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 برای سیستم یک چهارم خودرو. این مقاله به بررسي طراحي یک کنترلکننده خطي تصادفي برای مدل نامعین تعلیق خودرو ميپردازد:چکیده
، بهمنظور مقابله با عدم قطعیت مدل.که پارامترها ی میرایي و سختي آن متاثر از اغتشاشات تصادفي است مدل تصادفي ایتو به دست آمده است
 در ادامه با استفاده از لم ایتو و تعمیم.بلم ن استخراج شده است-جاکوبي-قانون کنترلي بهینه تصادفي با استفاده از معادالت تصادفي همیلتون
 برای فرم کلي سیستمهای نامعین، کنترلکننده تصادفي طراحي شده. پایداری تصادفي سیستم حلقه بسته اثبات ميشود،تصادفي پایداری لیاپانوف
 استخراج شده است که در ادامه بر روی،ایتو که در آن نویزهای سفید گوسي مستقل در چندین کانال روی پارامترهای سیستم تاثیر ميگذارند
 همچنین در این مقاله نشان خواهیم داد قانون استقالل طراحي رؤیتگر از کنترلکننده برای چنین.مدل تصادفي تعلیق خودرو پیادهسازی مي شود
 در نتیجه تمهیدی جهت طراحي رؤیتگر خطي برای این سیستمها با.سیستمهای نامعیني که نویز در پارامترها ضرب ميشود برقرار نخواهد بود
 در نهایت نتایج شبیهسازی های عددی جهت صحه گذاری بر کارآمدی روش ارائه شده.استفاده ا ز معادالت سیستم افزونه به دست آمده است
.آورده شده است
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Design and stability analysis of optimal controller and observer for
Itô stochastic model of active vehicle suspension system
Alireza Ramezani Moghadam; Hamed Kebriaei
Abstract: This paper investigates Itô-type stochastic linear quadratic controller design for
uncertain model of vehicle suspension. The Itô stochastic model of quarter-car is constructed
considering parametric stochastic perturbations in stiffness and damping characteristics of
suspension. To tackle with uncertainties of model, a stochastic optimal control law is obtained
applying stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation. By means of Itô lemma and stochastic
extension of Lyapunov method, stochastic stability of the closed-loop system is guaranteed. The
stochastic optimal controller is designed for a general form of Itô uncertain model which is comprised
multi-dimensional multiplicative perturbations and then it is implemented on perturbed model of
vehicle suspension. Furthermore, it is shown that the separation principal does not hold for the system
with state multiplicative noise; therefore, the synthesized observer-based controller guarantees the
stability of augmented dynamic consists of system and estimation error dynamics. A simulation study
is performed to evaluate the effectiveness of stochastic optimal control approach in satisfying
objectives of active suspension. To this end, time and frequency responses of ride comfort and road
holding characteristics are demonstrated for two specific road cases including sinusoidal bump and
ISO random profile.
Keywords: Itô stochastic equations; multiplicative perturbation, Active suspension system;
stochastic stability; Observer.
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پارامتری در سیستمهای ارتعاشي به صورت فرآیندهای تصادفي قابل مدل

 )1مقدمه
سیستم تعلیق نقشي اساسي در شكلدهي دینامیک خودرو و فراهم آوردن
یک مصالحه مطلوب میان شاخصههای خوشسواری و فرمانپذیری
خودرو ایفا ميکند .تعلیق یک سامانه واسط است که بین چرخهای
خودرو و کابین سرنشینان قرار دارد و مسئولیت اصلي آن ،جذب نوسانات
نامعین و نامطلوب پروفیل جاده است تا از انتقال آنها به سرنشین

شدن هستند [ ، ]10 ,9در تمامي این مطالعات نامعیني پارامتری به صورت
یک سیگنال نامعلوم نرم-محدود مدل شده است .باید توجه داشت که
قرار دادن حد باال برای سیگنال به جای اینكه از توزیع احتمال آن استفاده
کنیم ،ریسک محافظه کاری را باالتر برده و درنتیجه عملكرد سیستم افت
خواهد کرد.

چرخها و بدنه و همچنین فرمانپذیری خودرو بر سطح جاده را نیز بر عهده

کاربردیترین مدلهای تصادفي در زمینههایي همچون اقتصاد ،کنترل

دارد [ .]1به طور ذاتي ،سیستم تعلیق غیرفعال در بازه محدودی قادر به

پرواز ،مهندسي سازه و سیستمهای ارتعاشي است [ .]12-10مطالعات

نشان دادن عملكرد مطلوب است .در نتیجه جهت ایجاد مشخصههای

زیادی در زمینه پایدارسازی و طراحي استراتژی کنترلي برای مدلهای

سواری مناسب نیازمندیم به روشهای فعالسازی تعلیق به وسیله

تصادفي ایتو انجام شده است که به طور مثال کار [ ]14 ,13در زمینه

استراتژیهای مختلف کنترلي متوسل شویم [.]3 ,2

پایدارسازی و [ ]17-15در بحث طراحي کنترلکننده قابل مالحظه است.

سیستم تعلیق خودرو تحت تاثیر عدم قطعیتهای تصادفي قرار دارد که یا

از طرفي کنترلکننده خطي درجه دو یک روش بهینه کارا در زمینه فعال

از اغتشاشات خارجي و یا از نامعینيهای پارامتری ناشي ميشوند .وجود

سازی سیستم تعلیق خودرو به حساب ميآید .با توجه به ویژگيهای

عدم قطعیت ميتواند خروجي سیستم را دستخوش تغییرات ناخواسته کند

کنترلکنندههای بهینه همچون ایجاد مصالحهای مطلوب بر پایه کمینه-

که به کاهش عملكرد سیستم حلقه بسته منجر ميشود .در نتیجه برخورد

کردن تابع هزینهای شامل معیارهای عملكردی و نیز میزان انرژی کنترلي،

صحیح با چنین نامعینيهایي از مهمترین چالشهای پیشرو مهندسین

عالقهمندی به این کنترلکنندهها به شكل چشمگیری افزایش یافته است.

خودرو است .از جمله مهمترین نامعینيهای وارد بر سیستم تعلیق که یكي

[ ]3از یک روش مقاوم تطبیقي جهت کنترل سیستم تعلیق استفاده کرده

از چالشهای کنترلي مهم در برخورد با این سیستم نیز محسوب ميشود،

است که یک کنترل درجه دو خطي در حلقه اصلي کنترلي آن به کار

وجود نامعیني پروفیل جاده است که به صورت یک عدمقطعیت نامتناسب

رفته است ]18[ .با استفاده از یک کمک فنر مغناطیسي توانسته سیستم

خود را وارد معادالت سیستم ميکند [ .]4همچنین ،سیستم تعلیق خودرو

تعلیق را با استفاده از استراتژی درجه دو خطي کنترل نماید ]19[ .به

مانند هر سیستم دیگری در طبیعت ،عالوه بر نامعینيهای خارجي در

مدلسازی و شبیهسازی تعلیق فعال خودرو به کمک روش کنترلي

معرض نامعینيهای داخلي و یا پارامتری نیز قرار دارد .در سیستم خودرو

ترکیبي  H  / LQRپرداخته است .از طرفي تمامي متغیرهای حالت در

عوامل متعددی همچون وجود دینامیکهای مدلنشده ،ذات غیرخطي

سیستم تعلیق در دسترس نیستند و یا اندازهگیری همه آنها هزینهبر است.

مشخصههای سختي و میرایي موجود در تعلیق ،شرایط محیطي و

بنابراین استفاده از رؤیتگر حالت در سیستم تعلیق فعال بسیار متداول است.

فرسودگي قطعات باعث تحمیل نامعیني پارامتری به سیستم ميشوند .با

به عنوان نمونه کارهای [ ]21 ,20با استفاده از روش کنترلي درجه دو

توجه به تاثیر این نامعینيها بر روی پارامترهای سیستمهای ارتعاشي،

خطي و نیز یک فیلتر کالمن به عنوان رؤیتگر توانسته یک سیستم تعلیق

بسیاری از مطالعات در زمینه فعالسازی تعلیق بر اهمیت مقابله با

فعال برای خودرو طراحي کند .اگرچه کنترلکننده درجه دو خطي به

نامعینيهای پارامتری تاکید کردهاند [ .]6 ,5به طور مثال جهت مقابله با

طور گستردهای در سیستم تعلیق فعال استفاده شده است ،همچنان چه در

عدم قطعیت پارامتری [ ]7از کنترل مقاوم و [ ]8از کنترل تطبیقي بر روی

بحث طراحي کنترل بهینه و چه رؤیتگر حالت جای خالي تحلیل وجود

سیستم تعلیق خودرو استفاده کردهاند .علي رغم اینكه نامعینيهای

عدمقطعیتهای پارامتری تصادفي در سیستم تعلیق کامال مشهود است.

Wiener process
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این سیستم وظیفه نگهداری وزن خودرو ،برقراری فاصله معین میان

به فرم فرآیند تصادفي وینر 1مقابله کنیم .مدلهای تصادفي ایتو یكي از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

در فراهم آوردن راحتي سرنشین در طي حرکت خودرو است .همچنین

دیفرانسیل تصادفي ایتو قادر خواهیم بود با دسته وسیعي از عدم قطعیتها

] [ DOI: 10.29252/joc.13.3.71

جلوگیری به عمل آید .از این منظر ميتوان گفت تعلیق مهمترین عامل

با درنظرگیری معادالت دینامیكي سیستم تعلیق به صورت معادالت
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هدف این مقاله طراحي یک کنترلکننده درجه دو خطي بهینه برای

بودن  Mاست( M ) .

سیستم تعلیق فعالي است که در معرض عدمقطعیت تصادفي ضرب شونده

نماد نرم اقلیدسي )  g (tاست .همچنین مولد 4خرد ) L(.به صورت زیر

قرار دارد .نوآوریهای موجود در این مطالعه عبارت است از )1 :استفاده

تعریف ميشود:

معرف مقادیر ویژه ماتریس  Mو ) g (t

از یک مدل تصادفي ایتو برای سیستم تعلیق خودرو با در نظرگیری عدم
2

قطعیتهای تصادفي در مشخصههای سختي و میرایي مدل  )2طراحي

()1

1
)(.
) tr g ( x, t ) g T ( x, t
,
2
( x )2

)(.
) f ( x, t
)( x

L.

کنترل درجه دو خطي تصادفي برای سیستمهای تصادفي دارای نویز
پارامتریک چند بعدی و اعمال آن به سیستم تعلیق خودرو  )3بررسي

که در آن مدل تصادفي ایتو مطابق زیر است:

پایداری تصادفي قانون کنترل بهینه تصادفي با استفاده از لم ایتو و انتخاب
X0

این ترتیب نشان داده شده است که کنترل درجه دو خطي غیر تصادفي

)X (0

در صورت اعمال به سیستم دارای نویز پارامتریک (ضرب شونده در

 )2مدل نامعین یک چهارم خودرو

حالت) ،حتي در صورت برقراری شرایط کنترلپذیری و رؤیتپذیری

جهت مطالعه رفتاری ارتعاشي خودرو ،یک مدل یک چهارم تعلیق شامل

تحت شرایطي وابسته به شدت نویز ،منجر به ناپایداری سیستم حلقه بسته

جسمهای صلب بدنه ( جسم معلق) و تایر (جسم نامعلق) و عناصر سختي

ميشود .در حاليکه کنترل درجه دو خطي تصادفي که براساس ریاضیات

و میرایي مطابق شكل ( )1در نظر گرفته ميشود.

ایتو گسترش یافته است قادر است سیستم حلقه بسته را پایدار سازد )4
نشان داده شده است که در سیستم دارای نویز پارامتریک قانون تفكیک
پذیری برای طراحي مستقل رؤیتگر خطي و کنترلکننده برقرار نیست .به
این ترتیب راهكاری برای طراحي رؤیتگر حالت با استفاده از سیستم

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

تابع لیاپانوف مناسب و مستقل از شرایط کنترلپذیری و رؤیتپذیری .به

()2

g ( X (t ), u (t ), t )dw

f ( X (t ), u(t ), t )dt

dX

افزوده 2پیشنهاد شده است و حاصل کار بر روی مدل تعلیق خودرو پیاده-
سازی شده است.

در بخش  2استخراج ميشود .مساله کنترل بهینه تصادفي در بخش 3
فرمولبندی ميشود و پایداری سیستم حلقه بسته در فصل  4بررسي

شكل ( )1مدل یک چهارم خودرو

گردیده است .فصل  5به چالشهای پیش رو در طراحي رؤیتگر برای

این مدل یكي از شناختهشدهترین مدلها جهت مطالعه سیستم تعلیق

سیستم تصادفي مي پردازد و نیز در همین فصل رؤیتگر خطي تصادفي

خودرو است که در کاربردهای طراحي کنترلکننده تا امروز استفاده شده

برای سیستم طراحي شده است .جهت ارزیابي استراتژی بهینه-تصادفي

است [ .]23 ,22نكته حائز اهمیت در این مطالعه این است که با مدلسازی

ارائه شده ،فصل  6نتایج شبیهسازیهای عددی را در بر ميگیرد .درنهایت

یک سیستم تعلیق غیرخطي به صورت خطي بسیاری از نكات ریز در

جمعبندی در بخش  7ارائه گردیده است.

مدلسازی آن را نادیده ميگیریم .از جمله اینكه مشخصههای فنری و
دمپری در تعلیق خودرو اساساً دارای ماهیتي غیرخطي و وابسته به تغییرات

نمادگذاری( , F , P) :

که  Fیک سیگما الجبرا 3از زیرمجموعههای فضای نمونه و

جایي عمودی جاده پیروی ميکند) ميباشند .از طرفي ميدانیم خود جاده

 pاندازه احتماالتي است E (.) .معرف عملگر امید متناسب با اندازه p

ماهیتي کامال تصادفي دارد که این امر در مدلسازی های ایزو جاده

 Mنشاندهنده مثبت معین

مشخص است [ .]24بنابراین ميتوان اینگونه بیان کرد که عدم قطعیتهای

نمونه

است .برای یک ماتریس متقارن حقیقي0 ،

تصادفي خود را درون مقدار پارامترهای فنری و دمپری نیز نشان
augmented system
sigma algebra
مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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infinitesimal generator
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یک فضای احتماالتي است با فضای

جابه جایي عمودی و سرعت عمودی چرخها (که خود از تغییرات جابه

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

در ادامه روند این مقاله به این شرح است :مدل تصادفي ایتو سیستم تعلیق
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ميدهد[ .]10 ,9جهت مطالعه عدمقطعیتها در تعلیق ،این مدل را به

0

0

0

واسطه درنظرگرفتن نامعینيهای پارامتری تصادفي و نیز عدم قطعیت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

;

پروفیل جاده ،به مدل نامعین خودرو گسترش ميدهیم .به این منظور با
استفاده از اعمال قانون دوم نیوتن به دو جسم صلب ،معادالت دیفرانسیل
زیر برای دینامیکهای این مدل به دست ميآید.
Ua

()3

xc

cs (1 v2 ) xw

xc

k s (1 v1 ) xw

xc

cs (1 v2 ) xw

xw

k s (1 v1 ) xc

xw

1
mu

Ua

xw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ku

0

mu

است k s ،و  kuضریب سختي جسمهای معلق و غیرمعلق را نمایندگي

ميکند cs ،ضریب میرایي سیستم استxr ،

D

C

1
0

mu
0

0
cs
ms

; F

0

0

0
0

cs

0

0
cs
ms
0
cs
mu

0
0

E

0
0

پارامترهای مدل در جدول 1آورده شده است .همچنین  wها فرآیندهای
وینر هستند که بر روی فضای احتماالتي
T

است و  U aورودی کنترلي است که به وسیله یک عملگر به سیستم اعمال
سفید گوسي که مستقل و دارای توزیع یكسان 5هستند مدل را تحت تأثیر

;

ks

mu

جابهجایي عمودی جاده

ميشود .در معادالت ( )3نامعینيهای تصادفي به صورت  3فرآیند نویز

ms

0

0

که در معادالت ( ms )3و  muبهترتیب نشاندهنده جرم جسم معلق یا
کابین و جسم غیرمعلق یا تایر است xc ،و  xwجابهجایي بدنه و تایر

ks

T

dw3

تعریف شدهاند و داریم:

dw2

dw1

v2 dt v3 dt

v1dt

همچنین در معادالت (xr )3

w

 rعدم قطعیت ورودی است.

قرار دادهاند .این سه فرآیند تصادفي  v2 ، v1و  v3به ترتیب در سختي

قابل توجه است که متغیرهای حالت انتخاب شده در این بخش در عین

جسم معلق ،میرایي جسم معلق و سختي جسم نامعلق وجود دارد.

مستقل بودن از هم دارای این خاصیت نیز هستند که معیارهای شناخته-

به این ترتیب و با انتخاب متغیرهای حالت به شكل زیر:

شدهای در ارزیابي عملكرد سواری خودرو بهشمار ميروند.

xw
()4

x w , xc , x w

xr , x w

X

xc

FX dw3 ,

BU a

EX dw2

AX

البته با میزان فشاری که تایر بر روی جاده وارد ميکند ارتباط مستقیم دارد

dX

که در صورت مدلکردن تایر با یک فنر خطي با تقریب خوبي ميتوان

DX dw1

گفت این نیرو نیز با فاصله میان تایر و جاده یا همان xw

که ماتریسهای مدل در آن به قرار زیر است.
1

0
1

cs

ms

ms

;B

1

0
0
0

1

xr

ارتباط

مستقیم دارد .مهمترین شاخصه عملكرد تعلیق خوشسواری است که با

0

cs

ks

شتاب وارد بر کابین xc

ms

ms

0

0

در میان متغیرهای حالت خالي است اما ميتوان آن را به صورت خروجي

1

cs

ku

cs

ks

mu

mu

mu

mu

mu

A

رابطه مستقیم دارد .اگرچه این شاخصه جایش

سیستم در نظر گرفت و در شبیهسازیهای پیش رو از آن جهت ارزیابي
و مقایسه استفاده کرد .به این ترتیب معادله خروجي به صورت زیر است.
()6

PU a

N 2 Xv2

N1 Xv1

MX

xc
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که در این رابطه:

)independent and identically distributed (IID

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

xr

نیز نشاندهنده میزان قرار خودرو

بر روی جاده و یا همان کنترل پذیری خودرو است .کنترلپذیری خودرو
Cr dt

0

فاصله بین کابین و تایر است که سنجشي بر معیار

یكپارچگي تعلیق است و xw

خواهیم داشت:

()5

xc

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

ku (1 v3 ) xr

1
ms

xc

0

0

0

0

0
0
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ks
Ms

;0 0 0

cs
; N1
Ms

cs
Ms

0

cs
; P
Ms

1
Ms

ks
Ms

M

0

N2

cs
Ms

0

که در آن

n

n

m

n

 f , g, L :و

 . K :با

اعمال برنامهریزی پویا بر روی این تابع هزینه و نیز استفاده از لم ایتو
[ ]25معادله تصادفي همیلتون-جاکوبي-بلمن به صورت زیر درخواهد
آمد [.]26

 )3فرموالسیون مسأله درجه دوم خطی تصادفی
سیستم تصادفي خطي دارای عدم قطعت پارامتری ،که روی فضای
احتماالتي ) W ( , F , Pبنا شده است ،به فرم معادالت دیفرانسیل ایتو

(12
)

زیر مفروض است.
()7

Di Xdwi (t ),

b(t ) dt

AX

i 1

در دستگاه معادالت دیفرانسیل فوق Rn

هستندRm ،

) X (tحالتهای سیستم

) U (tورودی کنترلي b(t ) ،ورودی اغتشاشي و یا

ورودی مرجع در مدل و ) wi (tها فرآیندهای وینر مستقل دارای توزیع
یكسان هستند .فرآیند وینر در  rتعداد کانال پارامترهای سیستم را دچار
اغتشاش کرده است .بنابراین مشخص است که
m

Rn

n

Bو

Rn

n

Rn

،A

 Diکه همگي ماتریس های حقیقي ثابت

هستند.

)J (x, t
x2

t

1
)tr g (x, u, t) g T (x, u, t
2

اکنون سیستم تصادفي با مدل ایتو ( )7و تابعک هزینه ( )8را در نظر بگیرید
که بیانگر یک مساله ردیابي است .ميتوان نشان داد این تابع هزینه با قید
دینامیكي مدل سیستم توسط قانون کنترلي زیر کمینه ميشد (حالت
دارای عدم قطعیت چندبعدی از قضیه بیان شده در [.)]27
()13

)(t) Xˆ (t

)(t

BT

1

)u* ( Xˆ , t

R

توجه شود که استفاده از ترم ̂ Xبه جای  Xبه این دلیل است که اساساً
به دلیل تصادفي بودن حالتها ،در طراحي و شبیهسازی از حالتهای
تخمین زده شده ̂ Xکه توسط یک رؤیتگر تصادفي بازسازی شدهاند
استفاده ميکنیم .همچنین تابع هزینه بهینه مطابق زیر است.

تابع هزینه درجه دوم زیر را در نظر ميگیریم
)X (T

1 T
)X (T) X (T
2

T

()8
T

u Ru dt

T

T

) X (t )QX (t

که در آن

n n

و

m m

n n

1 ˆT
)X (t) (t) Xˆ (t
2
T
)(t) Xˆ (t
(t),

()14
E

Js

که پارامترهای ) (t) ، (tو ) (tدر آن از حل معادالت دیفرانسیل

1
2

ماتریسي زیر به دست ميآید.

 Qماتریسهای مثبت معین یا نیمه

 Rمثبت معین است و همچنین

)ˆ t
J * (x,

BR 1 BT

Q

r

n 1

 .اکنون

DiT Di

()15

AT

A
i 1

مسأله
m

کنترل

بهینه

عبارت

تصادفي

است

یافتن

از

 u* (t) : 0 , Tچنان که تابعک هزینه ( )8کمینه گردد یا

U

به عبارتي:
))min J (u(t

()9

U

u: 0 , T

لم  :1تابع هزینه زیر را در نظر بگیرید.
T

()10

L X (t ), u (t), t dt
0

Js

()11

,

b

()16

)(T

dX f ( X (t), u(t), t)dt
X (0) X 0

ریكاتي تعمیمیافته تبدیل ميشود که مطابق ( )18است .شایان ذکر است
که شرایط یرقراری و صحت این معادله در [ ]27بحث شده است:
(18
)

r

0

DiT Di

A

AT

BR 1 BT

Q

i 1

نکته  :2عبارت )  b(tدر معادله ( )16ميتواند اغتشاش ورودی و یا
ورودی مرجع در سیستم باشد .در صورت صرف نظر کردن از این
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و همچنین مدل تصادفي ایتو زیر را در نظر بگیرید.
g ( X (t), u(t), t) dw

T

A BR 1 BT

1 T
BR 1 BT
bT
()17
2
(T) 0
نکته  :1معادله دیفرانسیل ماتریسي ( )15در افق نامحدود به معادله جبری

))J (u* (t

))E K ( X (T

)(T

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

0

معین و

2

u U

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

r

) BU (t

dX

)J (x, t
)f (x, u, t
x

)L(x, u, t

max

)J (x, t
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عبارت ،قانون کنترلي د ر افق نامحدود به صورت زیر در خواهد آمد که
از آن در تحلیلهای مربوط به پایداری استفاده ميکنیم.

BT Xˆ (t),

()19

1

درجه دو ،برای همه شرایط اولیه داشته باشیم 0

آنگاه گوییم سیستم دارای پایداری مجانبي متوسط درجه دو است.

)u* (x, t

R

2

)lim E x (t

t

در معادله فوق ماتریس ثابت  Kاز حل معادله جبری ریكاتي ( )18تعیین
ميشود .همانطور که مالحظه ميشود در این حالت ترمهای )  ( xو
)  ( xدر معادله ورودی بهینه و تابع هزینه بهینه ظاهر نميشود .وجود
این ترمها به این دلیل است که ورودی کنترلي بتواند نیاز ما را در ردیابي

لم  :2اگر تابع مثبت معین ) ); R

 Xو t0

 C 2چنان یافت شود که برای هر 0

 C1و 0

0

[t0 ,

C 2,1 (Sh

 Vو ثابتهای
t

شرایط زیر برقرار شود:
c2 x

()20

) V ( x, t
0

[t0 ,

)) (ii ) L(V ( x, t

)  ، (x , tآنگاه سیستم ( )7پایدار متوسط

ورودی مرجع و یا حذف اغتشاشات ورودی برطرف سازد .در حالتهایي

برای تمامي )

که مساله کنترلي ما صرفاً تنظیم و حفظ پایداری سیستم است دیگر نیازی

درجه دو است .همچنین اگر مولد خرد فوق منفي معین شود آنگاه سیستم

به این ترمها نیست.

به صورت مجانبي پایدار متوسط درجه دو خواهد بود.
قضیه  :1معادله تصادفي ( )7را در نظر بگیرید .ميتوان نشان داد در

 )4پایداری تصادفی سیستم حلقه بسته
با توجه به تعیین قانون کنترل بهینه برای سیستمهای تصادفي دارای عدم-
قطعیت پارامتریک اکنون قصد داریم پایداری تصادفي سیستم حلقه بسته
را تحقیق نماییم .به این منظور از روابط به دست آمده فوق در افق
نامحدود استفاده مي کنیم .در استفاده از کنترل درجه دو خطي برای
سیستم های معین و یا حتي سیستمهای دارای نویز جمع شونده برقراری
شروط کنترلپذیری و رؤیت پذیری کافي بود تا ادعا کنیم سیستم حلقه
بسته پایدار خواهد شد .اما وجود نویز ضرب شونده در معادالت

صورت وجود جواب برای معادله ریكاتي جبری تعمیم یافته،)18( 6
کنترلکننده درجه دو خطي تصادفي با قانون کنترلي ( )19و پارامتر
به دست آمده از معادله ریكاتي مذکور سیستم حلقه بسته را پایدار متوسط
درجه دو ميکند.
اثبات :تابع کاندید لیاپانوف را بصورت زیر در نظر بگیرید.
()21

1 T
V
X X,
2
ماتریس مثبت معین است .به کمک لم ایتو ،دیفرانسیل

شرط کنترلپذیری نميتوان پایداری سیستم را نتیجه گرفت .در این بخش

تصادفي زیر به دست ميآید.
r

X T Di Xdwi ,

وجود جواب معادله ریكاتي جبری تعمیم یافته به تحلیل پایداری سیستم
تصادفي خواهیم پرداخت .نشان خواهیم داد که در صورت وجود جواب
این معادله ،سیستم حلقه بسته مستقل از شدت نویز سفید پایدار در مفهوم

L V (x(t)) dt
i 1

که
*

متوسط درجه دو خواهد بود .همچنان نشان ميدهیم در صورت استفاده

Bu

AX

X T D1T

از کنترلکننده درجه دو خطي قطعي برای سیستم تصادفي ( )7سیستم

X T Dr T

ابتدا مفهوم پایداری تصادفي که در [ ]28به صورت کامل بررسي شده

T

X

))L V (x(t

1
tr D1 X
2

Dr X

تحت شرایطي که وابسته به شدت نویز است ناپایدار تصادفي ميشود.

*

است را بیان ميکنیم.

با جاگذاری ) u (tاز ( )19خواهیم داشت:

تعریف : 2سیستم تصادفي نامي به فرم ( )7با ورودی صفر را دارای

پایداری متوسط درجه دو گویند اگر برای هر 0
2

 ،یک 0

)t ، E x (t

)(

) . sup E (sهمچنین اگر عالوه بر پایداری متوسط
d s 0
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(22

هرگاه

Generalized Riccati equation

X

A BR 1 BT

XT

X T DiT Di X
i 1

)

r

Di X

T

Di
i 1

1
2

T

1

A BR B

T

))L V (x(t
1
2
X

6

Journal of Control, Vol. 13, No. 3, Fall 2019

] [ DOI: 10.29252/joc.13.3.71

وجود داشته باشد به قسمي که
) (

)dV x(t

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

دینامیک ،ذات سیستم را دستخوش تغییر ميکند و دیگر تنها با اتكا به

که در آن

بدون استفاده از مفاهیم کنترلپذیری و رؤیتپذیری حالت و با تكیه بر

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

Sh

(i ) c1 x
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جهت اثبات پایداری سیستم حلقه بسته ،کافي است نشان دهیم ( )22منفي
است .بدون از دست دادن کلیت فرض ميکنیم 0

r

DiT PDi X

 ،در

نتیجه:

i 1

1
2

X T P A BR 1 BT P

)))L(V(x(t

برای اثبات ناپایداری تصادفي کافي است نشان دهیم:
r

0

DiT Di X
i 1

1
2

BR 1 BT

r

1
2

DiT Di

0

i 1

r

XT K A

BR 1 BT

()26

0

DiT PDi
i 1

1
2

PA PBR 1 BT P

با استفاده از روابط ( )24و ( )26شرط ناپایداری سیستم به قرار زیر است:

A

r

با استفاده از رابطه ( )18و رابطه فوق شرط پایداری تصادفي سیستم به قرار

مهمترین نتیجه قضیه  2این است که نشان ميدهد کنترلکننده درجه دو
BR 1 BT

0

باتوجه به فرضهای 0

 Rو 0

Q

خطي که برای سیستمهای معین کاربرد دارد در برخورد با سیستمهای

 Qشرط باال ارضا شده است و

تصادفي ،وابسته به واریانس نویز پارامتری است و در نتیجه در شرایطي
حتي نمي تواند سیستم را پایدار کند .توجه داریم که حتي در صورت

سیستم حلقه بسته پایدار تصادفي است.
همانطور که مالحظه شد شرط پایداری در اینجا مستقل از واریانس نویز
که در ماتریس  Dظاهر ميشود به دست آمد .جهت تعیین کنترلکننده
بهینه تصادفي پایدارساز کافي است معادله جبری ریكاتي تعمیم یافته
جواب داشته باشد.

برقراری شرایط کنترل پذیری و رؤیتپذیری همچنان این کنترلکننده
سنتي ممكن است در پایدارسازی سیستم ناکارآمد باشد و در نتیجه باید
از نسخه تصادفي آن که پیشتر معرفي شد استفاده کرد .همچنین در
شرایطي که هر دو کنترل کننده بهینه تصادفي و غیر تصادفي قادر به پایدار
سازی سیستم حلقه یسته هستند نتایج شبیه سازی حاکي از عملكرد بهتر

قضیه  :2سیستم تصادفي با دینامیک ایتو ( )7را در نظر بگیرید .فرض
کنید قانون کنترل بهینه قطعي به شكل زیر را به سیستم تصادفي اعمال
کنیم [:]29
R 1BT PX,

()23

)uD* (t

PA

0

 )5کنترلکنندهی تصادفی ایتو مبتنی بر رؤیت

PBR 1 BT P

هدف از این بخش ،طراحي یک رؤیتگر تصادفي برای مدل نامعین ایتو
است .ساختار رؤیتگر تصادفي به همراه کنترلکننده فیدبک بهینه تصادفي
در شكل ( )2نشان داده شده است.

Q

ميتوان نشان داد در شرایطي که  Diها در ناتساوی ماتریسي زیر صدق
کند سیستم ناپایدار تصادفي است.
(25
)

r

0

P

Di T PDi

;0

PBR 1 BT P

Q

i 1

اثبات :تابع لیاپانوف ( )21را در نظر بگیرید .با استفاده از مولد خرد داریم:
r

1
tr
2

Di XX T DiT
i 1
r

DiT Di X
i 1

P

شكل ( )2شماتیک کنترل کننده بهینه مبتني بر رؤیت حالت

BR 1 BT P

A

XT

به منظور طراحي رؤیتگر تصادفي برای سیستم (،)7فرض ميکنیم
خروجي سیستم به صورت ( )27تعریف شود.

خواهیم داشت:

r

()27

Algebraic Riccati equation
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با جاگذاری 0

1
2

Bu D

AX

XT

))L V (x(t

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

که ماتریس مثبت  Pاز حل معادله جبری ریكاتي زیر به دست ميآید.
AT P

استراتژی تصادفي است.

حالت
7

()24

i 1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

زیر در خواهد آمد.

0

P

Di T PDi

;0

PBR 1 BT P

Q
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که در آن  viها نویزهای سفید ضربشونده مستقل و دارای توزیع یكسان
هستند .یک رؤیتگر حالت خطي به شكل زیر در نظر ميگیریم.





ˆ
ˆ

(dX = AX + BU dt + L  y − yˆ dt )28


 yˆ = FXˆ +  U
که در آن ̂ y ، Xو  Lبه ترتیب بردارحالت تخمینزده شده ،خروجي

تخمینزده شده و بهره رؤیتگر ميباشند .حال با در نظر گرفتن خطای
تخمین به شكل ˆ X = X − Xو تعریف سیستم افزوده و خطای تخمین

= ˆdX = dX − dX

()32

( A − LF ) X  dt +  D X − LG X  dw
r

i

i

( )29در ميآید .تابع لیاپانف زیر را در نظر ميگیریم:
1 T
()33
X X
2
معادله دینامیک افزوده را به صورت زیر بازنویسي ميکنیم:
=V

()29

r
B 
Xdt +   i Xdwi

A − LF 
i =1

که در آن:

 dw1 

 r X  

 dwr 

()34

 A − B
dX = 
 0
 1 X
g

با توجه به رابطه ( )34و ( )1مولد خرد برای تابع لیاپانوف ( )33به صورت
0
0 

زیر در خواهد آمد:

 Di
i = 
 Di − LGi

))) L(V ( x(t
B 
X+
A − LF 

با توجه به دینامیک افزوده فوق و حضور عامل   iميتوان مشاهده کرد
که در حضور نویز ضرب شونده ،خطای تخمین وارد کانال حالتهای
T

O
 
O

سیستم شده است .به همین دلیل نميتوان کنترلکننده فیدبک حالت و
رؤیتگر را به صورت جدا و مستقل از هم طراحي کرد .به عبارت دیگر،

Dr
Dr − LGr

O 

X
O 


برای مدل سیستم ایتو با نویز حالت ضربشونده ،قاعدهی تفكیکپذیری
قابل پیادهسازی نیست .در قضیه ی بعدی ،یک شرط کافي برای بهره
پایداری نمایي خطای تخمین و سیستم حلقه بسته را با قطعیت باال اثبات
ميکند.

)

...
...

1 

tr  X T
2 


 D1
O

 D1 − LG1 O

  A − B
B 
= X T  
A − LF 
  0
T
1
+  1 X
 r X    1 X
2


 r X   X


قضیهی  :3مدل تصادفي ایتو ( )7و دینامک رؤیتگر در ( )28را در نظر

برای اثبات پایداری سیستم افزوده ،کافي است نشان دهیم ( )35منفي

بگیرید .اگر ماتریسهای  L ،   0و  به گونهای وجود داشته باشند

است یا

که در رابطه زیر صدق کنند:
()30

B  1 T
+    0
A − LF  2

B  1 T
+    0
A − LF  2

 A − B

 0

بنابراین تخمین دینامیک خطا پایدار نمایي با قطعیت باال است و خطا به

که در آن
(31
)

= r 

 =  1

 D1
O

 D1 − LG1 O

در این صورت دینامیک رؤیتگر تصادفي با قطعیت بسیار باال به صورت

سمت صفر همگرا ميشود.
براساس قضیه  ، 3شرط پایداری دینامیک سیستم افزوده شده را ميتوان
به عنوان مسئلهی امكانپذیری  LMIها مطرح کرد و تابع هزینه مربوطه
را به شكل زیر تعریف نمود:

نمایي پایدار است.
اثبات :با در نظر گرفتن خطای تخمین به صورت  X = X − Xو

()36

tf

min J ( X (t )) =  X T SX dt
t0

محاسبهی مشتقهایش ،دینامیک خطا به صورت زیر به دست ميآید:
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O

O

Dr
Dr − LGr

...
...

 A − B

 0
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رؤیتگر و قانون کنترلي به دست آورده ميشود که به طور همزمان
(35

 D1
O

D
−
LG
O
 1
1

...
...

Dr
Dr − LGr

 A − B
= X T 
 0

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

B 
Xdt +
A − LF 

صورت قاعده کنترلي فیدبک خواهیم داشت:
 A − B
dX = 
 0

 X = [ Xدینامیک سیستم افزوده به شكل

با در نظر گرفتن X ]T

 X = [ Xو همچنین با در نظر گرفتن  U = −Xبه

به وسیله X ]T

i

i =1
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در این صورت مسئله ،به یک مسئلهی کمینهسازی با تابع هدف درجه دو
( )36و قید  )30( LMIتبدیل ميشود .بهره فیدبک  و بهره رؤیتگر L

به گونهای محاسبه ميشوند که خطای تخمین حداقل شود .یک راه دیگر
این است که بهرهی  با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفي محاسبه و
سپس مقدار  Lبا کمینه کردن تابع هزینه ( )36به دست آورده شود.

شكل ( )3اغتشاشات تصادفي در مشخصههای سختي و میرایي

جاده نمونه اول:
در این قسمت یک پروفیل که دارای دو سرعتگیر سینوسي در طول
خود است به عنوان جاده انتخاب شده است .وجود این گونه ناهمواریها
در جادهها بسیار متداول است و خودرو باید بتواند در مواجهه با آنها،
نامعینيها را هضم کرده و سواری مطلوبي نشان دهد .تغییرات عمودی

 )6نتایج شبیهسازی
در این بخش جهت شبیهسازی عددی و مقایسه نتایج کار ،از گسسته-

آورده شده است.

است به صورت زیر استفاده ميکنیم [.]30

12

) X (t K 1
f (t K 1 )) t

) BU (t K 1

) X (tk

12

) ( AX (t K 1

3

) ( DX (t K 1 )) w1 (t K
t ) ...

1 t
3 t

else

1
sin(12t
12
1
) sin(12t
24

xr

0

1
) D( DX (t K 1 ))( w1 (t K
2

که در آن نمو فرآیند وینر به صورت زیر تخمین زده ميشود:
wgn * t

) wi (tK

در معادله فوق  wgnیک پروسه نویز سفید گسسته با میانگین صفر

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

سازی معادالت تصادفي به روش مایلاشتین 8که یک تخمین مرتبه دو

شكل پروفیل جاده و نیز تغییرات سرعت عمودی جاده در شكل ()4

است .این تخمین مرتبه دو سرعت همگرایي باالتری نسبت به تخمین
مرتبه اول دارد .همچنین باید توجه داشت که در شبیهسازیهای مربوط به
پاسخ ها با توجه به ذات تصادفي سیستم هر بار اجرای کدها تنها یک
ها به صورت میانگین صد بار اجرای کد به تصویر کشیده شده است.
جهت ارزیابي روش پیشنهادی شبیهسازیها برای دو نمونه جاده مختلف
انجام مي شود .در هر دو نمونه پارامترها به یک شكل دچار عدم قطعیت
ميشوند .شكل ( ) 3یک تحقق از پارامترها درحالت آشفته را نشان مي-
دهد.

شكل ( ) 5عملكرد سیستم تعلیق فعال شده با کنترل درجه دو خطي
تصادفي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود سیستم حلقه بسته
با وجود عدمقطعیتهای جاده و اغتشاشات تصادفي در پارامترها ،مقاوم
است .حالتهای سیستم نشان ميدهند خودرو از جانمایي تعلیق و فرمان-
پذیری مناسبي برخوردار است .طبق این شكل تغییرات نسبي جابهجایي
تعلیق در بازه 5cm
در بازه 1cm
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Milstein approximation

محدود شده است و فاصله میان چرخ و جاده نیز

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

تحقق و یا مسیر نمونه از منحني پاسخ را ارائه ميدهد .در نتیجه همه پاسخ-

شكل ( )4تغییرات عمودی مكان و سرعت جاده (نمونه )1
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نماینده راحتي سفر است) کنترل کننده تصادفي پایین کنترلکننده غیر-
تصادفي است.

شكل ( )6نشاندهنده عملكرد سیستم نامعین است که توسط کنترلکننده

شكل ( )7چگالي طیفي توان شتاب کابین برای فعالسازی تصادفي و

تصادفي و غیرتصادفي فعال شده است .در این شكل دو شاخصه مهم

غیرتصادفي (جاده نمونه )1

سواری یعني خوش سواری که با شتاب وارد بر بدنه سنجیده ميشود و
فرمانپذیری خودرو که با فاصله میان چرخ و جاده مورد سنجش قرار
ميگیرد به تصویر کشیده شدهاند .همانطور که مالحظه ميکنیم کنترل
کننده درجه دو خطي تصادفي توانسته سواری مطلوبي را نسبت به
کنترلکننده درجه دو خطي غیر تصادفي فراهم کند و نسبت به نوسانات
پارامترها مقاومت بیشتری نشان دهد.

تصادفي و غیرتصادفي (جاده نمونه )1

جاده نمونه دوم:
در این قسمت یک جاده واقعي براساس استاندارد ایزو انتخاب شده است.
اطالعات جمعآوری شده توسط موسسه استاندارد ایزو از جادههای
مختلف به شكل جادههایي در کالسهای مختلف شكل گرفته است که
شكل ( )6عملكرد تعلیق نامعین در حالت استفاده از کنترل درجه دو خطي
تصادفي و غیر تصادفي (جاده نمونه )1

هرکدام دارای چگالي طیف توان 9مشخصي هستند [ .]31جاده استاندارد
در نظر گرفته شده برای شبیهسازی در این بخش دارای چگالي طیفي توان

اما یكي از مهمترین معیارها در تعیین عملكرد سواری خودرو ،چگالي
طیفي توان پاسخ است که در فرکانسهای مختلف رسم ميشود .این
معیار در شكل ( )7و شكل ( )8به ترتیب برای شتاب وارد به کابین و

زیر است.
4 2Gq (n 0 )n 02v,

) Gq (f

فرکانسهای نزدیک ( 1که براساس مطالعات فرکانس نماینده کنترل-

و  vسرعت پیشرانه خودرو است .شكل جاده تصادفي ایزو با انتخاب

پذیری خودرو است) و چه در فرکانسهای نزدیک ( 10که فرکانس

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،3پاییز 1398
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فاصله چرخ و جاده به تصویر کشیده شده است .مشخص است چه در

که در آن Gq (n 0 ) ،ضریب ناهمواری جاده n 0 ،فرکانس فضایي مرجع

)Power spectral density(PSD

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.3.4.9

شكل ( )8چگالي طیفي توان فاصله نسبي چرخ تا جاده برای فعالسازی

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل ( )5پاسخ حالتهای سیستم نامعین (جاده نمونه )1
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علیرضا رمضاني مقدم ،حامد کبریایي

32 10 6 m 3

)  Gq (n 0و 0.1

 n 0در شكل ( )9آورده شده

همچنین چگالي طیفي توان در فرکانسهای مختلف در شكل ( )12برای
شتاب وارد به کابین به تصویر کشیده شده است .مشخص است چه در

است.

فرکانسهای نزدیک  1و چه در فرکانسهای نزدیک  10کنترل کننده
تصادفي پایین کنترلکننده غیرتصادفي است.

شكل ( )10عملكرد سیستم تعلیق فعال شده با کنترل درجه دو خطي
تصادفي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود سیستم حلقه بسته
با وجود عدم قطعیت های نامتناسب جاده و اغتشاشات تصادفي در

شكل ( )11عملكرد تعلیق نامعین در حالت استفاده از کنترل درجه دو
خطي تصادفي و غیر تصادفي (جاده نمونه )2

پارامترها ،مقاوم است .حالتهای سیستم نشان ميدهند خودرو از جانمایي
تعلیق و کنترلپذیری مناسبي برخوردار است .طبق این شكل تغییرات
نسبي جابه جایي تعلیق و فاصله میان چرخ و جاده در بازه مشخصي حفظ

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل ( )9تغییرات عمودی مكان و سرعت جاده (جاده نمونه )2

ميشوند.

غیرتصادفي (جاده نمونه )2

 )7جمعبندی
در این مقاله ،مساله کنترل بهینه سیستم تعلیق با معادالت تصادفي ایتو که
شكل ( )10پاسخ حالتهای سیستم نامعین (جاده نمونه )2

شكل ( )11نشاندهنده عملكرد سیستم نامعین است که توسط کنترل-
کننده تصادفي و غیرتصادفي فعال شده است .همانطور که مالحظه مي-
نسبت به مدلغزشي غیر تصادفي فراهم کند و نسبت به نوسانات پارامترها
مقاومت بیشتری نشان دهد.

ریاضي سیستم ،نامعینيهای پارامتری به صورت سه فرآیند تصادفي
مستقل وینر در نظر گرفته شد .براساس مدل نامعین لحاظ شده از تعلیق و
با استفاده از معادالت تصادفي همیلتون-جاکوبي-بلمن ،کنترلکننده
تصادفي درجه دو خطي به منظور مقابله با عدم قطعیتهای ضرب شونده
طراحي شد .جهت تضمین پایداری سیستم حلقه بسته ،تحلیلهای الزم
جهت اثبات پایداری تصادفي ارائه گردید .همچنین یک ساختار حلقه
بسته شامل کنترلکننده و رویتگر چنان طراحي شد که سیستم حلقه بسته
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کنیم کنترل کننده درجه دو خطي تصادفي توانسته سواری مطلوبي را

در معرض عدم قطعیتهای پارامتری قرار دارد بررسي شد .در مدل
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