۱ورودی کنترل ( uپارامتر  lمتغیر بازمان)
() a

شکل  :۱۱تغییرات پارامتر ( mجرم پاندول) نسبت به زمان
() b
شکل  )a( :۸حالتهای 𝟏𝐱 و 𝟏𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(( 𝐞𝟏 = 𝐱𝟏 − 𝐱𝐦𝟏 )bپارامتر  lمتغیر با زمان)

() a

() a

() b
شکل  )a( :۱۲حالتهای 𝟏𝐱 و 𝟏𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(( 𝐞𝟏 = 𝐱𝟏 − 𝐱𝐦𝟏 )bپارامتر  mمتغیربا زمان)
() b
شکل  )a( :۹حالتهای 𝟐𝐱 و 𝟐𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(( 𝐞𝟐 = 𝐱𝟐 − 𝐱𝐦𝟐 )bپارامتر  lمتغیر با زمان)
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لم تخمین پارامتر برای حالتی که خطا بهصورت بردار است با اثبات
کامل تعمیم داده شددد .این لم کاربردهای دیگری نیز میتواند داشددته
باشد که دو نمونه آن برای دو دسته سیستم خطی آورده شد.
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() a

() b
شکل  )a( :۱۵حالتهای 𝟏𝐱 و 𝟏𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(( 𝐞𝟏 = 𝐱𝟏 − 𝐱𝐦𝟏 )bپارامتر  mو  lمتغیر با زمان)
() b
شکل  )a( :۱۳حالتهای 𝟐𝐱 و 𝟐𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
(( 𝐞𝟐 = 𝐱𝟐 − 𝐱𝐦𝟐 )bپارامتر  mمتغیر با زمان)

() a

() b
شکل  )a( :۱۶حالتهای 𝟐𝐱 و 𝟐𝐦𝐱 به ازای سیگنال مرجع پله
شکل  :۱۴ورودی کنترل ( uپارامتر  mمتغیر بازمان)
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(( 𝐞𝟐 = 𝐱𝟐 − 𝐱𝐦𝟐 )bپارامتر  mو  lمتغیر با زمان)
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:) بهصورت زیر باشد7( فرض کنید نمایش فضای حالت
.
 x  Ax  b  kΦV 


E  cT x


)11(

Serial no. 82

. . . کنترل تطبیقی فازی مدل مرجع

  xT Qx  2kEΦV  2kV T ΦT E
  xT Qx  0

6931  زمستان،7  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/6181

بنابراین طبق قضیه پایداری لیاپانوف سیستم تعریفشده پایدار کلی
. کراندار کلی باشندE  وΦ ) ایجاب میکند که3( ) و2(  همچنین.است

بهطور

.
.
W  درنتیجه، نیز کراندار میشودx ، کراندار باشدW(t) اگر

پیوسته یکنواخت است؛ چونکه مشتق آن
.
W  2 xQ x  

)49(

 به کمک لم شبه لیاپانوف بر گرفته از لم بارباالت خواهیم.کراندار است
:داشت
.
W 0 x 0
E t   0







 kV T ΦT bT  xT AT Px  xT P Ax  b  kΦV 

)48(

)47(
:درنهایت با توجه به نمایش حالت
)41(





.

tr  ΦT Φ 






2k





 xT AT P  PA x  kV T ΦT bT Px  kxT PbV


2k







tr  ΦT  EV T 











2k  T
 xT AT P  PA x  2kE T V 
tr  Φ  EV T 
 


trace
tr  AB   tr  BA

با توجه به ویژگیهای
)13(

tr  A  B   tr  A  tr  B 

for any A, B

n n

tr yxT  xT y

for any x, y

n1

 





)12(



.
W  xT AT P  PA x  2EΦV  2k tr ΦT EV T

)43(
)46(

:نتیجه میشود



زیرنویسها
3

Strictly positive real

1

2
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