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چکیده :کنترلرهای بازخوردی مرسوم ،در سيستم هايي با انعطاف پذيری و عدم قطعيت هايي ناشي از اثرات نيروهای خارجي و
اغتشاشات  ،به دليل کاهش پايداری سيستم عملكرد مطلوبي ندارند .اين مقاله به طراحي استراتژی کنترلي براساس مدل مرجع-تطبيقي برای
شناسا يي فرکانس ارتعاشي نامطلوب مي پردازد .سپس از فيلترباريک مدل مرجع تطبيقي برای حذف فرکانس ارتعاشي نامطلوب استفاده مي
گردد .در خاتمه ،عملكرد الگوريتم کنترلي پيشنهاد شده در محيط متلب و سيمولينک ارزيابي و صحت سنجي مي گردد.
کلمات کلیدی :کنترل مدل مرجع تطبيقي ،فيلترباريک شبكه ای ،تخمين فرکانس ارتعاشي

Iman Ghaffari, Abdol Majid Khoshnood, Jafar Roshanian
Abstract: The conventional feedback controller cannot perform well especially in presence of
elastic behavior of flexible systems and variation in the character of disturbances, resulting in the
reduction on the stability of the control system. This paper deals with designing a control strategy
based on ‘model reference adaptive approach ’applied to appraise a single vibration mode of the
system. This approach makes of a model reference adaptive lattice notch filter which has been
implemented on the system in the case of recursive form to the elimination of the unsatisfied
vibrating frequency. The performances of the proposed control algorithms are evaluated by means
of simulation on MATLAB and Simulink.

 -1مقدمه
سيستم کنترل ،عمدتا رگالتوری برای پايدارسازی و کاهش خطای
ماندگار سيستم مي باشد .سيستم حلقه بسته کنترلي مستقيما در
مواجهه با اثرات نامطلوب ارتعاشي دﭼار عملكرد نامطلوب مي
گردد که مي بايست اين مشكل را با لحاظ نمودن معادﻻت انعطاف

نويسنده عهده دار مكاتبات :ايمان غفاری

پذيری در سيستم ديناميكي و استفاده از کنترلر های دقيق تر و
پيچيده به حالت مطلوب رسانيد .در اين مقاله يک تير دو سر آزاد
اولر-برنولي با در نظر گرفتن جرم نقطه ای جهت در نظر گرفتن
بهتر اغتشاشات ارائه مي گردد .سپس اثر مدلسازی انعطاف پذيری و
جرم روی ارتعاشات بررسي ميگردد و نتايﺞ مدلسازی روی دامنه
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Design of model reference adaptive control using a lattice notch
filter to suppress unsatisfied vibration
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ارتعاشات ناخواسته نشان داده ميشود .مشاهده ميگردد که با

مشـاهده شـد در فصـل اول مقدمـه ای از کليت موضوع ،تاريخچه

افزايش جرم به علت کاهش فرکانس ،نوسانات و ارتعاشات افزايش

تحقيقات انجام شده و هدف از اين تحقيق بيان گرديد .دربخش دوم

مييابد  .لذا برای جلوگيری از اين مشكل يكي از بهترين استراتژی

به استخراج معادﻻت ﻻگرانـژ و شـبيه سـازی مـدل  8درجه آزادی

ها حذف تحريک با استفاده از فيلتر تطبيقي در فرآيند حذف فعال

غير خطي مدل ارتعاشي مي پردازيم .در بخش سوم جزئيات کنترل

ارتعاشات ميباشد .بدين ترتيب ميتوان اثر نامطلوب افرايش جرم را

پيشنهادی ،تشـريﺢ مـي گـردد و نهايتـا در بخش ﭼهارم آزمايش

با بهره گيری از فيلترهای تطبيقي کاهش داد.بطور کلي برای کنترل

روش شناسايي پارامترهای ارتعاشي و فيلتر کردن اثرات نامطلوب

سيستم های غير خطي روشهای مختلفي استفاده شده است .در اين

آنها بـر روی مـدل خطـي و پيـاده سـازی بـر روی مـدل اصلي غير

زمينه شاوﭼنگ و همكاران ] [1از کنترل فازی تطبيقي برای سيستم

خطي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ديناميكي مدل نشده با ﭼند ورود ی و ﭼند خروجي استفاده نمودند.
آنها از تابع فازی برای تقريب مدل ديناميكي و از مشاهده گر تطبيقي

 -2معادالت االستیک

برای تقريب و شناسايي وضعيت سيستم بهره بردند .همچنين

برای بدست آوردن معادﻻت حرکت فرض مي کنيم تﻐيير شكل

روشهای مختلفي برای خطي سازی سيستم های غير خطي بر پايه

تنها در جهت  xو  yناشي از خمش مي باشد .بنابراين تﻐيير شكل

تكنيک های تخمين در نقاط کاری استفاده شده است ] .[2,3در

اﻻستيک را در امتداد شكل مودهای مشخصي فرض مي کنيم .به اين

اين روشها فرض مي گردد که که سيستم غير خطي در بازه های

روش برای تﻐيير شكل های اﻻستيک روش مودهای جمع شده گفته

ثابت زماني دارای رفتار خطي مي باشند و سيستم غير خطي به

مي شود .همچنين به دليل تقارن ،شكل مودهای ارتعاشي در جهات y

مجموعه ای از سيستم های خطي تقسيم مي گردد و بر اين اساس

و  zمشابه است و آن را با ) φi (xبرای مود  iام نشان مي دهيم بنابراين

تابع کنترل هدف را بدست مي آورند .در عمل نيز از کنترل های

داريم:

در پياده سازی لحاظ نمي گردد وليكن برای پايداری سيستم و

کانالهای عرضي وطولي و  φiشكلمود خمش سيستم است  .برای

مقابله با عدم قطعيت ها و اغتشاشات وارد بر سيستم از کنترلهای
مدل مرجع تطبيقي استفاده مي نمايند . [4-10] .همچنين در زمينه
استفاده از فيلترهای طبيقي در زمينه کنترل فعال سيستم های ارتعاشي
فعاليت های مختلفي انجام شده است .فيلترهای باريک برای کاهش
اثرات ديناميک مدال هنگاميكه که سيستم کنترل برای ديناميک
صلب طراحي شده است بكار مي رود .بطور مثال اثرات انعطاف
پذيری در طراحي کنترل يک سيستم ارتعاشي ،جهت ساده سازی
عملكرد بهتر سيستم کنترل مدل صلب ،با استفاده از فيلترهای

سادگي فرض مي کنيم . n  mبرای بدست آوردن معادﻻت

باريک فرکانس اثرات انعطاف پذيری حذف مي گردد..در اين

حرکت از روش ﻻگرانژ استفاده مي شود .علت انتخاب اين روش

زمينه choi ،و  [11] Bangبـا لحـاظ نمـودن مـود ارتعاشي با

سادگي در به دست آوردن معادﻻت حرکت اﻻستيک مي باشد.

استفاده از الگوريتم هي تطبيقي و استفاده از فيلتر باريک توانستند

اثرپارامترهايي مثل جرم که تاثير بسزائي در کاهش فرکـانس

مي باشد .ازآنجاکه معادﻻت مربوط به روند

ضربه ارائه نمودند .آنها از الگوريتم حداقل مربعات برگشتي برای
تخمين پارامترهای فيلتر باريک استفاده نمودند.
ﻻزم به يادآوری است در

طراحي سيستم کنترل توجه به

مختصات تعميم يافته  i

ارتعـاش خمشـي و بـه دنبال آن افزايش دامنه ارتعاشات دارد ،نشده

استخراج انرژی ها در مراجع مختلﻒ آمده است در اينجا به آنها اشاره

است کـه در ايـن مقاله سعي خواهد شد که اين مورد بر روی سيستم

نميکنيم و تنها نتايﺞ آنها را بيان خواهيم نمود که به قرار زير است.

کنترلي بررسي گردد .همچنـين در ايـن مقالـه از فيلتـر باريـک
شـبكه ای جهـت حـذف فرکانس ارتعاش خمشي استفاده مي شود.
اين پژوهش شـامل ﭼهـار بخـش اصلي مـيباشـد .همانگونـه کـه
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اثر نامطلوب ارتعاشات را کاهش دهند .در فعاليتي ديگر ليانگ و
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که در آن  Tانرژیجنبشي کل سيستم U ،انرژی پتانسيل کرنشي در
سيستم D ،انرژی استهالکي و  Q iنيروهای تعميم يافته در جهت

همكاران ] [12دو فيلتر باريک تطبيقي مرتبه دوم با پاسخ ورودی

d  T

dt  i
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 PIDبرای کنترل سيستم خطي بدست آمده استفاده نموده و برای
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که درآن   iو   iبخشهای زمانيمربوط به خمش سازه در
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که در اينجا  θپارامتر قابل تنظيم سيستم ميباشد .با توجه به

F
U  x  RV  QW
ms



آنكه عملكرد مطلوب بر حسب مدل مرجعي که به سيگنال فرمان
پاسخ مطلوب ميدهد بيان ميشود لذا برای اينكه بتوانيم رفتار



1
F  mX out R  PW  RU
ms y

V

1
 F  mX out Q   QU  PV
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W

سيستم را به رفتار حالت صلب آن معطوف نمائيم به عنوان يک
استراتژی در زمينه حذف فرکانس ارتعاش خمشي مدل صلب
سيستم را به عنوان مدل مرجع انتخاب مينمائيم برای اين کار از
يک الگوريتم که در واقع شناسايي و فيلتر نمودن را با هم ترکيب
کرده است بهره گرفتهايم .در شكل( )9پيكر بندی يک فيلتر

[M x   i i i i 

1
 2   2  
 i
i  
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باريک شبكه ای به تصوير کشيده ميشود].[12
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H  z 

که در آن  Kمعـرف يـک بخـش کسينوسـي از فرکـانس مرکـزی فيلتر
ميباشد .و بصورت زير تعريﻒ ميگردد.

 i  Q i  2ii i  P 2  R 2  i2  i
2 Pi   QR  P i

k0   cos T0 

()7

کــه در آن  Tزمــان نمونــه بــرداری و  ω0فرکــانس
طبيعــي ديناميک صلب مي باشد . .همچنين  βپارامتر اصلي

 -3روش مدل مرجع برای شناسایی فرکانس
در اين روش مطابق معـادﻻت زيـر  ،خطـای بـين سيسـتم
اصـلي و سيستم مرجع که مطلوب ماست بـه صـورت يـک تـابع

کنترل پهنای بانـد فيلتر باريک ميباشد که جهت پايـداری
الگـوريتم بايسـتي کـوﭼكتر از واحد انتخاب گردد .در شكل ()2
بلوك دياگرام روش کنترلـي اتخـاذ شده به تصوير کشيده شده
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يک فيلتر باريک شبكه ای را مي تـوان بـه فـرم سـاده شـده زيردر نظـر

است.

اتـالف تعريـﻒ ميشود.

e  ym  y

برای کوﭼک کردن  Jپارامترها را در جهت منفي  Jتﻐيير
مي دهيم .در نتيجه:
()5

d
j
d
e
 

  e
dt

dt
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بــرای اينكــه بتــوانيم از روش  MITاســتفاده نمــاييم فــرم
ورودی خروجــــي فيلتــــر را بــــه صــــورت زيــــر در نظــــر

مورد توجه قرار ميدهيم .اگر معادله ( )1را بفرم استاندارد يک معادله
فضای حالت در سيستم های گسسته بنويسيم:

مــــيگيــــريم:

u n
()3

1

D z

x ( n) 

1
y  n   1     x  n   2k0 x  n  1  x  n  2  
2

اگر از معادﻻت فوق ) y(nرا در معادله ( )3در حالت گسسته قـرار دهيم و
پارامتر قابل تنظيم را  Kدر نظر بگيـريم و معادﻻت را در قالب تفاضلي

()92

k0  n  1    4 x 2  n  1  1 k0  n  

   x  n  2   ym  x  n  2 x  n  1 

با در نظر گرفتن پايداری سيستم های گسسته داريم:

  4 x 2  n  1  1  1
()98

1
2 x  n  1
2

نگاه کنيم

 e 
k0
   y  ym  

t
 k0 

()1

با توجه به رابطه ( )98مشاهده مي شود که پايداری به مقدار
متوسط نهايي (حالت پايدار) )  x (tبستگي دارد که با توجه به

در شكل استاندارد معادﻻت گسسته و با ميانگيری از سيگنالهای

خصوصيات ديناميكي در اين تحقيق

ورودی با فرض پله واحد داريم:

 0    2.3

()94

e e  n  1  e  n 


k0 k0  n  1  k0  n 

] x  n   2k0  n  x  n  1  x  n  2 
 2 x  n  1

 -4شبیه سازی
در اين بخش تاثير جرم متمرکز بر روی حلقه کنترلي مورد بررسي قرار
ميگيرد .ﻻزم به يادآوری است به دليل کاهش فرکانس و بار محوری
ناشي از جرم ،دامنه ارتعاشات با افزايش جرم افزايش مييابد .در ادامه در
اشكال ()8و ()4عملكرد مجموعه حلقه کنترل بدون در نظر گرفتن
الگوريتم و فيلتر و با استفاده از آن بر مدل خطي شده را بررسي مينمائيم.
همانگونه که مشاهده ميشود بدون استفاده از الگوريتم مدل مرجع و

با جايگذاری رابطه ( )91در معادله ()1و بازنويسي  yدر حالت گسسته،

فيلتر ،سيستم ناپايدار ميشود .حال آنكه با استفاده از اين متد تطبيقي،

خواهيم داشت:

بعلت حذف اثر ارتعاشات در سيستم اندازه گيری ،سيستم پايدار شده

()99

k0  n  1  k0  n  

است..ر بخش  ، 8محدوده ای را برای پارامتر ثابت  ، γجهت بررسي

1
1    x  n   2k0  n  x  n  1 

 2
2x n 1

   
  x  n  2  y

m



پايداری الگوريتم مدل مرجع بدست آورديم که در ادامه صحت اين ادعا
در همگرايي الگوريتم در محدوده فوق و واگرايي آن در خارج از آن در
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[ x  n  1  2k0  n  1 x  n   x  n  1
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اشكال ()5و ()1نشان داده شده است .همچنين شكل ( )7شناسايي
فرکانس ارتعاشات غالب خمشي را با استفاده از الگوريتم فيلتر شده مدل
مرجع بازگشتي نشان مي دهد .اين شكل نشان مي دهد که الگوريتم فوق

تنظيم به دست آمده است که ميتوان هر لحظه آن را به فيلتر باريک به
عنوان ورودی ارائه نمود .به کمک اين الگوريتم که ترکيبي از مدل
مرجع و تخمينگر و فيلتر ميباشد ميتوانيم ارتعاشات خمشي را از
سيگنال اصلي رفع نماييم .برای بررسي پايداری الگوريتم فوق از

به بررسي خطای ماندگار الگوريتم کنترلي پيشنهادی مي پردازيم.
همانگومه که در شكل ( )3مشاهده مي گردد خطای ماندگار تقريبا برابر
صفر مي باشد که نشاندهنده عملكرد مطلوب حلقه کنترلي پس از اضافه
کردن فيلتر مي باشد.

روشهای تطبيقي در واقع روند همگرايي مقدار پارامتر قابل تنظيم  k0را

مجله کنترل ،جلد  ،4شماره  ،4زمستان9831
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به اين ترتيب يک معادله برحسب تخمين گام به گام پارامتر قابل

فرکانس ارتعاشي غالب سيستم را به خوبي شناسايي مي نمايد .در ادامه
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شكل ( )8عملكرد حلقه کنترلي بدون فيلتر تطبيقي

ثابت



مجله کنترل ،جلد  ،4شماره  ،4زمستان9831،

شكل ( )7تست تخمين اولين فرکانس خمشي در مقايسه با مقدار پيش
بيني شده

شكل ( )3خطای ماندگار الگوريتم پيشنهادی

در مقدار2
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شكل ( )5بررسي پايداری الگوريتم مدل مرجع بر حسب محدوده پارامتر

ثابت



در مقدار2.5
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 -5نتیجه گیری
در اين مقاله ،اثرات انعطاف پذيری بر روی يک سيستم انعطاف پذيربا
جرم متمرکز (نقطه ای) مورد تحليل قرار گرفت .نتايﺞ شبيه سازی نشان
دهنده آنست که تاثيرات ايجاد شده بوسيله انعطاف پذيری ،باعﺚ آثار
نامطلوب بر روی حلقه کنترل مي گردد .وجود فرکانس اول خمش در
خروجي ها محسوس مي باشد اما فرکانس های باﻻتر مودهای ارتعاشي به
دليل فرکانس باﻻ و دامنه کم ديده نمي شود ،همچنين جرم متمرکز باعﺚ

[5] R. H. B. Fey, R. M. T. Wouters, and H. Nijmeijer,
“Proportional and derivative control for steady-state
”vibration mitigation in a piecewise linear beam system,
, vol. 60, no. 4, pp. 535–549, 2010.
[6] W. O. Dennis,
, Elective, University of
Virginia, USA, 1995
[7] P. Ioannou and J. Sun,
,
Prentice-Hall, Englewood Cliﬀs, NJ, 1996.
[8] M. Sastry, S. Sastry, and M. Bosdon,
,
Prentice-Hall, Englewood Cliﬀs, NJ, 1989.

کاهش فرکانس مودهای ارتعاشي گرديد که منجر به افزايش دامنه

[9] O. Jay Oaks and G. Cook, “Piecewise Linear Control
”of Nonlinear Systems,
, vol. 23, no. 1,
pp. 56–63, 1976.
[10] K. S. Narendra and L. S. Valavani, “Stable Adaptive
”Controller Design—Direct Control,
, vol. 23, no. 4, pp. 570–583, 1978.

نامطلوب ارتعاشات را از سيستم اندازه گيری حذف نمايد .نكته حائز

[11] N.L, Cho, S.U.Lee, "On the adaptive lattice
notch filter for the detection of sinusoids". IEEE,
pp. 405-414. 1993.
[12] Junli Liang, Bangjie Ji, "Recursive Least
Squares-Like algorithms for the adaptive secondorder Lattice notch filter", Digital Signal
)Processing 18 (2008

ارتعاشات مي شود .برای کاهش اين تاثيرات ،ارتعاشات خمشي با رفتار
يک تير با  2مود ارتعاشي مدلسازی شده است .يک سيستم کنترل تطبيقي
بر مبنای شناسايي فرکانس ارتعاشات خمشي و فيلتر باريک شبكهای
تطبيقي با فرکانس مرکزی متﻐير طراحي شده است تا بتواند تاثيرات
اهميت ديگر آنست که در الگوريتم های تطبيقي مساله همگرايي
الگوريتم بسيار مهمتر از مساله دقت شناسايي مي باشد ﭼرا که اگر
الگوريتم همگرا نشود باعﺚ ناپايداری سيستم خواهد شد اما خطای
شناسايي تنها عملكرد را نامطلوب خواهد کرد .لذا معيار پايداری در اين
طراحي همگرايي الگوريتم تطبيقي قرار داده شده است .نتايﺞ شبيه سازی
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اين تاثيرات بر روی مدل غير خطي و متﻐير با زمان سيستم نشان دهنده
آنست که الگوريتم پيشنهادی که در فعاليتهای گذشته بر روی سيستم
تير گونه بدون در نظر گرفتن جرم متمرکز به خوبي عمل کرده بود در
اين بررسي ،بر روی سيستم انعطاف پذير تير گونه با اثر جرم نقطه ای ،به
خوبي توانسته ارتعاشات نامطلوب خمشي را از سيستم اندازه گيری
برطرف نمايد و کاهش دهد .و اين در حاليست که از هيﭻ گونه تﻐييرات
سخت افزاری مطابق روشهای مشابه کنترل ارتعاشات بهره برده نشده
است.
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عالئم اختصاری و نمادها
توضيﺢ

پارامتر

ديمانسيون

Qi , Q i

نيروهای تعميم يافته مود iام

-

i ,  i

مختصات تعميم يافته مود iام

-

i  x 

شكل مود  Iام

-

k0

فرکانس مرکزی فيلتر باريک

s



ثابت فيلتر باريک

e

خطا

Fx , Fy , Fz

نيروهای خارجي در دستگاه بدني

rad

-

N
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 M x , M y , M zگشتاورهای خارجي در دستگاه بدني N.m
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