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، در این مقاله یک روش نوین بر پایه کنترل سوییچینگ مبتنی بر دو منطق سوییچینگ شامل شاخص هریس و ناظر فازی در حضور اغتشاش:چکیده
 شاخص هریس به وسیلهی پارامترهای مارکوف و واریانس خروجی حلقه کنترل یک.جهت کنترل موقعیت و زاویه پاندول معکوس پیشنهاد میگردد
 برای اولین بار از چند کنترلکننده متفاوت بهمنظور استفاده از، برای آنکه بتوان عملکرد سوییچینگ را نشان داد.سیستم قابل محاسبه است
 ابتدا. طراحی روش پیشنهادی شامل سه مرحله است. پیشنهاد شده است،مزایای آنها در یک سیستم غیرخطی در معرض اغتشاشی با توان متغیر
 سپس شاخص هریس و در نهایت. رگوالتور خطی مرتبه دوم و کنترل مد لغزشی طراحی میگردند، مشتقگیر- انتگرالی-کنترلکنندههای تناسبی
 وظیفه شاخص هریس انتخاب مناسبترین کنترلکننده از میان کنترلکنندههای موجود بهعنوان منطق سوییچینگ اول.ناظر فازی طراحی میگردد
 نتایج شبیهسازیهای عددی نشان. وظیفه نظارت و بهبود عملکرد شاخص هریس را بهعنوان منطق سوییچینگ دوم بر عهده دارد، ناظر فازی.است
 کنترلکننده مناسب را بهمنظور کنترل سیستم انتخاب میکند که،میدهد که روش کنترلی پیشنهادی در هر لحظه و با توجه به تغییرات اغتشاش
. چترینگ کمتری و کاهش حساسیت نسبت به اغتشاش را ایجاد مینماید، دامنه سیگنال کنترلی کمتر،در نتیجه نسبت به پاسخ یک کنترلکننده
. پاندول معکوس، ناظر فازی، منطق سوییچ، کنترل سوییچینگ، شاخص هریس:واژههای کلیدی
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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.
Keywords: Harris index, Switching control, Switching logic, Fuzzy supervisor, Inverted pendulum.
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 -1مقدمه
پاندول معکوس یک سیستم ذاتًا ناپایدار با دینامیکهای بهشدت
غیرخطی است [ .]7-9در مراجع مختلف ،شکلهای مختلفی از پاندول
معکوس مورد مطالعه قرار گرفته است[ .]9-77روشهای مختلفی جهت
کنترل زاویه یا موقعیت پاندول معکوس وجود دارد ،بهعنوان مثال
میتوان به روش کنترل تطبیقی [ ،]7رگوالتورهای خطی مرتبه
دوم( ،]2-8[ 1)LQRکنترل مد لغزشی ( ،]1-1[ 2)SMCکنترل تناسبی-
انتگرالی -مشتقگیر( ،]8-9[ 3)PIDکنترل مدل پیشبین[ ،]4روشهای
ترکیبی همانند کنترل تطبیقی -عصبی [ ،]77کنترل سوییچینگ4
بههمراه فازی[ ،]77روش کنترل تطبیقی -لغزشی[ ]2اشاره نمود .در
[ ،]77-7کنترل پاندول در شرایط ثابت انجام شده است .وجود تغییرات
در شرایط طراحی کنترلکننده و یا ساختار سیستم ،موجب میشود که
کنترلکنندههای خطی و یا غیرخطی همانند کنترلکنندههای حداقل
واریانس ،5مدل مرجع PID ،LQR ،SMC ،6و هوشمند بهدالیلی همانند
ایجاد چترینگ ،7یا دامنه کنترلی باال [ ،]72-78یا حساسیت به اغتشاش
و یا عدمقطعیت[ ]71و یا دشواری در مراحل طراحی [ ،]77نتوانند
بهصورت مطلوب ،سیستم مورد نظر را کنترل نمایند و بعضًا میتوانند
موجب ناپایداری سیستم شوند.
کنترل سوییچینگ یک روش کنترلی مبتنی بر کنترلکنندههای
ساختار متغیر[ ]70است که بهمنظور غلبه بر مشکالتی که توسط یک
کنترلکننده قابل حل نیست ،مطرح شده است .کنترل سوییچینگ
بهدلیل ساختار متغیر ،میتواند تا حدود زیادی مشکالت ناشی از یک
کنترلکننده خطی و یا کنترلکننده غیرخطی را ،در صورت بروز
تغییرات در شرایط و یا ساختار مدل جبران نماید .بهعنوان نمونه در
سیستمهایی با عدمقطعیت زیاد[ ،]71 ،74سیستمهایی با محدودیت
حسگر و محرک [ ،]73در تخمین سیستمهای غیرخطی[ ،]77طراحی
غیرمتمرکز کنترلکنندهها[ ]27 ،27و غیره ،کنترل سوییچینگ بهخوبی
توانمندیهای خود را نشان داده است.
لم و همکاران 8برای پاندول معکوس در معرض عدم قطعیت روشی
بر پایه کنترل سوییچینگ ارائه نمودند که در این مرجع ،برای سیستم،
یک مدل فازی طراحی شده است و سیستم تبدیل به چند زیر سیستم
میگردد و با استفاده از فیدبک حالت سیستم کنترل میگردد[ .]77در
این مقاله ،تنها امکان استفاده از کنترلکنندههای فیدبک حالت در
شرایط بروز اغتشاش ثابت امکانپذیر است .کارلیلو و همکاران 9از SMC
به عنوان کنترلکننده سوییچینگ برای حل مسئله دنبالیابی بدون
اطالعات اولیه از مسیر ،توسط یک پهپاد استفاده نمودند[ .]71در این
مرجع ،مشاهده میشود که پدیده چترینگ و دامنه کنترلی باال بهدلیل
استفاده از  SMCوجود دارد .کنترل پیشبین بهعنوان یک روش کنترلی
توانمند در سیستمهای دارای عدمقطعیت نمیتواند بهصورت مطلوب
عمل نماید[ .]71یانگ و لی 10بهمنظور جبران اثرات عدمقطعیت مدل،
از کنترل سوییچینگ مبتنی بر روشهای کنترل مقاوم پیشبین با توابع
لیاپانوف 11استفاده نمودند[ .]74در این مرجع روش ارائهشده تنها در
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جهت بهبود عملکرد یک کنترلکننده پیشبین ارائه شده است که این
روش وابستگی زیادی به مدل دارد و نمیتواند به عنوان یک روش کامل
از سایر توانمندیهای دیگر کنترلکنندهها استفاده نماید .هیرجس و
ساحین 12روش کنترل سوییچینگ را در سیستمهایی با محدودیت
حسگر و محرک همانند سیستمهای جداساز لرزش 13بهکار بردند[.]73
در این مرجع کنترل سوییچینگ شامل دو استراتژی است .در استراتژی
اول از یک کنترلکننده غیرفعال همانند دمپر پنوماتیک بهمنظور فیلتر
نوسانات با فرکانس باال استفاده شده است و در استراتژی دوم نیز از یک
کنترلکننده خطی بهمنظور حذف نوسانات دارای فرکانس پایین استفاده
شده است .روش ارائهشده در این مقاله انحصاری بوده و امکان کاربرد در
سیستمهای دیگر را ندارد .ویچای و همکاران 14از سوییچینگ برای
مدلسازی در یک کنترلکننده تطبیقی مدل مرجع استفاده کردند[.]27
البته در این پژوهش نیز روش ارائهشده تنها در بحث مدلسازی
کنترلکننده مذکور کاربرد دارد و نمیتواند از مزایای سایر
کنترلکنندههای کالسیک و مدرن استفاده نماید .ایبانز و همکاران15
روشی پیشنهاد دادند که بر اساس آن ،یک کنترلکننده غیرخطی
حالتهای پاندول معکوس را به نزدیکی نقطه تعادل آورده و سپس به
کمک یک سوییچینگ کنترلکننده کالسیک جایگزین کنترلکننده
غیرخطی میگردد .روش پیشنهادی آنها با کوچکترین تغییری در
سیستم ،عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهد[.]22
با بررسی مراجع [ ]77 ،70-22مشخص میگردد که در این مراجع،
روشی مشخص مبتنی بر استفاده از کنترلکنندههای مختلف بهمنظور
استفاده همزمان از مزایای آنها همانند مقاومبودن در برابر اغتشاش و
عدمقطعیت ،ایجاد حداقل واریانس در خروجی سیستم و سیگنال
کنترلی و پوشش معایب آنها همانند حساسیت به اغتشاش ،پیشنهاد
نشده است و اغلب منحصر به استفاده از سوییچینگ با یک کنترلکننده
خاص در یک سیستم تحت شرایط ثابت هستند.
در [ ]71روشی نوین برپایه شاخص هریس یا شاخص ارزیابی
عملکرد کنترل ]29 ،28[ 16و کنترلکنندههای حداقل واریانس []21
ارائه شده است که برخالف روشهای قبلی ،امکان استفاده بهعنوان یک
روش کنترل سوییچینگ کامل در طیف وسیعی از سیستمها و
کنترلکنندههای مختلف را دارد .اما در این مقاله نیز بهدلیل
تکورودیبودن شاخص هریس و نیز محاسبه مقدار شاخص با استفاده
از واریانس خروجی سیستم ،مشکالتی به وجود خواهد آمد که در نهایت
میتواند منجر به عدم انتخاب کنترلکننده مناسب یا حتی ناپایداری
حلقه کنترل شود .در واقع تکورودیبودن شاخص هریس باعث میشود
تا از یک پارامتر همانند واریانس خروجی در سیستم ،نمونهبرداری نمود.
محاسبات شاخص هریس با استفاده از واریانس خروجی نیز باعث میشود
تا در سیستمهایی با حداقل واریانس ،شاخص هریس ناپایدار شده و در
نهایت احتمال ناپایداری حلقه کنترل افزایش چشمگیری مییابد.
در این مقاله برای اولین بار یک روش کنترلی مبتنی بر کنترل
سوییچینگ برای یک سیستم غیرخطی که در معرض اغتشاش متغیر
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است ،ارائه میگردد .روش کنترلی پیشنهادی شامل دو منطق
سوییچینگ شاخص هریس و ناظر فازی است که کنترلکنندههای آن
شامل کنترلکننده  PID-LQR ،PDو  SMCمیباشد .شاخص هریس
بهعنوان منطق سوییچ اول ،بهترین کنترلکننده را از میان
کنترلکنندههای موجود در شرایط تغییرات اغتشاش که نیروی باد است،
انتخاب میکند که این انتخاب بر اساس معیار حداقل واریانس ایجادشده
در خروجی سیستم است .ناظر فازی نیز بهعنوان منطق دوم و ناظر بر
شاخص هریس ،تغییرات اغتشاش اعمالی به سیستم را بررسی میکند
که در نهایت موجب بهبود عملکرد و پوشش معایب شاخص هریس در
انتخاب بهترین کنترلکننده از نظر ایجاد حداقل سطح چترینگ ،حداقل
دامنه کنترلی و واریانس خروجی سیستم ،میشود .وجود دو منطق
سوییچ به جای یک منطق و انتخاب کنترلکنندههای متفاوت در حلقه
کنترل با توجه به تغییرات شرایط سیستم ،اثر بسیار مثبتی در کنترل
یک سیستم تحت تأثیر اغتشاش دارد و نتایج شبیهسازی در این مقاله
بهخوبی بیانگر این ادعا هستند.
بنابراین مزایای روش پیشنهادی در این مقاله شامل بهبود اثر
نامطلوب چترینگ در روش کنترل مد لغزشی با استفاده از روش
سوییچینگ و کنترلکنندههای  PIDو  ،LQRکاهش قابل مالحظه دامنه

طراحی یک کنترلکننده سوییچینگ . . .

شکل  :1سیستم پاندول معکوس []22

در شکل  M ،7و  mبهترتیب جرم ارابه و گوی پاندول هستند،
طول میله پاندول x ،موقعیت ارابه نسبت به خط افق  ،زاویه پاندول
نسبت به خط عمود و  uنیز سیگنال کنترلی اعمالشده به ارابه میباشد
[.]20
با توجه به شکل  ،7معادالت توصیفکننده رفتار پاندول بهصورت
زیر خواهد بود [:]8 ،20
l

کنترلی کنترلکنندههای مورد استفاده در سیستم و درنتیجه امکان

()7

( M  m) x  ml sin   ml cos  u

استفاده مناسب از هر کنترلکننده جهت استفاده در محدوده پایداری

()2

mxcos  ml  mgsin

آن کنترلکننده با استفاده از روش سوییچینگ پیشنهادی است .بهعالوه
نوآوری روش پیشنهادی عبارت از استفاده همزمان از چندین
کنترلکننده متفاوت در یک حلقه کنترل ،دو منطق سوییچ بهمنظور
استفاده همزمان از مزایای کنترلکنندهها ،کاهش معایب هر یک از
کنترلکنندههای استفادهشده و بهبود عملکرد سوییچینگ شاخص
هریس بهعنوان منطق سوییچ با استفاده از ناظر فازی است.

در رابطه ( g ،)2شتاب گرانشی زمین است .رابطه ( )7بیانکننده حرکت
افقی پاندول یا نیروی متعادلکننده در جهت  xاست و رابطه ()2
توصیف کننده حرکت عمودی یا تعادل گشتاور پاندول است.
رابطههای ( )7و ( )2بیانکننده رفتار دینامیکی سیستم پاندول
معکوس هستند .بنابراین تغییرات موقعیت ارابه و زاویه پاندول بهصورت
رابطه ( )9قابل تعریف خواهند بود.

بخشهای این مقاله به این صورت است که سیستم پاندول معکوس
و اغتشاش اعمالشده به پاندول در بخش دوم معرفی میگردد .در بخش
سوم کنترلکنندههای مورد نظر بههمراه منطقهای سوییچ پیشنهادی،
ارائه میشوند .در بخش چهارم نتایج حاصل از شبیهسازی سیستم با هر
کنترلکننده به تنهایی و سپس با روش سوییچینگ پیشنهادی ،انجام
شده است .نتیجهگیری نیز در بخش پنجم آورده شده است.

 -2مدل ریاضی پاندول معکوس
در این قسمت ،مدل ریاضی پاندول معکوس که بر روی یک ارابه متحرک
قرار دارد و یک سیستم ذاتًا ناپایدار است ،مورد مطالعه قرار میگیرد .این
سیستم بهعنوان یک سیستم آزمون برای بررسی روشهای کنترل قابل
استفاده است که میتواند در تحلیل ،ارزیابی و طراحی کنترلکنندهها
مورد استفاده قرار گیرد [ .]7 ،2 ،20بنابراین هدف کنترلی در این مقاله
این است که پاندول حول زاویه صفر و موقعیت ارابه در یک نقطه دلخواه
قرار گیرد .شکل  7نشاندهندهی یک پاندول معکوس است.

Serial no. 84

2

u  ml (sin  ) 2  mg cos sin 
M  m  m cos 2 
u cos  ( M  m) g sin   ml (cos sin  )

ml cos 2   ( M  m)l
x

()3

در صورت بروز اغتشاش ،پاندول معکوس با وجود کنترلکننده دچار
ناپایداری میگردد .برای اینکه روند غلبه بر اغتشاش در روش مورد نظر
در این مقاله نشان داده شود ،نیروی باد بهعنوان اغتشاش ورودی در
سیستم در نظر گرفته میشود .نیروی باد ،عالوه بر سیگنال کنترلی ، u
بر روی سیستم اثر میگذارد و در معادالت پاندول ،نیروی باد که بهصورت
افقی در نظر گرفته میشود به صورت  Fwنشان داده میشود .با در نظر
گرفتن باد بهعنوان اغتشاش ،معادالت پاندول (رابطههای ( )7و ( ))2به
صورت رابطه ( )8خواهد بود.
()8

(M  m) x  ml sin  2  ml cos  u  Fw
mx cos  ml  mg sin   Fw cos

معادالت فضای حالت برای این سیستم در معرض اغتشاش ،با استفاده
از رابطه ( )8به صورت رابطه ( )1قابل بیان است.
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 x1     x1   x2 
 x     x   f 
 2      2   1
 x3   x   x3   x4 
       
 x4   x   x4   f 2 

()5

 x1 
 
 y1  1 0 0 0   x2 
 y   0 0 1 0   x 
 3
 2 
 
 x4 

در رابطه ()1
M
Fw cos x1  u cos x1
f1   m 2
ml cos x1  ( M  m)l
( M  m) g sin x1  ml (cosx1 sin x1 ) x22
ml cos 2 x1  ( M  m)l

()6



u  ml (sin x1 ) x22  mg cos x1 sin x1  Fw sin 2 x1
M  m  m cos 2 x1

f2 

پارامترهای رابطههای ( )1و ( )0همانند رابطه ( )7هستند.
بنابراین مدل خطی سیستم حول نقطه تعادل صفر مطابق با رابطه
( )1است.
1 0 0
 0 
  x1   1 
0 0 0     
  x2   Ml 

u
0 0 1   x3   0 
  

 x
 1 
0 0 0  4  

 M 

()7

 0
 x1   M  m
g
x  
 2    Ml

 x3 
0
  
 x4    m g
 M
 0 
 1 
 
  Ml  FW
 0 


 0 

 x1 
 
 y1  1 0 0 0   x2 
 y   0 0 1 0  x 
 3
 2 
 
 x4 

لذا معادالت حالت سیستم خطیشده بهصورت رابطه ( )4خواهد بود.
x  Ax  b1u  b2 Fw

()4

طراحی یک کنترلکننده سوییچینگ . . .

 -3روش پیشنهادی
در این بخش ،بهمنظور معرفی و بررسی روش پیشنهادی ،در مرحله اول
کنترلکنندههای  PD ، SMCو  PID-LQRبرای پاندول معکوس و پس
از آن نیز شاخص هریس و ناظر فازی معرفی و طراحی میگردند.
 -1-3طراحی کنترلکنندههای PD

یکی از سادهترین و اغلب مؤثرترین کنترلکنندهها در صنعت ،کنترل
 PIDمیباشد و بههمین علت نیز در صنعت کاربردهای فراوانی از آن
دیده میشود .در این مقاله نیز از این نوع کنترلکننده در جهت تحقق
اهداف ،استفاده شده است .بهمنظور طراحی یک کنترلکننده  PIDبرای
تحقق اهداف کنترلی که شامل کنترل زاویه و موقعیت پاندول معکوس
است ،از رابطههای ( )77استفاده مینماییم.
) de (t
dt
) dex (t
uc  k pc ex (t )  kic  ex (t )  kdc
dt

u p  k pp e (t )  kip  e (t )  kdp

()77
در رابطه (،)77

up

سیگنال کنترلی جهت حفظ پایداری زاویه پاندول

است u c ،سیگنال کنترلی جهت حفظ پایداری موقعیت ارابه در
کنترلکننده  PIDاست e ،خطای زاویه است و  e xنیز خطای موقعیت
میباشد k pp .ضریب ثابت k dp ،ضریب مشتقگیر و  k ipضریب
انتگرالگیر کنترلکننده  PIDزاویه پاندول و  k pcضریب ثابت،
ضریب مشتقگیر  kicضریب انتگرالگیر کنترلکننده  PIDموقعیت ارابه
است.
kdc

از کنترلکننده PD

در این مقاله برای کنترل پاندول معکوس ،ابتدا
استفاده میگردد .بنابراین ضریب انتگرالگیر در رابطه ( )77صفر خواهد
شد .کنترلکننده  PDجهت افزایش محدوده پایداری و افزایش سرعت
کنترلکننده ،برای سیستم استفاده میگردد .بنابراین بهمنظور تحقق
اهداف کنترلی در سیستم پاندول معکوس از دو کنترلکننده )2PD( PD
استفاده میشود .در شکل  2نمودار بلوکی حلقه کنترل پاندول معکوس
با استفاده از کنترلکننده  2PDنشان داده شده است.

T

در این رابطه  x    x x بیانگر بردار حالتهای سیستم
است u ،بیانگر ورودی سیستم است .در صورتیکه در معادالت
خطیشده( ،کیلوگرم) ( ،m=7/29کیلوگرم) ( ،M=2/8متر)  l=7/90و g
برابر

m
)
s2

(

 3/4در نظر گرفته شود ،مقادیر ماتریس و بردارهای رابطه

()3
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0 

 1.1574 

b1  

0 


 0.4167 

θ
System

u
FW

+

d

+

x

PD2

-

+

xd

Disturbance

( )4با توجه به رابطه ( )1بهصورت رابطه ( )3است.
1 0 0
0 0 0 
,
0 0 1

0 0 0

PD1

-

 0
 29.8615
A
 0

 0.9401
0 

 1.1574 

b2  

0 


0 


شکل :2نمودار بلوکی کنترلکننده  2PDسیستم پاندول معکوس با
اغتشاش ورودی

باتوجه به اینکه یک کنترلکننده  PDدارای قوام در برابر اغتشاش
نمیباشد و با توجه به نتایج شبیهسازی در قسمت  ،8این کنترلکننده
دارای مقداری بایاس در خروجی است .بنابراین در بخش بعد ،به کمک
یک کنترلکننده  LQRمعایب این روش کنترل ،پوشش داده میشود.
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-2-3

طراحی کنترلکننده 2PID-LQR

این کنترلکننده درواقع ترکیبی از دو کنترلکننده  PIDو  LQRمیباشد
که  LQRبه منظور افزایش دقت همگرایی خروجیهای سیستم نسبت
به ورودی مطلوب ،با کنترلکننده  PIDترکیب شده است .روابط
کنترلکننده  PIDمطابق با رابطه ( )77است.
رگوالتور خطی درجه دوم یا  LQRیک کنترلکننده بهینه خطی
میباشد که در این مقاله بهمنظور حفظ موقعیت و زاویه پاندول معکوس
با حداقل خطا (یا حداقل واریانس در حضور اغتشاش) ،استفاده شده
است [ .]21در طراحی این کنترلکننده ،از رابطههای ( )77تا ()78
استفاده میگردد.
u   Kx

()77

در رابطه ( x )77بردارحالتهای سیستم است u ،تالش کنترلی است و
]  K  [k1,..., knنیز بردار ضرایب است.
برای طراحی تالش کنترل در روش  ، LQRابتدا تابع هزینه رابطه
( )72تعریف میگردد.
J   ( xT Qx +uT ru )dt

()72

در رابطه ( )72برای سیستمهای r ، SISOیک عدد اسکالر مثبت و Q

یک ماتریس مثبت نیمه معین است.
برای حداقلنمودن رابطه ( ،)72بردار ضرایب  Kاز رابطه ()79
محاسبه میگردد.
1
K = b1T P
r

()79

در رابطه ( ،)79ماتریس  Pاز رابطهی ( )78محاسبه میگردد.
()78

AT P + PA - Pb1r -1b1T P + Q = 0

نمودار بلوکی سیستم حلقهبسته با کنترلکننده PID-LQRدر شکل 9
نشان داده شده است.

PD1

θ
u



x
ẋ

System

-

+

d

+

FW
PD2

-

+

xd

طراحی یک کنترلکننده سوییچینگ . . .

شرایطی که دو کنترلکننده قبل دارای پاسخ مناسب نیستند ،استفاده
میگردد.
-3-3

کنترلکننده  SMCیکی از پرکاربردترین روشهای کنترل مقاوم است
که میتواند پاسخ حلقهبسته مطلوبی را برای سیستم در حضور
اغتشاشات خارجی و یا عدمقطعیتها فراهم نماید[.]24
فرآیند طراحی  ،SMCشامل دو مرحله است .مرحله اول ،تعیین
سطح لغزش مناسب است .انتخاب مناسب این سطح ،رابطة مستقیمی با
عملکرد کنترلکننده  ،SMCدقت و سرعت همگرایی مسیرهای سیستم
به سمت سطح لغزش دارد .مرحله دوم ،طراحی ورودی کنترلی  uبه
منظور همگراشدن مسیرهای حالت سیستم به سمت سطح لغزش و
باقیماندن مسیرها روی این سطح یا در همسایگی آن خواهد بود.
سیستم غیرخطی رابطه ( )71را در نظر بگیرید.
در رابطه ( x  Rn )71بردار حالت،

معکوس با اغتشاش ورودی

کنترلکننده ترکیبی  2PID-LQRبا وجود ایجاد دقت باال در مقابل
تغییرات اغتشاش حساس است و میتواند منجر به افزایش نوسانات در
خروجی سیستم و حتی ناپایداری سیستم گردد .بههمین منظور با توجه
به تغییرات اغتشاش در این مقاله ،از کنترلکننده مقاوم  SMCبرای

Serial no. 84

f  x   Rn

و g  x   Rn

توابعی غیرخطی و هموار  d  x   [0, 0,..., d ( x )]T ،بردار اغتشاش و
کراندار است که بهصورت رابطه ( )70در نظر گرفته میشود.
d R

()70

d ( x)  d ,

برای سیستم ( )71سطح لغزش معموالً بهصورت رابطه ( )71در نظر
گرفته میشود:
n

()71

) S ( x )   ci ei (t )  c1 e1 (t )  ...  cn en (t )  CT e (t
i 1

در رابطه ( e ،)71بردار خطای میان متغیرهای حالت و مقدارهای
مطلوب )  C ، ( xdبردار ضرایب سطح لغزش ci ،پارامترهای سطح لغزش
و  nمرتبهی سیستم است.
کنترل در روش  SMCشامل دو بخش بهصورت کنترل معادل و
کنترل ناپیوسته است .ورودی کنترلی بهصورت رابطه ( )74در نظر گرفته
میشود.
) u  ueq (t )  u s (t
()71
در رابطه ( ueq (t ) ،)74بیانگر ورودی معادل و )  us (tنشاندهندهی کنترل
ساختار متغیر است.
با فرض ناویژهبودن

S
ماتریس g  x , t 
x

و با توجه به رابطه ()70

و مشتق رابطه ( ،)71کنترل معادل بهصورت رابطه ( )73است.
()73

شکل  :3نمودار بلوکی کنترلکننده  2PID-LQRسیستم پاندول

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

()71

Disturbance
)-(K*X

طراحی کنترلکننده SMC

) S  CT f ( x )  CT g ( x ) ueq (t )  CT d ( x

) ueq (t )  (CT g ( x ))1 (CT f ( x)  CT d

در رابطه ( d  [0,0,..., d ]T )73است.
توابع مختلفی برای تعیین کنترل ناپیوسته بهکار برده میشوند .در
رابطه ( )27یکی از پرکاربردترین توابع کنترل ناپیوسته ارائه شده است.
()27

) us   sign(S

در این رابطه  ،یک عدد مثبت است و
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 d

()21
ورودی کنترلی طراحیشده با استفاده از رابطههای ( )73و ( )27برای
سیستم ( )71به صورت رابطه ( )22است.
T
1
T
)) u( t )  (C g ( x )) (C f ( x )  CT d   sign(S
()22
یکی از مشکالت روش  SMCپدیده چترینگ است که بهعلت وجود
کنترل ناپیوسته در رابطه ( )27ایجاد میگردد .پدیده چترینگ برای
سیستم نامطلوب است و باعث افزایش دامنه ورودی کنترل میشود.
همچنین چترینگ باعث تحریک فرکانسهای باالی سیستم میگردد.
بهمنظور کاهش قابل مالحظه پدیده چترینگ در این مقاله از روش
کنترل سوییچینگ استفاده میگردد.
 -4-3طراحی شاخص هریس
شاخص ارزیابی عملکرد کنترل ،معیاری بهمنظور بررسی عملکرد
کنترلکننده و حلقه کنترل بهمنظور سنجش مقدار بهینه عملکرد
کنترلکننده موجود است که این معیار در سال  1989توسط شخصی به
نام هریس پیشنهاد گردید [ ]29و پژوهشگران دیگری نیز سعی نمودند
که این معیار را بهبود دهند [.]28 ،23
دادههای مورد نیاز بهمنظور محاسبه این شاخص معموالً از خروجی
سیستم تحت کنترل ،گرفته میشوند .زیرا تأثیر کنترلکننده
استفادهشده در حلقه کنترل ،مستقیمًا در خروجی سیستم نمود پیدا
میکند .روند طراحی این شاخص شامل مراحل زیر است[:]28
 -7اخذ دادههای مورد نیاز از سیستم
 -2تعیین یک معیار بهمنظور ارزیابی دادهها
 -9پایش دادههای اخذشده با استفاده از معیار مورد نظر
 -8بررسی علل ضعف در عملکرد سیستم
 -5ارائه پیشنهادات بهمنظور برطرف نمودن مشکالت
شاخص هریس توسط الگوریتم فیلتر و همبستگی ]97[ 17طراحی
میگردد .این معیار بر اساس واریانس گرفتهشده از خروجی فرآیند و
مقایسه آن با یک مقدار مطلوب در الگوریتم فیلتر و همبستگی ،توسط
متغیر عملکرد رابطه ( )29تعریف میگردد.
2
 mv
 y2

()29

= Harris

در رابطه ( Harris )29شاخص ارزیابی عملکرد کنترل است و بیانگر آن
است که کنترل سیستم توسط کنترلکننده فعلی چقدر مطلوب میباشد.
  y2واریانس دادههایی است که از سیستم حلقه بسته گرفته شده است
و   mv2نیز حداقل واریانسی است که توسط فرآیند میتواند ایجاد شود
و توسط رابطهی ( )28قابل محاسبه است.
()28





d 1



 i 0

2
 mv
   f i 2  e2

در رابطه (  e2 ،)28واریانس نویز سفید (ماندهها یا خطا) d ،تأخیر
سیستم و  f iضرایب پاسخ ضربه مدل برای سیستم حلقه بسته است.
مدل پاسخ ضربه نیز توسط رابطه ( )21محاسبه میگردد.
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 d 1

) y(t )    f i z 1 e (t
 i 0


()21

پس از محاسبه شاخص هریس ،نتیجه حاصل شامل یک عدد در بازه
] 1میباشد و بیانگر این است که فرآیند کنترل سیستم توسط
کنترلکننده فعلی چقدر مطلوب میباشد .نزدیکبودن نتیجه به یک،
بیانگر عملکرد مطلوب و نزدیکبودن آن به صفر نیز بیانگر ضعف آن در
حلقه کنترل است.
در این مقاله ،شاخص هریس بهعنوان سوییچینگ وظیفه انتخاب
کنترلکننده مناسب از نظر ایجاد حداقل واریانس در خروجی سیستم و
از میان کنترلکنندههای  2PID-LQR ،2PDو  SMCرا دارا است .در
مقابل بهعلت مشکالت ساختاری این شاخص ممکن است هیچگاه
کنترلکننده مناسب انتخاب نشود و منجر به سوییچینگ شدید میگردد
و درنهایت باعث ناپایداری سیستم حلقهبسته میشود .بنابراین در این
مقاله با استفاده ناظر فازی که در حکم منطق سوییچینگ دوم است،
معایب شاخص هریس پوشش داده میشود و عملکرد روش کنترل
سوییچینگ پیشنهادی بهبود داده خواهد شد.
[0

 -5-3طراحی ناظر فازی
همانطور که عنوان شد ،شاخص هریس برخالف روشهای ارائهشده در
روش کنترل سوییچینگ[ ،]77 ،70-22یک روش دقیق است که
میتواند در صنعت بهعنوان یک شاخص مناسب در بررسی کیفیت
عملکرد یک کنترلکننده مورد استفاده قرار گیرد .بهعنوان نمونه میتوان
به [ ]28اشاره نمود .البته شاخص هریس نیز همانطور که عنوان گردید،
دارای معایبی است و گاهی بهتنهایی نمیتواند عملکرد مطلوب و مناسبی
ارائه نماید .بههمین جهت ،از منطق فازی برای بهبود عملکرد روش
سوییچینگ استفاده میگردد.
18
ناظر فازی در این مقاله از نوع سوگنو و دارای یک ورودی و یک
خروجی بهصورت رابطه ( )20است.
y  a0  ai x i

()20

در رابطه ( ai ،)20وزن متغیرهای ورودی a0 ،یک عدد ثابتx i ،

متغیرهای ورودی و  yخروجی سیستم است.
طراحی ناظر فازی دارای روشی نظاممند نمیباشد و میتواند با توجه
به شرایط سیستم ،دارای ساختار و تعداد ورودی متفاوت باشد .در بخش
بعدی ساختار کنترل سوییچینگ پیشنهادی بیان میگردد.
 -2-3طراحی کنترل سوییچینگ پیشنهادی
طراحی منطق سوییچ در یک کنترلکننده سوییچینگ بسیار بااهمیت
میباشد و اگر بهصورت مناسب طراحی نشود ،میتواند باعث ناپایداری
سیستم پایدار شود [. ]70
در حالت کلی یک سیستم سوییچشده مطابق رابطه ( )21بیان
میگردد.
()21

n

xR

x (t )  f (t ) ( x(t )),
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در این رابطه    t سیگنال سوییچینگ است که توسط منطق سوییچ
ایجاد میشود .رابطه ( )21در واقع بیانکننده یک کنترلکننده
سوییچینگ وابسته به زمان میباشد که در آن زیرسیستمهای

2
0

سوییچینگ  t 

انتخاب میشوند.

-2

باید توجه داشت که پایداری تکتک کنترلکنندهها دلیلی بر

است که میتواند بر خالف روشهای گذشته ،برای اولین بار روشی کلی
برای سیستمهای غیرخطی در معرض اغتشاش باشد و از
کنترلکنندههای متفاوتی در یک حلقه کنترل استفاده نماید .در شکل
 8ساختار روش پیشنهادی نشان داده شده است.
Performance
Assessment
index
Disturbance

y

)σ(t

u

+
+

S1

Fuzzy
Supervisor

1

2

2PID-LQR

3

SMC

-

+

r

شکل  :4نمودار بلوکی کنترل سوییچینگ پیشنهادی

tf

ITAE   t e(t ) dt
0

معیار ITAE20معیاری جهت تعیین خطا است و در یک محدوده مشخص
زمانی با کاهش این معیار ،خطا نیز کاهش مییابد .در واقع به کمک آن
خطای کنترل کنندهها با دقت مناسبی قابل اندازهگیری است و کاهش
مییابد[ .]98در جدول  7پارامترهای مورد نیاز الگوریتم و مقدار هریک
نشان داده شده است.
جدول  : 1پارامترهای الگوریتم اجتماع ذرات

فازی بهعنوان منطق سوئیچ دوم با توجه بهشدت وزش باد از بین
کنترلکنندههای  2PD ، 2PID-LQRو  SMCکنترلکنندههای مناسب

77

 -4شبیهسازی
در این بخش نتایج حاصل از شبیهسازی حلقه کنترل با استفاده از
کنترلکنندههای  SMC ،2PID-LQR ،2PDو روش کنترل سوییچینگ
معرفیشده در این مقاله ،ارائه میگردد .در واقع قصد داریم تا با مقایسه
نتایج حاصل از شبیهسازی تک تک کنترلکنندهها و روش کنترل
سوییچینگ پیشنهادی ،توانمندی روش ارائهشده را برای کنترل

در نظر گرفته میشود که در شکل  1آورده شده است.
در شکل  1فرض شده است که شدت باد ،در سه بازه با توانهای
 7/777 ،7/7777و  7/77تغییر کند که در آن توان نویز 7/7777
بهمعنای "عدم وزش باد" ،توان نویز  7/777به معنای "وزش باد مالیم"
و توان  7/77نیز به معنای "وزش باد شدید" است .در بخش بعدی ،نتایج
شبیهسازیها با توجه به رفتار باد ارائه میگردد.

حداقل

𝐶2

𝐶1

W

تعداد تکرار

تعداد ذره

-77

2

2

7

17

17

پارامترهای کنترلکنندههای  PIDبرای موقعیت ارابه و زاویه پاندول
معکوس ،در جدول  2آورده شده است.
جدول :2پارامترهای کنترلکننده PID

کنترلکننده

𝑑𝑘

𝒊𝑘

𝑝𝑘

زاويه
موقعيت

8/09
1/78

77
-1/12

-77
7/18

پارامترهای مربوط به کنترلکننده  LQRبا توجه به فضای حالت
خطیشده پاندول معکوس ،بهصورت رابطه ( )23است.

سیستمهای در معرض اغتشاش نشان دهیم .اغتشاش درنظرگرفتهشده
در این مقاله ،نیروی باد بهعنوان اغتشاش ورودی با توان و جهت تصادفی

2PID-LQR

همانطور که قبالً عنوان گردید ،این کنترلکننده ترکیبی از دو
کنترلکننده  PIDو  LQRمیباشد که ضرایب  PIDآن با استفاده از
الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات 19تنظیم میگردد [ .]97-99تابع
هزینه انتخابشده برای بهینهسازی پارامترهای کنترلکننده توسط
الگوریتم  ،PSOبهصورت انتگرال قدر مطلق خطا است و مطابق با رابطه
( )24است.

حداکثر

Serial no. 84

)Time(s

 -1-4کنترل سیستم با استفاده از کنترلکننده

در این ساختار ،شاخص هریس بهعنوان منطق سوییچ اول و ناظر

را انتخاب میکنند.

20

40

()28
2PD

0

-4

شکل  : 5نمودار رفتار باد بهعنوان اغتشاش ورودی

بروز ناپایداری سیستم جلوگیری نمود .در این مقاله روشی نوین بر پایه
دو منطق سوییچ معرفیشده در بخشهای ( )8-9و ( )1-9طراحی شده

60

80

100

پایداری کل سیستم نمیباشد .تنها با تنظیم مناسب کلیدزنی میتوان از

System

)Wind(km/h

 f  t   x t  در یک بازه زمانی توسط سیگنال

4

()29

100
 0
Q
 0

 0

0
0
0
2
0
0
, r =1
0 1000 0 

0
0
1
K   121.7244 22.8452 31.6228 24.8871

بردار  Kدر رابطه ( ،)23کنترلکننده نهایی  LQRمیباشد که به همراه
کنترلکنندههای  PIDتنظیمشده در جدول  ،2حلقه کنترل موجود در
شکل  9را تشکیل میدهند .مقدار مطلوب زاویه پاندول صفر درجه و
موقعیت ارابه در  7/7متر در نظر گرفته میشوند .نتایج حاصل از
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شبیهسازی با این کنترلکننده ،به ترتیب در شکلهای 0و  1برای زاویه
پاندول و موقعیت ارابه نشان داده شده است.
0.5

 -2-4کنترل سیستم با استفاده از کنترلکننده 2PD

) (rad

در این بخش کنترلکننده  2PDبهعلت قوام بیشتر نسبت به
کنترلکننده حالت قبل استفاده شده است .در این کنترلکننده،
پارامترها توسط الگوریتم اجتماع ذرات تعیین شده است .در جدول 9
پارامترهای الگوریتم ذرات برای کنترلکننده  2PDآورده شده است.

0

d

80

100

40 Time(s) 60

-0.5

جدول : 3پارامترهای الگوریتم اجتماع ذرات
حداکثر

حداقل

𝐶2

𝐶1

W

تعداد تکرار

تعداد ذره

17

-17

2

2

7

17

17

0

20

شکل  :2نمودار پاسخ زاویه پاندول معکوس با کنترلکننده PID-LQR
4

درنهایت با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات ،ضرایب کنترلکننده
 2PDتعیین میگردند که در جدول 8آورده شده است.
جدول  : 4پارامترهای کنترلکننده PD

2

)x(mm

0

کنترل کننده

𝑑𝑘

𝑝𝑘

زاویه
موقعیت

-17
-9

-82/1979
-7

x

-2

xd

100

80

40 Time(s) 60

0

20

شکل  : 7نمودار پاسخ موقعیت ارابه پاندول معکوس با کنترلکننده
PID-LQR

50
0
-50

-100

1000

d

500

)u (mN

0

) (rad

با مشاهده دو شکل  0و  1مشخص است که با توجه به تغییرات باد
در شکل  ،1در زمان عدم وزش باد ،این کنترلکننده با کمترین انحراف
ممکن حول مقادیر مطلوب ،سیستم را کنترل میکند و با وزش باد شدید
و سپس مالیم از ثانیه  92به بعد ،مقدار خروجی زاویه و موقعیت پاندول
بهشدت افزایش مییابد که این افزایش در موقعیت ارابه بهگونهای است
که از مقدار مطلوب منحرف میگردد.
در شکل  4ورودی کنترل این کنترلکننده در حضور اغتشاش باد
نشان داده شده است.

کنترلکننده  2PDنیز همانند کنترلکننده  2PID-LQRدر حضور
اغتشاش نشان دادهشده در شکل  1شبیهسازی شده است و نتایج حاصل
در شکلهای  3و 77نشان داده شده است.
با توجه به نتایج حاصل ،در صورت عدم وزش باد این کنترلکننده
پایدار است و بهصورت مطلوب سیستم را کنترل میکند ،ولی در ادامه
با تغییر شدت باد از شدید به مالیم ،کنترلکننده نمیتواند تغییر را دنبال
کند و دامنه خروجی در زاویه و موقعیت پاندول بهشدت افزایش مییابد
که این افزایش در زاویه پاندول و موقعیت ارابه به گونهای است که از
مقدار مطلوب کامالً منحرف شده و ناپایدار میگردد.

80

100

-150

60

)Time(s

40

20

0

-200

شکل  :9نمودار پاسخ زاویه پاندول معکوس با کنترلکننده

-500

PD
8000

100

80

60

40

20

0

-1000

x

6000

xd

)Time(s

شکل  :8نمودار ورودی کنترلی  PID-LQRدر پاندول معکوس

2000

با توجه به شکل  4واضح است دامنه ورودی کنترلی در ابتدا و در
زمان عدم وزش باد ،بسیار محدود است ولی با وزش باد شدید و مالیم،
دامنه سیگنال کنترلی نیز بهشدت افزایش میباید .با توجه به پاسخهای
شبیهسازی ،این کنترلکننده در زمان عدم وزش باد نتیجه مطلوبی از
خود نشان میدهد.

Serial no. 84

)x (mm

4000

0

100

80

60

)Time (s

40

20

0

-2000

شکل  : 11نمودارپاسخ موقعیت ارابه پاندول معکوس با کنترلکننده
PD
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 -3-4کنترل سیستم با استفاده از کنترل مد لغزشی

0.5

برای طراحی کنترل مد لغزشی ،معادلههای خطای سیستم پاندول
 e1   x1  xd 1 
e   x  x 
d2
 2   2
 e3   x3  xd 3 

  
 e4   x4  xd 4 

()97

در رابطه (،)97

)ei (i  1,...,4

خطای حالتها هستند و


d

100

80

Time(s)60

40

0

20

-0.5

شکل  :11نمودارپاسخ زاویه پاندول معکوس با کنترلکنندهSMC

) xdi (i  1,...,4مقادیر مطلوب حالتها است .سطح لغزش در این

x

سیستم بهصورت رابطه ( )97در نظر گرفته میشود.

0.5

xd

0

در رابطه ( ai (i  1,...,4) )97ضرایب سطح لغزش است و این ضرایب

-0.5

باید بهگونهای انتخاب گردند که تمامی ریشههای چند جملهای مشخصه
 a1s 3  a2 s 2  a3s  a4  0سمت چپ محور موهومی قرار گیرد.
برای طراحی یک کنترل کننده مبتنی بر  ،SMCباید بردار حالتهای
سیستم بر روی سطح لغزش  S  S  0باقی بماند و بنابراین قانون
کنترل معادل بهصورت رابطه ( )92خواهد بود.
1
 [ a2 
a2 cos x1  a4l

u eq 

( M  m) g sin x1  ml (cosx1 sin x1 ) x22
a4  ml (sin x1 ) x22  mg cos x1 sin x1 ] 

()32

1
 [ a1 x2  a3 x4
ml cos 2 x1  ( M  m)l
]  a1 x1d  a2 x2 d  a3 x3d  a4 x4 d

100

60
)Time(s

80

40

20

0

شکل :12نمودار پاسخ موقعیت ارابه پاندول معکوس به کنترلکننده
SMC

با مقایسه شکلهای 77و  72و پاسخهای بهدست آمده از
کنترلکنندههای  2PDو  ،2PID-LQRمشاهده میشود که دامنه
خروجی در تنظیم زاویه پاندول نسبت به کنترلکننده 2PID-LQR
بیشتر است ولی تنظیم موقعیت ارابه در کنترلکننده  SMCبسیار بهتر
از کنترلکننده  2PID-LQRانجام شده است .همچنین این نتایج در
مقایسه با کنترلکننده  2PDمطلوبتر است .در شکل  79ورودی کنترلی
مبتنی بر  SMCنشان داده شده است.

در رابطه ( ،)92مقادیر پارامترها بهصورت زیر انتخاب شده است:
g=9/1 m

(کيلوگرم) m=0/26

a2 =0/3

a1 =2/65

a4 =7

a3 =2/5

s2

فرض میگردد اغتشاش که بهصورت باد وکراندار است و بهصورت رابطه
( )99است.
Fw   ,   R

()99

اگر قانون کنترل برای سیستم پاندول معکوس بهصورت رابطه ( )98در
نظر گرفته شود.
u  ueq   sign  S 

()98

1
M
) ( a2  la4
(2m  M )l m

(  

آنگاه بهراحتی میتوان نشان داد که سیستم پاندول معکوس با قانون
کنترل مطابق با رابطه ( )98و با انتخاب تابع لیاپانوف بهصورت
1 2
S
2

V

پایدار است.

در شکلهای 77و  ،72زاویه پاندول و موقعیت ارابه پاندول معکوس
توسط کنترلکننده  SMCنشان داده شده است.

Serial no. 84

400
200
0

)u (mN

(متر) l =0/63

(کيلوگرم) M=2/4

)x(mm

S  ae
1 1  a2e 2  a3e 3  a4e 4

()97

) (rad

معکوس بهصورت رابطه ( )97در نظر گرفته میشود.

0

-200
100

80

40
60
)Time(s

20

0

-400

شکل  :13سیگنال کنترلی  SMCبرای سیستم پاندول معکوس

با بررسی نتایج شبیهسازی واضح است که هر کنترلکننده تحت
شرایطی خاص میتواند بهتر از سایر کنترلکنندهها دیگر باشد.
کنترلکننده  2PID-LQRکمترین دامنه خروجی و دامنه کنترلی را در
شرایط عدم وزش باد ایجاد میکند ،اما با حضور اغتشاش ،دامنه ورودی
کنترلی آن بهشدت افزایش مییابد و منجر به انحراف موقعیت ارابه
نسبت به مقدار مطلوب میگردد .کنترل کننده  2PDنیز در زمان وزش
مالیم باد ،با توجه به دامنه بسیار بزرگ کنترلکننده 2PID-LQR
میتواند جایگزین آن باشد ،ولی در ادامه و در برابر وزش شدید باد ناپایدار
شده و منجر به سقوط پاندول میگردد .کنترلکننده  SMCمقاومترین
کنترلکننده است ،ولی دارای معایبی از جمله دامنه بزرگ و چترینگ
در ورودی کنترلی است.
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 -4-4کنترلکننده سوییچینگ

Small

0.8
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0.2
0
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2

0
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-4

100

20

40
60
)Time(s

80

0

-0.5

شکل  :15نمودار پاسخ زاویه پاندول معکوس به روش پیشنهادی

0.5

0
x

-0.5

xd

-6

شکل  : 14توابع تعلق ورودی ناظر فازی
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Switching Signal

ورودی ناظر فازی دارای سه تابع عضویت ذوزنقهای(،Negative big
 )Positive big ،Smallمیباشد.
قوانین فازی در این سیستم بهصورت زیر است:
اگر ورودی " "Negative bigباشد ،آنگاه خروجی " "SMCاست.
اگر ورودی " "Smallباشد ،آنگاه خروجی " "Otherاست.
اگر ورودی " "Positive bigباشد ،آنگاه خروجی " "SMCاست.
در این سیستم فازی "SMC" ،بیانگر انتخاب کنترلکننده SMC
است و " "Otherنشاندهندهی انتخاب کنترلکنندههای  2PID-LQRو
 2PDاست .بنابراین عملکرد کلی حلقه کنترل به این صورت است که در
ابتدا و در زمان عدم وزش یا وزش مالیم باد ،ناظر فازی کنترلکنندههای
 2PID-LQRو  2PDرا برای عمل سوییچینگ انتخاب میکند و شاخص
هریس از بین این دو ،کنترلکننده مناسب را در حلقه قرار میدهد .در
زمان وزش شدید باد ،ناظر فازی کنترلکنندههای  2PID-LQRو 2PD
را از حلقه کنترل خارج نموده و به جای آنها ،کنترلکننده  SMCرا
وارد حلقه کنترل میکند .در شکلهای  71و  70خروجی زاویه پاندول
و موقعیت ارابه آن ،بر اساس روش پیشنهادی نشان داده شده است .در
شکل  71نیز ورودی کنترلی مربوط به روش پیشنهادی آورده شده است.
با مقایسه ورودی کنترلی بهدست آمده توسط روش پیشنهادی و
ورودی هر ورودی کنترلکننده در قسمت  7-8تا  ،9-8مشخص است
که ورودی کنترلی در روش پیشنهادی دارای کمترین دامنه و سرعت
پاسخ سریعتری است و چترینگ آن نسبت به روش  SMCکاهش قابل
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مراحل طراحی کنترلکننده پیشنهادی شامل سه مرحله است .ابتدا
کنترلکنندهها که شامل کنترلکنندههای  2PD،2PID-LQRو SMC
میباشند ،طراحی میگردند که توضیحات الزم در قسمت قبل آورده
شده است .سپس شاخص هریس بر اساس رابطهی ( )29طراحی میشود
که وظیفه این شاخص انتخاب کنترلکننده مناسب از میان
کنترلکنندههای  2PID-LQRو  2PDاست .در نهایت نیز ناظر فازی
طراحی میشود که از نوع سوگنو با یک ورودی و یک خروجی است و
وظیقه آن ،ارزیابی شدت اغتشاش یا سیگنال کنترلی میباشد تا بدین
وسیله با ایجاد نواحی مختلف سوییچینگ ،زمان حضور کنترلکننده
 SMCرا مشخص نماید.
در شکل  78توابع تعلق ورودی ناظر فازی آورده شده است.

مالحظهای یافته است و به همین جهت پاسخ مناسبتری نسبت به هر
کنترلکننده دیگر ایجاد نموده است.
در شکل  74نمودار سوییچینگ ایجادشده توسط شاخص هریس و
ناظر فازی نشان داده شده است.

0

شکل  :18نمودار سوییچینگ در روش پیشنهادی
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 درSMC  و2PD،2PID-LQR  بیانگر انتخاب کنترلکنندههای74 شکل
 در این شکل دامنه"یک" بیانگر.شرایط مختلف بروز اغتشاش است
 دامنه "دو" نشاندهنده انتخاب، است2PID-LQR انتخاب کنترلکننده
 است و دامنه "سه" نیز بیانگر انتخاب کنترلکننده2PD کنترلکننده
 باید توجه داشت که شاخص هریس به همراه ناظر فازی. استSMC
نمودار سوییچینگ باال را ایجاد کرده است که در نهایت منجر به انتخاب
. میگردد،کنترلکننده مناسب شرایط سیستم و حلقه کنترل
بررسی برتری روش معرفیشده در این مقاله را میتوان با تحلیل
 واریانس ایجادشده1  در جدول. نیز نشان داد،پارامتری نتایج اخذشده
 موقعیت،توسط کنترلکنندههای مذکور برای سه پارامتر زاویه پاندول
.ارابه و سیگنال کنترلی و روش پیشنهادی آورده شده است
عدد شایستگی یا بهترین مقدار هر پارامتر با توجه به حضور
، مشاهده میشود1  همانطور که در جدول. واریانس صفر است،اغتشاش
، موقعیت ارابه و سیگنال کنترلی،برای سه پارامتر زاویه پاندول
کنترلکننده دارای سوییچینگ مبتنی بر شاخص هریس و ناظر فازی
کمترین واریانس ممکن را ایجاد نموده است که بیانگر توانمندی روش
.در استفاده از کنترلکنندههای مختلف در شرایط مناسب میباشد
 واریانس کنترلکنندههای استفادهشده: 5 جدول
حداکثر دامنه
کنترلی
)(میلینیوتن

1/1432  778
9/7979  778
7/7823  778
0/3729  778

موقعیت ارابه
پاندول
)(میلیمتر

زاویه پاندول
)(رادیان

7/4902
9/1371  770

7/7270
2/19  779

2PID-LQR

7/7270

7/7218

SMC

7/7722

7/7748

سوییچینگ پیشنهادی

کنترلکننده

2PD

 نتیجهگیری-5
در این مقاله کاربرد روش کنترل سوییچینگ مبتنی بر شاخص هریس
،و ناظر فازی بر روی سیستم پاندول معکوس در معرض اغتشاش متغیر
2PID-، 2PD  نتایج شبیهسازیها برای کنترلکنندههای.نشان داده شد
 نتایج، نشان داد که با توجه به تغییرات زیاد اغتشاشSMC وLQR
 با انتخاب، اما در روش پیشنهادی.بهدست آمده مناسب نمیباشد
 موجب کاهش دامنه،کنترلکننده مناسب با توجه به شرایط موجود
 کاهش چترینگ و حساسیت به، کاهش دامنه کنترلی،خروجی سیستم
]77 ،73-22[اغتشاش به طور همزمان نسبت به روشهای مطرحشده در
 در واقع تأمین همزمان این ویژگیها از توانمندیهای روش.میگردد
 بهعالوه زمانیکه مسیر حالتها از سطح لغزش دور.پیشنهادی است
 را از حلقه2PID-LQR  و2PD  ناظر فازی کنترلکنندههای،میگردند
 وارد حلقه میگردد و ازSMC کنترل خارج مینماید و کنترلکننده
 به کمک، بنابراین در این مقاله.ناپایدارشدن سیستم جلوگیری میگردد
 بهراحتی مسئله چترینگ در،روش سوییچینگ و سه کنترلکننده ساده
 تالش کنترلی زیاد و محدودیت در اعمال اغتشاش،کنترل مد لغزشی
.متغیر حل گردید
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