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چكیده
این پژوهش یك کنترل فرمان فعال بهمنظور هدایت یك خودروی مفصلی سنگين در هنگام انجام مانور تعویض خط هوشمند باا سارعت باا
، پس از ایجاد یك مدل ساده شده از یك خودروی مفصلی در نرمافزار متلب، برای این منظور.جهت اجتناب از برخورد با موانع را ارائه میدهد
 دو درجه آزادی برای مجموعه فرماان محاورPID ( و همچنينLQI)  بهينه خطی انتگرالی،(MPC) به طراحی سه کنترلکننده مدل پيشبين
 بدین منظور با درنظر گرفتن قيود مرتبط با پایداری جانبی خودرو براساا زوایاای لغاز دو واحاد. جلوی واحد کشنده پرداخته شده است
 پایداری خودرو در هنگام حرکت بر روی جادههای خشاك و، تریلر و همچنين زاویه مفصل مرجع براسا مسير حرکت خودرو-کشنده و نيم
 یعنی یكی وجود یك مانع در مسير در جااده، سپس عملكرد رو های کنترلی ارائه شده برای دو سناریوی متفاوت.لغزنده بررسی شده است
 همچناين. با شبيهسازی همزمان توسط دو نرمافزار متلب و تراکسيم بررسای گردیاده اسات،خشك و دیگری همان شرایط در جاده لغزنده
 آزمونهای مختلفی در نرمافزار تراک سيم تعریف و اجرا شاده و باا اساتفاده از یاك رو هوشامند،جهت بهينهسازی ضرایب کنترلکنندهها
. به بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده است، با مقایسه عملكرد سه کنترلکننده، در پایان.ضرایب بهينه بهدست آمده است
 اجتناب از برخورد با موانع، کنترلکننده مدل پيش بين مقيد،LQI  کنترلکننده، خودرو مفصلی سنگين:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, an active steering system is suggested to control an articulated heavy vehicle when carrying out a
high-speed intelligent lane change maneuver without collision. For this purpose, a simplified model of an
articulated heavy vehicle is created in MATLAB/Simulink, then three controller model predictive (MPC), Linear
quadratic integral (LQI) as well as 2-DOF PID controller are designed for the front axle steering system. Then the
constraints associated with the vehicle lateral stability based on the vehicle sideslip and the reference articulated
angle is determined by the vehicle trajectory, for the stability of the vehicle when moving on dry and slippery roads.
Also, for the implementation and test of the designed controllers, a detailed vehicle model is extracted from the
TruckSim software. Furthermore, in order to evaluate the performance of the control systems, two different
scenarios, i.e., facing an obstacle and friction change, are taken into account and are fulfilled on the basis of a cosimulation between MATLAB and TruckSim. Finally, comparison the performance of two controllers to assess
their strengths and weaknesses are discussed.
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 -1مقدمه
خودروهای مفصلی سنگين باه دليال ویژگایهاای متعادد،
کاربرد گستردهای در صنعت حمل نقل جادهای دارناد .ایان
خودروها در مرسومترین حالت ،در دو بخاش واحاد کشانده
(واحد توليدکننده نيروی محرکه) و واحد نيم-تریلار (واحاد
حمل بار) دساتهبنادی مایشاوند .وجاود مادهای مختلاف
ناپایدارکننده ایان خودروهاا مانناد قيچای شادن ،ارخش
شاادید و حرکاات نوسااانی واحااد ناايم-تریلاار نساابت بااه
واحدکشنده ،موجب ضعف پایداری جانبی ایان خودروهاا در
هنگام انجام مانورهای مختلف میشود که این مسئله همواره
به عنوان یك الش مهم ،مورد پژوهش بسياری از محققاان
قرار گرفته است [ .]6-2در این راستا ،طباطبائی و همكاران
در پژوهشی به منظور بهبود مانورپاییری ایان خودروهاا در
هنگام انجام مانورهای مختلف ،یك مجموعه کنتارل فرماان
فعال براسا ایده فرمانپییر کردن تمامی محورهای خودرو
ارائه دادند .آنها در این پژوهش ،براساا ارائاه یاك رو
جدید جهت محاسبه زاویه مفصل مطلوب ،از رو کنترلای
مد لغزشی بهمنظور بهبود حرکات خاودرو در هنگاام انجاام
مانورهااای مختلااف اسااتفاده کااردهانااد .همچنااين آنهااا در
پژوهشی دیگر به منظور بهبود پایداری خاودرو باه طراحای
یك کنترلکننده یكپار ه براسا فرمان و ترمز پرداختهاند
[.]9-0
در پژوهشی دیگار ،یانا و همكااران باا طراحای یاك
کنترلکنناده فاازی باه بهباود مانورپاییری یاك خاودروی
مفصلی پرداختند[ .]3ساعيدی و همكااران در تحقيقای باه
بررسی دیناميك گیرای خاودروی مفصالی حامال سايال و
مقایسه عملكرد آن در برابر خودروی مفصالی باا باار صالب
پرداختهاند [ .]1همچنين آنها در پژوهشی دیگر به بررسای
پایداری جانبی و واژگونی یك خودروی مفصلی حامل سيال
براسا رو کنترلی مد لغزشای پرداختناد [ .]7-8بادین
منظور آنها پس از مدلسازی یك خودروی مفصالی ،رو
تابع پتانسيل براسا تغيير موقعيت مرکز جرم سيال هنگام
حرکت خودرو را بهکاار گرفتناد .از ساوی دیگار ،کااممی و
همكاران در تحيق خاود باه بررسای پایاداری جاانبی یاك
خودروی مفصلی براسا رو صفحه فاز پرداختند .در این
جهت بررسی نواحی پایدار و ناپایادار ،از نمودارهاای صافحه
فاز براسا دو متغير لغز جاانبی و سارعت رخشای باا
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فرض ثابت بودن سرعت طولی خودرو اساتفاده شاده اسات
[ .]1همچنين اسماعيلی و همكاران بهمنظاور بهباود رفتاار
پایداری یك خودروی مفصلی طویل به طراحی یك کنتارل
کننده فرماان فعاال بارای محورهاای واحادهای کشانده و
ناايم-تریلرهااا براسااا رو مااد لغزشاای پرداختنااد [.]64
همچنين آنها در پژوهشی دیگر یك کنتارلکنناده فرماان
فعال براسا رو مد لغزشی تطبيقی جهات بهباود رفتاار
خروج از مسير خاودروی مفصالی طویال را ارائاه کاردهاناد
[ .]66سيكدر در پایاننامه خود از یك رو کنترلی تنظايم
کننده مرتبه دو خطی براسا رو گوسين و فيلتر کاالمن
بهعنوان مجموعه کنتارل فرماان فعاال بارای ساه محاور از
محورهای هر کدام از واحدهای کشانده و تریلرهاا اساتفاده
کرده است [ .]62همچنين نی در پایاننامه خود به طراحای
و پيادهسازی یك مجموعه کنترل فعاال فرماان براساا دو
رو کنترل بهينه خطی و نارم باینهایات (  ) H پرداختاه
است [.]69
براون و همكاران نيز باا بررسای یاك مادل سااده شاده
براسا زوایای یاو و رول دو واحد کشنده و نايم-تریلار باه
طراحی یك کنترلکننده بهيناه خطای مرتباه دو براساا
فرمانپییر کردن محور جلوی واحاد نايم-تریلار پرداختناد
[ .]60در پژوهشی دیگر آبروشان و همكاران بهمنظور بهباود
ردیابی مسير یك خودروی مفصلی در سرعتهای پایين باه
طراحی یك مجموعه فرماان فعاال بارای واحاد نايم-تریلار
پرداختهاناد .در ایان پاژوهش از یاك کنتارلکنناده فاازی
بهمنظور کنترل سطح با و همچنين یك کنترل  PIDبرای
کنترل سطح پایين استفاده شده است[ .]63از ساوی دیگار،
اخيرا موضوعاتی در رابطه با هوشمندساازی ایان خودروهاا،
براسا طار ریازی مساير و هادایت خودروهاا باهمنظاور
اجتناب از برخورد آنها با موانع مختلف ،توسط شرکتهاای
توليدکننده و محققان مورد بحث قرار گرفته اسات .در ایان
راستا میتوان به پژوهش شجاعی و همكاران اشاره کارد کاه
در آن به طر ریزی مساير حرکات یاك خاودروی مفصالی
هوشمند در ندین ساناریو مختلاف باهمنظاور اجتنااب از
برخورد پرداختاه شاده اسات .در ایان پاژوهش باا بررسای
معاد ت سينماتيكی خودرو و شارایط حرکتای خودروهاای
اطراف ،مسيرهای بادون برخاورد باا خودروهاای اطاراف در
ندین سناریو مختلف استخراج شده است [.]61-67

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

در تحقيق حاضر ،جهت هدایت یاك خاودروی مفصالی
هنگام انجام مانور تعویض خط هوشمند و بهمنظور اجتنااب
از برخورد با موانع ،یك مجموعه فرماان فعاال بارای محاور
جلوی واحد کشنده براسا سه رو کنترلای مادل پايش
بين مقيد ،بهيناه خطای انتگرالای ) (LQIو  PIDدو درجاه
آزادی طراحی شده است .به این منظور در ابتدا از یك مدل
تااك-ردی 6سااه درجااه آزادی از خااودرو مفصاالی جهاات
پيادهسازی کنترلکنندهها استفاده میشود .بدین صورت که
پس از مدلسازی خودروی مفصلی در سيمولينك نارمافازار
متلب ،مدل ارائهشده براسا نرمافزار تراک سيم صحهگیاری
میشود .در اداماه ،مساير حرکات ایمان خاودروی مفصالی
(مسير بدون برخورد) برای دو سناریوی مختلف ،یكی وجاود
یك مانع ثابت (خودروی متوقف شده) در مساير ،و دیگاری
تغيير ضریب اصطكاک جااده پرداختاه مایشاود .همچناين
ردیابی مسير بدون برخورد خودرو توسط یك کنتارلکنناده
مدل پيشبين مقيد طراحایشاده بار اساا محدودساازی
متغيرهای ماوثر بار پایاداری جاانبی ایان خودروهاا ،ماورد
بررسی قرار میگيرد.
بهمنظور مقایسه عملكارد رو کنترلای طراحایشاده
عالوه بر کنترلکننده  ،MPCدو کنتارلکنناده  LQIو PID
دو درجه آزادی با استفاده از یك مدل سه درجه آزادی نياز
بررسی مایشاود .ساپس باا اساتفاده از رو بهيناهساازی
ازدحام ذرات 2و همچنين با انجاام آزماونهاای مختلاف باه
تنظيم پارامترهای این کنترل کنندههاا پرداختاه شاده و در
ادامه جهت پياادهساازی و تسات نهاایی رو هاای کنتارل
کننده ارائاه شاده ،از مادل خيرخطای خاودروی  94درجاه
آزادی استخراج شده از نرمافزار تراکسيم براسا یك فارم
حلقه بسته استفاده میشود .در پایان ،جهت مقایسه عملكرد
رو های کنترلی ارائهشده ،به مقایسه نتایج حاصل از آنهاا
براسا ایجاد یك شبيهسازی مشترک و هم زماان بار پایاه
ارتباط نرمافزار متلب با نرمافزار تراکسيم پرداخته میشود.

 -2مدلسازی
در این بخش به مدل سازی خودروی مورد مطالعه پرداختاه
می شود .بدین منظور پس از در نظر گرفتن فرضايات مادل
به استخراج معاد ت حرکت آن پرداخته می شود.

1- Single track model
2- Particle Swarm Optimization
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 -1-2مدلخودروی مفصلی
مدل استفاده شده در این تحقياق در شاكل  1نماایش داده
شده است .در این مدل از دیناميك طولی و خلت صرفنظار
شده و رخهای طرفين یك محاور در قسامت مرکازی آن
قرار داده میشوند .با انتقال بردار سرعت مرکاز جارم واحاد
کشنده از ار وب متصل به بدنه کشنده به ار وب ثابات
(زمين) و همچنين نوشتن روابط نيوتن برای هار دو واحاد،
میتوان روابط دیناميكی مرتبط با حرکت خودرو مفصالی را
بهصورت زیر تعریف کرد:
] (ms  mt )( t  t )ut  ms [( Lht  Lhs )t  Lhs

()6

 Fyt1  Fyt 2  Fys1  Fys 2  Fys 3

) I z  + mt (  t +  t )ut Lht = Fyt1 (Lt1 + Lht

()2

t

) +Fyt2 (Lht - Lt2
I z ( t +  ) - ms [( t + t )ut - (Lht + Lhs ) - Lhs  ]Lhs
s
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شکل ( :)1مدل صفحهای خودروی مفصلی
 -2-2صحهگذاری
در پيروی از منابع مانند [ ،]68جهت صحهگیاری مدل ارائه
شده در بخش قبل از نرمافزار تراکسيم اساتفاده مایشاود.
بدینمنظور ،یك مدل خودروی مفصالی مطاابق مشخصاات
ارائهشده در مرجع [ ]9ایجاد شده و با ورودی زاویه فرمان و
سرعت طولی ثابت بهصورت یك فرم حلقهباز در نظر گرفتاه
میشود .سپس خودرو در یك مانور با سارعت 14 km/hو در
یك جاده با ضریب اصاطكاک  4/8و زاویاه خربيلاك فرماان
نشان داده شده در شكل  2در نظر گرفته میشود .در اداماه
نتایج نرخ زاویه رخش ،جابهجایی عرضی خاودرو و شاتاب
جانبی هر دو مدل با هم مقایسه میشوند.
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 -3واحد کنترل کننده

شکل ( :)2زاویه خربيلك فرمان در مانور تعویض خط
همچنااين در شااكل  ،3مقایسااه خروجاایهااای ناارخ زاویااه
رخش واحد کشنده و جابهجایی جانبی مرکاز جارم واحاد
کشنده برای دو مدل سيمولينك و تراک سايم انجاام شاده
است.

واحاد کنتاارلکنناده مااورد اسااتفاده در ایان پااژوهش یااك
مجموعه فرمان فعال میباشد که بر روی محاور جلاو واحاد
کشاانده پيااادهسااازی شااده اساات .هاادف از ایاان رو
کنترلکننده ،کمك به پایداری جانبی خاودرو و هادایت آن
بر روی مسير مطلوب حرکتی است .با توجاه باه توضايحات
بخشهای قبلی و اهميت کنترل و هدایت خودروهای بادون
سرنشين ،در این بخش کنترلکنناده فرماان فعاال باا ساه
رو کنترلی  PIDدو درجه آزادی LQI ،و مدل پايشباين
مقيد طراحی میگردد .در ادامه به بررسی رو های کنترلی
اشاره شده و نحوه پيادهسازی آنها پرداخته میشود.
 -1-3کنترلکننده  PIDدو درجه آزادی
در سال  2463آدار و کوزان در پژوهشی به مقایسه عملكارد
دو رو کنترلی  PIDدو درجه آزادی و  PIDمتداول بارای
مسئله ردیابی مسيرهای مرجع زمانی یاك باازوی ربااتيكی
شش درجه پرداختند .نتایج این پژوهش بيانگر عملكرد بهتر
کنترلکننده  PIDدو درجه آزادی بوده است [.]61
کنتاارلکننااده  PIDدو درجااه از دو بخااش ) ،Cr(Sبراسااا
مسير مرجع و ) ،Cy(Sبراسا خروجی مادل تشاكيل شاده
است که این بخشها بهصورت زیر تعریف میشوند:

ب

الف

شکل ( :)3مقایسه مدل سيمولينك با مدل تراکسيم :الف:
مكان جانبی مرکز جرم واحد کشنده .ب :نرخ زاویه رخش
واحد کشنده.
نتایج حاصل از صحهگیاری مدل ،بيانگر شباهت قابل قباول
رفتار مادل اساتفاده شاده در ایان کاار باا مادل نارمافازار
تراکسيم براسا بيشينه خطای کم متغيرهای جابهجاایی
جانبی ( )%6/1و نرخ زاویاه ارخش واحاد کشانده ()%6/2
است.

()0

Ki CK d S

S Tf S  1

Cr ( S )  BK p 

()3

Ki
K S
 d
S Tf S  1

C y (S )   K p 

که در آن Kd ،KI ، Kp ،بهترتيب بهره تناسبی ،بهره انتگرالای
و بهره مشتقی ،و  Tfزمان فيلتر مشتق مرتبه اول B ،ضاریب
وزنی مسير مرجع در بخش تناسبی و  Cنياز ضاریب وزنای
مسااير مرجااع در بخااش مشااتقگياار ماایباشااد .خروجاای
کنترلکننده نيز بهصورت زیر تعریف میشود:
()1

) u  Yr Cr (S )  YCy (S

در این رابطه  Yخروجی مدل و  Yrسيگنال مرجع میباشاد.
همچنين با استفاده از نرمافزار متلب مایتاوان تاابع تبادیل
مدل خطی شده (براسا حرکات خاودرو باا سارعتkm/h
 )644از ورودی زاویااه فرمااان بااه موقعياات عرضاای خااودرو

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

براسا معاد ت فضای حالت دیناميك خودرو را بهصاورت
زیر استخراج کرد:
()7

1.698S 4  580.7 S 3  2489S 2  3946S  6062
S 6  7.19S 5  29.33S 4  37.77 S 3  51.19S 2

G(S ) 

در ادامه با استفاده از تابع تبدیل ارائهشده در رابطاه ( )7یاا
مدل خطیشده در سيمولينك ،کنتارلکنناده ماورد اشااره
پيادهسازی میشود .سپس کنترلکنناده پياادهساازی شاده
براسا مدل خيرخطی خاودروی مفصالی  94درجاه آزادی
موجود در نرمافزار تراکسيم در یك فرم حلقاه بساته قارار
داده میشود .در ادامه با استفاده از رو بهينهسازی ازدحام
ذرات و همچنين با انجام آزمونهای مختلف ،ضرایب بهيناه
تنظيم کننده این رو کنترلی استخراج گردیده است.
 -1-1-3استخراج ضرایب  PIDدو درجه با استفاده از
الگوریتم PSO

این الگوریتم از حرکت دستهجمعی پرندگانی کاه باه دنباال
خیا میباشند الهاام گرفتاهشاده اسات .الگاوریتم  PSOیاك
الگوریتم هوشمند براسا جستجوی اجتماعی اسات کاه از
روی رفتار اجتماعی دسته های پرندگان مدل شده اسات .در
این الگوریتم ،ذرات در فضاای جساتجو جااری مایشاوند و
تغيير مكان آنها در فضاای جساتجو تحات تا ثير تجرباه و
دانش خودشان و همسایگانشان است [.]24
از طرفی هر ذره دارای یاك سارعت اسات کاه هادایت
حرکت ذره را بر عهده دارد و با دنبال کردن ذرات بهيناه در
حالت فعلی ،به حرکت خود در فضای مسئله ادامه مایدهاد.
در هر گام ،هر ذره با استفاده از دو ماورد از بهتارین مقاادیر
بهروز میشود .اولين مورد ،بهترین موقعيتی است که تاکنون
ذره موفق باه رسايدن باه آن شاده اسات .موقعيات مایکور
شناخته و نگهداری میشود که با نام  pbestتوسط الگاوریتم
مورد استفاده قرار میگيرد .دومين مورد ،بهتارین ماوقعيتی
است که تاکنون توسط جمعيت ذرات بهدست آمده است که
این موقعيت نيز با  gbestنمایش داده میشود .پس از یافتن
بهترین مقادیر ،سرعت و مكان هر ذره با استفاده از روابط ()8
و ( )1بروز میشود.
()8

Vi ,(mt 1)  W .Vi ,(mt )  C1  rand ()   Pbesti ,m  X i(,tm) 
) )C2  rand ()  ( gbestm  X i(,tm

09

)X i(,tm1)  X i(,tm)  Vi ,(mt 1

()1

که در آن C1 ،و  C2پارامترهای ثابتی هستند و مقادار آنهاا
برابر با یك می باشد .همچنين  nنيز تعداد ذرات در گروهw ،
وزن اینرسی Vi ,(mt ) ،سرعت ذره  iدر تكارار  X i(,tm) ،tموقعيات
ذره  iدر تكرار  tو )(  randیك عادد تصاادفی باين صافر و
یك میباشد .در این پژوهش مسئله بهينهساازی باهصاورت
زیر در نظر گرفته میشود:
)Find X=(Kp, Kd, KI, B, C

()64

| To minimize Fobj=max| Tracking Error

در ادامه با تعریف حاد باا و پاایين بارای ضارایب کنتارل
کننده  PIDدو درجه به استخراج ضرایب مطلوب این کنترل
کننده براسا

شاكل  4پرداختاه شاده اسات .در واقاع در

شكل  ،4بلاوک دیااگرام فارم حلقاه بساته بارای اساتخراج
ضرایب بهينه کنترلکننده  PIDدو درجاه ،براساا تعاداد
ذرات  644و تعداد تكرار  6444ارائاه شاده اسات .ضارایب
بهدستآمده برای این کنترلکننده باا اساتفاده از الگاوریتم
 PSOدر هر دو سناریو در بخش نتایج ارائه شده است.

شکل ( :)4بلوک دیاگرام کنترلر  PIDدو درجه.
 -3-3کنترلکننده مدل پیشبین
کنترلکننده مدل پيشبين یك ناو کنتارلکنناده بهيناه
است که براسا رفتار مطلاوب مادل در آیناده (یاك افاق
زمانی مشخص) و پاسخهای مدل از گیشته تا زمان حال ،به
پيشبينی خروجی براسا یك سيگنال کنترلی مشخص در
زمانهای آینده میپردازد .یكی از مزایای این رو کنترلی،
استفاده از قيود خطی و خيرخطی مبتنایبار مجموعاهای از
ورودیها و خروجیهای مختلف میباشاد کاه ایان موضاو
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تاثير بهسزایی بار بهباود رفتاار مادلهاای دینااميكی ناد
ورودی -ند خروجی و افزایش حاشيه پایداری آنهاا دارد.
در ایاان قساامت از ایاان پااژوهش ،جهاات هاادایت خااودروی
مفصلی هنگام عبور از یك مانور تعویض خط با سرعت با از
یك کنتارلکنناده پايشباين خطای مقياد ناد خروجای
استفاده می شود .برای رسيدن به این هدف از الگوریتم PFC
و فرم فضای حالت مدل استفاده شده است[.]26

همچنين با اضافه کردن یك انتگرالگير به خروجای مادل و
تفاضل روابط جدید با خروجی داریم:
()67

)y(k +1)= Cm (X m (k +1) - X m (k))+ y(k
)+y(k)= Cm Am DX m (k)+Cm Bm  (k ) + y(k

با کنار هم گیاشتن روابط ( 61و  )67رواباط جدیاد مارتبط
با متغيرهای حالت جدید به صورت زیر تعریف میشوند:
A
)x(k+1
  x(k) 

 
 Dxm (k +1)  Am
omT   Dxm (k)
)   (k


=
 y(k +1)  Cm Am I q×q   Cm Bm 

 
 

C

  DX m (k)
y(k) = Om I q×q  


  y(k) 

 -1-2-3معادالت فضای حالت مدل خودرو

با سادهسازی روابط ساينماتيك واحاد کشانده و همچناين
روابط دیناميكی حاکم بر حرکت خودروی مفصلی ،مدل فرم
فضای حالت خودرو بهصورت زیر استخراج میگردد:
ˆ
ˆ + bu
Mx = Ax
ˆ
y = Cx

()66

که در آن ،بردار متغيرهای حالت و ورودی عبارتند از:
T

()62

y 

t





t

x   t

x = Am x+ Bm f

()69
که ماتریس های

Am

و

Bm

بهصورت زیر تعریف میشوند

y(k ) t (k )  (k )  (k )  s (k )]T

در ادامه جهت محاسبه خروجی مدل پيشبين با بسط مدل
فضای حالت ارائهشده در رابطه ( )68براسا گامهای جلاو،
افق پيشبين و افق کنترل داریم:
)x(k  p) = CA p x(k ) + CA p 1B (k ) + CA p 2 B (k  1
)+... + CA p m B (k  N c -1

()24

در این بخاش باه پايشبينای در فضاای حالات مادل یاك
ورودی -ند خروجی جهت پيادهسازی کنترلکنناده مادل
پيشبين پرداخته میشود .رابطه ( )63فرم پيشبينای فارم
فضای حالت بخش قبل میباشد
) xm (k +1) = Am xm (k)+ Bm (k
)y(k) = Cm xm (k

که به منظور حیف خطای حالت ماندگار یك انتگرالگير باه
معادله دیناميك مدل اضافه میشود .از طرفی با نوشتن فارم
پيشبينی براسا یك گام به عقب و تفاضل آنها داریم:
)X m = (k) = Am X m (k - 1)+ Bm (k -1

()61

()61

) x(k)  [t (k ) t (k )  t (k )  (k ) t (k

ˆAm = M -1 Aˆ Bm = M -1 Bˆ Cm = C

 -2-2-3پیشبینی در فضای حالت

()63

که در آن n ،تعداد سطرها (ستونهای) مااتریس  Amکاه در
اینجا برابر با  1می باشد و  qنيز تعداد خروجای هاایی مادل
می باشد که در این پژوهش برابر با  0در نظار گرفتاه شاده
است .با در نظر گرفتن متغيرهای حالت ،بردار پيشبينی آن
بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:

u f

که ماتریسهاای  B̂ ، Â ، Mو ̂ Cدر پيوسات ( )6-7توضايح
داده شدهاند .پس از مرتب کردن روابط باا  ،معااد ت فارم
فضای حالت به صورت زیر استخراج میگردند

()60

()68

))X m (K +1) - X m (k) = Am (X m (k - 1) - X m (k - 1
))+Bm ( (k ) -  (k -1
) DX m (k +1) = Am DX m (k)+ Bm  (k

T

   (ki )  (ki  1) ... (ki  Nc  1) 
T

T

T

Y   y(ki  1 ki )T y(ki  2 ki )T y(ki  3 ki )T ... y(ki  N p ki )T 

که در آن Np ،بيانگر افاق پايشباين و  Ncنياز بياانگر افاق
کنترلی میباشد .در اینصورت ،بردارخروجی پيشبين مادل
براسا متغيرهای تعيينشده در این مقاله بهصورت زیار در
نظر گرفته شده است:
()26

) t (k  1
) (k  1
y (k  1)  s (k  1) 


Y 

 t (k  N p )  (k  N p ) y (k  N p )  s (k + N p ) 



با سادهسازی رابطه ( )26و مرتبسازی آن براسا تغييرات
ورودی کنترلی زاویه فرمان محور جلو و همچنين متغيرهای

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

حالت مسئله ،میتوان خروجی پيشبين را بهصاورت رابطاه
زیر تعریف کرد:
Y = Fx(ki )+ 

()22

پااس از محاساابه )   (kبااا اسااتفاده از رابطااه زیاار،
ورودی کنترلی فرمان محور جلو واحد کشنده نياز محاسابه
میشود.
 (k )   (k  1)  (f f + R) f Q
T

که در آن  (k ) ،بيانگر تال

کنترلی

و ) Fx(ki

نيز پاساخ

آزاد مدل میباشد .با استفاده از رواباط ( 26و  ،)22مااتریس
های

 Fو

استخراج میشوند که مقادیر آنها در پيوسات

( )2-7ارائه شده است.
 -3-2-3تابع هزینه

تابع هزینهای که در این پژوهش از آن استفاده میشود یاك
تابع مرتباه دوم از خطاای ردیاابی و تغييارات ورودی مادل
مبتنی بر متغيرهای مكان جانبی ،زاویه مفصل ،زاویه لغاز
جانبی واحد کشنده و نيم-تریلر و همچنين سيگنال کنترلی
میباشد .در ادامه با تعریف بردار خروجیهاای مرجاع  Rsباه
روابط تابع هزینه اشاره میشود:
 sr (k )) 

T

()29

 sr (k ) 

T

) tr (k

) tr (k

)  r (k

)  r (k

) Y(K)T Q( yr (k

 (k  1)  R  (k )   (k  1) 
T

کااه در

آن R ،و Q

()21

-1

) Y(k)   (k

بااه ترتيااب ماااتریسهااای اوزان ورودی و

T

) ( yr (k )  r (k

در این پژوهش به منظاور بهباود عملكارد مجموعاه فرماان
فعال در شرایط بحرانی (سارعت باا و اصاطكاک پاایين) و
افزایش حاشيه ایمن پایداری خودرو از قيود مرتبط با زاویاه
فرمان ،تغييرات آن ،مكان جانبی مرکز جرم واحاد کشانده،
زاویه مفصل و زوایای لغز جانبی هار دو واحاد کشانده و
نيم-تریلر براساا

رواباط ارائاهشاده در جادول  1اساتفاده

میشود.
جدول ( :)1قيود کنترلکننده مدل پيشبين براسا
ورودی و خروجی [ 68و .]29
 min   (t )   max

حداقل

حداکثر

)-4/6 (rad

4/6

 min   (t )   max

-4/41
)(rad/s

 yt min 
 yt max 
 


 min   Y = Fx  Φ    max 
 t min 
 t max 




  s min 
  s max 

 4(m) 
 0.9(rad ) 


 0.1(rad ) 


 0.15(rad ) 

خروجی میباشند .همچناين  ، yrموقعيات جاانبی مطلاوب
بدون برخورد با مانع  tr ،و   srنيز زوایای مطلوب لغاز

T

)) tr (k )  sr (k )  Fx(ki

قیود

) J  ( yr (k

03

4/41
 0 
 0.9 


 0.1 


 0.15 

جانبی دو واحد کشنده و نيم-تریلر میباشاند کاه در اینجاا

پس از پيادهسازی کنترلکنناده مادل پايشباين بارای
ماادل خااودروی مفصاالی ،ماادل نهااایی آن براسااا بلااوک

مقادیر آنها برابر صفر در نظر گرفته شاده اسات .همچناين

دیاگرام نشانداده شده در شكل  0در یك فرم حلقاه بساته

تعقيب مكاان

قرار داده خواهد شد .در اداماه باا انجاام شابيهساازیهاای
مختلف ضارایب وزنای و پارامترهاای ماوثر بار عملكارد آن
تنظيم میشوند.

 ،  rزاویه مفصل مطلوب میباشد که براسا

رخ پنجم (نقطه  )Hتوسط انتهاای نايم-تریلار (نقطاه )S
بهصورت زیر محاسبه میگردد [:]22
2 Lht utt 
2 
 u  ( Lhtt ) 



()20

2
t

 r  tan 1 

با مشاتق گارفتن از تاابع هزیناه و ساادهساازی رواباط
براسا

سيگنال کنترلی ،رابطه زیر برای حالات خيار مقياد

استخراج میگردد که جهت محاسبه سيگنال کنترلی در این
حالت از آن استفاده میشود:
()23

))  (k)= (QT Q  R ) 1 QT ( Rs  Fx(ki
)) bsr (k)  Fx(ki
T

)btr (k

)g r (k

)( yr (k

شکل ( :)0بلوک دیاگرام فرم حلقه بسته کنترلکننده مدل
پيشبين براسا

مدل نرمافزار تراکسيم
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 -4-3کنترلکننده LQI

این رو بر پایه یك کنترلکننده بهينه بازخورد متغيرهای
حالت و خروجی مدل طر ریزی شاده اسات .جهات پيااده
سازی این کنترلکننده ،در گام نخست براسا قانون کنتارل

میشوند .سپس با انجام آزمونهای مختلف ،ماتریسهای
وزنی مطلوب محاسبه میگردد.

بازخورد حالت و همچنين بر مبنای مدل فضای حالت ارائاهشاده
در بخش قبل ،ورودی فرمان به صورت زیر تعيين میگردد:
 f   Kz
x 
z=  
 xi 

()27

که در آن x ،باردار متغيرهاای حالات و  xiباردار انتگارال
خطای ردیابی خروجی مدل میباشاد .ورودی کنتارلکنناده
برای کمينه کردن تابع هزینه زیر محاسبه میگردد:

شکل ( :)0بلوک کنترلکننده  LQIبراسا



()28

مدل نرمافزار

تراک سيم

J ( f )   ( zT Qz  uT Ru  2 zT Nu )dt
0

با تغيير ماتریسهای وزنی  R ،Qو  Nو مقایسه نتایج ردیاابی
و ورودی فرمان خودرو ،مقادیر مطلوب آنها تعيين میگردد.
در ادامه جهت محاسبه بهره ثابت  ،Kاز رابطه زیار اساتفاده
میشود:
()21

) K = R-1(BT S + N T

که پس از حل معادلاه ریكااتی زیار مقادار  Sنياز محاسابه
میگردد:
()94

) AT S + SA -(SB+ N)R -1 (BT S + N T
+Q = 0

در شكل  6بلوک دیاگرام رو

کنترلی  LQIنشان داده شده

است.

States

Plant

State
Feedback

+
+

Reference
Trajectory

Tracking
Gain

Integrator

+
-

Output

شکل ( :)6بلوک دیاگرام فرم حلقه بسته مدل خطی شده
همانطور که در شكل  0نشان داده شده است ،کنترل کننده
 LQIو مدل خودروی  94درجه آزادی استخراج شده از
نرمافزار تراکسيم در یك فرم حلقه بسته قرار داده

که در آن N ،یك ماتریس همانی
یك ماتریس قطری با هفت سطر و هفت ستون بوده و درایه
های روی قطر اصلی آن در سناریو اول بهصورت زیر
میباشد:
)Q ،R=100 ،N=I(7,1

Q(1,1)=5e3, Q(2,2)=8e0, Q(3,3)=1e3, Q(4,4)=1.2e3
Q(5,5)=2e2, Q(6,6)=500e3, Q(7,7)=98999e3.

همچنين برای سناریو دوم نيز ضارایب زیار اساتخراج شاده
است:
Q(1,1)=6.5e3, Q(2,2)=5e0, Q(3,3)=770,
Q(4,4)=2300,Q(5,5)=361, Q(6,6)=452e3,
Q(7,7)=77451e3.

 -4شبیهسازی
در این بخش جهت آزمایش رو های کنترلی ارائهشاده در
بخشهای قبل ،از دو ساناریوی فرضای اساتفاده مایشاود.
بدین منظور پاس از قارار دادن مادل خيرخطای  94درجاه
آزادی استخراج شده از نرمافزار تراکسيم در بلوک دیااگرام
حلقه بسته براسا سه کنترل کننده  PID ،LQIدو درجاه
آزادی و مدل پيش بين مقيد شده ،رفتار خاودروی مفصالی
هنگام انجام دو مانور مشخص مورد بررسی قرار میگيرد .در
ادامه با تغيير پارامترهای موثر بر رو های کنترلی و تكارار
شبيهسازیها ،به استخراج مقادیر پارامترهای نهاایی مرباوط
به رو های کنترلی پرداخته میشود .در بخاش بعادی باه
معرفی دو سناریوی فرضی اساتفاده شاده در ایان پاژوهش
پرداخته میشود.

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

 -1-4سناریو اول
در این سناریو خودروی مفصلی بادون سرنشاين باا سارعت
 644کيلومتر بر ساعت بر روی یك جاده خشك باا ضاریب
اصطكاک  4/8در حال حرکت می باشد که در حين حرکات
خود به یك مانع (یك خودروی در حال حرکات باا سارعت
ثابت  14کيلومتر برساعت) مواجه میشود .با فارض ایانکاه
خودرو مفصلی در این فاصله ،با کماك تماام مرفيات ترماز
خود نيز نمیتواند شرایط عدم برخورد با خاودروی مقابال را
تضمين کند ،مجبور به تغيير مسير میشود .از طرفی جهات
بهدست آوردن مسير حرکت تعویض خط جهت انجام ماانور
بدون برخاورد ،از یاك معادلاه ناد جملاهای درجاه پانج
براسا شروط مرزی موقعيت ،سرعت و شتاب نقاط ابتادا و
انتهااای مسااير ،اسااتفاده ماایگااردد .بااا جایگاایاری ضاارایب
بهدستآمده براسا مرجع [ ]61و همچنين ثابات در نظار
گرفتن سرعت طولی خودرو ،معادله نهاایی تغييار خاط باه
صورت زیر بهدست میآید:

x  xTo
d1
tc  A 0

ut  v
ut  v

()93

شكل  1مانور تغيير مسير خودکار براسا

فواصل  d1و

d1

A

d2

شکل ( :)1ترسيمه سناریوی مانور تعویض خط هوشمند
در جدول  2مشخصات مربوط به شرایط مانور با توجه به دو
قيد  d1و  d2ارائه شده است.
جدول ( :)2مشخصات مانور اجتناب از برخورد براسا
وجود یك مانع
پارامتر

 6
yCGt (t )  W    5
  t f

d1

)74(m

d2

)6/3 (m

W

از طرفی با توجه به شكل  1و همچنين باا در نظار گارفتن

)0 (m

X0

)4 (m

Tt

)2/1 (m

TA

)2 (m

Lf

)6/1 (m

tc

)2/32(s

()94
()96

 5  15  4  10  3 
 t   4  t   3  t 

 tf 
 t f  

قيدهای هندسی  d1و  d2براسا فاصله اوليه قبال از انجاام
مانور و همچنين فاصله گوشه جلویی خودرو با مانع ،هنگاام
رسيدن خودرو به آن و استفاده از روابط زیر ،محدوده زمانی
 tfاستخراج میگردد:
()92

xA  xT (0)  d1
y A  yT (tC )  d 2

d2

را نشان میدهد.

مقدار

xCGt (t )  ut t  x0
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 -2-4سناریو دوم
در این سناریو نياز همانناد ساناریو اول ،خاودروی مفصالی

که در آن  y A ، x Aموقعيت طولی و عرضی مانع و همچنين

بدون سرنشين با سرعت ثابات  644 Km/hر حاال حرکات

 yT ، xTموقعيت طاولی و عرضای گوشاهی جلاویی واحاد

می باشد با این تفاوت که این بار خودرو در یك جاده برفای

کشنده و  ، tCزمان رسيدن گوشه جلو واحد کشنده خاودرو
به ابتدای مانع میباشند که با استفاده از روابط زیر محاسابه
میشوند:

با ضریب اصطكاک  4/9حرکت میکناد [ .]20همچناين در
ثابت میرسد که به منظور اجتنااب از برخاورد باا آن ماانع،

()99

مجبور به تغيير مسير خود میشود .زم به ذکر است هادف

()90

Tt
) sin(t )  xCGt (t
2
T
) yT (t )  L f sin(t )  t cos(t )  yCGt (t
2

xT (t )  L f cos(t ) 

در ادامه مدت زمان رسيدن خودرو به مانع نيز به صورت زیر
محاسبه میگردد:

طول مسير حرکت خود همانناد ساناریو اول باه یاك ماانع

از انجااام ایاان مااانور ،بررساای دیناميااك جااانبی و پایااداری
خودروی مفصالی در جاادههاای لغزناده و همچناين نحاوه
عملكرد کنترلکنندههای مختلف در این شرایط میباشد.
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 -0نتایج
در این بخش به مقایساه نتاایج مادل دینااميكی خاودروی
مفصلی همراه با مجموعه کنترلکننده فرمان فعال براساا
سه رو  PIDدو درجه آزادی و مادل پايش باين مقياد و
 LQIدر هنگام انجام سناریوهای اشاره شده در بخاش قبال
پرداخته مایشاود .بارای ایان کاار پاس از ایجااد دو مادل
سيمولينك مجزا براسا مادل نارمافازار تاراکسايم و بار
مبنای سه رو کنترلی اشاره شده به مقایسه خروجیهاای
مختلف متاثر از این رو های کنترلی پرداخته میشود.

 (LQIشده است که این موضو نيز باعث افازایش پایاداری
جانبی خودرو هنگام تغيير مسير میشود.

الف

 -1-0سناریو اول
در شكل  3خروجی مرتبط با مسير حرکت مرکز جرم واحد
کشنده خودرو در مقایسه با مسير مطلوب براسا سه رو
کنترلی ارائهشده ،نمایش داده شاده اسات .نمودارهاای زیار
بيانگر برتری کنترلکننده مدل پيشباين نسابت باه  PIDو
 LQIدر رابطه با ردیابی مسير مطلوب است.

ب
شکل ( :)12زاویه لغز

جانبی خودرو هنگام انجام

سناریو اول :الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم-تریلر

شکل ( :)3ردیابی مسير حرکت مرکز جرم واحد کشنده
همچنين شكلهای  12تا  12نيز نشاندهنده مقایساه زاویاه
لغز جانبی ،شتاب جانبی و زاویه خلت دو واحد کشانده و
نيم-تریلر با استفاده از سه رو کنترلی  LQI ،PIDو مادل
پيشباين اسات .لغاز جاانبی خاودرو هنگاام اساتفاده از
کنترلکننده مدل پايشباين دارای مقادار کمتاری (حادود
 2degنسيت به  PIDو حدود  4/3degنسبت به  )LQIمای-
باشد که این موضو میتواند تاثير بهسزایی بر روی پایداری
جانبی این خودروها هنگام انجام مانورهاای مختلاف داشاته
باشد .از طرفی استفاده از کنترلکننده مدل پيشبين منجار
به کاهش شتاب جانبی خودرو (حادود  4/1m/s2نسابت باه
کنترلکننده  PIDو حدود  4/2m/s2نسبت به کنترلکنناده

الف

ب
شکل ( :)11شتاب جانبی خودرو هنگام انجام سناریو
اول :الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم -تریلر

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

نيم-تریلر براسا

سه رو

01

کنترلای  PIDدو درجاه آزادی،

 LQIو مدل پيشبين نشان داده شده است .هادف از انجاام
این سناریو بررسی تاثير قيود دیناميكی کنترلکنناده مادل
پيشبين بر روی عملكرد خودروی مفصلی هنگام انجام مانور
تعویض خط در جاده لغزنده است .قيود اعمال شده بهصورت
مسااتقيم باار روی افاازایش پایااداری جااانبی خااودرو تاااثير
گیاشتهاند بهطوری که خودروی مجهز به کنترلکننده مادل
پيشبين مقيد توانسته حتی در شارایط اصاطكاک پاایين و

الف

سرعت با  ،عالوهبر داشاتن خاروج از مساير کام ،پایاداری
خودرو را نيز تضمين کند .ایان درحاالی اسات کاه خاودرو
دارای کنترل کننده  LQIدارای خروج از مسير زیااد ()2 m
میباشد که این موضو در بزرگراهها به دليل محادودیت در
موقعيت عرضی جاده یك عيب محسوب میشاود .از طرفای
خودروی مجهز به  PIDدر ثانيه هارم حرکت از مسير خود
منحرف شده است و بعد از آن نيز به دليل اصطكاک پاایين
جاده ( )4/9و لغز

ب
شکل ( :)12زاویه خلت خودرو هنگام انجام سناریو اول:
الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم-تریلر
نمودارهای بخش قبل و شكلهای زیر بيانگر عملكرد مثبات
کنترلکننده مدل پيشبين در هنگام انجاام ماانور تعاویض
خط میباشد .واحد نيم-تریلار خاودروی مجهاز باه کنتارل
کننده  PIDدر زمان  9/1sبراسا

وجود یاك زاویاه لغاز

با ی آن (تا  )24degنمیتواند به مسير

مطلوب نزدیك شود و در نتيجه با انجام یك حرکت کنتارل
نشده ،واحد نيم-تریلر آن نسبت به واحد کشنده باا سارعت
زیاد حرکت میکند و این مسائله منجار باه ناپایادار شادن
حرکت آن و همچنين خاروج از جااده مایشاود .از طرفای
نمودارهای زاویه خلت بدنه خودرو نيز بيانگر عملكارد مثبات
کنترلکننده مادل پايش باين ( 9درجاه) نسابت باه

PID

( 3درجه) است.

زیاد ( )9/8degمنحرف میشود و این مسئله باعاث افازایش
زاویه خلت آن (تاا  )64degنياز مایشاود .در حاالی کاه در
همين لحظه واحد نايم-تریلار خاودروی مجهاز باه کنتارل
کننده  MPCبا یك زاویه لغز

کمتر ( )2degحرکات مای

کند و به همين جهت زاویه خلت بدنه آن نيز مقدار کمتاری
( )9/3degدارد که این موضو تااثير باهسازایی بار افازایش
پایداری این خودروها هنگام انجام مانور تعویض خط دارد.
 -2-0سناریو دوم
در شكلهای  13تا  16بهترتيب خروجی مارتبط باا ساناریو
دوم ازجمله ،ردیابی مساير حرکات مطلاوب ،زاویاه لغاز
جااانبی ،شااتاب جااانبی و زاویااه خلاات دو واح اد کشاانده و

شکل ( :)13ردیابی مسير حرکت مرکز جرم واحد کشنده
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الف
الف

ب
شکل ( :)14زاویه لغز

جانبی خودرو پس از انجام

سناریو دوم :الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم-تریلر

ب
شکل ( :)16زاویه خلت خودرو پس از انجام سناریو دوم:
الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم-تریلر
وجود قيود محدودکننده متغيرهای مرتبط با پایداری جانبی
ازجمله ،لغز جانبی و زاویه مفصل ،منجر به حفظ پایداری
خودرو در هنگام حرکت بر روی جااده باا اصاطكاک پاایين
شده است .تااثير ایان مسائله در شاكلهاای  14و  10نياز

الف

بهصورت واضح مشهود است .با وجود ایانکاه خاودرو دارای
کنتاارلکنناادههااای  PIDو  LQIتوانسااتهانااد شاارایط عاادم
برخورد با مانع را ارضاا کناد ،اماا باهدليال خاروج از مساير
حرکت زیاد (حتی خروج از شاانههاای جااده بارای  )PIDو
انجام یك حرکت کنترل نشده نمیتواند شرایط ایمان را در
هنگام انجام مانور تعویض خط تضمين کنناد .در حاالی کاه
خودروی دارای کنترلکننده  MPCبا انجام یك مانور ایمان
از منظر عدم برخورد و پایداری خودرو ،توانسته سناریو پيش
روی خود را با موفقيت به اتمام برساند .در جادولهاای  3و

ب
شکل ( :)10شتاب جانبی خودرو پس از انجام سناریو
الف -واحد کشنده ،ب -واحد نيم-تریلر

 4ضرایب نهایی کنترلکننادههاای  PIDو مادل پايشباين
نشااان داده شااده اساات .ایاان ضاارایب براسااا

انجااام

طراحی یك کنترل مدل پيش بين برای خودروی مفصلی سنگين هنگام انجام مانور تعویض خط بحرانی (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

شبيهسازیهای مختلف تنظايمشاده و مقادار نهاایی آنهاا
جدولهای  3و  4استخراج شده است.

براسا

جدول ( :)3پارمترهای تنظيمشده کنترلکننده  PIDدو
درجه آزادی
سناریو اول

سناریو دوم

پارامتر
Kp

4/4678

4/420

Ki

4/444018

4/4463

Kd

4/4023

4/666

Tf

4/44260

4/4462

B

4/18893

4/118

C

4/86199

6

جدول ( :)4پارمترهای تنظيمشده کنترلکننده مدل
پيشبين مقيدشده
پارامتر

سناریو اول

سناریو دوم

Np

62

664

Nc

3

64

Ts

4/46

4/46

S

4/46

4/46

] [S y S St Ss

][9 4/1 4/6 4/6

[9 4/1 4/6
]4/6

][74 4/38e-9

][9 4/38e-9

[049241 4/3 6
]6/3

[74e+1 244
]344 144

] w

[ w

] [wy w wt ws

از طرفی در جدول  0مقادیر بيشينه خطای ردیابی و مقادار
 RMSآن برای هر سه کنترلکننده ارائه شده است.
جدول ( :)0مقایسه عملكرد کنترلکنندهها
سناریو دوم

سناریو اول

قدرمطلق
بيشينه
)(mخطا

RMS

RMS

خطا

خطا

قدرمطلق
بيشينه
)(mخطا

9/1

0/1

6/26

4/7

)PID (2-dof

2/63

6/13

4/110

4/23

LQI

6/91

4/8

4/149

4/2

MPC

 -6نتیجهگیری
در این مقاله با ارائه یك مدل تك-ردی خطایشاده از یاك
خودروی مفصالی باا پانج محاور ،باه بررسای حرکات ایان
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خودروها در حين انجام مانور تعویض خط با سرعت باا باه
منظور اجتناب از برخورد با ماانع پرداختاه شاده اسات .باه
دليل مانورپییری پایين و وجود مدهای ناپایدار حرکتی ایان
خودروها ،پایداری آنها در بزرگراههاا (در سارعتهاای باا )
بسيار حائز اهميت میباشد .بدین جهت در این پاژوهش باه
منظور بررسی پایاداری جاانبی و هادایت ایان خودروهاا در
هنگام انجام مانور تعویض خط در سرعتهای با  ،دو سناریو
متفاوت براسا مدل خودروی نرمافزار تراکسيم و دو ناو
جاده خشك و لغزنده ،طراحی گردیاد .همچناين باا اجارای
یك شبيهسازی همزمان بين نرمافزار تراکسايم و نارمافازار
متلب ،به طراحی ساه کنتارلکنناده  PIDدو درجاه آزادی،
 LQIو مدل پيشبين مقيد ،بهعنوان مجموعه فرماان فعاال
محور جلو واحد کشنده بهمنظور هادایت خاودرو در مساير
بدون مانع ،پرداخته شد.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که وجاود
قيااود محدودکننااده متغيرهااای مااوثر باار پایااداری در
کنترلکننده مدل پايشباين ،تااثير باهسازایی بار افازایش
پایداری این خودروها هنگام انجام تغيير خط داشاته اسات.
این کنترلکننده عالوهبر کاهش خطای ردیابی مسير حرکت
خااودرو در سااناریو اول ،باعااث کاااهش  07درصاادی مقاادار
بيشينه زاویه لغاز جاانبی واحاد نايم-تریلار (از 9/8deg
درجه به  2degدرجه) ،کاهش  68درصادی مقادار بيشاينه
شتاب جانبی (از  9/1m/s2به  )9/2m/s2و همچناين کااهش
 14درصدی زاویه خلت بدنه واحد نيم-تریلار (از  64degباه
 )0degنسبت باه کنتارلکنناده  PIDشاده اسات کاه ایان
موضو تاثير بهسزایی در پایداری جاانبی ایان خودروهاا در
هنگام انجام مانور تعاویض خاط دارد .همچناين در ساناریو
دوم با کاهش ضریب اصطكاک جاده با تایرها ،امكاان لغاز
خودرو در سرعتهای با  ،بيشتر میشود به همين جهت باا
مقایسه عملكرد سه کنترلکننده میتوان به برتاری کنتارل
کننده مدل پيشبين رسيد .بدین صورت که استفاده از ایان
کنترلکننده منجر به اجرای موفق ساناریو شاده و پایاداری
خودرو در حين تغيير مسير تضمين شده است .در حالی که
هر ند کنترل کنندههای  LQIو  PIDشرایط بدون برخاورد
با مانع را ایجاد کرده اما در تضمين پایداری خاودرو تواناایی
کمتری داشتهاند .باتوجه باه یكساان باودن پایاه رو هاای
 MPCو ( LQRبار مبناای کنتاارل بهيناه) ،از مقایساه ایاان
کنترلکنندههای نيز میتوان به این نتيجه رسيد کاه وجاود
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قيود دیناميكی تاثير مهمای در پایاداری خاودروی مفصالی
هنگام حرکت بر روی مسير بدون مانع را دارند بهطوری کاه
 حادودMPC بيشينه خطای ردیابی در سناریو دوم براسا
 ساانتیمتار کمتاار باوده و همچنااين در حرکات بدنااه623
 بناابراین. لغز کمتری ایجاد مایشاود9deg خودرو نيز تا
براسا توضيحات ارائه شده میتوان به این نتيجه رسيد که
از لحاظ عملكرد دیناميكی و پایداری خودرو از بين این ساه
PID  در رتباه دوم وLQI ، در رتبه اولMPC ،کنترل کننده
.دو درجه آزادی نيز در رتبه سوم قرار میگيرند
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