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Abstract:
In this paper, an adaptive fuzzy sliding mode control based on observer is presented
to control the position of the two-axis gimbal system in the presence of the dynamics
of DC motors. At first, a super twisting sliding mode observer is designed to access
the position and speed information of joints of the gimbal system. Then, due to the
presence of structured and unstructured uncertainties in the dynamical equations of
the gimbal system and its actuators, a sliding mode control for position control is
used. Due to the presence of the sign function in the control input, the occurrence of
undesirable chattering phenomenon in the control input is inevitable. Therefore, in
the following, an adaptive fuzzy approximator is designed, which eliminates the
chattering phenomenon in the control input and reduces its amplitude. The
mathematical proof shows that the closed loop system with the proposed control and
in the presence of the existing uncertainties has a global asymptotic stability. In order
to investigate the proposed control performance, three-stage simulations were
implemented on a two-axis gimbal system. The results of the simulations show the
desired performance of the observer and the proposed control.
Keywords: Gimbal System, Uncertainty, Sliding Mode Control, Adaptive Fuzzy
Approximator, Adaptive Fuzzy Sliding Mode Control, Super Twisting Sliding Mode
Observer.
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چکیده:

در این مقاله ،کنترلکنندۀ مد لغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگری ،برای کنترل موقعیت سیستم گیمبال دو محوری در

حضور دینامیک موتورهای  DCارائه میشود .برای اینکار در ابتدا برای دسترسی به اطالعات موقعیت و سرعت مفاصل سیستم گیمبال،
رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعادهای طراحی میشود .سپس به دلیل حضور عدمقطعیتهای ساختاری و غیرساختاری موجود در
معادالت دینامیکی سیستم گیمبال و محرکههای آن ،از روش کنترل مد لغزشی برای کنترل موقعیت استفاده شده است .به دلیل حضور
تابع عالمت در ورودی کنترل ،بروز پدیدۀ نامطلوب لرزش در ورودی کنترل سیستم گیمبال امری اجتنابناپذیر است؛ بنابراین در ادامه
تقریبگر فازی تطبیقی ارائه میشود که بتواند کران عدمقطعیتهای موجود را تقریب بزند و باعث حذف پدیدۀ لرزش در ورودی کنترل
و کاهش دامنۀ آن شود .اثبات ریاضی نشان میدهد سیستم حلقۀ بسته با کنترل پیشنهادی و در حضور عدمقطعیتهای موجود ،دارای
پایداری مجانبی سراسری است .در ادامه برای بررسی عملکرد کنترل پیشنهادی ،شبیهسازیهایی در سه مرحله روی سیستم گیمبال دو
محوری پیادهسازی شده است .نتایج شبیهسازیها ،عملکرد مطلوب رویتگر و کنترلکننده را نشان میدهند.

واژههای کلیدی:

سیستم گیمبال ،عدمقطعیت ،کنترل مدلغزشی ،تقریبگر فازی تطبیقی ،کنترل مدلغزشی فازی تطبیقی،

رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده

 -1مقدمه

1

امروزه سیستمهای گیمبال کاربردهاای فراوانای در زمیناۀ
فیلمبارداری حرفاهای ،نقشاهبارداری جغرافیاایی ،در صانایع
 1تاریخ ارسال مقاله 1396/08/20 :
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دفاعی در زمینههایی نظیر عکسابرداری نظاامی ،سیساتمهاای
کنترل مااهواره ،سیساتم هاای کنتارل و نااوبری هواپیماهاای
جنگنده و انواع موشکهای زمین به هاوا و هاوا باه زماین و
غیره دارند .درواقع تا کنون از گیمبال باهعناوان جهاتدهنادۀ
دقیق ،بدون لرزش و پایدار ،در فیلمبارداری و تواویربرداری
هوایی استفاده شده و حاصال آن منتهای باه ثبات فایلمهاا و
تواویری با کیفیت و عاری از هر گوناه لارزش باا جهات و
زاویااهای درساات و دقیااق شااده اساات 1و .]2همچنااین در
سکوهای پرتاب موشک ،سیستم ماهواره ،هواپیماهای تجااری
و جنگنده ،گیمبالها موجب چرخش مناسب و قرارگرفتن در
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زاویهای میشود که هدفگیری دقیق موشک ،ارتباط مناساب
ماهواره و ناوبری دقیق انواع هواپیماها را میسر میکند.
با توجه به اینکاه سیساتم گیمباال را در شارایو جاوی
مختلفی بهکار میگیرند ،وجود اغتشاش ،نویز ،اصطکاکهای

• در طراحی روشهاای پیشانهادی ،از قاوانین تطبیقای
متعددی در ورودی کنترل استفاده شده است؛ بناابراین ایان
امر باعث افزایش حجم محاسبات ورودی کنترل میشاود و
هزینههای پیادهسازی عملی آن را افزایش میدهد.

دینااامیکی ،اسااتاتیکی و عاادمقطعیااتهااای ساااختاری و

کنترل مدلغزشی ،یکی از کنترلکننده های مقاومی اسات

غیرساختاری موجب بروز مشکالت فراوانی در کنتارل ایان

که در برابار عادمقطعیاتهاای سااختاری و غیرسااختاری،

سیستم میشود .از طرف دیگر ،زمانی که قرار باشد گیمباال

عملکرد مطلوبی را به نمایش گذاشته است .مزایاای اصالی

با وجود عدمقطعیتهای موجود ،مسیر خاصی را با موقعیت

کنترل مدلغزشی به عدمحساسیت آن به اغتشااش خاارجی،

و زوایای متفاوتی بپیماید ،بروز خطا و جلاوگیرینکاردن از

مقاومبودن در برابر عدمقطعیتهای سیستم ،تضمین پایداری

خطای ردگیری موجب خارجشدن سیستم گیمبال از ناحیاۀ

سیستم ،پاسخ دینامیکی ساریع و پیاادهساازی ساادۀ آن بار

کاری میشود.

میگردد  .]7از آنجا که در ورودی کنترل مدلغزشی از تاابع

به دالیل فوق تا کنون پژوهشگران روشهای مختلفی را
برای کنترل موقعیت سیستم گیمبال ارائه کردهاناد .از جملاۀ

ناپیوسته استفاده میشاود ،باروز لارزش در ورودی کنترلای
امری اجتنابناپذیر است.

این روش های کنترلای ،کنتارل موقعیات باه روش ،]3 PI

تاکنون پژوهشگران برای کاهش پدیدۀ نامطلوب لرزش

کنتاارل  PIDفااازی  ،]4کنتاارل تطبیقاای  ]6,5و کنتاارل

در ورودی کنتاارل مدلغزشاای راهکارهااای زیااادی را ارائااه

مدلغزشی  ]8,7هستند .کنترلکنندههای  PIیاا  ،PIDمبتنای

کرده اند  .]7اگرچه راهکارهای پیشانهادی تاا حاد زیاادی

باار ماادل نیسااتند و دارای اصااول طراحاای و تنظاایم نساابتا

لرزش در ورودی کنترل را کاهش داده اناد ،مشاکالت ایان

سااادهایانااد؛ امااا عملکاارد ایاان کنتاارلکنناادههااا در براباار

روشها به قرار زیرند:

دینامیکهای غیرخطی شدید سیستمهای غیرخطی تضاعی

• در این روشهاا یاک الیاۀ مارزی در اطاراف ساط

شده و در حالت ردگیری موقعیات گیمباال ،ممکان اسات

لغزش صفر به وجود میآورند .الیۀ مرزی ایجادشده باعاث

باعث ناپایداری سیستم حلقه بساته شاوند .اگرچاه ترکیاب

نرمشدن ورودی کنترل می شود و پدیدۀ نامطلوب لرزش در

منطق فازی و کنترل  ،PIDمشکالت کنترلکننده  PIDرا تاا

ورودی کنترل را کاهش میدهد .اگر بخواهیم ورودی کنترل

حدود زیاادی در کنتارل نقطاۀ تنظایم مرتفاع کارده اسات،

یک سیگنال کامال نرم باقی بماند ،باید عرض این الیۀ مرزی

مشکالت این روش کنترلی در حالت ردگیری و در حضاور

را افزایش دهیم .در این صورت بروز خطای حالت ماندگار

دینامیکهای باه شادت غیرخطای سیساتم گیمباال کماکاان

در ردگیری موقعیت سیستم غیرخطی نظیر سیساتم گیمباال

پابرجا مانده است.

امری اجتنابناپذیر خواهد بود.

تا کنون پژوهشگران از روشهای کنترل تطبیقی یا فازی

• ایجاد الیۀ مرزی باعث تضعیت پایداری سیستم حلقه

تطبیقی ،برای کنترل موقعیات سیساتمهاای غیرخطای نظیار

بسته میشود و اگر بخواهیم شرایو پایداری سیساتم حلقاه

بازوهای رباتیک و سیستم گیمبال استفاده کاردهاناد .]10,9

بسته را مجددا بررسی کنیم ،تحلیل ریاضی آن بسیار پیچیده

تحلیل ریاضی و نتایج شبیهسازیها عملکارد مطلاوب ایان

خواهد شد.

روشهای کنترلی را نشان میدهند؛ اما مشکالت روشهاای
پیشنهادی به قرار زیرند:

عالوه بر مطالب فوق ،حتی اگر راهکاری پیشنهاد شاود
که از بروز لرزش در ورودی کنترل مدلغزشی جلوگیری کند

• روشهای ارائهشده تنهاا در برابار عادمقطعیاتهاای

و دارای اثبات پایداری سیستم حلقه بسته محکمی نیز باشد،

ساختاری مقاوماناد و در صاورت باروز هرگوناه اغتشااش

آنگاه در مرحلۀ پیادهسازی آن نیاز به استفاده از سنسورهایی

خارجی یا دینامیک مدلنشدهای ،پایداری سیستم حلقه بسته

برای دسترسای باه اطالعاات موقعیات و سارعت مفاصال

را تضمین نمیکنند.
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سیستم گیمبال خواهیم داشت .در این صورت با موارد زیار
روبهرو میشویم:
• تهیۀ تجهیزاتای کاه بتواناد موقعیات دقیاق مفاصال
سیستم گیمبال را فراهم کند ،امری سااده و دساترسپاذیر
است؛ اما در حال حاضر دسترسای باه اطالعاات سارعت
مفاصل سیستم گیمبال با مشکالتی نظیر نویز مواجه است.
• تاکنون پژوهشگران حوزۀ رباتیک ،برای دسترسای باه
سرعت مفاصل ،از اطالعاات موقعیات مفاصال مشاتقگیری
می کند .اگرچه راهکار ارئهشده مشکالت مربوط به ناویز را
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 -2معادالت دینامیکی سیستم گیمبال
سیسااتم گیمبااال دو محااوری در دو موقعیاات زاویااهای
پیچش و فاراز  ،درواقاع دارای دو درجاه آزادی اسات .در
شااکل  ،1سیسااتم گیمبااالی نمااایش داده شااده اساات کااه
گشااتاورهای ورودی آن بااهترتیااب در راسااتای محورهااای
ارتفاع و سمت اعماال شادهاناد .معادلاۀ دیناامیکی سیساتم
گیمبال در فضای مفولی و با استفاده از روش الگراناژ ،باه
شکل ماتریسی زیر به دست میآید :]11

مرتفع کارده اسات ،اگار موقعیات مفاصال دارای تغییارات
ناگهانی و ناپیوسته باشند ،آنگاه عمل مشتقگیری از اطالعات

()1

موقعیت نیز با مشکل مواجه میشود.
با توجه به مطالب فوق ،در این مقاله کنترل مدلغزشای
فازی تطبیقی مبتنی بار رویتگاری ،بارای کنتارل موقعیات
سیستم گیمبال ارائه می شود .در طراحی کنتارل پیشانهادی
تالش می شود تا مزایای کنترل مدلغزشی ،حفظ و معایاب
آن یعنی پدید ۀ لرزش در ورودی کنترل حذف شود .روش
طراحی کنترل پیشنهادی به صورتی است که سیستم حلقاه

̇𝑞 𝑑𝐹 𝑀(𝑞)𝑞̈ + V(𝑞, 𝑞̇ )𝑞̇ + 𝐺(𝑞) +
𝜏 = 𝑑𝜏+

معادالت فوق ،تنها بخش مکانیکی سیستم گیمباال در
نظر گرفتاه شاده اسات و ورودی آن در فضاای گشاتاور
است .اگر برای تحریک مفاصل این سیستم ،از موتور DC

مغناطیس دائام اساتفاده شاود ،آنگااه معاادالت دیناامیکی
سیستم گیمبال در فضای ولتاژ و به صورت زیر خواهد بود
:]12

بسته را در حضور تمامی عدمقطعیت هاای موجاود ،دارای
پایااداری مجااانبی سراسااری مای کنااد .در ساااختار کنتاارل
پیشنهادی ،به دلیل استفاده از رویتگر مدلغزشی باا پایچش
فوق العاده ،نیاز به سنسوره ایی نیست که اطالعات موقعیت

()2

̇𝑞𝐵 𝐷(𝑞)𝑞̈ + 𝐶(𝑞, 𝑞̇ )𝑞̇ + 𝐺(𝑞) +
𝑉𝛤 = 𝑑𝜏 +𝐹𝑑 𝑞̇ +

()3

𝑉𝛤 = 𝑢

در معااادالت فااوق

و سرعت مفاصل سیستم گیمبال را فراهم کنند؛ باه هماین
دلیل مشکالت مربوط به نویز موجود در اطالعات سرعت
مفاصل نیز مرتفاع مای شاود .در اداماه ساازماندهی مقالاه
به صورتی است که در بخش  ، 2معادالت دینامیکی بخاش
مکانیکی و موتورهاای  DCسیساتم گیمباال آماده اسات.

2×2

 D(q) ∈ Rماااتریس اینرساای

شامل دینامیکهاای بخاش مکاانیکی و دینامیاک موتورهاا،
2×2

 C(q, q̇ ) ∈ Rماااتریس کوریااولیس،

بااردار نیااروی گاارانش،

2×2

2×1

G(q) ∈ R

 B ∈ Rماااتریس اصااطکاک

دینامیکی بخش موتورهاا Fd ∈ R2×2 ،مااتریس اصاطکاک
2×1

 τd ∈ Rبااردار اغتشاااش

بخش  3مقاله باه طراحای رویتگار مدلغزشای باا پایچش

دینااامیکی بخااش مکااانیکی،

فوق العااده بارای سیساتم گیمباال اختواار دارد .روش

گشتاور مفاصل است .درضامن نقاش اصاطکاک اساتاتیکی

طراحی کنترل موقعیت مدلغزشی در بخش  4و چگاونگی

بخش مکانیکی سیستم ،دینامیک مدل نشاده و اغتشااش 𝒅𝝉

طراحی تقریبگار فاازی تطبیقای بارای تقریاب زدن کاران
عدم قطعیت ها در بخش  1-4بیاان شاده اسات .در اداماه،
مزایای کنترل مبتنی بر رویتگر در بخش  5تشری میشاود
و عملکرد رویتگر و کنترلکننده ،در  3مرحلۀ شابیهساازی
بخش  6ارزیابی می شود .سرانجام بخش  7به نتیجه گیاری
مقاله اختوار داده شده است.

در نظر گرفته میشاود.

2×1

 V ∈ Rباردار ولتااژ ورودی و

 Γ ∈ R2×2ماتریس قطری شامل بخاش راهاناداز موتورهاا
هسااتند.

2×1

 q ∈ Rبااردار موقعیاات مفاصاال،

2×1

q̇ ∈ R

بردار سارعت مفاصال و  q̈ ∈ R2×1باردار شاتاب مفاصال
سیستم گیمبالاند.
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در رابطه فوق ̂ x̂1 = qو ̇̂ x̂2 = x̂̇ 1 = qبردار تخمین
مقااادیر حاااالت سیسااتم گیمبااال ê1 = [ê11 ê12 ]T ،و
 ê2 = [ê21 ê22 ]Tبه ترتیاب بردارهاای خطاای تخماین
موقعیت و سرعت مفاصل گیمباالاناد کاه باهصاورت زیار
تعری

شکل ( :)1سیستم گیمبال با تحریک موتورهای DC

مغناطیس دائم

 -3طراح ی رویتگ ر مدلغزش ی ب ا پ یچش
فوقالعاده برای سیستم گیمبال
برای طراحی رویتگر ،ابتدا معاادالت دیناامیکی سیساتم
گیمبال به حوزۀ فضای حالات باهصاورت زیار انتقاال داده
میشود :]13
()4

𝑥̇1 = 𝑥2
)𝑢 𝑥̇ 2 = 𝑓(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑢) + 𝜉(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 ,
)𝑢 𝑢 = 𝑈(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 ,
𝑦 = 𝑥1

که ) f(t, x1 , x2 , uو ) ξ(t, x1 , x2 , uبه ترتیاب مطاابق
میشوند:

معادالت ( )5و ( )6تعری
()5

× ) f(t, x1 , x2 , u) = -D-1 (x1
)(C(x1 , x2 )x2 + G(x1 ) + Bx2 -u

()6

× ) 𝜉(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑢) = −𝐷 −1 (𝑥1
) 𝑑𝜏 (𝐹𝑑 𝑥2 +
در معادالت فاوق f(t, x1 , x2 , u) ،x2 = q̇ ، x1 = q

بردار دینامیاک شاناختهشاده یاا معلاوم و )ξ(t, x1 , x2 , u

بردار دینامیک نامعلوم یا مدلنشدهاند.
نکته  :1اگرچه ) ξ(t, x1 , x2 , uبردار دینامیک ناامعلوم
یا مدلنشده است ،برای طراحی رویتگر فرض بار آن اسات
که کران باال و پایین مؤلفههای آن معلوم و مشخص است.
در ادامااه ،رویتگاار مدلغزشاای بااا پاایچش فااوقالعاااده
بهصورت رابطۀ ( )7تعری
()7

میشود :]13

𝑇] 𝑥̂̇ 1 = [𝑥̂̇ 11 𝑥̂̇ 12
) 𝑥̂̇ 11 = 𝑥̂21 + 𝛥1 |𝑒̂11 |1⁄2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂11
) 𝑥̂̇ 12 = 𝑥̂22 + 𝛥2 |𝑒̂12 |1⁄2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂12
) 𝑥̂̇ 2 = 𝑓̂(𝑡, 𝑥̂1 , 𝑥̂2 , 𝑢) + 𝛼𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂1

میشوند:

()8

̂𝑞 𝑒̂1 = 𝑥1 − 𝑥̂1 = 𝑞 −

()9

̇̂𝑞 𝑒̂2 = 𝑥2 − 𝑥̂2 = 𝑞̇ −

در معادلۀ ( ،)7بردار دینامیک ) f̂(t, x̂1 , x̂ 2 , uبرابر است
با:
× ) ̂ −1 (𝑥̂1
𝐷𝑓̂ (𝑡, 𝑥̂1 , 𝑥̂2 , 𝑢) = −
)𝑢 (𝐶̂ (𝑥̂1 , 𝑥̂2 )𝑥̂2 + 𝐺̂ (𝑥̂1 ) + 𝐵̂ 𝑥̂2 −

()10

نکته  :2از مقایسۀ معادالت ( )5و ( )10نتیجه مایشاود

که بردار دینامیکهاای ) f(t, x1 , x2 , uو ) f̂(t, x̂1 , x̂ 2 , uاز
لحاظ ساختار یکساناند؛ اما مطابق معادالت ( )12و ( )13به
علت وجود بردار خطای تخمین ،اختالفی بین این بردارهای
دینامیکی وجود خواهد داشت.
با توجه به نکتۀ فوق و با در نظر گرفتن بردار دینامیاک

نامعلوم ،بردار خطای  ef = [ef1 ef2 ]Tباه صاورت زیار
میشود:

تعری
()11

)𝑢 𝑒𝑓 = 𝑓(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑢) + 𝜉(𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 ,
)𝑢 −𝑓̂(𝑡, 𝑥̂1 , 𝑥̂2 ,

از طرف دیگار ،مقاادیر باردار 𝛥 و مااتریس قطاری 𝛼

بهصورت زیر تعری

میشوند:

()12

0
]
∆2

∆1
0

()13

0
]
𝛼2

𝛼1
0

[ =∆
[=𝛼

درخور ذکر است در انتخااب مقاادیر معاادالت ( )12و
( ،)13شروط زیر باید لحاظ شوند:
 .1کران باالی دینامیک نامعلوم باید مشخص باشاد .باه
عبارت دیگر ،باید مقاادیر مببات و معلاوم  P1و  𝑃2وجاود

داشته باشند که بهترتیب بزرگتر از اندازۀ قدر مطلاق  ef1و
 ef2هستند.
()14

|𝑒𝑓𝑖 | < 𝑃𝑖 ; 𝑖 = 1,2
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که

5

 .2باید اندازه مقادیر  α1 > P1و  α2 > P2باشند.

بیان شده است ،مطابق روابو ماذکور ،در معاادالت ( )19و

 .3انتخاب مقادیر  Δ1و  Δ2باید به گونهای انجاام شاود

( )20باید 𝑖𝑃 به اندازۀ کافی بزرگ انتخاب شود:

) (α1 +P1 )(1+ρ1

)

) (α2 +P2 )(1+ρ2

)

) (1-P1
) (1-ρ2

2
1 -P1

2

√( > Δ1
α
√( > Δ2

α2 -P2

()19

باشند.
{

 ρ1 .4و  ρ2مقادیری ثابات باین صافر و یاک انتخااب
میشوند.
در ضمن معادلۀ ( )7را میتوان کاامال باه فارم بارداری
بهصورت زیر بیان کرد:
()15

) 𝑥̂̇ 1 = 𝑥̂2 + 𝛥|𝑒̂1 |1⁄2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂1
) 𝑥̂̇ 2 = 𝑓̂(𝑡, 𝑥̂1 , 𝑥̂2 , 𝑢) + 𝛼𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂1

که در رابطۀ فوق 𝛥 ،بهصورت زیر است:

()20

‖ ‖𝑒̂2 ‖ ≤ ‖𝑒̂2,0 ‖ + ‖𝑥2 ‖ ≤ 2𝑠𝑢𝑝‖𝑥2

که در رابطۀ فوق  t 0زمان اولیه است.

 -4طراحی کنترلکنندۀ موقعیت مدلغزشی
برای سیستم گیمبال
همان طور که در بخش دوم بیان شد معادالت دیناامیکی
سیستم گیمبال در حضور دینامیکهای موتور مطابق معادلاۀ

𝛥 ∈ 𝑅2×2

()16

‖) ‖𝑒̂2 ‖ ≤ ‖𝑒̂2,0 ‖ = ‖𝑥2 (𝑡0

در صورتی کاه مقاادیر رویتگار مدلغزشای باا پایچش
فوقالعاده معادله ( )15براساس  4شرط فوق انتخاب شاوند،
آنگاه بردارهای تخمینی  x̂1و  x̂2در زمانی محدود به سمت
بردارهای حالت  x1و  x2همگرا میشوند .در ایان صاورت
معادلۀ بردارهای خطای تخماین از تفاضال معاادالت ( )4و
( )15بهصورت زیر به دست می آیند که با گذشت زمان این

( )2است .در این بخش از مقاله ،کنترلکنندۀ مدلغزشی برای
ردگیااری موقعیاات سیسااتم گیمبااال طراحاای مایشااود کااه
اطالعات موقعیت و سرعت مفاصل را به جای سنساورها از
مقادیر تخمینی رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق العادۀ معادلۀ
( )15دریافت می کند .برای اینکاار باردار خطاای ردگیاری
موقعیت زیر معرفی میشود:
()21

𝑑𝑞 𝑒 = 𝑞̂ −

در معادلۀ فوق 𝑞̂ ،بردار تخمین موقعیات مفاصال و 𝑑𝑞

بردارها به سمت صفر همگرا میشوند :]13

بردار موقعیت مطلوبی است که می خواهیم توساو مفاصال

) 𝑒̂1̇ = 𝑒̂2 − 𝛥|𝑒̂1 |1⁄2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂1
) 𝑒̂̇2 = 𝑒𝑓 − 𝛼𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒̂1

پیموده شود .درواقع بردار موقعیت و سرعت مفاصل سیستم

در رابطۀ ( 𝑒𝑓 ،)17اشاره به شرط شماره  1دارد .درواقع

گیمبال توسو رویتگر مدلغزشی تخمین زده و این اطالعات

()17

برای اثبات همگرایی معاادالت فضاای حالات تخمینای باه
سمت معادالت فضای حالت واقعی ،ضروری است که ابتدا
̇ ê1و ̇ ê2به سمت صفر همگرا شوند .مسئلۀ دیگری کاه در

تکنیک مد لغزشی با پیچش فاوقالعااده وجاود دارد ،مادت
زمان همگرایی خطای تخمین به سمت صفر است .مجماوع
زمان همگرایی با معادله ( )18به دست میآید :]13
()18

| ̇
𝑖|𝑒̂1
𝑗
) 𝑖𝑃 (𝛼𝑖 −

∑≤𝑇

در معادلااه ( 𝑇،)18محاادود اساات و معااادالت فضااای
حالت تخمینی در زمانی محدود به سمت معاادالت فضاای
حالت واقعی همگرا میشوند و در روابو ماذکور i = 1,2

است .با توجه به اینکه اثبات براساس نامساوی رابطاه ()14

به کنترل کنندۀ موقعیت مدلغزشی ارساال مایشاود .در ایان
صورت بارای دسترسای باه اطالعاات موقعیات و سارعت
مفاصل سیستم گیمباال ،نیاازی باه اساتفاده از سنساورهای
سرعت و شتاب نیست که هزینههاای اقتواادی را افازایش
میدهند.
در ادامه بردار خطای سرعت و شتاب مفاصل بهصورت
زیرند:
()22

𝑑 ̇𝑞 𝑒̇ = 𝑞̂̇ −

()23

𝑑 ̈𝑞 𝑒̈ = 𝑞̂̈ −

که ̇̂𝑞 𝑞̇ 𝑑 ،𝑞̂̈ ،و 𝑑 ̈𝑞 باهترتیاب مشاتق اول و دوم باردار
تخمینی موقعیت مفاصل ،سرعت و شتاب مطلاوب مفاصال

کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده

6

سیستم گیمبال هستند .حال بردار سط لغزش بهصورت زیر
بیان میشود:
𝑒𝜆 𝑠 = 𝑒̇ +

()24

در معادلاۀ فااوق λ = diag[λ1 , λ2 ] ،مااتریس قطااری

)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝐾 = 𝑠𝑢

()30

معادالت ( )25و ( )26در ( )27جایگذاری میشود:
()31

)𝑠 ̂ (𝑞̂)(𝑞̂̈ − 𝑠̇ ) + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )(𝑞̂̇ −
𝐷=𝑢
)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝐾 +𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐴𝑠 −

است با مؤلفههای ثابت و مببت .افزایش و کاهش مؤلفههای

در ادامه برای اثباات پایاداری سیساتم حلقاه بساته در

 λ1و  𝜆2سرعت پایاداری مجاانبی باردار ساط لغازش را

حضاااور کنتااارل مدلغزشااای ،معادلاااۀ ( )31در ( )2و ()3

کاهش یا افزایش میدهد .در ادامه بردار سرعت مرجع 𝑟 ̇𝑞 و

جایگذاری و بهصورت زیر مرتب میشود:

بردار شتاب مرجع 𝑟 ̈𝑞 بهصورت زیر تعری

میشوند:

()25

𝑒𝜆 𝑞̇ 𝑟 = 𝑞̂̇ − 𝑠 = 𝑞̇ 𝑑 −

()26

̇𝑒𝜆 𝑞̈ 𝑟 = 𝑞̂̈ − 𝑠̇ = 𝑞̈ 𝑑 −

قضیه :سیستم حلقه بسته با ورودی کنترل زیر ،در
حضور عدمقطعیتهای ساختاری و غیرساختاری موجود در
معادالت دینامیکی سیستم گیمبال و محرکههای  DCآن
دارای پایداری مجانبی سراسری است.
()27

̇𝑞) ̇𝑞 ̂ (𝑞̂)𝑞̂̈ − 𝐷(𝑞)𝑞̈ + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑞̂̇ − 𝐶(𝑞,
𝐷
𝑑𝜏 +𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐺(𝑞) − 𝐵𝑞̇ − 𝐹𝑠 𝑞̇ −
̂ (𝑞̂)𝑠̇ − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 − 𝑘𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) = 0
𝐷−

)̂𝑞( ̂𝐺 ̂ (𝑞̂)𝑞̈ 𝑟 + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑞̇ 𝑟 +
𝐷=𝑢
)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝑘 −𝐴𝑠 −

کااه )̂𝑞( ̂
𝐷 تخمیناای از ماااتریس اینرساای𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ ) ،

تخمیناای از ماااتریس کوریااولیس 𝐺̂ (𝑞̂) ،تخمیناای از بااردار

()32
برای ساده ساازی معاادالت ،از = ̈𝑞)𝑞(𝐷 ̂ (𝑞̂)𝑞̂̈ −
𝐷

𝐷∆ ∆𝐶 = 𝐶̂ (𝑞̂ , 𝑞̂̇ )𝑞̂̇ − 𝐶(𝑞, 𝑞̇ )𝑞̇ ،و ̂(𝑞̂ ) −
𝐺 = 𝐺∆
)𝑞(𝐺 استفاده و تمامی عدمقطعیتهای موجود باهصاورت
زیر با 𝐹∆ نمایش داده میشود:
𝑑𝜏 ∆𝐹 = ∆𝐷 + ∆𝐶 + ∆𝐺 − 𝐵𝑞̇ − 𝐹𝑠 𝑞̇ −
()33
از معادالت ( )32و ( )33نتیجه میشود:
)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝑘 ̂ (𝑞̂)𝑠̇ = ∆𝐹 − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 −
𝐷

نیاااااروی گااااارانش A ∈ R2×2 ،و  K ∈ R2×2نیاااااز
ماتریسهایی قطری با مؤلفههای ثابت و مببتاند.

اثبات:

()34
برای اثبات پایداری سیستم حلقاه بساته ،تاابع منتخاب

برای اثبات پایداری سیساتم حلقاه بساته ،کنتارلکننادۀ
( )27به دو بخش تقسیم میشود .بخش نخست ،کنتارل 𝑠𝑢

است که وظیفۀ سوئیچکردن را بر عهده دارد .ایان بخاش از
کنترلکننده به گونهای طراحی میشود تا سط لغزش را باه
سمت صفر همگرا کند .بخش دوم کنترلکننده 𝑢̂ ،است کاه
به کنترل معادل نیز مشهور است .این بخش از کنترلکننده را

لیاپانوف زیر پیشنهاد میشود:
()35

و متقارن است ،برای  V > 0 ، s ≠ 0میشود.
از تابع منتخب لیاپانوف ،نسبت به زمان مشتق میگیریم:
𝑇 1
1
1
𝐷 𝑇 𝑠 ̂ (𝑞̂)𝑠 +
𝐷 𝑇 𝑠 ̂̇ (𝑞̂)𝑠 +
̇𝑠)̂𝑞( ̂
𝐷 ̇𝑠
2
2
2
1
𝐷 𝑇 𝑠 ̂ (𝑞̂)𝑠̇ +
𝑠)̂𝑞( ̇̂
𝐷 𝑇𝑠 =
2

نگه دارد؛ بنابراین کنترلکنندۀ ( )27بهصورت زیر بخشبندی

()28

𝑠𝑢 𝑢 = 𝑢̂ −

()29

𝑠𝐴 ̂ (𝑞̂)𝑞̈ 𝑟 + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑞̇ 𝑟 + 𝐺̂ (𝑞̂) −
𝐷 = ̂𝑢

2

با توجه به اینکه )𝑞( ̂
𝐷 همواره یک ماتریس مببت معین

طوری طراحی می کنند که سط لغازش را در مقادار صافر
میشود:

1

̂ (q̂)s
V = sTD

= ̇𝑉

()36
با سادهسازی معادلۀ ( )36و با جایگاذاری معادلاۀ ()34
داریم:
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))𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑉̇ = 𝑠 𝑇 (∆𝐹 − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 −
1
𝑠)̂𝑞( ̇̂
𝐷 𝑇𝑠 +
2
= −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 + 𝑠 𝑇 (∆𝐹 − 𝑘𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠)) +
̇ 1
𝑠 )) ̇̂𝑞 ̂ (𝑞̂) − 𝐶̂ (𝑞̂,
𝐷 ( 𝑇𝑠
2

()37
با توجاه باه اینکاه ̂̇ (𝑞̂) − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ ) = 0
𝐷  2اسات،
1

معادلۀ فوق بهصورت زیر ساده میشود:
))𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝑘 𝑉̇ = −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 + 𝑠 𝑇 (∆𝐹 −
2

])𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑖𝑘 = −𝑠 𝐴𝑠 + ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑖 −
𝑇

𝑖=1

()38
برای | 𝑖𝐹∆| > 𝑖𝑘 همیشه
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 -5طراحی تقریبگ ر ف ازی تطبیق ی ،ب رای
تقریب کردن کران عدمقطعیت های موجود و
جلوگیری از بروز ل رز

در ورودی کنت رل

مدلغزشی
در این بخش از مقالاه ،بارای کااهش یاا از باین باردن
لرزش در ورودی کنترل ،از تقریبگر فاازی تطبیقای اساتفاده
میشود .با توجه به اینکه ورودی کنترل سیستم گیمبال یاک
بردار  2 × 1است ،دو تقریبگر فازی تطبیقی یک ورودی –
یک خروجی به گونهای طراحی میشود که قادر باشند کران
عدمقطعیتهای موجود را تقریب بزنند.
در طراحی این تقریبگرهای فازی ،از فازیسااز منفارد،

𝑠𝑖 [∆𝐹𝑖 − 𝑘𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠)] ≤ 0

موتور استنتاج ضرب ممدانی و غیرفازیساز میانگین مراکاز

میشود و به همین دلیل  𝑉̇ < 0میشود؛ بنابراین با شاروط

استفاده میشود .با توجه باه ویژگایهاای بیاانشاده نتیجاه

بیانشده ،این کنترل کننده سیستم حلقه بسته را دارای پایادار

میشود خروجی تقریبگرهای فازی تطبیقی باهصاورت زیار

مجانبی سراسری میکند.

خواهند بود :]15,14

در معادله ( )31به دلیل حضور تابع ناپیوستۀ )𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠،
بروز لرزش در ورودی کنترل امری اجتناابناپاذیر خواهاد
بود .بروز پدیدۀ نامطلوب لرزش در ورودی کنتارل ،تبعاات
زیر را به دنبال خواهد داشت:
 .1بروز لرزش در ورودی کنترل ،تحریک دینامیکهاای
غیرخطی سیستم را به دنبال دارد و این امار احتماال وقاوع
پدیدۀ تشدید را افزایش میدهد.
 .2بروز لرزش در ولتاژ ورودی موتورهاای الکتریکای،
طول عمر آنها را کاهش میدهد.
بنابراین مشکالت فوق باعث میشوند حتی اگار اثباات
شود که سیستم حلقه بسته در حضور کنترل پیشنهادی دارای
پایداری مجانبی است ،مسئلۀ پیادهسازی این کنترلکنناده باا
مشکل مواجه میشود .باه هماین دلیال در ایان مرحلاه ،باا
استفاده از منطق فازی ،شیوۀ طراحی کنترل پیشانهادی را باه

, 𝑖 = 1,2

را در حضور کنترل پیشنهادی ادامه میدهیم.

=

𝑖

𝑀∑
) 𝑖𝑠( 𝑚𝐴𝜇 𝑚=1

= 𝑖𝜂

𝑖

()39
کااه 𝑚 تعااداد قااوانین فااازی 𝜃𝜂𝑇𝑖 ،بااردار مراکااز توابااع
عضااویت(𝑠𝑖 ) ،
𝑚𝐴𝜇 درجااه عضااویت و ) 𝑗𝑠( 𝑖𝜂𝛹 ارتفاااع
𝑖

مراکز توابع عضویت این تقریبگرهای فازیاند .برای نمایش
سااادهتاار معادلاااۀ ( 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑗 ) ، 𝜃𝜂𝑇𝑖 ، 𝜂𝑖 ،)32و ) 𝑖𝑠(
𝑚𝐴𝜇
𝑖

بهصورت زیر بیان میشود:
()40

𝑇] 𝑖𝑀𝜂𝜃 𝜃𝜂𝑇𝑖 = [𝜃𝜂1𝑖 , … ,

()41

𝑇] 𝑖𝑀𝜂𝛹 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) = [𝛹𝜂1𝑖 , … ,

()42

) 𝑖𝑠(
𝑚𝐴𝜇
𝑖
𝑀
) 𝑖𝑠( 𝑚𝐴𝜇 ∑𝑚=1
𝑖

گونهای تغییر می دهیم که از بروز پدیاده لارزش در ورودی
کنترل اجتناب شود .آنگاه اثبات پایداری سیستم حلقه بساته

) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝜂𝜃

𝑚
𝑀∑
) 𝑖𝑠( 𝑚𝐴𝜇 𝑖𝜂𝜃 𝑚=1

()43

= ) 𝑖𝑠( 𝑖𝑚𝜂𝛹

𝑖𝜂 ⇨ ) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝜂𝜃 = 𝑖𝜂
𝑚
𝑀∑
) 𝑖𝑠(
𝑚𝐴𝜇 𝑖𝜂𝜃 𝑚=1
𝑖
=
𝑀
) 𝑖𝑠( 𝑚𝐴𝜇 ∑𝑚=1
𝑖

در طراحی این سیستم هاای فاازی ،از تواباع عضاویت
گوسی استفاده میشود تا ورودی کنترل را مشتقپذیر کند:

کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده

8

𝑠𝑖 − 𝛼𝑖𝑚 2
((𝑠𝑖 ) = 𝑒𝑥𝑝[−
𝑚𝐴𝜇
] )
𝑖
𝑚𝑖𝜎

()44

که 𝑚𝑖𝛼 و 𝑚𝑖𝜎 بهترتیب بیاانکننادۀ مراکاز و گساتردگی
𝑚𝐴 هستند .در طراحای تقریبگرهاای فاازی
توابع عضویت 𝑖
تطبیقی از قواعد فازی به شکل زیر استفاده میشود:
𝑚
𝑚𝐴 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑓𝐼
𝑖𝐵 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝑖 , 𝑡ℎ

()45

𝑚𝐴 و 𝑚𝑖𝐵 به ترتیب توابع عضویت بخش فارض و
که 𝑖
نتیجه این قواعد فازیاناد .درخاور ذکار اسات در طراحای
تقریبگرها ،متغیرهای زبانی و توابع عضاویت متغیار ورودی
𝑖𝑠 و متغیر خروجی 𝑖𝜂 به صورت یکسان و مطاابق جادول

مطابق شکل ( ،)3توابع عضویت مرباوط باه متغیرهاای
زبانی 𝑁 و  Pبهصورت زیر انتخاب شدهاند:
1
= ) 𝑖𝑠(
𝑚𝐴𝜇
𝑖
𝑚𝛼 𝑠 −
1 + [𝑒𝑥𝑝( 𝑖 𝑚 𝑖 )]2
𝑖𝜎

()47

اگر فرض شود که 𝛽 کران باالی تمامی عدمقطعیتهای
ساااختاری و غیرساااختاری موجااود در معااادالت دینااامیکی
سیستم گیمبال و محرکههای آن است ،بنابراین ما باه دنباال
تقریاابزدن ایاان کااران عاادمقطعیااتهااا هسااتیم .در ادامااه
تقریبگرهای فازی تطبیقی به گونهای طراحی مایشاوند کاه
قادر باشند 𝛽 را تقریب بزنند .برای اینکار و براساس مطالب

( )1و شکل ( )2در نظر گرفته شدهاند.

فوق نتیجه مایشاود خروجای تقریبگرهاای فاازی تطبیقای

جدول ( :)1متغیرهای زبانی استفادهشده در پایگاه قواعد فازی

بهصورت زیرند:

تقریبگرهای فازی تطبیقی

) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 = 𝑖𝛽

()48

منفی

N

با توجه به اینکه هدف از طراحای تقریبگرهاا ،تقریاب

منفی کوچک

NS

صفر

Z

کران عدمقطعیتها و جلاوگیری از باروز پدیادۀ ناامطلوب

مببت کوچک

PS

لرزش در ورودی کنتارل اسات ،در معادلاۀ ( )31باه جاای

مببت

P

استفاده از بخش )𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠𝑘 ،از خروجی تقریبگرهای فازی
تطبیقی بهصورت زیر استفاده میشود:
⇨ 𝛽 ̂ (𝑞̂)𝑞̈ 𝑟 + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑞̇ 𝑟 + 𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐴𝑠 −
𝐷=𝑢
)𝑠 ̂ (𝑞̂)(𝑞̂̈ − 𝑠̇ ) + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )(𝑞̂̇ −
𝐷=𝑢
𝛽 +𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐴𝑠 −

()49
در ادامه برای اثباات پایاداری سیساتم حلقاه بساته در
حضور کنترل مدلغزشی فازی تطبیقی ،معادلۀ ( )42در ( )2و
( )3جایگذاری و بهصورت زیر مرتب میشود:
شکل ( :)2توابع عضویت استفادهشده در متغیرهای ورودی و
خروجی تقریبگرهای فازی تطبیقی

= 𝑑𝜏 𝐷(𝑞)𝑞̈ + 𝐶(𝑞, 𝑞̇ )𝑞̇ + 𝐺(𝑞) + 𝐵𝑞̇ + 𝐹𝑠 𝑞̇ +
̂
𝛽 𝐷 (𝑞̂)(𝑞̂̈ − 𝑠̇ ) + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )(𝑞̂̇ − 𝑠) + 𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐴𝑠 −

()50
̇𝑞) ̇𝑞 ̂ (𝑞̂)𝑞̂̈ − 𝐷(𝑞)𝑞̈ + 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑞̂̇ − 𝐶(𝑞,
𝐷
𝑑𝜏 +𝐺̂ (𝑞̂) − 𝐺(𝑞) − 𝐵𝑞̇ − 𝐹𝑠 𝑞̇ −
̂ (𝑞̂)𝑠̇ − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 − 𝐾𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) = 0
𝐷−

بر اساس جدول ( )1و شکل ( ،)2قواعد فازی موجاود
در پایگاه قواعد تقریبگرهای فازی تطبیقی باه صاورت زیار
تنظیم شدند:

()46

𝑁 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝐼𝑓 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑁 , 𝑡ℎ
𝑆𝑁 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝐼𝑓 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑁𝑆 , 𝑡ℎ
𝑍 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝐼𝑓 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑍 , 𝑡ℎ
𝑆𝑃 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝐼𝑓 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑃𝑆 , 𝑡ℎ
𝑃 𝑠𝑖 𝑖𝜂 𝑛𝑒𝐼𝑓 𝑠𝑖 𝑖𝑠 𝑃 , 𝑡ℎ

()51
از معادالت ( )51و ( )33نتیجه میشود:
()52

𝛽 ̂ (𝑞̂)𝑠̇ = ∆𝐹 − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 −
𝐷
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)𝛽 𝑉̇ = 𝑠 𝑇 (∆𝐹 − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )𝑠 − 𝐴𝑠 −

در ادامه فرض میشود که 𝑑𝑖𝛽𝜃 مقدار مطلوبی در رابطه

2

( )55اساات کااه باعااث م ایشااود ) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑑𝑖𝑇𝛽𝜃 = 𝑖𝛽 بااه
گونهای 𝑖𝐹∆ را تقریب بزند که مطابق تئاوری مرجاع ،]15
 𝛿𝑖 > 0وجود داشته باشد که شرط زیر را ارضا کند:

1
1
̇𝛽̃𝜃 𝑇𝛽̃𝜃 ∑ ̂̇ (𝑞̂)𝑠 +
𝐷 𝑇𝑠 +
2
𝑖 𝑖 𝑖𝑠𝑧
𝑖=1

()59

= −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 + 𝑠 𝑇 (∆𝐹 − 𝛽) +
2

𝑖𝛿 ≤ |) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 |∆𝐹𝑖 −

̇ 1
1
̇𝛽̃𝜃 𝑇𝛽̃𝜃 ∑ ̂ (𝑞̂) − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ )) 𝑠 +
𝐷 ( 𝑇𝑠
2
𝑖 𝑖 𝑖𝑠𝑧

که برای افزایش دقت تقریبگرهاا ،ثابات مببات  ، δiتاا

باا توجاه باه اینکاه ̂̇ (𝑞̂) − 𝐶̂ (𝑞̂, 𝑞̂̇ ) = 0
𝐷  2اسات،

()53

𝑖=1

𝑑

جایی که امکان دارد باید کوچاک انتخااب شاود .در اداماه

1

معادلۀ فوق بهصورت زیر ساده میشود:

معادلۀ خطای تقریبگرهای فازی تطبیقی بهصورت زیر تعیین

2

1
𝑖 ̇𝛽̃𝜃 𝑖𝑇𝛽̃𝜃 ∑ 𝑉̇ = −𝑠 𝐴𝑠 + 𝑠 ∆𝐹 − 𝛽) +
𝑖𝑠𝑧
(𝑇

میشود:
𝑑𝑖𝛽𝜃 𝜃̃𝛽𝑖 = 𝜃𝛽𝑖 −

()54

𝑖=1

2

] 𝑖𝛽 = −𝑠 𝐴𝑠 + ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑗 −
𝑇

()60

𝑖=1

( )54در ( )52جایگذاری میشود:
𝑑

قانون تطبیقی را میتوان بهصورت زیر انتخاب کرد:
) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑠𝑧 𝑖𝑠 = 𝑖 ̇𝛽̃𝜃

()56

𝑖=1

زمانی که رابطه ) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑑𝑖𝑇𝛽𝜃  𝛽𝑖 = 𝜃̃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) +بر
قرار باشد ،آنگاه:
̇ 𝑇 1
𝜃̃ 𝜃̃ +
𝑖𝛽 𝑖𝛽 𝑖𝑠𝑧

که 𝑖𝑠𝑧 یک ثابت مببت و کوچاک اسات .بارای اثباات
پایداری سیستم حلقاه بساته ،تاابع منتخاب لیاپاانوف زیار

1
1
1
𝛽̃𝜃 𝑇𝛽̃𝜃 ∑ ̂ (𝑞̂)𝑠 +
𝐷 𝑇𝑠 = 𝑉
2
2
𝑖 𝑖 𝑖𝑠𝑧

])) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃
𝑑

با توجه به اینکه )𝑞( ̂
𝐷 همواره یک ماتریس مببت معین

و متقااارن و  θ̃Tβi θ̃βi ≥ 0اساات ،باارای V > 0 ، s ≠ 0

میشود .از تابع منتخاب لیاپاانوف نسابت باه زماان مشاتق
میگیریم:
1
1
1
𝐷 𝑇 𝑠 ̂ (𝑞̂)𝑠 +
𝐷 𝑇 𝑠 ̂̇ (𝑞̂)𝑠 +
̇𝑠)̂𝑞( ̂
𝐷 𝑇 ̇𝑠 = ̇𝑉
2
2
2
2
1
1
1
) 𝑖 ̇𝛽̃𝜃 𝑖𝑇𝛽̃𝜃 + ∑( 𝜃̃𝛽̇ 𝑇𝑖 𝜃̃𝛽𝑖 +
2
𝑖𝑠𝑧
𝑖𝑠𝑧
2

𝑖=1

̇ 𝑇 1
̃𝜃 ̃𝜃
𝑖𝛽 𝑖𝛽 𝑖𝑠𝑧

()61

2

= −𝑠 𝐴𝑠 + ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑗 −
𝑇

𝑖=1

2

∑ + ∑ (−𝑠𝑖 𝜃̃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 )) +
𝑖=1

𝑖=1

2

])) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 = −𝑠 𝐴𝑠 + ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑗 −
𝑇

𝑑

̇ 𝑇 1
] ̃𝜃 ̃𝜃
𝑖𝛽 𝑖𝛽 𝑖𝑠𝑧

𝑖=1

2

+ ∑ [−𝑠𝑖 𝜃̃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) +
2

𝑖=1

])) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 = −𝑠 𝐴𝑠 + ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑖 −
𝑇

𝑑

1
1
̇𝛽̃𝜃 𝑇𝛽̃𝜃 ∑ ̂̇ (𝑞̂)𝑠 +
𝐷 𝑇 𝑠 = 𝑠 𝐷 ̂)𝑠̇ +
2
𝑖 𝑖 𝑖𝑠𝑧

𝑖=1

1
] 𝑖 ̇𝛽̃𝜃 [−𝑠𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) +
𝑖𝑠𝑧

𝑞( ̂ 𝑇

𝑖=1

با سادهسازی معادلۀ ( )58و با جایگاذاری معادلاۀ ()52

𝑖=1

2

𝑖=1

داریم:

𝑖=1

2

𝑑

2

()58

2

∑ 𝑉̇ = −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 +

])) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 ∑(𝑠𝑖 [∆𝐹𝑗 − (𝜃̃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) +

پیشنهاد میشود:
()57

2

1
𝑖 ̇𝛽̃𝜃 𝑖𝑇𝛽̃𝜃 ∑ +
𝑖𝑠𝑧

) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 𝛽𝑖 = 𝜃̃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 ) +

()55

𝑇

2

𝑖𝑇𝛽̃𝜃 ∑ +
𝑗=1

مادامی که قانون تطبیقی برابر باا ) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑠𝑧 𝑖𝑠 = 𝑖 ̇𝛽̃𝜃

باشد ،آنگاه:
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𝑉̇ = −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 +

()62

2

])) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 ∑ 𝑠𝑖 [∆𝐹𝑖 −
𝑑

𝑖=1

مطااابق تئااوری بیااانشااده در مرجااع  ،]15مایتااوان
تقریبگرهایی را طراحی کرد که خطاای تقریاب آنهاا بسایار
کوچک باشد .به عبارت دیگر ،برای افزایش دقات تقریاب،
ثابت خطای تقریب  δiتاا جاایی کاه امکاان دارد ،کوچاک
انتخاب میشود .برای این کار داریم:

در معادلۀ فوق γ ،یک مااتریس مببات معاین و قطاری
است .در صورتی که ثاباتهاای 𝑖𝛾 > 𝑖𝑎 انتخااب شاوند،
آنگاه )𝛾  (𝐴 −یک ماتریس مببت معین و قطری میشود و
 -s T (A-γ)s ≤ 0میشود؛ بنابراین:
2

= ) 𝑉̇ ≤ ∑(−𝑎𝑖 𝑠𝑖 2 + 𝛾𝑖 𝑠𝑖 2

()67

𝑖=1

−𝑠 𝑇 (𝐴 − 𝛾)𝑠 ≤ 0

در معادلۀ ( ،)67مشتق تابع لیاپان

همواره کوچکتر از

| 𝑖𝑠| 𝑖𝛾 ≤ 𝑖𝛿 ≤ |) 𝑖𝑠( 𝑖𝜂𝛹 𝑖𝑇𝛽𝜃 |∆𝐹𝑖 −

صفر است و فقو زمانی  𝑉̇ = 0میشود که  s = 0باشاد؛

که  0 < 𝛾𝑖 <1اسات و دقات تقریاب را در معادلاۀ ()62

بنابراین مطابق قضیۀ الساال  ،]16باردار ساط لغازش باه

ضمانت میکند؛ بنابراین نتیجه میشود:

سااامت صااافر همگااارا مااایشاااود .در ایااان صاااورت

()63

()64

𝑑

𝑠𝑖 |∆𝐹𝑖 − 𝜃𝛽𝑇𝑖 𝛹𝜂𝑖 (𝑠𝑖 )| ≤ 𝛾𝑖 |𝑠𝑖 |2 = 𝛾𝑖 𝑠𝑖 2
𝑑

از معادالت ( )57( ،)56و ( )58داریم:
𝑉̇ ≤ −𝑠 𝑇 𝐴𝑠 + ∑ 𝛾𝑖 𝑠𝑖 2
𝑗=1

سمت راست معادلۀ فوق را بهصورت زیار نیاز نماایش
داده میشود:
= ) 𝑉̇ ≤ ∑(−𝑎𝑖 𝑠𝑖 2 + 𝛾𝑖 𝑠𝑖 2
𝑖=1

𝑠)𝛾 −𝑠 𝑇 (𝐴 −

به عبارت دیگر ،اثبات میشود که سیستم حلقه بسته باا
کنتاارل مدلغزشاای فااازی تطبیقاای معادلااۀ ( ،)55در حضااور
تمامی عدمقطعیتهای ساختاری و غیرساختاری موجاود در
معادالت دینامیکی سیستم گیمباال و محرکاه هاای  DCآن،

2

()66

∞→t

𝑑𝑞 = ̂𝑞 ∞→𝑡𝑚𝑖𝑙 و 𝑑 ̇𝑞 = ̇̂𝑞 ∞→𝑡𝑚𝑖𝑙 خواهند شد و قضیه

اثبات میشود.

2

()65

 limt→∞ s = lim (ė + λe) = 0بنااااااااااااااااابراین،

دارای پایداری مجانبی سراسری است و خطاهاای ردگیاری
موقعیت و سرعت مفاصل سیستم گیمبال را به سمت صافر
همگرا میکند.

شکل ( :)3ب لوک دیاگرام فرآیند کلی کنترل مدلغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگرمدلغزشی باپیچش فوقالعاده

نشان داده شده است.
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 -6مزایای کنترل پیشنهادی
در طراحی کنترل پیشنهادی مزایا و نوآوریهاایی نهفتاه
است که در زیر به آنها اشاره میشود:
 .1در پیادهساازی عملای کنتارل پیشانهادی ،نیاازی باه
استفاده از سنسورهای اندازهگیری موقعیت ،سرعت و شتاب
نیست .این امر هزینههای اقتوادی را بسیار کاهش میدهد.
 .2سنسورهای اندازهگیری سرعت موجود در کشاور ،از
دقت زیادی برخودار نیستند و اطالعات را با ناویز بسایاری
همراه میکنند؛ ازاینرو در بسیاری از مواقع ،برای دسترسای
به اطالعات سرعت ،از اطالعات سنسورهای موقعیت مشتق
گرفته میشود که این امر مشکالت دیگری را به همراه دارد؛
بنابراین در پیادهسازی کنترل پیشنهادی ،این مشکالت مرتفع
شده است.
 .3در کنترل پیشنهادی به دلیل جاایگزینی تقریبگرهاای
فازی تطبیقی به جای تواباع )𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠 ،اثاری از لارزش در

11

 -7بررسی عملکرد کنت رلکنن دۀ مبتن ی ب ر
رویتگر
این بخش از مقالاه ،باه بررسای عملکارد کنتارلکننادۀ
موقعیت پیشنهادی اختوار دارد .برای ایان کاار در ابتادا
معادالت دیناامیکی بخاش مکاانیکی سیساتم گیمباال ارائاه
میشاود .براسااس معادلاۀ دیناامیکی ( ،)1مقاادیر مااتریس
اینرسی ،کوریولیس و بردار نیروی گرانش سیستم گیمبال به
ترتیب بهصورت زیرند:
= )𝑞(𝑀
0
𝑐𝑜𝑠2𝑞1 − 1
] 𝑐𝑜𝑠2𝑞1 + 1
( 𝐼 + 𝑗2
( ) + 𝑗3
)
2
2

()68
= ) ̇𝑞 𝐶(𝑞,
0
𝑞̇ 2 (𝑗2 − 𝑗3 )𝑠𝑖𝑛𝑞1 𝑐𝑜𝑠𝑞1
[
]
𝑞̇ 2 (𝑗3 − 𝑗2 )𝑠𝑖𝑛𝑞1 𝑐𝑜𝑠𝑞1 𝑞̇ 2 (𝑗3 − 𝑗2 )𝑠𝑖𝑛𝑞1 𝑐𝑜𝑠𝑞1

ورودی کنترل دیده نمی شود .این امار باعاث جلاوگیری از

()69

بروز پدیدۀ تشدید میشود و طول عمر محرکههای سیساتم

()70

گیمبال را افزایش میدهد.
 .4با توجاه باه اینکاه در طراحای تقریبگرهاای فاازی
تطبیقی از  5قاعده فازی یاک ورودی -یاک خروجای و 2
قانون تطبیقی استفاده شده اسات ،حجام محاسابات کنتارل

𝑑𝑠𝑖𝑛𝑞1
]
0

ورودی تقریبگرهای فازی تطبیقی از ضارایب مقیااسکنناده

دائم نیز به معادالت بخش مکانیکی سیساتم گیمباال اضاافه
میشود؛ بنابراین معادالت ( )3( ،)2و ( )4بهصورت زیرند:
= )𝑞(𝐷
0
𝑐𝑜𝑠2𝑞1 − 1
𝑐𝑜𝑠2𝑞1 + 1
𝑗𝑚2
( 𝐼 + 𝑗2
( ) + 𝑗3
)+ 2
2
2
] 𝑟2

استفاده میشود .در این صورت با تغییر این ضارایب ،دقات

()71

تقریبگر افزایش می یابد و خطای ردگیری زودتر باه سامت

()72

صفر همگرا میشود.
 .6در طراحی تقریبگرهای فازی تطبیقی ،از ضریب 𝑖𝑠𝑧

در قانون تطبیقی آنها استفاده شده است .با انتخااب مناساب
این ضریب دقت تقریبگرها افزایش مییابد و این امر باعاث
کاهش دامنۀ ورودی کنترل میشود .در این صورت از اشباع
محرکههای  DCسیستم گیمبال جلوگیری میشود.

[ = )𝑞(𝐺

در ادامه معادالت دیناامیکی موتورهاای  DCمغنااطیس

پیشنهادی بسیار پایین است.
 .5برای افزایش دقت در تقریب کران عدمقطعیتها ،در

𝑗1
[
0

𝑗𝑚1
𝑟1 2

𝑗1 +

0

[

) ̇𝑞 𝐹𝑠 = 𝑦1 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑦2 𝑞̇ ) − 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑦3
̇𝑞 +𝑦4 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑦5 𝑞̇ ) + 𝑦5
0

= )𝑞(𝐵
𝑘𝑏1 + 𝑘𝑚1
(𝑏𝑚1 +
)⁄𝑟1 2
𝑅1

𝑘𝑏2 + 𝑘𝑚2
(𝑏𝑚2 +
)⁄𝑟2 2
]
𝑅2

0

[

()73
𝑡𝑛𝑖𝑠5
]
𝑡𝑛𝑖𝑠5

()74
0

()75

] Km 2
r2 R2

Km 1

[ = 𝑑𝜏

𝑉
r R
𝑉 = [ 1] ; Γ = [ 1 1
𝑉2
0
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در معادلااۀ ( 𝑡 ،)74بیااانکنناادۀ زمااان اساات .مقااادیر
پارامترهای موجود در معادالت دینامیکی سیستم گیمباال دو
محوره و محرکههای آن در جدول ( )2آمده است.
شرایو اولیه موقعیت و سرعت مفاصل سیساتم گیمباال

 q̇ 1 (0) = q̇ 2 (0) = 0تنظاایم شاادند .موقعیاات مطلااوب
مفاصل سیستم گیمبال بهصورت رابطه ( )70انتخاب شد:
𝑞̈ 𝑑1
−2𝑞𝑑1
−4𝑞̇ 𝑑1
𝐼4 − 4
[=]
[]+
[]+
]
𝑞̈ 𝑑2
−2𝑞𝑑2
−4𝑞̇ 𝑑2
𝐼4 − 4

()76

[

𝐼 وروی تحریک شوندهای است که باه آن یاک پاالس

باااهترتیاااب برابااار باااا  q1 (0) = 1.5 q2 (0) = 0.5و

مربعی با دامنه  2و دوره تناوب  8ثانیه اعمال میشود.

جدول ( :)2مقادیر پارامترهای موجود در معادالت دینامیکی سیستم گیمبال دو محوره با حضور دینامیک موتورهای DC

مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

0/01

𝑘𝑏2

1

𝑗𝑚2

1/2

𝑦1

0/069

𝑗1

0/01

𝑏𝑚1

1

𝑅1

1/2

𝑦2

0/018

𝑗2

0/01

𝑏𝑚2

0/01

𝑅2

1

𝑦3

0/024

𝐼

0/01

𝑟1

0/01

𝑘𝑚1

1

𝑦4

0/025

𝑗3

0/01

𝑟2

0/01

𝑘𝑚2

1

𝑦5

2

𝑑

𝑘𝑏1

0/0001

𝑗𝑚1

عدم قطعیت های سااختاری و غیرسااختاری حضاور داشاته

5

qd1=qd2
qd1dot=qd2dot
qd1wdot=qd2wdot

4

باشند و تأثیر آنها بر عملکرد رویتگر و کنترلکننده به دقات

3

بررسی شود.

2

0
-1

Desired path

1

مرحلۀ نخست شبیهسازی:

-2

در این بخش از شبیهساازی ،عملکارد رویتگار بررسای

-3
-4
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

Time,sec

شکل ( :)4موقعیت ،سرعت و شتاب مطلوب مفاصل سیستم
گیمبال

میشود .در این بخش ،ضارایب رویتگار مطاابق باا مقاادیر
جدول  3تنظیم شد .برای اعمال عدمقطعیتهای سااختاری،
فرض شد پارامترهاای سیساتم گیمباال  90درصاد مقاادیر
جدول  2هستند و در اعمال عدمقطعیتهای غیرسااختاری،
فاارض دسترسااینداشااتن بااه اطالعااات دینامیااکهااای

برای نمایش عملکرد کنتارل کنناده مبتنای بار رویتگار،

) ξ(t, x1 , x2 , uلحاظ شد .باه عباارت دیگار ،در طراحای

شبیهسازیهایی در ساه مرحلاه ارائاه مایشاود .در مرحلاۀ

رویتگر ،دینامیک اصطکاک ایساتایی ،اصاطکاک دیناامیکی،

نخست شبیه سازی ،عملکرد رویتگار مدلغزشای باا پایچش

اغتشاش خارجی و دینامیک مدلنشده در نظر گرفتاه نشاد.

فوقالعااده در حضاور عادمقطعیاتهاای موجاود ارزیاابی

شاارایو اولیااه رویتگاار بااهصااورت = )x̂1 (0) = q̂(0

می شود .مرحله دوم شبیهسازی ،به عملکرد کنترل مدلغزشی
مبتنی بر رویتگر اختوار دارد.
درنهایت در مرحلۀ سوم شابیه ساازی ،عملکارد کنتارل
مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر به نماایش گذاشاته
میشود .در تمامی این شبیهساازیهاا ،تاالش مایشاود تاا

]T

 [0 0و  x̂2 (0) = q̂̇(0) = [1 1تنظیم شد.
]T

جدول ( :)3ضرایب رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده
مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

220

𝑃2

220

𝑃1
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a
-3

0.1

x 10

6
4
2
0
-2
-4
0.04 0.06 0.08

0.5
0

15

20

10
Time, sec

0

5

b

است .از این نمودارها نتیجه میشود رویتگر بهخاوبی عمال
نکرده و در حضور تمامی عدمقطعیتها و در زماانی بسایار
کوتاه ،خطاهای تخمین را به سمت صفر همگرا کرده است.
در شااکل ( ،)6نمودارهااای  aو  bمقااادیر واقعاای و

-0.5

تخمینی موقعیت مفاصل اول و دوم سیساتم گیمباال نشاان

0.5

-0.5

0.01

-1
0
-1.5
ehat21
ehat22

-0.01
0.15
15

0.1

-2

0.05

10
Time, sec

0

5

داده شده است .در این نمودارها میبینیم که رویتگر بهخوبی

State 2 Estimate Error

0

20

State 1 Estimate Error

ehat11
ehat12

تخمین سرعت مفاصال سیساتم گیمباال نماایش داده شاده

1.5
1

13

عمل کرده است و اختالفی باین مقاادیر تخمینای و مقاادیر
واقعی موقعیت مفاصل دیده نمایشاود .در شاکل ( )6و در
نمودارهای  Cو  ، bمقادیر واقعی و تخمینی سرعت مفاصل
اول و دوم سیستم گیمبال به نمایش گذاشته شده اسات .در

-2.5

این نمودارها نیز اثری از اختالف دیده نمایشاود؛ بناابراین

شکل ( :)5خطای تخمین موقعیت و سرعت مفاصل سیستم

نتیجه می گیریم تخمینگر با این عملکرد مطلاوب باه خاوبی

گیمبال با استفاده از رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده

جایگزین مناسبی برای سنسورهای موقعیت و سرعت است.

پس از اجرای شبیه سازی ،مطابق شاکل ( ،)5نماودار a

نشان دهندۀ خطای تخمین موقعیت و در نماودار  ،bخطاای
a

b
2

2

1.5

1.5

Position 2

0.5

0.5
0
X12 = q2
Xhat12 = qhatdot2
10
15
20
Time, sec

0

5

d

0

X11 = q1
Xhat11 = qhat1

-0.5

20

15

10
Time, sec

1.5

1

x 10

Velocity 2

-3

0

-3

5
0
-5
-1 -10
-15

-0.5

20

2.7 2.75 2.8
5

0

-1.5

3.82

0
x 10

5
0
-5
-10

-1
-2
-3

3.8

X21 = qdot1
Xhat21 = qhatdot1
20

15

-4
10

5

سیستم گیمبال
مفاصل
Time,
شکل ( :)6مقایسۀ مقادیر واقعی و تخمینی موقعیت و سرعت sec

0

-5

Velocity 1

0.5

15

5

2

1

10
Time, sec

0

-0.5

c

2

X22 = qdot2
Xhat22 = qhatdot2

Position 1

1

1

کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده
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مرحلۀ دوم شبیهسازی:

1.6

e1
e2

در این بخش از شبیهسازی ،عملکارد کنتارل مدلغزشای

1.4
1.2

0.8

اعمال عدمقطعیتهای ساختاری و غیرساختاری ،از دینامیک

0.6

موتورهای  DCصرفنظر شد و مقاادیر پارامترهاای بخاش

0.4
0.2

مکانیکی سیستم گیمبال 90 ،درصاد مقاادیر جادول ( )2در

0

نظر گرفته شد .به عبارت دیگر ،در معاادالت ( )14و (،)18
تخمین ماتریس اینرسی برابار باا )𝑞(𝑀 = )𝑞( ̂
𝐷 در نظار

گرفته شد که نمایندۀ تنها بخاش مکاانیکی سیساتم گیمباال

Position error

مبتنی بر رویتگر را بررسی مایشاود .در ایان بخاش بارای

1

20

18

16

12

14

8

10

4

6

2

0

-0.2

Time, sec

شکل ( :)7خطای ردگیری موقعیت مطلوب در کنترلکنندۀ
موقعیت مدلغزشی مبتنی بر رویتگر

است .در ضمن ضرایب رویتگار و کنتارلکننادۀ مدلغزشای

40
20

مطابق با مقادیر جداول  3و  4تنظیم شد.

0

که کنترلکنندۀ مدلغزشی مبتنی بر رویتگار ،باهخاوبی عمال

-40

کرده و خطاهای موقعیت مفاصل اول و دوم سیستم گیمباال

-60

Control input 1

پس از اجرای شبیهسازی ،از شکل ( )7نتیجاه مایشاود

-20

-80

را در حضور عدمقطعیتهای موجود باهترتیاب در  1و 0.5

-100

u1

ثانیه بدون خطای ماندگار به سمت صفر همگرا کرده است.

18

20

14

16

در شکلهای ( )8و ( )9دامنههای ورودی کنترل نمایش داده
شده است .در این شکلها میبینیم که ورودیهاای کنتارل،

12

10

8

4

6

2

0

-120

Time, sec

شکل ( :)8ولتاژ ورودی موتور اول در کنترلکنندۀ موقعیت
مدلغزشی مبتنی بر رویتگر

دارای لرزشهای شدیدیاند؛ بنابراین عملکرد خوب کنتارل

60

مدلغزشی مبتنی بر رویتگار ،باا باروز لارزش در ورودیهاا

U2
40

همااراه شااده اساات کااه ایاان اماار پیااادهسااازی عملاای ایاان
کنترلکننده را با مشکل مواجه میکند.

0

-20

جدول ( :)4ضرایب کنترلکنندۀ موقعیت مد لغزشی
مقدار

کمیت

مقدار

کمیت

20

𝜆2

0/0345

𝑗̂1

10

𝐴1

0/009

𝑗̂2

10

𝐴2

0/012

̂𝐼

80

𝐾1

0/.0125

𝑗̂3

80

𝐾2

1

̂𝑑

Control input 2

20

-40

20

15

10
Time, sec

5

0

-60

شکل ( :)9ولتاژ ورودی موتور دوم در کنترلکنندۀ موقعیت
مدلغزشی مبتنی بر رویتگر

در شکل ( ،)10مسیر مطلاوب و واقعای مفاصال اول و
دوم سیستم گیمبال نشان داده شاده اسات .هماانطاور کاه
مالحظه میشود  𝑞1و  𝑞2با وجود شرایو اولیهای برابار باا
 1.5و  0.5توانستهاند بهترتیب در  1و  0.5ثانیه کاامال روی
مسیر مطلوب منطبق شدند.
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1.8

ردگیااری جلااوگیری کاارده اساات و پدیاادۀ لاارزش در

1.4

ورودی های کنترل را از بین برده است .از شکل های ()12

1.6

1.2

0.6

Position

1
0.8

0.4
0.2

qd1=qd2
q1
q2
20

18

0
16

14

12

10

8

6

4

2

0

15

-0.2

Time, sec

شکل ( :)10ردگیری موقعیت مطلوب در مفاصل اول و دوم
سیستم گیمبال توسط کنترلکنندۀ موقعیت مدلغزشی مبتنی بر
رویتگر

و ( )13نتیجه مای شاود دامناه هاا ی ورودی کنتارل بسایار
کاهش یافته و در محدودۀ قابل قبولی قارار گرفتاهاناد .در
شکل ( ،) 14ردگیری موقعیت مفاصال اول و دوم سیساتم
گیمبال نمایش داده شده است .از این شکل نتیجه می شود
که  q1و  q2به ترتیب با وجود شرایو اولیه ای برابر با 1.5
و  0.5توانسته اند در  0.75ثانیه بر مسایر مطلاوب منطباق
شوند .از مقایسۀ شکل های ( )10و ( )14نتیجه مایگیاریم
ردگیری موقعیت  q2سریع تر انجاام شاده اسات و زماان
ردگیری آن  1به  0.75ثانیه کاهش یافته است.

مرحلۀ سوم شبیهسازی:

1.6

e1
e2

در این بخاش از شابیه ساازی ،عملکارد کنتارل کننادۀ

1.4
1.2

0.8

شرایو حاکم بر این مرحله از شبیهسازی ،کامال مطاابق باا

0.6

مرحلااۀ دوم شاابیه سااازی اساات .بااه عبااارت دیگاار،

0.4
0.2

عدم قطعیت های ساختاری و غیرساختاری حااکم بار ایان

0

مرحله از شبیه سازی برابر باا بخاش قبال اسات .ضارایب
رویتگر و کنترل کننده مطابق با مقاادیر جاداول ( )3و ()4
تنظیم شد؛ با این تفاوت کاه ضارایب  zsiتقریبگار فاازی

Position error

مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی ب ر رویتگر ارزیابی می شاود.

1

18

20

16

14

12

10

8

4

6

2

0

-0.2

Time, sec

شکل ( :)11خطای ردگیری موقعیت مطلوب در کنترلکنندۀ
موقعیت مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر

تطبیقی برابر با  zs1 = zs2 = 100در نظار گرفتاه شاد و
دیگر نیازی به ضرایب  K1و  K 2نیسات .پاس از اجارای
شبیه سازی ،از شکل ( )11نتیجه می شود کاه کنتارل کننادۀ

40
u1

وجود عدمقطعیت های ساختاری و غیرسااختاری موجاود،

0
-20

خطاهای موقعیت مفاصل اول و دوم سیستم گیمباال را در

-40

 0.75ثانیه به سمت صفر همگرا کند .در این شکل مشاهده

-60

ماای شااود خطااای ردگیااری موق عیاات مفواال دوم دارای

-80

پایین زدگی در ثانیه  4.7است .علت ایان پدیاده باه کاران
باالی عدمقطعیت ها و تالش این کنتارل کنناده در کااهش

20

15

10
Time, sec

5

0

Control input 1

مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر توانسته اسات باا

20

-100

پدیده لرزش در ورودی کنترل برمیگردد که در شکل های

شکل ( :)12ولتاژ ورودی موتور اول در کنترلکنندۀ موقعیت

( )12و ( ) 13نمایان است؛ بنابراین نتیجه می گیریم تقریبگر

مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر

فازی تطبیقی به خوبی عمل نکرده و از افازایش خطاهاای

کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوقالعاده

16

30

تمامی عدمقطعیت های موجود برای موقعیت مفاصل سیستم

20

گیمبال فراهم آورند؛ اما این ردگیری دقیاق باا باروز پدیادۀ

10

نامطلوب لرزش باا دامناه ای بسایار زیااد در ولتااژ ورودی

u2

Control input 2

0

-10
-20

20

10
Time, sec

15

0

5

-30

شکل ( :)13ولتاژ ورودی موتور دوم در کنترلکنندۀ موقعیت
مدلغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر

1.2

0.6

Position

1
0.8

0.4
0.2

qd1=qd2
q1
q2
20

18

0
16

14

10
12
Time, sec

8

فااازی تطبیقاای پیشاانهادی ،مشااکالت موجااود در کنتاارل
مدلغزشی مبتنی بر رویتگر را مرتفع و با تقریبزدن درسات
و به موقع کران عدمقطعیت ها ،از افزایش خطاهای ردگیاری
جلوگیری کارده و توانساته اسات پدیادۀ لارزش در ولتااژ

تطبیقی مبتنی بر رویتگر ،بهراحتی انجامپذیر است.

1.4

6

 .3از مرحلۀ سوم شبیه سازی مشاهده میشاود تقریبگار

کاهش دهد؛ بنابراین پیادهسازی عملی کنترل مدلغزشی فازی

1.6

4

تشدید و خرابی موتورها را افزایش میدهد.

ورودی موتورها را بر طرف کند و حتی دامنۀ این ولتاژها را
1.8

2

موتورها همراه است؛ بنابراین این امر احتمال وقاوع پدیاده

0

-0.2

 -8نتیجهگیری
در این مقاله کنترلکنندۀ مدلغزشی فازی تطبیقای ،بارای
ردگیری موقعیت سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشای
با پیچش فاوق العااده ارائاه شاد .در طراحای کنتارل کننادۀ

شکل ( :)14ردگیری موقعیت مطلوب مفاصل اول و دوم

پیشنهادی ،عالوه بر دینامیک های سیستم گیمباال ،دینامیاک

سیستم گیمبال در کنترلکنندۀ موقعیت مدلغزشی فازی تطبیقی

موتورهای  DCنیز لحاظ شد؛ به همین دلیل ورودی کنتارل

مبتنی بر رویتگر

مبتنی بر ولتاژ است .با ت.جه به اینکه کنترلکنندۀ مبتنی بار
رویتگر است ،در پیادهسازی عملی آن نیاازی باه اساتفاده از

 -1-7جمعبندی نتایج شبیهسازیها
از شبیهسازی های ارائه شاده ،ماوارد زیار نتیجاهگیاری
میشود:

سنسااورهای موقعیاات و ساارعت نیساات .در ایاان صااورت
هزینه های اقتوادی پیادهسازی این کنترل کننده بسیار کاهش
مییابد .از طرف دیگر ،برای کاهش پدیدۀ نامطلوب لارزش
در ورودی کنترل ،از تقریبگر فازی تطبیقی برای دسترسی به

 .1از مرحلۀ نخسات شابیهساازی نتیجاه مایشاود کاه

کران عادمقطعیاتهاای موجاود اساتفاده شاد .در طراحای

رویتگر ارائه شده به خوبی عمل کرده است و تخمین دقیقای

تقریبگر پیشنهادی ،تالش شد از قواعد فازی یک ورودی -

را از موقعیت و سرعت مفاصل سیساتم گیمباال در حضاور

یک خروجی استفاده شود؛ به همین دلیل حجام محاسابات

تمامی عدمقطعیت های موجود فراهم مای کناد؛ بناابراین در

ورودی کنترل پیشنهادی بسایار کااهش ماییاباد .از طارف

صورت استفاده از این رویتگر ،نیاز به استفاده از سنسورهای

دیگر ،در قانون تطبیقی تقریبگر پیشنهادی ،ضریبی لحاظ شد

موقعیت و سرعت مرتفع مایشاود و هزیناههاای اقتواادی

که دامنۀ ورودی کنترل را کاهش دهد .درنهایت در طراحای

پیادهسازی عملی کنترل پیشنهادی را بسیار کاهش میدهد.

کنترل پیشنهادی نوآوریهایی نهفته باود کاه باه تفوایل در

 .2از مرحلۀ دوم شبیهساازی نتیجاه مایشاود رویتگار،

مقاله به آن پرداخته شاد .بارای بررسای عملکار رویتگار و

عملکرد کنترل مدلغزشی را مختال نکارده اسات و در یاک

کنترلکننده ،شبیهسازیهایی در  3مرحلاه ارائاه شاد .نتاایج

همکاری مشترک توانستهاند ردگیاری دقیقای را در حضاور

17

97  پاییز، شماره سوم، سال نهم،هوش محاسباتی در مهندسی برق

[12] M. W. Spong and M. Vidyasagar, "Robot
Dynamics and Control", 1st Edition, January 1992.
[13] J. Davila, L. Fridman, and A. Levant, "Second
order Sliding mode observer for Mechanical
Systems", IEEE Transactions on Automatic
Control, Vol. 50, No. 11, pp. 1785 – 1789,
December 2005.
[14] B. Yoo , W. Ham , "An Adaptive Control Of
Robot Manipulator Use Fuzzy Compensator" ,
IEEE Transactions On Fuzzy Fuzzy System , Vol .
8, No. 2, pp. 186-199, April 2000.
[15] L. X. Wang, "A Course in Fuzzy Systems and
Control", Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ
1997.
[16] J. P. LaSalle, "The Stability of Dynamical
Systems", SIAM, 1976.
[17] M. Quanqi, L. Gang, Z. Maiying and C. Zhongyi,
"Imbalance Torque Compensation for Three-axis
Inertially Stabilized Platform using acceleration
feedforward", 8th IEEE International Symposium
on Instrumentation and Control Technology
(ISICT), United Kingdom 2012.
[18] M. Rezac, Z. Hurak, "Vibration rejection for
inertially stabilized double gimbal platform
usingacceleration feedforward",IEEE International
Conference on Control Applications, Denver, CO,
USA, pp. 363-368, 2011.
[19] S.Yoon , J. B. Lundberg, "Equations of Motion
for a Two-Axes Gimbal System", IEEE
Transactions on Aerospace and Electronic
Systems, Vol. 37, No. 3, pp. 1083-1091, July
2001.
[20] V. V. Terzija, "Adaptive Under Frequency Load
Shedding Based on the Magnitude of the
Disturbance Estimation", IEEE Trans. on Power
Systems, Vol. 21, No. 3, August 2006.
[21] J. J.E. Slotine, "Robust Control of Robot
Manipulators" , Int. J. Robotics Research ,1987.
[22] J. J.E. Slotine , W. Li, "Applied Nonlinear
Control", ISBN 0-13-040049-1, Prentice-Hall
International, Inc, New Jersey1991.
[23] MR. Soltanpour, P. Otadolajam, and MH.
Khooban, "A new and robust control strategy for
electrically driven robot manipulators: adaptive
fuzzy sliding mode", IetSciMeasTechnol, Vol. 9,
No. 3, pp. 322-334, 2014.
[24] MR. Soltanpour, P. Otadolajam, and M. Soltani,
"Optimal Adaptive Fuzzy Integral Sliding Model
Control for Electrically", Modares Journal of
Electrical Engineering,Vol. 12, No.1, 2015.
[25] MR. Soltanpour , P. Otadolajam, "A New
Adaptive Fuzzy Integral Sliding Mode Controller
Design for Electrically Driven Nonholonomic
Wheeled Mobile Robots", Journal of Solid and
Fluid Mechanics, Vol. 6, No. 2, pp. 41-59, 2016.

 عملکرد مطلوب رویتگر و کنتارلکنناده را در،شبیهسازیها
.حضور عدمقطعیتهای موجود نمایش میدهند
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