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چکیده
 مسيرهای مجاز تعویض.هدف اصلی این پژوهش ارایه یك الگوریتم هدایت عرضی برای خودروهای مفصلی در شرایط ترافيكی واقعی است
، بهمنظور تعيين مسير مطلوب. استخراج شده است،خط دوگانه براساس سينماتيك خودروی مفصلی با لحاظ عدم برخورد با خودروی دیگر
 ابتدا یك مدل دیناميكی. باید مدنظر قرار گيرد تا بهترین مسير قابل پيمایش مشخص شود،دیناميك خودروی مفصلی و بهطور ویژه تایر آن
 سپس مدل توسعه یافته با استفاده از نرمافزار تراکسيم در یك مانور.شانزده درجه آزادی غيرخطی خودروی مفصلی توسعه یافته است
 یك مدل دیناميكی سه درجه آزادی خودروی مفصلی شامل درجات، همچنين برای طراحی واحد کنترلی.استاندارد صحهگذاری شده است
.آزادی سرعت زاویهای چرخشی و سرعت جانبی واحد کشنده و زاویه مفصل بين واحد کشنده و واحد شبهتریلر بهکار گرفته شده است
 هدایت عرضی خودروی مفصلی بهمنظور رهگيری مسير، در انتها.دیناميك تایر نيز براساس مدل غيرخطی داگف شبيهسازی شده است
 نتایج بهدستآمده نشان از مناسب بودن روش کنترل غيرخطی مود لغزشی.تعویض خط با روش کنترل غيرخطی مود لغزشی انجام شده است
.در رهگيری مسير تعویض خط خودروهای مفصلی دارد
 مدل دیناميكی، طراحی مسير، خودروی مفصلی، مانور تعویض خط:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to present an algorithm of lateral guidance for articulated vehicles (AVs). The
possible trajectories are determined based on the kinematics of the AV in terms of collision-free with the other
vehicle. The dynamic of the AV and the tire must be considered in order to define the desired trajectory. Therefore,
a sixteen-degrees-of-freedom non-linear dynamic model of the articulated vehicle is provided. The dynamic model
is verified by TruckSim software based on a standard maneuver. Moreover, a three-degrees-of-freedom dynamic
model of the articulated vehicle is applied in order to design the control system. The degrees- of-freedom of the AV
are included yaw rate and lateral velocity of the tractor unit, and articulation angle. Tire dynamic is simulated based
on the Dugoff non-linear model. Finally, the lateral guidance of the AV is implemented by sliding mode control
method. The results show the effectiveness of the non-linear sliding mode control method for the lateral guidance of
the AV.
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 -1مقدمه
طی ساليان اخير ،کاربرد و قابليتهای مجموعههای
پيشرفته کمك راننده بهطور چشمگيری در حال افزایش
است .این مجموعهها در کنار تأمين راحتی سفر ،کاهش
ترافيك ،بهينهسازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی نقش
بسيار مهمی در کاهش تصادفات دارند [ .]6انجمن ایمنی
حمل و نقل ملی کشور آمریكا در تحقيقی نشان داده است
که  22درصد تصادفات مورد مطالعه در اثر خستگی بوده که
تقریباً  61درصد از این موارد ،در اثر خواب آلودگی راننده
اتفاق افتاده است .بررسیها نشان داده است که خستگی،

عامل  93درصد از تصادفات جانی حمل و نقل ماشينهای
سنگين تجاری بوده است [.]2-1
مانور تعویض خط بهعنوان یكی از مهمترین و
چالشبرانگيزترین مانورهای رانندگی خودکار در خودروهای
خودران ،توجه صنعت و تحقيقات دانشگاهی را طی سه دهه
اخير به خود جلب کند [ .]2بر اساس مانور تعویض خط
میتوان مانورهای پيچيدهتری همچون تعقيب ،ورود  /خروج
از بزرگراه یا سبقت گرفتن از خودروهای مقابل را طراحی و
اعمال کرد [ .]1مانور تعویض خط بهعنوان منبع عمده
تصادفات شناخته میگردد چراکه  23درصد از تصادفات
بزرگراهی در اثر تعویض خط نامناسب اتفاق افتاده است
[ .]7-1تحقيقات زیادی بر روی یافتن الگوریتم مناسب برای
تعویض خط در خودروهای خودران انجام شده است.
سميعی و همكاران مدل  TUG-LCAرا ارائه دادند .این
مدل با در نظر گرفتن قيود ایمنی برای انجام مانور تعویض
خط براساس سينماتيك خودرو و شرایط محيط دیناميك،
روش تصميمگيری مشخصی را برای خودروهای سواری
استخراج کرده است [.]1
در بحث روشهای به کار رفته برای طرحریزی و یا
رهگيری مسير خودروهای کشنده نيمهتریلر ،اکثر
کنترلکنندههای طراحی شده تاکنون بر مبنای تئوری
کنترل غيرخطی استوار بودهاند .سامپای [ ]63با استفاده از
یك روش خطیسازی جزئی ،کنترل رهگيری مسير را برای
یك نمونه خودروی مفصلی (خودرو-کاروان) اجرا کرد.
ناکامورا و یوتا [ ]66یك الگوریتم کنترلی برای رباتهای
متحرک مفصلی برای حرکت در هر دو جهت رو به جلو و رو
به عقب در یك مسير خط مستقيم و مسير تا حدودی
انحنادار ارائه دادند .این الگوریتم نيز براساس تقریب خطی
مجموعه طراحی شده است .با الهام از این کار ،لی و
همكاران [ ]62تخمين مقياس سختی در دو حالت کشيدن
و هل دادن چندین تریلر با در نظر گرفتن تأثير تعداد و
طول تریلرها و همچنين موقعيت نسبی مفصلها را انجام
دادهاند .این مقياس با اعمال یك اغتشاش ضربه به مجموعه
در یك مسير مستقيم اندازهگيری شده است .بعد از آن،
دیوليس و ون [ ]69ابتدا مسير مرجع زمانی را با اعمال
قيود غيرهولونوميك و بر اساس مدل سينماتيكی خطی
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خودرو استخراج کردند .سپس کنترل رهگيری مسير مرجع

داشتهاند .مهمترین چالش کنترلی در نمونههای کشنده

زمانی را با قيد جداکثر سرعت پيادهسازی کردند .دوهيون و

تریلر به طبيعت غيرخطی سينماتيك آنها و ناپایداری با

جان هو [ ،]61قانون کنترلی رهگيری مسير را براساس

توجه به محدودیتهای فرمانپذیری برمیگردد.

پایداری مجانبی کلی ( )GASبرای رهگيری مسير مرجع
زمانی تریلر ارائه دادهاند .این کار بعداً توسط این دو برای
حرکت رو به عقب تریلر تصحيح گردید [ .]62آلتافينی
[ ]61یك طرح کنترلی ،شامل یك کنترلکننده سوئيچی

در این پژوهش ابتدا با بسط طرحریزی مسير برای
خودروی کشنده نيمهتریلر براساس قيود کلی تعيين حداقل
زمان انجام مانور در شرایط دیناميك واقعی ،یك الگوریتم
تصميمگيری مانور تعویض خط خودروهای کشنده

(انتقالی) که قابليت انتقال ،بين دو حالت حرکت رو به جلو

نيمهتریلر در شرایط دیناميك واقعی طراحی شده است.

و عقب دارد ،پيشنهاد داده است .کریستين و همكارانش

هدف این الگوریتم در انتها ،هدایت خودکار خودری مفصلی

[ ]67روش کنترلی که شامل کنترلکنندهای برای زاویه

در مانور تعویض خط با لحاظ شرایط دیناميك است .برای

مفصل و کنترلکننده دیگری برای رهگيری مسير میباشد

دستیابی به این هدف از روش کنترل غيرخطی مود لغزشی

پيشنهاد کردهاند .کنترلکننده پيشنهادی ساختاری الیهای

استفاده شده است .ساختار این مقاله بهصورتی که در

آبشاری دارد به این معنا که الیه درونی کنترل موتور را بر

نمودار  1نشان داده شده است در پی هدایت خودکار

عهده دارد و الیه بيرونی با دیناميك خودرو در ارتباط است.

خودروی مفصلی است.

کانتوس و اولرو [ ]61یك واحد کنترلی دو سطحی بهينه
ارائه دادهاند .در کنترلکننده سطح پائينتر که روش تعقيب
خالص را دنبال میکند از کنترلکننده جهتگيری استفاده
شده است .سطح دوم شامل یك کنترلکننده پيشبين
( )Look-aheadاست که برای رهگيری مسير رو به عقب
استفاده میشود .دلربایی و همكارانش [ ]61روش کنترلی را
پيشنهاد دادهاند که برای رهگيری مسير مرجع با ارضای
قيود هندسی و غيرهندسی است و در ادامه با روش لياپانوف
تحليل پایداری مجموعه با کنترلکننده را بررسی نموده
است.
نيلسون ،ایده اصلی طرحریزی مسير مرجع زمانی مانور
تعویض خط را اولين بار براساس دو مشخصه فضای ترافيكی
بين خودرویی و زمان مناسب انجام مانور در [ ]23مطرح
کرد ،و سپس این ایده را برای مانورهای خودکار نيز تعميم
داد [ .]26نيلسون و همكاران در پژوهشی دیگر ،یك
الگوریتم جدید واقعگرایانه برای شروع حرکت عرضی مانور
تعویض خط براساس فضای مناسب ترافيكی بين خودرویی

شكل ( :)1شمای کلی از هدایت خودکار خودروی مفصلی.

و زمان واقعی با توانمندیهای بيشتر ارائه نمودند .این
الگوریتمِ زمان واقعی ،روی نمونه خودروهای سواری

 -2معادله مسیر حرکت

استاندارد اجرا شده است [ .]22بهطور کلی اکثر روشهای

چند جملهای مرتبه پنجم ،رایجترین و پایينترین مرتبهای
است که با دارا بودن شرایط پيوستگی مكان ،سرعت و
شتاب ،در عين سادگی میتواند حداقلهای یك مسير

پيشنهاد شده با سادهسازیها و فرضياتی ،مجموعه غيرخطی
را خطی در نظر گرفته و اینگونه طراحی کنترل کننده
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مطلوب تعویض خط را برآورده سازد .در این پژوهش ،فرض
شده است در تمام مدت انجام مانور تعویض مسير ،سرعت
طولی خودرو ثابت بماند و در نتيجه از شتاب طولی آن
صرفنظر شده است.
فرم نهایی معادله مسير که در این مقاله بهعنوان معادله
اصلی تعویض خط در تعيين قيود زمانی و استخراج مسير
ایمن برای خودروی کشنده نيمهتریلر استفاده میگردد به
شكل معادلة ( )6استخراج میگردد [.]29
)

(

)

()6

(ب)

(
)

که در آن ،مدت زمان انجام مانور و
جابجایی در مانور تعویض خط است.

(الف)

(

حداکثر ميزان

 -3تعیین قیود زمانی

(ج)

بهمنظور تخمين بازه زمانی ایمن برای انجام مانور تعویض

شكل ( :)2نمایش بخش اول مانور تعویض خط دوگانه در

خط خودروی کشنده نيمهتریلر با در نظر گرفتن حداقل

حضور خودروی دیگر.

زمان انجام مانور  tmالگوریتم تصميمگيری انجام مانور
تعویض مسير استخراج میشود .شجاعی و همكاران []29

()2

{

نشان دادند که در کشنده نيمهتریلر نقاط بحرانی کدام
نقاطند و بر این اساس قيدگذاری برای انجام مانور ایمن
انجام شده است.
شكل ( -2الف) مانور تعویض خط خودروی کشنده شبه
تریلر را در حالتی که خودروی مقابل در خط یكسان با آن

()9

{

()1

{

در حرکت است نمایش داده است .همانگونه که در
شكل ( -2ب) نشان داده شده است برای آنكه مانور قابل

در حالت مانور دوگانه در قسمت دوم مطابق

به عنوان فاصلة ایمن مابين

شكل ( -3الف) خودروی مفصلی به مسير اوليه برمیگردد.

) و نقطه مشخص شده از خودروی

البته برای انجام این مانور نيز باید قيد  C2برقرار باشد تا

انجام باشد باید شرط قيد
نقطة گوشه کشنده (
مقابل (

) مطابق رابطه ( )2برقرار باشد .ضمناً بر اساس

شكل ( -2ج) مختصات طولی و عرضی نقاط موردنظر در
این مانور مطابق روابط ( )9و ( )1قابل محاسبه است.

مانور ایمن قابل انجام باشد.
شكل ( -3الف) بخش دوم مانور تعویض خط دوگانه
خودروی کشنده نيمهتریلر را نمایش داده است .همانگونه

با حل معادالت فوق میتوان  t1یا همان مدت زمان

که در شكل ( -3ب) نشان داده شده است برای آنکه مانور

مانور تعویض خط بدون برخورد خودروی مفصلی در حالتی

قابل انجام باشد باید شرط قيد

بهعنوان فاصلة ایمن

که یك خودرو در خط همسان و در جلوی آن قرار دارد را

مابين نقطة گوشه انتهایی نيمهتریلر (

تعيين کرد.

جلویی از خودروی

(A

) و نقطه گوشه

) مطابق رابطه ( )2برقرار باشد.
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ضمناً مختصات طولی و عرضی نقاط موردنظر در این مانور
مطابق روابط ( )1و ( )7قابل محاسبه است.

2

و
متعلق به این مدل ،شامل سرعت طولی  ،جانبی
،
عمودی  ،سرعت زاویهای چرخشی ) ̇ ( ،زاویه رول
چهار درجه آزادی برای حرکت دورانی چرخها
و چهار درجه آزادی برای جابجایی
عمودی جرم نامعلق است .در این مدل ،چرخهای جلویی
خودرو فرمانپذیر درنظر گرفته شدهاند.
همان طوری که از شكل  4مشخص است مختصات

(الف)

(ب)
شكل ( :)3نمایش بخش دوم مانور تعویض خط دوگانه در

 ،محور مختصات اینرسيال ثابت بر روی زمين است.
مرکز جرم کل واحد کشنده شامل جرمهای فنربندی شده و
واقع شده است .نقطة محل برخورد
نشده ،در نقطة
و محور غلت واحد کشنده
خط عمودی گذرنده از
میباشد .این نقطه بعنوان مبداء دستگاه مختصات
انتخاب شده است .دستگاه مختصات اخير بر روی جرمهای
فنربندی نشدة کشنده ثابت شده است .بنابراین به همراه
آنها در جهتهای طولی و عرضی حرکت نموده و چرخش
زاویهای را انجام میدهد ولی حرکت غلت ندارد.

حضور خودروی دیگر.
()2

{

()1

{

()7

{

از طرفی ،روابط حاکم بر ارتباط واحدکشنده و نيمهتریلر
طبق معادله ( )1قابل محاسبه است .با حل معادله ()2
براساس معادالت ( )1و ( )7میتوان  t2یا همان مدت زمان
مانور بخش دوم تعویض خط دوگانه بدون برخورد خودروی
مفصلی در حالتی که یك خودرو در خط هدف آن قرار دارد
را تعيين کرد.
()1

{

}

{

شكل ( :)4مدل شانزده درجه آزادی خودروی مفصلی.
و
ماتریس دوران مابين دستگاه مختصات اینرسيال
را میتوان بصورت روابط ( )1و
دستگاه مختصات
( )63معرفی نمود.
()1
()63

] []

[

]

[]

[

] [

]

[

} {

 -4مدلسازی دینامیكی خودرو

همچنين ماتریسهای دوران مابين واحدکشنده و شبه تریلر
بهصورت روابط ( )66و ( )62است:

در این مقاله ،از یك مدل دیناميكی غيرخطی  61درجه
آزادی که دیناميك جانبی خودرو را شبيهسازی مینماید،

()66

] []

[

] [

استفاده شده است [ .]29مطابق شكل  4درجات آزادی

()62

] []

[

] [
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با توجه به اینکه نحوه بهدست آوردن معادالت حرکت
خودروی مفصلی در مقاله پيشين بهصورت کامل ارایه شده
است [ ]29در این قسمت معادالت مربوط به واحد کشنده و
واحد شبه تریلر بهصورت زیر نشان داده میشوند:
̇

()69

̇
̇

̇

̈

()62
̈

()61
()67

̇ ̇

()61

̇

()22

{

̈
̇
̇
̇

̈
(

̇

̈

جدول ( :)1پارامترهای خودرو.
̈
واحد

̇

چرخ یكی از مهمترین زیرمجموعهها در بررسی رفتار
دیناميكی خودرو در حالت ترمزگيری و شتابگيری
میباشد .معادله حرکت چرخ بهصورت رابطه ( )26بهدست
میآید ]:[23
()26

و

بهترتيب نيروهای رانشی و

پارامترهای خودرو در جدول  1نشان داده شدهاند.
̈

̈

()61

که در روابط فوق،
جانبی هستند.
̇

)

()23

[
√

̈
̈

̇

√

]

̇

()61

̇

خارج شده و رفتار غيرخطی از خود به نمایش میگذارد لذا
از یك مدل پيچيده و واقعیتر نسبت به مدل خطی استفاده
میشود .در اینجا از مدل تایر داگف که مخصوص
خودروهای سنگين است برای محاسبه نيروهای طولی و
جانبی از رابطه ( )22استفاده مینمایيم ]:[27

̇

روابط مربوط به زوایای لغزش جانبی ،نيروی عمودی و  ...در
مقالههای پيشين بهصورت کامل ارایه شده است ].[21-21
 -1-4دینامیک تایر
نقش تایر در بررسی رفتار دیناميكی خودرو اهميت بسياری
دارد زیرا خودرو توسط نيروهای طولی و جانبی ناشی از
تماس تایر با جاده کنترل شده و بر روی جاده حرکت کرده،
جهت میگيرد یا توقف میکند .در مدل خطی با توجه به
رابطه مستقيم نيروهای جانبی با زاویه لغزش طولی تایر،
نيروی عمودی روی چرخها لحاظ نشده و در نتيجه در این
حالت ميزان پتانسيل الستيك برای جلوگيری از لغزش و
اشباع شدن آن لحاظ نمیشود .با توجه به اینکه مدل تایر
در سرعتهای باال و در زاویههای لغزش باال از حالت خطی

⁄

مقدار

پارامتر

هدایت خودکار خودروی سنگين مفصلی در شرایط ترافيكی واقعی با کنترگر مودلغزشی؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

 -5صحهگذاری مدل دینامیكی خودرو
بهمنظور صحهگذاری مدل دیناميكی ارایه شده در این مقاله
از نرمافزار تراکسيم 6استفاده شده است ] .[21بدین منظور
مشخصات فيزیكی مدل فوق با خودروی تست ،یكسان
درنظر گرفته شده است.
 -1-5مانور سینوسی
نتایج صحّهگذاری مربوط به مانور استاندارد سينوسی در
شكلهای  5-7نشان داده شده است.

شكل ( :)6نمایی از خودرو در مانور سينوسی [.]21

در این آناليز ،خودرو با سرعت اوليه  13 km/hدر
جادهای خشك ،شروع به حرکت کرده و ورودی فرمان
بهصورت شكل  5به آن اعمال شده است.
همانطوری که از شكل  9مشاهده میشود ،برای
سرعت زاویهای چرخشی واحد کشنده تا ثانيه پنجم اختالف
اندکی بين مدل دیناميكی و خودروی تراک سيم مشاهده
میشود ولی بعد از آن بر هم منطبق هستند .همچنين
مطابق شكل  9برای سرعت زاویهای چرخشی واحد شبه
تریلر اختالف اندکی بين مدل دیناميكی و خودروی تراک
سيم در بعضی زمانها مشخص است .در شكل  9نمودار
مربوط به زاویه رول واحدهای کشنده و شبه تریلر نشان
داده شده است .مطابق شكل  7عليرغم تطابق مناسب بين

شكل ( :)9تغييرات سرعت زاویهای چرخشی واحد
کشنده.

نتایج مدل توسعهیافته و خودروی تست ،انحراف اندکی در
بعضی زمانها مشاهده میشود.

شكل ( :)9تغييرات سرعت زاویهای چرخشی واحد
شبه تریلر.

شكل ( :)5زاویه فرمان.

1-TruckSim

7
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براساس قيد  C1و حداقل زمان قابل پيمایش براساس رابطه
( )62میتوان بازه مورد قبول برای انجام بخش اول مانور
تعویض خط دوگانه را تعيين کرد .مطابق شكل  11کليه
مسيرهای بدست آمده در بازه [ ]tm,t1برای انجام این مانور
مورد قبول هستند .در حقيقت محدوده ایمن برای انجام
مانور در این بازه زمانی است.

شكل ( :)7تغييرات زاویه رول.
با استفاده از مدل دیناميكی شانزده درجه آزادی و
براساس استاندارد  ،]29[ ESCرابطه ( )62حداقل زمان
انجام مانور تعویض خط خودروی کشنده شبهتریلر را
بصورت تابعی از ضریب اصطكاک جاده و سرعت خودرو با
لحاظ وزن خودرو بيان کرده است.
()29
به عنوان نمونه یك مانور تعویض خط با شرایط ذکر شده در
شكل  12نمایش داده شده است .خودروی مفصلی با سرعت
 623 km/hمیخواهد مانور تعویض خط را در شرایطی
انجام دهد که خودروی جلویی آن با سرعت  13 km/hو
در فاصله  73 mاز آن قرار دارد.

شكل ( :)11بازه مورد قبول برای بخش اول انجام مانور
تعویض خط دوگانه.
مطابق شكل  11هرچه مسير انتخاب شده به سمت
حداکثر زمان بهدست آمده باشد شتاب جانبی آن کمتر و
مسير بهتری خواهد بود.
براساس قيد  C2و حداقل زمان قابل پيمایش براساس
رابطه ( )62میتوان بازه مورد قبول برای انجام بخش دوم
مانور تعویض خط دوگانه را تعيين کرد.
مطابق شكل  12مسيرهای بخش دوم مانور تعویض خط
دوگانه استخراج شدهاند .در شكل  11بازه بهدست آمده برای
انجام مانور بهصورت مدت زمان حداقل و حداکثر انجام مانور
مشخص شده بود .در قسمت دوم متناسب با آنکه مدت
زمان حداقل یا حداکثر بخش اول را درنظر گرفته باشيد،
بازه جدیدی برای انجام مانور بخش دوم بهدست میآید .در
این کار زمانهای حداکثر و حداقل در دو قالب  part2و
 part3که بهترتيب متناسب با حداقل و حداکثر زمان انجام
مانور در بخش اول بهدست آمده ،نشان داده شده است.
همانگونه که در شكل  12نشان داده شده است .هرچه

شكل ( :)12نمونه مانور تعویض خط.

مسير انتخاب شده به سمت حداکثر زمان بهدستآمده باشد
شتاب جانبی آن کمتر و مسير بهتری خواهد بود.

1

هدایت خودکار خودروی سنگين مفصلی در شرایط ترافيكی واقعی با کنترگر مودلغزشی؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

 -6طراحی واحد هدایت خودروی مفصلی
یك مدل دیناميكی سه درجه آزادی کشنده شبه تریلر
مطابق شكل  14شامل حرکت عرضی و چرخشی کشنده و
زاویه مفصل مابين کشنده و تریلر ،صرفنظر از دیناميك
طولی و غلت ارایه شده است .در این مدل چرخها در قسمت
مرکزی فرض شدهاند و مجموعه چرخهای شبه تریلر
بصورت یك چرخ در محل مرکزی محور تریلر در نظر گرفته
شده است.

شكل ( :)12بازه مورد قبول برای بخش اول انجام مانور
تعویض خط دوگانه.
با توجه به نكات مطروحه ،میتوان مسير تعویض خط

شكل ( :)14مدل سه درجه آزادی خودروی کشنده
شبهتریلر.

دوگانه را به شكلی که در شكل  13نشان داده شده
استخراج کرد بهگونهای که هيچ برخوردی با خودروی حاضر
در مانور نداشته باشد .با توجه به شرایط مسئله خودروی
مفصلی حدود  623 mبعد از شروع مانور ،شرایط برگشت
به خط اصلی را با در نظر گرفتن قيود سينماتيكی و
دیناميكی اشاره شده ،مساعد میبيند و اقدام به بخش دوم
مانور تعویض خط دوگانه میکند .همانگونه که در شكل
 13نمایش داده شده است بدون برخورد مسير برگشت را

روابط حاکم بر دیناميك عرضی و چرخشی واحد کشنده
بهترتيب براساس روابط ( )21و ( )22قابل محاسبه است.
) ̇

()21
()22

̇ (
̈

از طرفی میتوان دیناميك جانبی و چرخشی واحد شبه
تریلر را بهترتيب براساس روابط ( )21و ( )27تعيين کرد.
̈

طی میکند.

̇

()21

̇ [

]̈
)̈

()27

̈ (

سه رابطه مستقل حاکم بر دیناميك جانبی خودروی کشنده
شبهتریلر با حذف نيروی مفصلی از روابط ( )21تا ()27
از روابط ( )21و
بهدست میآید .با حذف نيروی مفصلی
( )21رابطه مستقل ( )21حاصل میشود.
()21

[

) ̇

̇ (
]̈

̈

در رابطه ( )21و جمع آن با رابطه ( ،)22رابطه
با ضرب
مستقل ( )21بهدست میآید.
̈

شكل ( :)13بازه مورد قبول برای بخش اول انجام مانور
تعویض خط دوگانه.

()21

̈

̇

)̈

̈ (
̇ [
]̈
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در رابطه ( )21و جمع آن با رابطه
همچنين با ضرب
( ،)27رابطه مستقل ( )93بهدست میآید.
()93

̇

̈ (
̈

)̈

̇ [
]̈

()92
از طرفی سطح لغزش نيز با رابطه ( )91تعيين شده است.
()91

مدل سه درجه آزادی کشنده شبهتریلر با فرض اینکه
نيروی جانبی تابعی خطی از زاویة لغزش چرخ باشد،
بهصورت معادله ( )96خطیسازی شده است:

̇

()97
̇

⇒
̈

̇

)

(

⇒̇

̈

̇

̈

̇

̇ و ̈ مطابق روابط ( )91-91قابل محاسبه است.
̇

()91
()96
روابط حاکم بر محاسبه نيروی جانبی براساس زاویة لغزش
برای هر کدام از محورها طبق روابط ( )99( ،)92و ()91
ارایه شده است:
(

̇
̇

()91

))

()92

̇

̇

̈
̇

از طرفی شتابهای طولی و عرضی کشنده در روابط ( )16و
( )12ارایه شده است .با توجه به رابطه ( )21میتوان شتاب
عرضی کشنده را بهصورت رابطه ( )12نوشت.
̇

)

(

̇

()16

̇

̇

̇

[

()12
)

̇

(

̇

̇

(

[)

()19

 -1-6روش کنترل مود لغزشی

]̈
̇

روش کنترل مود لغزشی یكی از روشهای کنترل مقاوم است
که در برابر عدم قطعيتهای مدل ریاضی و اغتشاشات
خارجی ،مجموعه را حفظ میکند .هدف از هدایت خودروی
مفصلی این است که مرکز جرم واحد کشنده بر مسير
مطلوب حرکت کند و خودرو پایدار بماند .برای این منظور

̈

با استفاده از روابط ( )92تا ( )91در رابطه ( )19زاویه فرمان
در قالب رابطه ( )11قابل محاسبه است .در این
معادل
رابطه فرض شده است که فقط محور جلویی کشنده
فرمانپذیر است و محورهای عقب واحد کشنده و واحد
شبهتریلر فرمانپذیر نيستند.

باید یك رابطه بين موقعيت عرضی مطلوب (یا یكی از

[

مشتقات آن) با زاویه فرمان استخراج شود .با فرض اینکه

)

بهترتيب بهعنوان مسير حرکت خودرو مفصلی و مسير

رابطه ( )92تعریف میشود.

̈

]̈

̈

مطلوب آن درنظر گرفته شدهاند ،خطا بهصورت

̇

با توجه به روابط ( )16و ( )12رابطه ( )13را میتوان
بهصورت رابطه ( )12نوشت.

()91

و

̇

̇

(

̇

()99

̇

با جایگذاری روابط ( )91و ( )91در رابطه ( ،)97رابطه ()13
بهدست میآید.
()13

̇

̇

̈

در

̇

()11

(

̈

]̈
)

)

̇

̇
̇

(
(

هدایت خودکار خودروی سنگين مفصلی در شرایط ترافيكی واقعی با کنترگر مودلغزشی؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

̇

̈

برای آنكه عدم قطعيتهای موجود نيز در مسئله لحاظ شود
 ،ترم ورودی ضربه نيز اضافه میشود.
به ورودی معادل
بر این اساس زاویه فرمان در قالب رابطه ( )12محاسبه
میشود.

66

بين مسير حرکت و مقدار مطلوب آن  63 cmاست که
بسيار اندک است .نمودار مربوط به ورودی کنترلی در شكل
 19نشان داده شده است.

()12
متناسب با اندازه عدم قطعيتها مشخص میشود.
ثابت
از طرفی به منظور حفظ دقت کنترلی با انتخاب دقيق
میتوان از بروز پدیده چترینگ نيز جلوگيری کرد.

 -9نتایج شبیهسازی
به منظور بررسی روش کنترلی مود لغزشی در رهگيری
مسير تعيين شده برای حرکت خودروی مفصلی ،مانور
تعویض خط انجام شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

شكل ( :)16نتایج رهگيری مسير حرکت خودروی مفصلی
با روش مودلغزشی.

 -1-9مانور تعویض خط
در این مانور خودرو با سرعت اوليه  73 km/hدر جادهای
خشك با ضریب اصطكاک  3/7شروع به حرکت مینماید.

شكل ( :)19تغييرات خطای مسير حرکت.

شكل ( :)15تغييرات زاویه فرمان خودرو.
زاویه فرمان مطابق شكل  15به خودرو داده میشود .نتایج
شبيهسازی برای مانور تعویض خط در شكلهای  19 ،16و
 19نشان داده شده است .همانطور که در شكل  16نشان
داده شده است خودروی کنترل نشده نسبت به مسير
مطلوب انحراف قابل توجهی دارد .ولی برای حالت کنترل
شده ،واحد فرمان فعال موجب میشود خودرو مسير مطلوب
را تعقيب نماید .در شكل  19خطای تعقيب مسير حرکت
نشان داده شده است .مطابق شكل حداکثر مقدار اختالف

شكل ( :)19ورودی کنترلی.
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 -9نتیجهگیری
خودروهای بدون راننده واحدهای پيچيدهای هستند که در
هنگام تصميمگيری در شرایط مختلف ،مسائل را به چند
قسمت تقسيم و بهصورت گام به گام آنها را حل میکنند.
این مجموعهها برای حل هر گام از خروجی گام قبلی
بهعنوان ورودی استفاده میکنند .در بسياری از مطالعات
انجام گرفته ،هر یك از این گامها بهصورت مجزا حل شده و
نتایج آن هم مورد قبول واقع شدهاند .اما نكته حائز اهميت
این است که مسئله هدایت خودروهای بدون راننده باید
بهصورت یك مجموعه چند گامی در کنار هم تعریف شود تا
بتواند به هدف نهایی مدنظر برسد .در تحقيقاتی که برای
رسيدن به هدف نهایی باید یك مجموعه چند مرحلهای در
کنار هم و گام به گام انجام شود تا به نتيجه مورد نظر
برسد ،روشهای مورد استفاده در هر مرحله و نقش آن در
کارایی کلی کار بسيار مهم و اثرگذار است.
بر این اساس در این پژوهش طراحی مسير حرکت
سبقت از خودروی جلویی برای خودروی کشنده شبه تریلر
با دو هدف اجتناب از برخورد و قابل پيمایش بودن مسير
انجام شده است تا در انتها این خودرو بتواند با یك روش
کنترلی با کمترین خطای ممكن ،مسير بهينه را رهگيری
کند .به منظور اجتناب از برخورد در مانور تعویض خط
دوگانه ،با توجه به اینكه خودروی مقابل قابليت تغيير جهت
حين انجام مانور را نيز دارد ،در دو بخش تعویض خط اول و
دوم ،مانور سبقت طراحی شده است .گام اول در طراحی
مسيرهای بدون برخورد ،اعمال قيود عدم برخورد با
خودروی مقابل حين سبقت از آن است .مسيرهای
بهدستآمده بر این اساس ،امكان مانور تعویض خط دوگانه
را برای خودروی کشنده شبهتریلر فراهم میکنند و بر این
اساس میتوان معادالت سينماتيكی مربوطه را استخراج
کرد .با حل معادالت مذکور در دو راستای طولی و عرضی،
در زمانی که نقاط بحرانی خودروی کشنده شبهتریلر و
خودروی مقابل در حين مانور سبقت در راستای طولی به
هم میرسند ،زمان انجام مانور در هر دو بخش تعویض خط
اصلی به خط کناری و از خط کناری به خط اصلی ،با تكيه
بر شرایط سينماتيكی تعيين میشود .ارزیابی قابل پيمایش
بودن مسير حرکت با لحاظ شرایط دیناميكی خودروی
مفصلی و محيط پيرامون قابل انجام است .بر این اساس
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حداقل زمان انجام مانور تعویض خط متناسب با معادالت به
کار رفته ،در مانور اول و دوم تعویض خط دوگانه تعيين
میشود .محدوده زمانی قابل قبول بهگونهای تعيين میشود
که انجام مانور تعویض خط دوگانه بدون برخورد با خودروی
حاضر در مانور با وجود امكان تغيير جهت آن ،فراهم باشد.
ضمنا بازه زمانی مورد نظر ،مسيرهایی را مورد قبول قرار
میدهد که قابليت پيمایش براساس شرایط دیناميكی را
داشته باشند ..به عبارت دیگر در این مقاله ،با بسط روش
طرحریزی مسير مرجع زمانی مانور تعویض خط یگانه به
دوگانه ،مسيرهای بدون برخورد و قابل پيمایش برای
خودروی کشنده شبهتریلر در حضور خودروی مقابل،
استخراج شدند .الگوریتم تصميمگيری مانور تعویض خط
دوگانه برای خودروهای کشنده شبهتریلر در شرایط ترافيك
واقعی بزرگراه براساس قيود کلی عدم برخورد و تعيين
حداقل زمان انجام مانور در شرایط سينماتيكی و دیناميك
واقعی ،طراحی شده است .نكته بسيار حائز اهميت در
طرحریزی حرکت ،تفاوت بين دو مفهوم قابل پيمایش بودن
مسير و بهينه بودن آن است که باید مورد توجه قرار گيرد.
وقتی یك مسير قابل پيمایش است لزوما مسير بهينه نيست
چرا که تمرکزی بر کيفيت حل مسئله با توجه به
شاخصهای بهينهگی نشده است .در مقابل وقتی در مورد
مسير بهينه بحث میشود ،منظور بهينهسازی بعضی از
مشخصات کيفی با توجه به قيود در نظر گرفته شده است.
این تفكيك در اکثر تحقيقات انجام شده ،دیده نمیشود .بر
این اساس ،شتاب جانبی بهعنوان شاخص راحتی سرنشين و
کيفيت سواری ،بهعنوان شاخص بهينهگی در نظر گرفته
شده است .مسيری که کمترین شتاب جانبی را به کشنده
وارد میکند بهعنوان مسير بهينه نهایی تعویض خط دوگانه
انتخاب میشود .الگوریتم مورد نظر برای یك مانور نمونه
اعمال شد که نتایج نشان داد خودروی کشنده شبه تریلر با
لحاظ شاخصهای قابل پيمایش بودن مسير و عدم برخورد
با خودروی مقابل در حين مانور با تعویض خط اصلی به خط
جانبی و سپس برگشت به خط اصلی ،مسير تعيين شده را
با موفقيت طی کرده است .همچنين یك واحد کنترلی
فرمان فعال برای تعقيب مسير خودروی مفصلی ارایه شده
است .ابتدا یك مدل دیناميكی شانزده درجه آزادی
غيرخطی خودروی مفصلی توسعه یافته است .سپس مدل
دیناميكی با استفاده از نرمافزار تراکسيم در یك مانور
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