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الملخص

األنظمة الالخطية لها أهمية كبيرة في مجال الفيزياء والهندسة ودراسة الطقس واإلدارة

واالقتصاد والنمو السكاني والعديد من الظواهر الطبيعية .ولعل من ابسط طرق تمثيل

نظام ألخطي هو استخدام البندول المعكوس .ومنذ حوالي الستينات أصبح البندول
المعكوس من أهم وابسط النماذج التي تستخدم لتمثيل ودراسة األنظمة الالخطية.
في هذه الورقة يتم استعراض أهم طرق التحكم المستخدمة للسيطرة علي األنظمة
الالخطية والتقنيات التي يتم االستعانة بها لتحقيق أفضل النتائج.

والغرض في هذه الورقة هو إجراء مسح لتطبيقات طرق وتقنيات التحكم باستخدام
البندول المعكوس متضمنا مقارنة بينها وتوقع االتجاهات المستقبلية المحتملة التي
يمكن تصورها استنادا علي ذلك.
الكلمات المفتاحية  :الالخطية ,بندول معكوس ,طرق تحكم ,المنطق الضبابي,

مستعمرة النمل  ,أسراب العناصر ,الشبكات العصبية.

Abstract
Nonlinear systems have great importance in physics, engineering,
weather, management, economics, population growth and many
natural phenomena. Perhaps the simplest way to represent a
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nonlinear system is to use the inverted pendulum. Since about the
1960s, the reverted pendulum has become one of the most
important and simplest models used to represent and study
nonlinear systems. This paper reviews the main control methods
used to control nonlinear systems and the techniques used to
achieve the best results
Keywords: nonlinearity, inverted pendulum, control methods,
fuzzy logic, ant colony, Particle Swarm, neural networks.
 .1المقدمة

األنظمة الالخطية تمثل العديد من األنظمة والعالقات في مجاالت شتي والتي لها
أهمية كبيرة مثل الفيزياء والهندسة ودراسة الطقس واإلدارة واالقتصاد والنمو السكاني

والعديد من الظواهر الطبيعية .ويعتبر البندول المعكوس هو مثال كالسيكي لنظام غير

مستقر بطبيعته.

وبعبارة بسيطة ,يمكن تفسير البندول المعكوس بقياس توازن عصا طويلة علي إصبع
واحد .وتمثل أنظمة البندول المعكوس فئة كبيرة من األنظمة الميكانيكية غير الخطية
تحت التشغيل ,وهي مناسبة تماما للتحقق وممارسة األفكار الناشئة في نظرية التحكم و
الروبوتات [.]2013-Slavka

وقد تم الكثير من العمل علي البندول المعكوس منذ السنوات أل  50الماضية
[ .]Vijayanand-2013وقد تم وصف الحل األول لتحقيق االستقرار في أنظمة الحلقة
المفتوحة غير المستقرة في عام  1960من قبل أوبيرج [ ]J. K. 1960ثم من قبل
شيفر وكانونفي عام  .]J.F-1966.[ 1966وألكثر من  100مرجع يعود تاريخها إلي
عام  ,1960تم تجميعها لتقديم مسجل ألفكار الناشئة والمشاكل الصعبة في نظرية
التحكم غير الخطية التي تم إنجازها والتحقق منها باستخدام هذا النظام اآللي [ Olfa
.]2012
وعلي األقل منذ خمسين عاما يصنف البندول المعكوس كمعيار األكثر شعبية ,من بين
أمور أخرى ,يستخدم في نظرية التحكم غير الخطية [.]Olfa- 2012
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البندول المعكوس هو مسألة قياسية في نظام التحكم ويطبق في مجاالت التحكم الدقيق
و الروبوتات .تم تطبيق هذا المفهوم إلبدال روبوتات عالية الدقة ,واطالق الصواريخ,
والسيطرة علي اإلقالع العمودي والهبوط للطائرات ( ,)VTOLوالقمر الصناعي,
واستقرار الطائرات خالل تدفق التيارات الهوائية المضطربة وتثبيت المقصورة في السفينة

[.]Vijayanand-2013
وهناك مجال آخر مهمة جدا حيث يتم استخدام هذا المفهوم هو مجال التعليم .حيث
يمكن للطالب الجدد الحصول علي فكرة جيدة جدا من خالل هذا التطبيق الكالسيكي

[.]Vijayanand-2013

ونض ار لتكوينها البسيط ,يعتبر البندول المعكوس هو المعيار األساسي من بين أكثر
معايير الروبوت شيوعا مثال كروبوت ( )Acrobotوبيندوبوت ( )Pendubotوفوروتا
( )Furutaوبندول وموبندول العجلة والدراجة واقالع وهبوط الطائرات ( )VTOLونظام
القنطرة و الكرةوتو ار (.]Olfa- 2012[ )TORA

وكثي ار ما يستخدم نظام البندول المعكوس النموذجي غير الخطي غير المستقر كمعيار
لدراسة تقنيات التحكم المختلفة في مجال هندسة التحكم [.]Velchuri June- 2014
وقد ركزت معظم البحوث أساسا علي التوازن ,في حين تناولت بعضها التحكم في
الحركة وتخطيط المسار [.]Vijayanand-2013

يمكن تصنيف عائلة أنظمة البندول المعكوس إلي أنظمة البندول المعكوس المفردة,

وأنظمة البندول المعكوس المزدوجة من النوع المتوالي ,وأنظمة البندول المعكوس
المزدوجة الموازية .ويعتبر من األنواع األكثر شهرة من البندول المعكوس هو البندول
الدوار أحادي الذراع ,عربة البندول المعكوس والبندول المعكوس المزدوج[Olfa-

 .]2012واإلصدارات األقل شيوعا هي البندول الدوار ثنائيا الرتباط ,البندول المعكوس
الثنائي المزدوج  ,البندول المعكوس الثالثي ,البندول المعكوس الرباعي والبندول ثالثي
اإلبعاد (  )D3أو الكروي[.]Olfa- 2012
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والبندول المزدوج هو مثال معروف للسلوك الفوضوي [ .]Rod-2011والشكل التالي
رقم ) (1يوضح البندول المعكوس ذو العربة.

شكل رقم ( )1البندول المعكوس ذو العربة

 .2لماذا التركيز على البندول المعكوس؟

أهم أسباب اختيار البندول المعكوس كنظام يستخدم في مجال نظرية التحكم غير

الخطية هي- :


النظام األكثر سهولة المتاح ( في معظم األوساط األكاديمية) لالستخدام المعملي.



نظام غير خطي والذي يمكن معالجته ليكون خطي دون الكثير من الخطأ



أنه يوفر ممارسة عملية جيدة للمهندسين في مجال التحكم المحتملين.



البندول المعكوس ضروري في تقييم ومقارنة نظريات التحكم المختلفة.



يمكن اعتباره أبسط نظام وربوتي ,بعنصر واحد فقط ومفصل دوران واحد فقط.

لمجموعة واسعة جدا من الخيارات.
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نظام البندول المعكوس هو نظام جيد لشرح استخدام نظرية التحكم ذو التغذية
الراجعة ,والغرض من ذلك هو تحقيقا الستقرار في النظام ذو الحلقة المفتوحة غير
المستقر.

 .3تقنيات وطرق التحكم:

تصميم وحدة تحكم هو المحتوى الرئيسي لنظام البندول المعكوس ,وتستخدم وحدات
التحكم لتحقيق االستقرار في النظام غير المستقر وجعله قوي ضد االضطرابات .وقد
استخدمت العديد من التقنيات لتحقيق الشيء نفسه ,علي سبيل المثال  ,تقنية النمط
المنزلق ,المنطق الضبابي ,خوارزميات التحكم المستوحاة من األنظمة والسلوكيات
البيولوجية (شبكات األعصاب ,خوارزميات ألجين) ,التحكم في الوقت الحقيقي والشكل

رقم ( )2يوضح مخطط نظام التحكم للبندول المعكوس.

الشكل رقم ( )2مخطط نظام تحكم لعربة البندول المعكوس
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فيما يلي استعراض ألهم طرق وتقنيات التحكم المستخدمة:
 -3.3المتحكم التناسبي-التكاملي  -التفاضلي[]PID

المتحكم التناسبي التكاملي التفاضلي هو نظام التحكم الذي له خرج ,متغير القيمة

(, )CVويستند عموما علي الخطأ ( )eبين القيمة المحددة من قبل المستخدم ()SP
والقيمة المقاسة (.]Olfa- 2012[ )PV

المتحكم التناسبي-التكاملي-التفاضلي ( )PIDيعطي الحل األبسط واألكثر فعالية
لمختلف مشاكل التحكم في العالم الحقيقي [.]Lal-2012

المتحكم ذو األطوار الثالثة التناسبي التكاملي التفاضلي يعتبر متحكم تقليدي ويستخدم
كثي ار إلجراء مقارنات و مفاضالت مع أنواع أنظمة التحكم األخرى ومن أمثلة ذلك
البحوث التاليةLaith 2010 - Xiao-2010 - Eyabi 1999 - Nnochiri [ :
 .,2014- [BinYusof,2013والشكل رقم ( )3يوضح مخطط لنظام تحكم[]PID

الشكل رقم ( )3مخطط لنظام تحكم[]PID
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 -2.3المتحكم ألتربيعي الخطي []LQR

هو أحد الطرق الحديثة للتحكم باستخدام معادالت فضاء الحالة الخطية لتحليل األنظمة
مثل البندول المعكوس .يعتبر التمثيل في فضاء الحالة مناسبا لتحليل النظم الديناميكية
الخطية متعددة المدخالت والمخرجات والتحكم بها [June-2014].ولتمثيل األنظمة
الديناميكية يتم استخدام معادالت خطية تفاضلية والكلفة يتم تحديدها باستخدام دالة

تربيعية ولذلك سمية خطية تربيعية (.] Jianqiang-2002[ )LQ

الهدف من تطبيق هذا األسلوب هو أيجاد نظام تحكم مثالي يؤدي إلي تقليل دالة الكلفة
التربيعية [.]Velchuri June- 2014.
وتصميم متحكم تربيعي خطي يعتمد علي نظام التغذية الراجعة وذلك يؤدي إلي تقليل

دالة الكلفة (.]K. December-2013[ )J

ووفقاً لنتائج المحاكاة وجد أن طريقة المنظم التربيعى الخطى تعطى أداء أفضل مثل
زمن الترسيخ ,الخطأ عند حالة االستقرار وتجاوز الهدف مقارنة مع الحاكمة التقليدية

PIDوھ ذا يدل على تفوق طريقة المنظم التربيعى الخطى على الحاكمة التقليدية[K.-
.]2013
 -3.3متحكم المنطق الضبابي []Fuzzy logic controller

متحكم المنطق الضبابي يوفر طريق سهل للوصول الي نتائج محددة معتمدا علي

مدخالت ضبابية ومبهمة وغير دقيقة ومشوشة أو معلومات ناقصة [ , ]J.-1960و
هو أسلوب للتحكم يحاكي أسلوب البشر التخاذ القرار .خوارزمية المنطق الضبابي
تتمثل في صورة الجملة الشرطية (إذا كان كذا..إذاً كذا) [.] Velchuri -2014.
ومتحكم المنطق الضبابي يعتبر حاليا أشهر تقنية تحكم[ , ]Olfa- 2012وتم تطبيقه

بنجاح في الكثير من المنتجات التجارية واألنظمة الصناعية[.]Li-Xin-1996

نظرية المجموعة الضبابية هي جيل من نظرية األنظمة العددية العادية التي طورها
الدكتور لطفي زاده في عام .1965
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ومساحة اإلخراج [ .]Ankur- 2011والتكوين األساسي للمنطق الضبابي يتألف من
أربعة أجزاء رئيسية هي:
 )1التغميض وفيه يتم تحويل المدخالت العددية إلي قيم لغوية.
 )2قاعدة المعرفة وتحتوي علي القوانين والشروط.

 )3منطق اتخاذ القرار حيث يتم معالجة المدخالت وتحديد النتائج.
 )4إزالة التغميض حيث يتم تحويل القيم اللغوية إلي قيم عدديةDipraj .
].]2012- Ankur, July- 2011

وقد أثبت متحكم المنطق الضبابي أداء أفضل مثل زمن الترسيخ ,والخطأ عند حالة
االستقرار و زمن االستجابة وتجاوز الهدف مقارنة مع الحاكمة التقليدية.
 -3.3متحكم الالمتناهي ()H

المتحكم الالمتناهي ( )Hهو تقنية تستخدم لتصميم بواسطة حل فضاء الحالة التي
تستخدم دوال الترجيح المعتمدة على المجال الترددي لضبط األداء وخصائص المتانة
وتستخدم داالت الترجيح هذه لتطبيع والمقارنة للمدخالت والمخرجات وتعكس التبعية
المكانية والترددية الضطرابات الدخل ومواصفات أداء متغيرات الخرج (الخطأ).

[.]Johne-2015

ومن خالل التحاليل تم مالحظة أن متحكم الالمتناهي يضمن الثبات واألداء العالي من
حيث الحساسية للخطاء وكذلك يوفر مقاومة عالية لالضطرابات و استق اررية عالية في
أي حالة تشغيل [ .]Ankit - 2013ويمكن استخدام نظام معادالت الديناميكية الترددية

بسهولة في هذا المتحكم  ,ويعتبر هذا المتحكم جيد للنظم التي تتعرض إلثارة غير
معروفة [ .الغصين .]2015 -
 -3.3متحكم بانغ بانغ ()Bang Bang control

إستراتيجية المتحكم بانغ بانغ تتطلب حسابات معقدة وتحكم في المتغيرات بواسطة
التحويل المفاجئ بين حالتين[.]Olfa- 2012
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تعتبر هذه الطريقة فعالة عندما يكون معيار األداء للمتحكم تابعا للزمن .لذلك يكون
الحل من خالل تطبيق قوة تحكم ال محدودة في فترة متناهية الصغر[ .الغصين-
.]2015
 -3.3المتحكم بالنمط المنزلق ) (Sliding Mode Control

يستخدم المتحكم ذو النمط أالنزالقي ) (SMCالقياسي في األنظمة ذات العناصر الغير
معروفة وفي وجود حاالت عدم تيقن كبيرة ,والنتائج تكون بكسب تبديل عالي وسعة

نطاق أعلى من التذبذب أوقد تكون متباعدة تماما.
يتم تطبيق نهج المتحكم ذو النمط المنزلق في الحاالت التي تتطلب ظروف االستقرار
بشكل جيد وغالبا ضمان أداء قوي.

المتحكم لديه استجابة جيدة لتحقيق السمة المطلوبة مقارنة بالمتحكم التربيعي

الخطي(.]Nawawi-2006[ . )LQR
 -3.3الخاليا العصبية الصناعية ()Neural Networks

األسلوب المستخدم يندرج تحت ما يسمي بالذكاء االصطناعي وفيه يتم محاكاة الكيفية
التي تتصرف بها الخاليا العصبية البيولوجية لدى اإلنسان الستخراج القواعد واألنماط
من مجموعات من البيانات .وبعض الباحثين يعتبرون أن الشبكة العصبية
االصطناعية( )ANNهو الخيار األفضل لتصميم وحدة تحكم ,حيث يمكن للمرء
الحصول على استجابة تحكم متفوقة وأعلي دقة من المتحكم التقليدي (. )PID

].]Lalithamma-2013
الشبكة العصبية هي نوع نظام ديناميكي مستمر مع ارتفاع الالخطية وقدرة تعلم جيدة.
[ .]Hagan-1996وميزة الشبكة العصبية هي طبيعتها غير الخطية للتنبؤ بالخطية

النظام .]Sudeep-2012[ .ومتحكم الشبكة العصبية لديه بناء بسيط وعادة ما يتم

تجنب الحسابات غير الضرورية والطويلة  .و لبساطته فهو يعتبر حاليا أكثر تقنيات
التحكم شهرة .]Sarat-2013[ .ومن تطبيقات الشبكات العصبية االصطناعية متعددة
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الطبقات تحقيق تحسينات في كفاءة التحكم في السرعة لمتغيرات صغري وكبري
لبارمترات المحرك الكهربائي وحاالت الحمل.]Lalithamma-2013[ .
 -3.3المتحكم التنبؤي []Model Predictive Control

نموذجا
تقنية التحكم التنبؤي ) (MPCمبنية على النماذج الرياضية ,حيث يتم استخدام
ً

ياضيا يصف النظام .وهذا النموذج يعطي الخرج المستقبلي كتابع للدخل الحالي.
ر ً
تم تطوير تقنية التحكم التنبؤية في أواخر 70من القرن الماضي ,وأصبح له استخدام
واسع االنتشار ,وخاصة في صناعة التكرير ,في إل .]Stephen-2014 [ .80
وفي العقود القليلة الماضية ,اجتذبت تقنية التحكم التنبؤي ( )PCاهتماما متزايدا في
مجال البحوث ,وقد استخدمت على نطاق واسع في الصناعات نظ ار ألن لها ثالثة مزايا
رئيسية هي :التنبؤ في الوقت الحقيقي وعملية التحسين المباشر وتصحيح التغذية

الراجعة المباشر .]WONG-2005[ .خوارزمية التحكم التنبؤي هي بالتأكيد أفضل
خيارين جميع خوارزميات التحكم المتقدمة المتاحة حتى اآلن والميزة األكثر أهمية التي
تميزها عن خوارزميات التحكم األخرى هو مفهوم التنبؤ بعيد المدى.] Boo-2006[ .
 -9.3المتحكم المستند علي الطاقة []EBC

الطرق المعتمدة علي الطاقة واألساليب الهجينة تعتبر من أقوي أساليب التحكم
المستخدمة للبندول المعكوس والتي يتم فيها تطبيق أدوات (  ( Lyapunovويتم التحقق

من حاالت االستقرار رياضيا|.]Olfa- 2012[ .

 -10.3طرق التحسين :خوارزمية الجينات [ , ]GAمستعمرة النمل [, ]ACO
أسراب العناصر []PSO

في السنوات الحالية العديد من طرق التحسين المختلفة المستندة علي القوانين و

السلوكيات الطبيعية مثل خوارزميات مستعمرة النمل للتحسين و خوارزميات أسراب

العناصر للتحسين و الخوارزميات الجينية للتحسين وخوارزميات الشبكات العصبية
للتحسين أخذت اهتمام واستخدمت إليجاد أفضل الحلول ألنظمة علمية وهندسية معقدة
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ومختلفة [  ]C.-W.-2009و كطرق للتحسين مقارنة مع الحلول الرياضية المعقدة
] [Mahbubeh-2012] [ K.-2013 ] [ J. Van-2009
.3النتائج و المناقشة

في العديد من األبحاث ][Azimi-2012][ Lal]-2012] - [astranj-2012تم
استخدام أنظمة تحكم متعددة تدعم بعضها البعض وذلك لالستفادة من ميزات كل نظام

للحصول علي أفضل النتائج .و لضبط وتعديل متغيرات أنظمة التحكم وحل مشاكل
التحسين لألنظمة الالخطية تعتبر الطرق المستوحاة من الخوارزميات و السلوكيات
الحيوية مثل الخوارزميات الجينية ومستعمرة النمل و أسراب العناصر خوارزميات

تحسين واعدة نظ ار ألنها تقلل من االحتياج إلي الحلول الرياضية المعقدة .فالعديد من
األبحاث تم فيها استخدام طرق التحسين الحيوية لدعم أنظمة التحكم[ Adrian-2011
]Sen-2016
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