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ساز است و  مختلف از جمله در روباتیک بسیار مشکلمسئلۀ اشباع عملگر در کنترل حلقه بستۀ سیستمهای   :چکیده 
. خوبی پایدار استای گردد که بدون وجود اشباع با عملکرد  حتی ممکن است باعث ناپایداری سیستم حلقه بسته
.  ارائه شده استآنها روشی برای برخورد با اند و سپس بندی شده مشکالت ناشی از اشباع در این مقاله شکافته و دسته

بدین منظور یک بهرۀ کوچکتر از . این روش بر مبنای کم کردن بهرۀ حلقه متناسب با نزدیکی به اشباع بنا شده است
ده است که در صورت نزدیک شدن سیستم به حالت اشباع توسط منطق فازی بهرۀ یک در مسیر مستقیم قرار داده ش

شدگی را رفع نموده و در عین حال جهت  از ناپایداری جلوگیری کرده، مسئلۀ کوکاین روش . شود  کوچک میذکورم
 محاسبات مزیت اصلی آن نسبت به دیگر روشهای ارائه شده آن است که احتیاج به. کند بردار کنترل را حفظ می

  از طرف دیگر در حلقۀ اصلی کنترل قرار نداشته و . سازی است خط ندارد و از این جهت قابل پیاده پیچیدۀ روی
  .سازد رو تعمیم خواص نظری سیستم را به سهولت امکانپذیر می از این 

  

  . Error Governor اشباع عملگر، منطق فازی، حلقۀ نظارتی، :کلمات کلیدی
  

 مقدمه -1

گیری مهندسی کنترل به صورت امروزی، بحث اشباع به دلیل گریز ناپذیر بودن مواجهه با آن و  ی شکلاز ابتدا
 همزمان با شکوفایی کنترل بهینه پژوهشگران 60 و 50های  در دهه. جدی بودن مشکالت ناشی از آن، مطرح بوده است

 bang-bangا به صورت روشهایی از خانوادۀ نتیجۀ آن پژوهشه. اند  هم نظر داشتهعملگربه محدودیت ناشی از اشباع 
 پس از گذشت .اند امروزه در کتب درسی کنترل بهینه جمعبندی شدهو توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته 

دهد که هنوز این مسأله  چند دهه، در دهۀ اخیر شاهد رویکرد مجددی به مسألۀ اشباع هستیم و این واقعیت نشان می
مانعی به نام رفع در واقع چند دهه قبل مهندسان کنترل در پی . ]1 [ وجوه گوناگون جای کار داردحل نشده است و از

حفظ  امروزه پژوهشگران بیشتر در پی  و بودند که این مسأله تا حد زیادی از حالت مانع بودن خارج شدعملگراشباع 
  . هستندمحدودیتی به نام اشباععملکرد در حضور 

، 1شدگی کوک: توان در سه دسته بررسی نمود را به طور کلی می) ها(عملگرع شدن مشکالت ناشی از اشبا
دهد و حتی  رخ می) PID و PI(گیر  شدگی در کنترلگرهای دارای انتگرال مشکل کوک. ناپایداری و تغییر جهت کنترل

                                                 
1 Wind up 



  ] 2[و همکارانش در  Doyleالبته . شود گیر از آن نام برده می شدگی انتگرال در خیلی از موارد با عنوان کوک
این پدیده . شود له میئاند که هر کنترلگری با مودهای ناپایدار یا کند در صورت وجود اشباع دچار این مس نشان داده

تالشهای زیادی برای مواجهه با . گردد باعث بروز فراجستهای بزرگ و طوالنی شدن زمان نشست و حتی ناپایداری می
 روی کنترلگرها برای رفع این مشکل صورت گرفته است که تحت عنوان روشهای این مشکل و اعمال تصحیحاتی بر

 خوب بررسی ، پایداریچونی  خواصاما در اغلب موارد نتیجه رضایتبخش است ].4، 3[اند   شناخته شدهشدگی ضدکوک
اند  ارائه نمودهنظارتی توسط یک حلقۀ نویسندگان روشی بر مبنای تعدیل کنترل ] 8[ در مقالۀ  ].... و7، 6، 5[ اند نشده

  .اند و به بررسی پایداری آن نیز پرداخته
] 10 و 9[در . اند اندیشی برای آن پرداخته است که مقاالت بسیاری به تحلیل و چارهناپایداری مشکل دوم، 

   2رفراگیتوان به پایداری مجانبی  های خطی در حضور اشباع نمی نشان داده شده است که به طور کلی برای سیستم
توان در حضور اشباع با فیدبک  نشان داده شده است که یک سیستم خطی را می] 11[از طرف دیگر در . دست یافت

حالتهای سیستم را با کنترل بتوان در غیاب اشباع  و  حلقه بازدر حالت اگر نمود، فراگیرغیر خطی پایدار مجانبی 
و تعمیق بیشتر در آن ما را از ر اشباع دامنۀ وسیعی دارد بحث پایداری در حضو. محدود به طور مجانبی به صفر برد

  کند هدف اصلی مقاله دور می
سیستمها هر کدام از ورودیهای این  در .دهد  روی میورودیمشکل سوم ناشی از اشباع، در سیستمهای چند 

 ورودی، بزرگی نسبی کنترلی مستقالً ممکن است دچار اشباع شوند که در این صورت به خاطر ثابت ماندن یک یا چند
این موضوع . گردد متفاوت از آنچه که باید باشد، می) یا به عبارت دیگر جهت بردار ورودی(ورودیها نسبت به همدیگر 

) در حالت کنترل مکان(در روباتیک که جهت بردار کنترل متناظر با جهت شتاب و در نتیجه مبین مسیر حرکت بویژه 
  .]12[ای برخوردار است العاده باشد از اهمیت فوق می) در حالت کنترل نیرو(یا متناظر با جهت بردار نیرو 

 غیرخطی همواره با روشهای تحلیل سیستمهایبلوک اشباع یک عنصر غیر خطی است و به همین دلیل در 
ک به معنای کالسی( عالوه بر روشهای غیرخطی، روشهای بهینه .متداولی چون تابع توصیفی به آن پرداخته شده است

؛ اما دو محدودیت عمدۀ این روشها، یعنی پیچیدگی محاسباتی اند نیز از ابتدا در برخورد با مسألۀ اشباع مطرح بوده) آن
و باز نبودن دست طراح برای گنجاندن شرایط عملکردی مطلوب در طراحی، باعث عدم گستردگی استفاده از آنها و 

دیتهای کنترل بهینۀ کالسیک باعث رو آوردن به وز طرف دیگر محدا . آنها شده استکمیلارائۀ مقاالت مختلف برای ت
 هاثبات شددر حضور اشباع  قضیۀ بهرۀ کوچک 96در سال . تسسازی بر مبنای نرم بینهایت گشته ا روشهای بهینه

  . ه استتشگ در حضور اشباع ارائه ∞Hبا استفاده از این قضیه روش طراحی کنترل ] 14[و در ] 13[
 دور کردن سیستم از این پدیده، کم گرفتن پهنای باند مطلوب رح شدن مشکل اشباع یک روشِاز ابتدای مط

کارانه است و در صورت انتخاب این رویکرد، حتی برای ورودیهای مرجع با دامنۀ  بوده است؛ این روش خیلی محافظه
آنجا که کم کردن پهنای باند با کم از . کوچک و اغتشاشات کم نیز همواره محدود به همان پهنای باند کم خواهیم بود

مناسب مسیر مستقیم کاری، تغییر تطبیقی بهرۀ  باشد، برای کم کردن محافظه امکانپذیر میمسیر مستقیم کردن بهرۀ 
اضافه مسیر مستقیم ای در  این مقاله نویسندگان بهره در. ]8[ شده است ارائه1988سال این ایده در . رسد به نظر می

نویسندگان به . شود ریاضی کم میپیچیدۀ  نزدیکی به اشباع توسط یک حلقۀ نظارتی طبق یک رابطۀ اند که با کرده
جایگزین منطق پیچیدۀ ریاضی در روش مذکور را منطق فازی حاضر  ۀ در مقال.اند اثبات پایداری این روش نیز پرداخته

در آن مقاله . ده شده استمشاه PIDبرای کنترلگر ] 15[در اشباع قبالً  با استفاده از منطق فازی در برخورد .ایم کرده
 به فقطنگردد؛ ما در مقالۀ حاضر شدگی  کوکشود تا باعث بروز مشکل   خاموش میI صورت رخ دادن اشباع جملۀ در

                                                 
2 Global asymptotic stability (GAS) 



 در روش ،]15[عالوه بر این بر خالف . ایم  کردهجلوگیری و کالً از رخ دادن اشباع  نپرداختهشدگی  کوکمشکل 
  .گردد  منطق فازی خارج از حلقۀ اصلی قرار دارد و کمتر باعث بر هم زدن خواص سیستم میضر حاپیشنهادی

  مسئلهبیان  - 2
  :شود میکنترل  1 شکلبه صورت  K(S)ک واحد توسط کنترلگر بفید با G(S) سیستم

  
  1 شکل

   sat هستند به عبارت دیگر تابع 1م تمام ورودیهای سیستم دارای حد اشباع کنی میدست دادن کلیت فرض   از    بدون
  :شود میبه صورت زیر تعریف 
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. برآورده کند کنیم کنترلگر طوری طراحی شده است که بدون وجود بلوک اشباع شرایط عملکردی مطلوب را فرض می
نقایص رفتاری در این حالت دو دسته . ز رفتارهای مطلوب را از دست خواهد داد خیلی ا، پاسخبا وجود اشباع طبیعتاً

محدودیتهای گریزناپذیر اشباع همچون کندی پاسخها، دور شدن حالت گذرا از رفتار گذاری مطلوب و ) اول: هستند
 تغییر جهت بردار ،وبپیامدهای قابل پیشگیری از جمله ناپایداری، دور شدن رفتار ماندگار از حالت مطل) دوم. غیره

ۀ بدین منظور یک بهر.  پیشگیری یا کم کردن پیامدهای نوع دوم است، اشباعۀمسئل  بادهدف از برخور. کنترل و غیره
10 ≤< λ  درحالت .شود  میل نظارتی کنترۀگیریم که توسط یک حلق  در نظر می2بر روی خطا مطابق شکل 
1=λ هرچه . کند یستم به طور عادی کار میسλ  کوچک شود پهنای باند محدود شده و احتمال بروز اشباع کم
  . طراحی منطق نظارت است طوری که پیامدهای قابل پیشگیری اشباع از بین رفته یا اثرشان کم شود،هدف. گردد می

  
  2 شکل



  معرفی روش -3
به زبان عادی  ی است که بتوانیم روش کنترل سیستم راحالت ،در طراحی کنترلیکی از نقاط قوت منطق فازی 

 مورد بحث ما نیز چنین ۀمسئل. با روشهای کالسیک به صورت مدل ریاضی ترجمه نمائیم بیان کنیم اما نتوانیم آن را
. شود ترلگر طراحی میسیستم فارغ از محدودیت اشباع فرض شده و کن  برای جلوگیری از بروز مشکل اشباع ابتدا.است

  : چنین استدر آن  منطق مورد استفاده  کهشود بسته می 2 شکل نظارت مانند ۀسپس یک حلق
   را کوچکتر کن،λ شوی هرچه به اشباع نزدیک می

  . بزرگ کن1را تا رسیدن به  λ هستی راگر از اشباع دو
ترتیب  به این ؛ع پهنای باند سیستم کم شده و دامنۀ کنترل کوچک گرددشود که در نزدیکی اشبا این منطق باعث می

در حالت کار خطی سیستم که دامنۀ کنترل کوچک باشد هم بهرۀ اضافه . شود از اشباع شدن سیستم جلوگیری می
  . شود و اثری نخواهد داشت  می1شده 

که سیستم دارای پیش بینی باشد و بتواند  را در نظر گرفته و برای این|u| مقدار نزدیکی به اشباع سنجشبرای 
  :شود منطق فوق به صورت زیر ترجمه می. کنیم گیری دخیل می  را هم در تصمیم&uالعمل بموقع داشته باشد  عکس

   بگیر،(L) 1کمتر از  کمیرا  λ ، (Pos) مثبت &u است و (Near) به یک نزدیک |u| اگر
را  u&  ،λ  بودنمنفی یا مثبتاست بسته به  u≤1اگر 

  ،بگیر (VS) خیلی کوچک  یا(S) کوچک
   .λ=1در غیر اینصورت 

به صورت  های فازی مجموعهو اند   آمده1 قواعد فوق در جدول ۀمجموع
نیز خطی ورودیها به خروجی  گاشت غیر ن.اند تعریف شده 5 تا 3شکلهای 

  .شود میمشاهده  6یک رویه در شکل به صورت 

   1جدول 

Over Near Small u&   
|u|

 

S One One Neg 
VS One One Zero 
VS L One Pos 

   
  4شکل   3شکل 

    
  6شکل   5شکل 



  مزایای روش پیشنهادی  -4
سازی آزموده شده است  ق بر روی سیستمهای متنوعی در شرایط مختلف توسط شبیه فوۀسازی اید  پیادهۀنتیج

اند سه مشکل مهم وجود   در روشهای دیگری که برای برخورد با مسئلۀ اشباع ارائه شده.و عملکرد آن بسیار خوب است
ای جلوگیری از اثرات در برخی موارد ساختار سیستم کنترل بر) 1): در هر مقاله حداقل یکی از این مشکالت(دارد 

دست  ممکن است از) مانند پایداری(به این ترتیب خواص مهمی از سیستم اصلی ]. 15[اشباع تغییر داده شده است 
] 17 و 16[کنترلگر مرتبط است؛ مثالً در ) یا(در برخی مقاالت روش ارائه شده به جزئیات مدل سیستم و ) 2. بروند

گیرد و برای هر ورودی مرجع جدید بایستی مجدداً   ورودی مرجع انجام میطراحی کنترل با ارضای شرطی بر روی
سازی بسیار پیچیده است طوریکه جز  روش ارائه شده در گام طراحی یا در گام پیاده در بعضی موارد) 3. تکرار گردد

روش پیشنهاد شده در مقالۀ حاضر بر این سه مشکل فائق ]. 8[برای سیستمهای ساده در عمل قابل استفاده نیست 
  : نسبت به روشهای قبل دارای مزایای زیر استآمده و
 اشاره خواهد شد 6در نظر گرفتن چند نکته که در بخشاین روش به جز  .سهولت در طراحی و پیاده سازی) الف

یل شدن به یک نگاشت ایستا، منطق دطر تباعالوه برآن به خ. اردند اضافه بر آنچه ذکر شد ،احتیاج به طراحی بیشتر
  .ای الزم ندارد قابل پیاده سازی است و پردازشگر پیچیده look up table  نظارتی توسط یکۀحلق
 طراحی منطق ])8[از جمله روش (بر خالف خیلی از روشها  .استقالل از جزئیات مدل سیستم و کنترلگر) ب

کنترلگر بنا نشده است و احتیاج به طراحی مجدد برای هر سیستم جدید یا هر ورودی  نظارت بر مبنای مدل سیستم یا
بر روی سیستم یا ) … ، پایدار بودن واعم خطی بودن(عالوه بر این هیچ فرض محدود کننده . مرجع جدید ندارد

  .شود کنترلگر در نظر گرفته نمی
تم سمیم خواص قبلی سیع مهم باعث امکانپذیری و ایجاد سهولت در تۀاین نکت . اصلیۀقرار نداشتن در حلق) ج

  .مثل پایداری و غیره خواهد شد و از مهمترین نکات این روش است

  بررسی موردی -5
سازی  در هر مورد سه شبیه .کنیم زی را بیان میسا شبیه بررسی شده توسطرد امونمونه از در این بخش دو 
به عبارت دیگر . نظر شده است صرفاشباع  در حالت خطی که از بلوک سازی  شبیه)1: مختلف انجام شده است
λ(t)=1, uS(t)=u(t) . از این پساین حالت Linون و بداشباع با وجود  سازی شبیه) 2.  نامیده شده است

و در حضور اشباع سازی با وجود  شبیه) Sat( ،λ(t)=1, uS(t)=sat(u(t)) .3با نام (اندیشی برای مقابله با آن  چاره
  .شود  توسط حلقۀ ناظر تعیین میλ(t)و است  uS(t)=sat(u(t))  که در آن)Fuzبا نام (حلقۀ ناظر فازی 

تواند باعث ناپایداری شود و توانایی  میاشباع  هدف از این مثال آن است که نشان دهیم :جردمثال میک ) الف
مجرد  چند خروجی -خطی چند ورودی مثال ارائه شده یک مثال . روش پیشنهادی در رفع این مشکل را نمایش دهیم

   :مورد نظر قرار گرفته است] 8[این مثال در . باشد است و مدل سیستم فیزیکی خاصی نمی
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  :جبرانساز طراحی شده به صورت زیر است. است rad/s 2.5در حدود یستم دارای دو صفر با میرایی کم این س
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در ) y2 و y1(  سیستمهر دو خروجی 7در شکل  .شود در نظر گرفته می r = [0.3  0.3]T  به صورتورودی مرجع
خواهند ناپایدار مدت  در این حالت خروجیها واگرا بوده و در بلندکه  شود  مشاهده می.ندا  آمدهSatسازی  حالت شبیه

شود  مشاهده می .اند  رسم شدهLin و Fuzحالت دو تم در سخروجیهای سییکی از  9 و 8شکلهای هر کدام از  در .شد
 در Fuzپاسخ حالت  .ببرد Linروی پاسخ نهایتاً بر ر توانسته است ناپایداری را از بین برده و پاسخ را ظ ناۀکه حلق

 یک حالت ایدئال و در عمل غیر Linرسد اما بایستی توجه کنیم که حالت   مطلوب به نظر نمیLinمقایسه با حالت 
 است که حلقۀ نظارتی پاسخی 7قابل حصول است و آنچه در عمل رخ خواهد داد واگرایی نشان داده شده در شکل 

سیستم  بوده و سیستم بر λ=1در ابتدا . رسم شده است λ  مقدار10در شکل . بسیار بهتر از آن را موجب شده است
 λ=1  کم شده و پس از طی حالت گذرا مجدداً متناسباλً ، با بزرگ شدن ورودیهای سیستم.خطی منطبق است

  .شود می
  

    
  سازی خروجی اول در دو شبیه : 8شکل  Satخروجیها در حالت  : 7شکل 

    
 Fuzسازی  مقدار بهره در شبیه : 10شکل   سازی خروجی دوم در دو شبیه : 9شکل 

 ۀ برای مقایس3ی به عنوان محک]18[دار است که در تأخیر مثال دوم یک سیستم :تأخیرسیستم با ) ب
شدگی را به خوبی  اهمیت این مثال در آن است که پدیدۀ کوک . گرفته شده استبه کارشدگی  کوکدضروشهای 

  :به صورت زیر استمربوط به آن ر گتابع تبدیل پروسه و عمل. دهد نمایش می
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  : ندا حاسبه شدها روش رله م عددی آن بمقادیرکه گیری است  فیلتر برای مشتق با PID کنترلگر مورد استفاده از نوع
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451
230.46012()( Se

SS
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+=  

که باعث شدگی  کوک ۀ بروز مسئل.دهد به ازای مقادیر مرجع مختلف نشان می Satدر حالت  خروجی را 11شکل 
در  .مشهود است گردد  می9/0برای ورودی  t=10تا  1 و ماندن خروجی در سطح 7/0 و 5/0فراجست در ورودیهای 

رفع شدگی  کوکشود که مسئله  مشاهده می. آمده است) Fuzحالت ( نظارتی ۀ حضور حلق پاسخ سیستم در12شکل 
  .نیز در همین شکل آورده شده است 7/0برای ورودی  λ  مقدار.اند شده و فراجستها کوچکتر شده

    
   و مقدار بهرهFuzخروجی در حالت  : 12شکل    برای سه ورودی مرجعSatخروجی در حالت  : 11شکل 

  نکات طراحی -6
طق معرفی شده در بخش نورودی مرجع ندارد و م  کنترلگر یا،سیستم  نظارتی بستگی بهۀطراحی منطق حلق

و نتایج خوبی شده   استفادهعیناً) اند و سیستمهای متنوع دیگری که نیامده (5سیستم مذکور در بخش   برای هر دو3
  :را باید مد نظر داشتزیر  کلی ۀا چند نکت تنه.استنشان داده 

 گیری از فیلتر  جهت جلوگیری از بروز مشکالت عددی به جای مشتق&u برای ساخت .الف
11 +S

S
τ

کنیم  استفاده می 

  .شود های سیستم انتخاب می زمانی  متناسب با ثابتτ1که 
و بروز مشکل  جبری ۀ حلقایجادبرای جلوگیری از ) مانند مثال دوم(باشد  P ۀارای جملدر حالتهایی که کنترلگر د. ب

1توان از یک فیلتر   می،زیسا شبیهدر 
1

2 +Sτدر صورتی که .  در خروجی سیستم فازی استفاده کردτ2 به حد کافی 

را )  و سیستم فازیPمتشکل از ( جبری ۀلقحتنها کوچک انتخاب شود این فیلتر نقشی در کارکرد سیستم ندارد و 
  .ز دچار مشکل نگرددسا شبیه کند تا دارای دینامیک می

اگر حفظ جهت کنترل از نظر شرایط عملکردی مسئله ) مانند مثال اول(  در حالتی که سیستم چند ورودی باشد.ج
را کوچکترین ها  λۀ  از بین مجموع در غیر این صورت؛شود  اعمال میشمتناظر با هر ورودی به خودی λ ،مهم نباشد

  :کند یکسانی بهرۀ اعمال شده به تمام ورودیها جهت کنترل را حفظ می. کنیم انتخاب کرده و به تمام ورودیها اعمال می
)6(  

ii
λλ min=  

 ،یاز بدون وجود اشباعمورد نماندگار  ۀ مهم قابل توجه در تمام روشهای برخورد با اشباع این است که اگر دامنۀ نکت.د
چنین در . توان از خرابیهای ناشی از اشباع جلوگیری کرد باشد با هیچ روشی نمیحد اشباع  مساوی با تقریباً بزرگتر یا

در مثال مثالً . رهای قویتری استفاده گرددگپهنای باند کمتری طراحی شود و یا باید از عمل  کنترلگر بادباییا حالتی 
  .ماند  نمی5/1ای جز ازدیاد حد اشباع به   چاره،گر با همان کنترلr = [0.6  0.6]T دن ورودی دنبال کربرایاول 
  . وارد کردλبه صورت بهره در ورودی منطق ساختن   باشد بایستی عکس آن را1 در صورتیکه حد اشباع غیر از .ـ ه
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