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 در فضاي سه بعدي و در حضور، کنترل رديابی مسير زمانی شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص بدون اندازهگيري سرعت، در اين مقاله:چکیده
 بهمنظور.نامعينیها و اغتشاشات نامعلوم ناشی از امواج و جريانات اقيانوسی مبتنی بر روش کنترل سطح ديناميكی براي اولين بار مورد بررسی قرار میگيرد
 مسئله، همچنين. تكنيک تقريب شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی پيشنهاد شده است،تخمين نامعينیهاي پارامتري ناشی از مدل ديناميكی شناور زيرسطح
 پايداري کنترل.کنترل فيدبک خروجی با بهرهگيري از يک رؤيتگر بهره باال بهمنظور تخمين حالتهاي غيرقابل اندازهگيري مورد نياز برطرف میگردد
کننده پيشنهادي به صورت تحليلی و بر اساس تئوري لياپانوف بررسی میگردد و پايداري يكنواخت نهايتاً کراندار حالتها و همگرايی خطاهاي رديابی به
. عملكرد رديابی طرح کنترل پيشنهادي با شبيه سازيهاي کامپيوتري تأييد شده است، در نهايت.کران کوچكی اطراف مبدأ تضمين میشود
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 پايداري لياپانوف، رؤيتگر بهره باال، کنترل سطح ديناميكی، شبكه عصبی تابع پايه شعاعی، شناور زيرسطح خودگردان:کلمات کلیدي

Partial State Feedback Control for Trajectory Tracking of
Underactuated Autonomous Underwater Vehicle by Using Neural
Adaptive Dynamic Surface Control
Sanaz Faghih, Khoshnam Shojaei
Abstract: In this paper, the trajectory tracking control of underactuated autonomous underwater
vehicle without measuring velocity in three-dimensional space and in the presence of unknown
disturbances caused by waves and ocean currents is studied based on dynamic surface control for the
first time. In order to estimate parametric uncertainties with underwater vehicle dynamic model,
radial basis function neural network approximation technique has been proposed. Also, the output
feedback control problem is resolved by employing a high-gain observer to estimate the required
unmeasurable states. The stability of the proposed controller is investigated by an analysis based on
Lyapunov theory and uniform ultimate boundedness stability of states and convergence of tracking
errors to a small bound around the origin are guaranteed. Finally, the tracking performance of the
proposed control scheme has been verified via computer simulations.
Keywords: Autonomous underwater vehicle, dynamic surface control, high-gain observer,
Lyapunov stability, radial basis function neural network
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میباشد که در عمل ممكن است به عملگرها آسيب برساند .در مرجع

 -1مقدمه
1

کنترل شناورهاي زيرسطح خودگردان ) ( AUVsبهدليل

[ ،]16از يک کنترل کننده مد لغزشی -فازي براي طراحی کنترل کننده

کاربردهاي مهمی نظير کاربردهاي نظامی ،فراساحلی ،نقشه برداري از

زيردريايی استفاده شده که در آن ،کنترل مد لغزشی از الگوريتم فازي-

محيطهاي اقيانوسی ،بازرسی کابلهاي زير دريا و نصب لولهها ،تجهيزات

تطبيقی براي جبران و خنثیسازي اغتشاشات بهره برده است.

نفتی و غيره به عنوان زمينه تحقيقاتی فعال در مهندسی کنترل محسوب
میگردد .در شناورهاي زيرسطح خودگردان تحريک ناقص همانگونه

در اين مقاله ،کنترل کننده تطبيقی -عصبی تابع پايه شعاعی مبتنی بر
روش کنترل سطح ديناميكی ) (3DSCمسيرهاي زمانی در فضاي سه

که از نامشان پيداست ،بهدليل کمتر بودن تعداد وروديهاي کنترل يا به

بعدي ،به گونهاي انجام میشود که  AUVبتواند هر نوع مسير مرجع

عبارتی تعداد عملگرهاي مستقل از تعداد درجات آزادي مورد نياز براي

توليد شده توسط شناور زيرسطح مجازي را به صورت مجانبی رديابی

پايداري ،با محدوديتها و پيچيدگیهايی مواجه میشويم که در حضور

نمايد .روش کنترلی ارائه شده در اين مقاله ،داراي مزيتهايی نسبت به

نامعينیها شامل نامعينیهاي پارامتري در مدل سيستم و نامعينیهاي

کارهاي قبلی [ ]16[-]1است که عبارتند از:

غيرپارامتري نظير ديناميکهاي مدل نشده ،نيروهاي کريوليس و جانب

)1

اغلب کارهاي قبلی در کنترل زيردريايیهاي تحريک ناقص

خارجی تشديد میشوند [ .]1به عبارت ديگر ،محيطهاي اقيانوسی

جهات نيازمند هستند .درحالیکه حسگرهاي سرعت وزن،

نامعينیهاي بسياري را در ارتباط با مدل ديناميكی وارد میکنند .همين امر

حجم و هزينه سيستم را افزايش میدهند .در اين مقاله ،براي

سبب ايجاد انگيزه محققان براي مطالعه طرحهاي کنترل غيرخطی براي

اولين بار يک کنترل کننده مبتنی بر يک رؤيتگر بهره باال

شناورهاي زيرسطحی به صورت انفرادي و دسته جمعی [ ]4[ -]2گرديده

براي تخمين مؤلفههاي سرعت در جهات تحريک شده براي

است .کنترل حرکت شناورهاي زيرسطحی تحريک ناقص به سه دسته

يک شناور زيردريايی در فضاي سه بعدي پيشنهاد میشود.

پايدارسازي ،رديابی مسيرهاي زمانی و تعقيب مسير تقسيم میشوند که در

متأسفانه ،کنترل کنندههاي فيدبک خروجی با رؤيتگر بهره

اين مقاله هدف کنترل ردياب مسيرهاي زمانی شناور زيرسطح خودگردان

باال در مراجع [ ]22[-]20تنها براي شناورهاي سطحی و

تحريک ناقص میباشد.

کشتیهاي تحريک کامل طراحی شدهاند و قابل اعمال به
کنترل زيردريايیهاي تحريک ناقص در فضاي سه بعدي در

تاکنون روشهاي گوناگونی در زمينه کنترل رفتار زيردريايیها نظير

اين مقاله نيستند.

کنترل مد لغزشی [ ]5و [ ،]6کنترل مقاوم [ ]7و [ ،]8کنترل فازي [ ]9و
[ ،]10کنترل تطبيقی [ ]11و غيره مطرح شده است .در مرجع [ ،]12بهدليل

)2

اغلب کنترل کنندههاي قبلی نظير [ ]22[-]17متحمل انفجار

وجود نامعينی در سيستم از ترکيب شيوه کنترل غيرخطی پسگام با

پيچيدگی در بهکارگيري کنترل پسگام هستند که اين

کنترل کننده تطبيقی -عصبی براي کنترل زيردريايی در حرکت عمقی

پيچيدگیها و حجم محاسباتی باال ناشی از تكرار مشتقات

استفاده میشود .در مرجع [ ،]13يک کنترل کننده با روش مد لغزشی

کنترلهاي مجازي در هر مرحله است .براي حل اين مشكل

ارائه شده که روش جديدي براي حذف پديده نوسانات ناخواسته در

تكنيک کنترل سطح ديناميكی با انتخاب يک فيلتر پايينگذر

حضور اغتشاشات ناخواسته معرفی نموده است .عيب اين روش پديده

مرتبه اول بهمنظور جلوگيري از محاسبه مشتقات سيگنالهاي

نوسانات ناخواسته است که در اثر کليد زنیهاي متعدد حول سطح

کنترل مجازي در هر مرحله و کاهش محاسبات ،مزيت

سوئيچينگ ،بروز میکند .در مرجع [ ،]14از کنترل کننده تطبيقی-

روش کنترلی ارائه شده در اين مقاله است.

عصبی مبتنی بر روش خطیسازي با فيدبک براي رديابی مسيرهاي زمانی

)3

از شبكه عصبی تابع پايه شعاعی بهمنظور تخمين توابع

جبران نامعينیهاي پارامتري از شبكه عصبی تابع پايه شعاعی )(2RBFNN

اصلی استفاده از شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی در

و براي تخمين اغتشاشات ناشی از امواج و جريانات اقيانوسی از يک

سيستمهاي کنترل اين است که میتوان عدم قطعيتهاي

کنترل مقاومساز با تابع تانژانت هايپربوليک استفاده کرده است .يک

مدل شده موجود در ديناميک سيستم را حتی بدون داشتن

روش کنترل مقاوم بر مبناي تئوري لياپانوف با درنظر گرفتن نامعينی مدل

اطالعات کافی از اثر ميرايی هيدروديناميكی و نيروهاي

و اغتشاش در مرجع [ ]15ارائه شده است .روش کنترل مقاوم ،اغلب به

جانب مرکز شناورها ،به سادگی و با دقت بااليی تخمين زد.

خوبی بر نامعينیها فائق میآيد اما ايراد اين روش اين است که بدترين

مضاف بر اين مزيت ،ويژگیهايی چون ساختار توزيع

حالت نامعينی را درنظر میگيرد و نتيجه آن سيگنالهاي کنترلی ناهموار

يكسان ،يادگيري ،تطبيق و امكان به روز رسانی ضرايب و

Autonomous Underwater Vehicles
Radial Basis Function Neural Network
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

1

Dynamic Surface Control
Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017
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شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص استفاده شده است که براي

غيرخطی شامل نامعينیهاي پارامتري ،استفاده میشود .مزيت

2
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مرکز ،نيروهاي هيدروديناميكی ناشی از امواج دريا و ديگر اغتشاشات

براي پياده سازي کنترل کننده به حسگرهاي سرعت در تمام
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تخمين نامعينیهاي غيرخطی نسبت به پارامترها از قابليتهاي

اجسام و درنظر گرفتن نيروهاي وارده میپردازد .در ابتدا ،براي بيان

شبكه عصبی در طراحیها میباشند.

معادالت سينماتيک و ديناميک شناور زيرسطح ،از مدل رياضی شناور

ساختار مقاله چنان است که ابتدا در بخش  2شرح مسأله و فرضهاي

زيرسطحی پنج درجه آزادي در حال حرکت در صفحه افقی کمک

مورد نياز بيان میگردد و سپس بر مبناي آنها ،معادالت سينماتيكی و

میگيريم .در اين مدل ،از عبارات ميرايی هيدروديناميكی غيرخطی و

ديناميكی شناور زيرسطح پنج درجه آزادي ارائه میشود .در بخش  ،3به

حرکت غلتش چشم پوشی شده ،استفاده میشود که به شرح زير بيان

بيان شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی و رؤيتگر بهره باال میپردازيم .در

میگردد [:]23

بخش  ،4يک کنترل کننده بر مبناي روش کنترل سطح ديناميكی طراحی

)𝜃(𝑥̇ = 𝑢 cos(𝜓) cos
)𝜓(− 𝜐 sin(𝜓) + 𝑤 sin(𝜃) cos
)𝜓(𝑦̇ = 𝑢 sin(𝜓) cos(𝜃) + 𝜐 cos(𝜓) + 𝑤 sin(𝜃) sin
)𝜃(𝑧̇ = −𝑢 sin(𝜃) + 𝑤 cos
() 1

کرده و در بخش  5با انتخاب تابع لياپانوف مناسب پايداري سيستم حلقه
بسته تضمين میگردد .نهايتاً ،عملكرد کنترل کننده پيشنهادي در بخش 6

𝑞 = ̇𝜃
𝑟
= ̇𝜓
)𝜃(cos

با شبيهسازي هاي کامپيوتري نشان داده میشود و بخش  7از مقاله
نتيجهگيري خواهد کرد.

 -2مدلسازي شناور زیرسطح

1
)𝑡( 𝜏
𝑢𝑤 𝑚11

مدلسازي يک شناور بدون سرنشين بر مبناي مكانيک ،اصول

( )2

)𝑡( 𝜏
𝜐𝑤 𝑚22

استاتيكی و ديناميكی میباشد .استاتيک ،در ارتباط با معادالت بدنه وسيله
مربوط به معادالت بدنه وسيله داراي حرکت شتابدار است که از
بهطور کلی میتوان گفت که براي يک وسيله زيرسطح با شش

(𝑟  ،)p, 𝑞,بيانگر جهت و سرعت زاويهاي وسيله میباشند .انواع حرکات
شش درجه آزادي با نامهاي طولی ،عرضی ،عمقی ،غلتش ،پيچش و

= ̇𝑞

𝑚11 − 𝑚22
𝑑66
1
1
= ̇𝑟
𝑢𝜐 −
𝑟+
𝜏 −
)𝑡( 𝜏
𝑚66
𝑚66
𝑟𝑤 𝑚66 𝑟 𝑚66
که  θ ،z ،y ،xو 𝜓 به ترتيب نشان دهنده موقعيتهاي حرکت طولی،
عرضی ،عمقی و جهتهاي زاويهاي پيچش و چرخش در مختصات زمين
𝑇

چرخش تعريف میشوند .در شكل ( ،)1مدل رياضی پنج درجه آزادي

هستند که به وسيله بردار ]𝜓  η = [𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜃,نشان داده میشوند .طبق

شناور با صرفنظر کردن از حرکت غلتش و عبارت ميرايی

شكل ( )1سيگنالهاي 𝑢 𝜐 ،و 𝑤 بيانگر سرعتهاي خطی طولی ،عرضی

هيدروديناميكی غيرخطی ،درنظر گرفته میشود.

و عمقی 𝑞 ،و 𝑟 بيانگر سرعتهاي زاويهاي پيچش و چرخش در
مختصات بدنه هستند که به وسيله بردار 𝑇]𝑟  𝝊 = [𝑢, 𝜐, 𝑤, 𝑞,نشان داده
میشوند 𝜏𝑤𝑟 , 𝜏𝑤𝑞 , 𝜏𝑤𝑤 , 𝜏𝑤𝜐 , 𝜏𝑤𝑢 ∈ 𝑅 .اغتشاشات متغير با زمان

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

درجه آزادي ،شش مختصات مستقل براي تعيين موقعيت و جهت آن

𝑧 را بيان میکنند و سه مختصات (𝜓  )𝜑, 𝜃,و مشتقات مرتبه اول آنها

𝑚22

𝑢𝑟 −

𝑚22

𝜐̇ = −

𝑚33 − 𝑚11
𝑑55
)𝜃(𝜌𝑔∇𝐺𝑀𝐿 sin
𝑢𝑤 −
𝑞 −
𝑚55
𝑚55
𝑚55
1
1
+
𝜏 −
)𝑡( 𝜏
𝑞𝑤 𝑚55 𝑞 𝑚55

نيروهاي کنترلی يا اغتشاشات حاصل میشود.

(𝑤  ،)u, 𝜐,موقعيت و سرعت خطی وسيله ،در راستاي محورهاي 𝑥 𝑦 ،و

𝜐−

𝑚11
𝑑22

𝑚11
𝑚11

𝑚11
𝑑33
1
= ̇𝑤
𝑢𝑞 −
𝑤−
)𝑡( 𝜏
𝑚33
𝑚33
𝑤𝑤 𝑚33

ساکن يا متحرک با سرعت ثابت میباشد درحالیکه ديناميک وسيله،

مورد نياز است .سه مختصات اول (𝑧  )x, 𝑦,و مشتقات مرتبه اول آنها

−

1
𝜏
𝑢 𝑚11

𝑢+

𝑑11
𝑚11
1

𝑤𝑞 −

𝑚33

𝜐𝑟 −

𝑚22

= ̇𝑢

کراندار هستند که ناشی از امواج و جريانات اقيانوسی میباشند .نيروهاي
کنترلی عرضی و عمقی ،در ديناميکهاي عرضی و عمقی قابل دسترس
نبوده و تنها وروديهاي کنترل در دسترس 𝑢𝜏 𝜏𝑞 ،و 𝑟𝜏 میباشند.
 𝑚𝑖𝑖 , 𝑖 = 1, … ,5پارامترهاي اينرسی و  𝑑𝑖𝑖 , 𝑖 = 1, … ,5ضرايب
شكل  :1شناور زيرسطحی و درجات آزادي آن در فضاي سه بعدي []14

1-2

ميرايی هستند .ضرايب و نمادهاي ديگر در مراجع [ ]23و [ ]24آورده
شدهاند.

معادالت سينماتيک و ديناميک AUV

معادالت حرکت شناورها را میتوان به دو بخش تقسيم کرد:
سينماتيک که حرکت اجسام را بدون درنظر گرفتن نيروهاي عامل
حرکت بررسی میکند و ديناميک يا سينتيک که به بررسی حرکت
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

براي طراحی کنترل کننده در بخش بعدي ،مدل سينماتيكی ( )1را
میتوان به صورت زير بيان کرد:
()3

)𝒘 η̇ = 𝑆(η)𝑣 + 𝛿(η,
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که 𝑇]𝑟  𝑣 = [𝑢, 𝑞,و 𝑇]𝑤  𝒘 = [𝜐,به ترتيب به عنوان بردارهاي

فرض  :1حرکات عرضی و عمقی شناور کرندار منفعل هستند ،به اين

سرعت جديد در جهات تحريک و فاقد تحريک در نظر گرفته شدهاند.

معنا که 𝑤𝐵 < ‖)𝑡(𝒘‖  𝑠𝑢𝑝𝑡≥0میباشد.

) 𝑆(ηو  𝛿(η, 𝒘) ∈ 𝑅5به معنی ماتريس و بردار اغتشاشات سينماتيک

تذکر  :1با نظر به اين امر که در عمل نيروهاي ميرايی هيدروديناميكی

هستند و به صورت زير تعريف میشوند:

در معادله ( )7مربوط به ديناميک تحريک نشده در راستاي حرکات

0
0
0
0

0
0
0
,
1
1
0
0
[
]cos θ
)𝜓(−𝜐 sin(𝜓) + 𝑤 sin(θ) cos
)𝜓(𝜐 cos(𝜓) + 𝑤 sin(θ) sin
= )𝒘 𝛿(η,
)𝑤 cos(θ
0
[
]
0

()4

)cos(𝜓) cos(θ
)sin(𝜓) cos(θ
)− sin(θ
= )S(η
0

معادله ديناميكی شناور نيز به شكل زير قابل بيان است:

( )5

𝑎𝜏 = )𝑡( 𝑤𝜏 𝑀(𝜂)𝑣̇ + 𝐶(𝒘)𝑣 + 𝐷𝑣 + G(𝜂) +

اگر رابطه ( )5را به صورت تفكيک شده در دو راستاي تحريک و فاقد
تحريک بازنويسی کنيم ،به ترتيب روابط زير را خواهيم داشت:
𝑎𝜏 = )𝑡( 𝑀1 (𝜂)𝑣̇ + 𝐶1 (𝒘)𝑣 + 𝐷1 𝑣 + 𝐺1 (𝜂) + 𝜏𝑤1
() 6
𝑇

هستند ،میتوان گفت اين نيروها توانايی ميرا کردن سرعت در اين
راستاها را دارند [.]25
2

3

فرض  :2بردار اغتشاشات 𝑅 ∈ )𝑡(  𝜏𝑤1و 𝑅 ∈ )𝑡(  𝜏̅𝑤1کراندار

هستند بهطوريکه  ‖𝜏𝑤1 (𝑡)‖ ≤ 𝜆𝑤11و  ‖𝜏̅𝑤1 (𝑡)‖ ≤ 𝜆̅𝑤11هستند
که  𝜆𝑤11و  𝜆̅𝑤11کرانهاي باالي اغتشاشات و ثابتهاي مثبت میباشند.
فرض  :3زاويه پيچش کراندار است بهطوريکه ≤ 𝑥𝑎𝑚𝜃 ≤ |)𝑡(𝜃|

 𝜋⁄2براي جلوگيري از هر تكينی ممكن در تجزيه و تحليل پايداري

میباشد.
تذکر  :2با توجه به مرجع [ ،]23بهدليل نيروهاي بازگردانندهAUV ،ها
نمیتوانند به همسايگی  θ = ± 𝜋⁄2وارد شوند.
فرض  :4بردار سرعت 𝑇]𝑤  𝒘 = [𝜐,را در اختيار داريم اما بردار
𝑇

سرعت ]𝑟  𝑣 = [𝑢, 𝑞,را در دسترس نداريم که براي تخمين آن از
رؤيتگر بهره باال استفاده میکنيم.

نمايش فضاي حالت

2-2

که در رابطه ( 𝜏𝑎 = [𝜏𝑢 , 𝜏𝑞 , 𝜏𝑟 ] ،)6بيانگر بردار وروديهاي کنترل،
 𝑀1 (𝜂) ∈ 𝑅3×3نشان دهنده ماتريس اينرسی𝐶1 (𝒘) ∈ 𝑅3×3 ،

ماتريس کريوليس 𝐷1 ∈ 𝑅3×3 ،ماتريس ميرايی هيدروديناميكی،

مدل سينماتيک ( )3و معادله ديناميكی ( )6را میتوان به فرم فضاي
حالت به صورت زير نشان داد:
= ] ̇𝑣̇𝜂[ = ̇𝑥

 𝐺1 (𝜂) ∈ 𝑅3×3بردار ناشی از نيروهاي گرانشی و 𝜏𝑤1 (𝑡) ∈ 𝑅3

نشان دهنده اغتشاشات ثابت و متغير با زمان ناشی از امواج و جريانات

)𝑥(𝑓

)𝑥(𝑔

)𝑥(𝑞

𝑥 = [η, 𝑣]𝑇 ∈ 𝑅8

حالت،

بردار

))𝜂( 𝑁(η, 𝑣, 𝒘) = −𝑀1−1 (η)(𝐶1 (𝒘)𝑣 + 𝐷1 𝑣 + 𝐺1

سيستم

نامی به کمک ميدانهاي برداري هموار )𝑥(𝑓 و )𝑥(𝑔 تعريف شده
است و )𝑥(𝑞 نيز بردار اغتشاشات سينماتيكی و ديناميكی است.
معادله

حالت

مسير

مرجع

زمانی

مطلوب

هموار

3

کراندار 𝑅 → )∞  𝑦𝑑 (𝑡): [0,را به شكل زير تعريف میکنيم:
()11

) 𝑑𝑥̇ 𝑑 = [𝑠(η0𝑑)𝑣] + [0𝐼]𝜏𝑎𝑑 , 𝑦𝑑 = ℎ(η

 3-2مقدمات رياضی
تعریف  :]26[ 1پاسخ معادله حالت )𝑢  ،𝑥̇ = 𝑓(𝑡,بهطور يكنواخت
نهايتاً کراندار ) (1UUBبا کران نهايی  bاست ،چنانچه ثابتهاي مثبت b

و  cمستقل از  𝑡0 ≥ 0وجود داشته باشد و براي هر )𝑐  ،a ∈ (0,يک
Uniformly Ultimately Bounded

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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اقيانوسی میباشند که به صورت زير تعريف میشوند:
𝑚11
0
0
𝑚55
0 ] ,
𝑀1 (𝜂) = [ 0
0
0
𝑚66
0
𝑣 𝑚33 𝑤 −𝑚22
0
] 0
𝑤) 𝐶1 (𝒘) = [( 𝑚11 − 𝑚33
𝑣) (𝑚22 − 𝑚11
0
0
𝑑
0
0
0
11
] 𝐺1 (𝜂) = [𝜌𝑔𝛻𝐺𝑀𝐿 𝑠𝑖𝑛(𝜃)] , 𝐷1 = [ 0 𝑑55 0
0
0 𝑑66
0
)𝑡( 𝑢𝑤𝜏
])𝑡( 𝑞𝑤𝜏[ = )𝑡( , 𝜏𝑤1
()8
)𝑡( 𝑟𝑤𝜏
و طبق رابطه ( )7نيز داريم:
0
̅1 (𝜂) = [𝑚22
𝑀
] ,
0
𝑚33
𝑟 𝑚
0
0
𝐶1̅ (𝑣) = [ 11
]
0
−𝑚11 𝑢 0
)𝑡(
] 𝑣𝑤𝜏 [ = )𝑡( ̅1 (𝜂) = [𝑑22 0 ] , 𝜏̅𝑤1
𝐷
() 9
0 𝑑33
)𝑡( 𝑤𝑤𝜏

()10

)𝒘𝛿(η,

𝑣)𝑠(η
⏟[
])𝑡( 𝜏] + 𝑀1 [⏟𝑀−10(η)] 𝜏𝑎 + [𝑁(η,𝑣,𝒘)−𝑀−1
0
⏟
1
1 𝑤1

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

()7

𝐷 ̅1 (𝜂)𝒘̇ + 𝐶1̅ (𝑣)𝑣 +
̅1 𝒘 + 𝜏̅𝑤1 (𝑡) = 0
𝑀

جانبی شناور ،يعنی در امتداد محورهاي عرضی و عمقی ،نيروهاي غالب
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ثابت مثبت )𝑏  𝑇 = 𝑇(𝑎,مستقل از  𝑡0 ≥ 0وجود داشته باشد بهطوري

که 𝑓 𝐿𝑔 ℎ(𝑥) = ∇ℎ𝑔 ،𝐿𝑓 ℎ(𝑥) = ∇ℎو 𝑞𝐿𝑞 ℎ(𝑥) = ∇ℎ

که به ازاي 𝑇  ،𝑡 ≥ 𝑡0 +همواره شرايط زير برقرار باشد:

میباشد 𝐿.به معنی مشتقات  ℎدر امتداد جهت بردارهاي  g ،fو 𝑞 میباشد

𝑏 ≤ ‖)𝑡(𝑥‖ ⇒ 𝑎 < ‖) ‖𝑥(𝑡0

()12

[ ]27و  ∇ℎنشان دهنده گراديان  hاست .در نهايت ،ماتريسهاي )𝜂(𝐽

حل اثبات پايداري بهمنظور کنترل رديابی مسيرهاي زمانی در اين مقاله به

و )𝒘  𝐽𝛿 (η,به صورت زير قابل محاسبه هستند:

صورت گفته شده در تعريف ( )1است.

)𝜂(𝑆)𝜂( 𝐽(𝜂) = 𝐽ℎ
)𝜓(cos(𝜓) cos(𝜃) −ℓ sin(𝜃) cos(𝜓) −ℓ sin
] )𝜓(= [ sin(𝜓) cos(𝜃) −ℓ sin(𝜃) sin(𝜓) ℓ cos
)𝜃(−sin
)𝜃(−ℓ cos
0
= )𝒘 𝐽𝛿 (η, 𝒘) = 𝐽ℎ (𝜂)𝛿(η,
)𝜓(−𝑣 sin(𝜓) + 𝑤sin(𝜃)cos
] )𝜓([ 𝑣 cos(𝜓) + 𝑤 sin(𝜃)sin
()15
)𝜃(𝑤 cos

تذکر :3هدف کنترلی مورد بحث در اين مقاله ،طراحی يک قانون
کنترل براي رديابی  AUVتحريک ناقص ،طبق معادالت ( )1و ( )2تحت
عدم قطعيت مدل است بهطوريکه باعث ايجاد خطاي رديابی به صورت
 𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦𝑑 (𝑡) ∈ 𝑅3شود که به صورت  UUBدر فضاي
سه بعدي هستند 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅3 .نشان دهنده موقعيت يک نقطه کنترل
مجازي در مقابل  AUVاست که در بخش بعدي به آن اشاره میکنيم.
فرض  :5مسير زمانی مطلوب )𝑡( 𝑑𝑦 طوري انتخاب شده است که
)𝑡( 𝑑𝑦 𝑦̇ 𝑑 (𝑡) ،و )𝑡( 𝑑 ̈𝑦 سيگنالهاي کراندار باشند به نحوي که
𝑝𝑑𝛽 < ‖)𝑡( 𝑑𝑦‖ ،𝑠𝑢𝑝𝑡≥0

𝑣𝑑𝛽 < ‖)𝑡( 𝑑 ̇𝑦‖  𝑠𝑢𝑝𝑡≥0و

در رابطه فوق 𝐽ℎ (𝜂) ≔ 𝜕ℎ(𝜂)⁄𝜕𝜂 ،بيانگر ماتريس ژاکوبين و
)𝒘 𝐽𝛿 (η,

)𝒘  𝛿(η,هستند.

𝑎𝑑𝛽 < ‖)𝑡( 𝑑 ̈𝑦‖  𝑠𝑢𝑝𝑡≥0هستند که 𝑝𝑑𝛽 𝛽𝑑𝑣 ،و 𝑎𝑑𝛽 کرانهاي باالي
مسير زمانی مطلوب و ثابتهاي کراندار میباشند.

بيانگر

نگاشت

ورودي-خروجی

از

اغتشاشات

 -3شبکههاي عصبی تابع پایه شعاعی و رؤیتگر
بهره باال

 4-2تبديل مختصات

در اين مقاله ،براي تخمين نامعينیهاي پارامتري از شبكه عصبی تابع

در اين مقاله ،بهمنظور رديابی  AUVاز روش نگاه به جلو 1در

پايه شعاعی و براي تخمين بردار سرعت از يک رؤيتگر بهره باال استفاده

فضاي سه بعدي استفاده میکنيم .به اين ترتيب که به جاي اين که

 1-3شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی

بخواهيم موقعيت مرکز جرم ) (COMرا کنترل کنيم ،يک نقطه مجازي
) (PLکه وجود خارجی ندارد مطابق شكل ( )1مقابل ربات درنظر گرفته
و آن را کنترل میکنيم و يک مختصات موقعيت در جهتهاي  y ،xو z

دو ويژگی اصلی ساختار تقريب کلی و توانايی يادگيري در

در مختصات ثابت زمين بايد انتخاب گردد .اما چنانچه مرکز جرم به

شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی ،آنها را از حيث کاربرد نسبت به ديگر

عنوان نقطه کنترل انتخاب شود ،دو مشكل زير قابل توجه است:

شبكههاي عصبی متمايز و برجسته میسازد .اين دو خصوصيت سبب

)1
)2

بر اساس مدل ارائه شده ،کنترل کننده هيچ اغتشاشی در

میشوند که وزنها و پارامترهاي قابل تنظيم دائماً در حال بهنگام سازي

جهتهاي پيچش و چرخش احساس نخواهد کرد.

باشند که اين امر منجر به افزايش دقت تقريب و بهبود عملكرد کنترل

موقعيت مرکز جرم تحت تأثير وروديهاي کنترلی پيچش و

کننده میشود .همچنين ،ويژگی اول ،ويژگی اصلی میباشد که ساختار

چرخش قرار نخواهد گرفت.

مناسبتري از شبكههاي غيرخطی براي کنترل رباتها نسبت به کنترل

بنابراين ،تبديل متغير را به صورت زير بهطوريکه شامل همه

کنندههاي تطبيقی ايجاد میکند .خروجی يک شبكه عصبی تابع پايه

درجات آزادي در تمام جهات باشد تا تمام وروديهاي کنترلی را درگير

شعاعی با 𝑚 ورودي و  lگره در اليه پنهان ،به صورت زيرتعريف

کند ،تعريف میکنيم [:]14

میشود:
𝑇

)𝑋(𝜑 ))𝑡( 𝑁𝑁𝐹𝐵𝑅𝑊( = )𝑡(𝑦

()16

که در آن 𝑚𝑅 ∈ 𝑋 بردار ورودي از شبكههاي عصبی و 𝑙𝑅𝜖𝑊

در رابطه فوق ℓ ،يک پارامتر ثابت مثبت است که طبق شكل ( )1برابر

ماتريس وزنی است .بهطوريکه 𝑙 تعداد گرهها در اليه پنهان و

فاصله مرکز جرم تا نقطه کنترلی میباشد .با مشتق گرفتن از رابطه ( )13و

𝑙𝑅 → 𝑚𝑅 ∶ )𝑋(𝜑 بردار تابع پايه است .طبق مرجع [ ،]28هر تابع

جايگذاري رابطه ( )3در آن ،نتيجه زير حاصل میشود:

پيوسته غيرخطی 𝑅 → 𝑋𝛺  𝑓(𝑋):را میتوان به صورت زير تعريف

𝑦̇ = 𝐿𝑓 ℎ(𝑥) + 𝐿𝑔 ℎ(𝑥)𝜏𝑎 + 𝐿𝑞 ℎ(𝑥) = 𝐽(𝜂)𝑣 +
)𝒘 𝐽𝛿 (η,
()14

کرد:
)𝑋(𝐸 𝑓(𝑋) = 𝑊 ∗𝑇 𝜑(𝑋) +

()17
𝑇

Look-Ahead Control
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که در رابطه فوق 𝑋 = [𝑥1 , … , 𝑥𝑚 ] ∈ 𝛺𝑋 ،و 𝑋𝛺 يک مجموعهي
بهم

پيوسته

در

𝑚𝑅

است،

)𝑋(𝐸

خطاي

تخمين
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()13

𝑦 = ℎ(𝜂) = [𝑥 + ℓ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) cos(𝜓) , 𝑦 +
𝑇] )𝜃(ℓ cos(𝜃) sin(𝜓) , 𝑧 − ℓ sin

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

میکنيم که در اين بخش شرح مختصري از آنها آورده میشود.
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𝑇])𝑋( 𝑙𝜑  φ = [φ1 (𝑋), 𝜑2 (𝑋), … ,تابع با پايه گوسی است و l

تعداد گرهها در الیه مخفی میباشد که به صورت زير بيان میشود [:]29

()18

𝑙 ] , 𝑖 = 1, … ,

) 𝑖𝜇(𝑋−𝜇𝑖 )𝑇 (𝑋−
𝑐𝑖2

𝜑𝑖 (𝑋) = 𝑒𝑥𝑝 [−

𝜋𝑘+1

و مشتقات -kاُم آن کراندار هستند .بنابراين،

𝑘

𝜖

به ازاي

𝑚  ،𝑘 = 1,2, … ,يک رؤيتگر مناسب بهمنظور تخمين مشتقات خروجی
تا مرتبه -mاُم میباشد.

𝑇

در رابطه فوق 𝜇𝑖 = [𝜇𝑖1 , 𝜇𝑖2 , … , 𝜇𝑖𝑙 ] ،بيانگر بردار ميانگين تابع
گوسی و 𝑖𝑐 معرف انحراف از معيار تابع گوسی است .تخمين جملههاي
غيرخطی نامعلوم به صورت )𝑋(𝜑 ̂
𝑊 = )𝑋(̂𝑓 نشان داده میشوند که
̂
𝑊 بيانگر تخمين ماتريس وزنی است و توسط قوانين تطبيق به روز

رسانی میگردد .وزنهاي ايدهآل به صورت زير تعريف میشوند:
∗

}|)𝑊 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑊∈𝑅𝑙 {𝑠𝑢𝑝𝑋∈𝛺𝑋 |𝑓(X) − 𝑊 T 𝜑(X
()19
فرض  :6به ازاي  ،X ∈ ΩXضرايب وزنی ايدهآل شبكه عصبی ∗ 𝑊 و
خطاي تخمين ) 𝐸(Xکراندار هستند به نحوي که 𝑀𝑊 ≤ 𝐹‖ ∗ 𝑊‖ و
∗ 𝐸 ≤ ‖)𝑋(𝐸‖ است که 𝑀𝑊 و ∗ 𝐸 ثابتهاي مثبت میباشند .به اين
علت که توابع وزنی ماتريس هستند ،نرم فروبنيوس آنها تخمين زده شده
است که به صورت }𝑊 𝑇 𝑊{𝑟𝑡√ = 𝐹‖ ∗ 𝑊‖ تعريف میشود.
لم  :]28[ 1تابع گوسی ̅𝜑𝛽  𝑥̂ = 𝑥 −را درنظر بگيريد .اگر 𝛽 > 0

باشد و ̅𝜑 نيز يک بردار محدود باشد ،آنگاه:
()20
که 𝑡𝜑 يک بردار تابع محدود است.

𝑡𝜑𝛽 𝜑(𝑥̂) = 𝜑(𝑥) −

در همه جهات در دسترس نيست .بنابراين ،از يک رؤيتگر بهره باال
بهمنظور تخمين بردار سرعت  AUVبراي کنترل فيدبک حالت جزئی
استفاده میکنيم .براي درک بهتر اين موضوع لم زير مطرح می شود:
𝜖𝜋̇ 𝑖 = 𝜋𝑖+1 , 𝑖 = 1, … … , 𝑛 − 1

)𝑡(𝑦 𝜖𝜋̇ 𝑛 = −𝛾1 𝜋𝑚 − 𝛾1 𝜋𝑚−1 − ⋯ − 𝛾𝑚−1 𝜋2 − 𝜋1 +

که 𝑖𝜋 به ازاي 𝑛  𝑖 = 1,2, … ,متغيرهايی از رؤيتگر هستند 𝑦(𝑡) .و
مشتقات مرتبه 𝑚اٌم آن کراندار هستند به اين صورت که 𝑘𝑌 ≤ ‖ 𝑘 𝑦‖

میباشد 𝜖 .و  𝛾1تا  𝛾𝑚−1پارامترهاي ثابت طراحی هستند و به گونهاي
انتخاب شده که چند جملهاي 𝑆 𝑚 + 𝛾1 𝑆 𝑚−1 + ⋯ + 𝛾𝑚−1 𝑆 + 1

𝑚 − y 𝑘−1 = −𝜖𝜉 (𝑘) , 𝑘 = 2,3, … . ,

𝑘𝜋
ϵ𝑘−1

که در رابطه فوق 𝜉 = 𝜋𝑚 + 𝛾1 𝜋𝑚−1 + ⋯ + 𝛾𝑚−1 𝜋1 ،و

(1

)𝑘(

𝜉

نشان دهنده 𝑘 -اٌمين مشتق از 𝜉 است.
 )2ثابتهاي مثبت ∗ 𝑡 و 𝑘 ℎوجود دارند بهطوريکه
∗ 𝑡 > 𝑡∀ |𝜉 (𝑘) | ≤ ℎ𝑘 , 𝑘 = 2, … , 𝑚 ,

تذکر  :4طبق ويژگیهاي ( )1و ( )2در لم  ،2میتوان نتيجه گرفت که
𝑘

گام اول :ابتدا بردار خطاي موقعيت  𝑆1به صورت زير تعريف
میشود:
𝑑𝑦 𝑆1 = 𝑦 −

()24

با مشتقگيري از رابطه ( )24و جايگذاري رابطه ( )14در آن ،معادله زير
بدست میآيد:
𝑑 ̇𝑦 𝑆1̇ = 𝑦̇ − 𝑦̇ 𝑑 = 𝐽𝑣 + 𝐽𝛿 −

()25

در رابطه فوق 𝑣 ،به عنوان ورودي کنترل مجازي درنظر گرفته میشود.
سپس ،کنترل ميانی بردار  𝑟2را به صورت زير انتخاب میکنيم:
) 𝑑 ̇𝑦 𝑟2 = −𝐽−1 (𝑘1 𝑆1 + 𝐽𝛿 −

()26

بهطور مجانبی همگرا به 𝑘 𝑦 با يک ثابت زمانی کوچک است که 𝑦
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(کنترل مجازي فيلتر شده) بين دو گام به صورت زير تعريف میشود:
()27

−𝑝2
𝑇

=

𝑟2 −𝑎2
𝑇

= 𝑇𝑎̇ 2 + 𝑎2 = 𝑟2 , 𝑎̇ 2

در رابطه فوق T ،يک اسكالر مثبت و ثابت زمانی از فيلتر است .همچنين،
مقدار اوليه  𝑎2به صورت ) 𝑎2 (0) = 𝑟2 (0میباشد.
گام دوم :بردار خطاي سرعت  𝑆2را به صورت زير تعريف
𝑆2 = 𝑣 − 𝑎2

()28

سپس ،از رابطه فوق مشتق میگيريم و طرفين رابطه را در  𝑀1ضرب
میکنيم:
𝑀1 𝑆2̇ = 𝑀1 𝑣̇ − 𝑀1 𝑎̇ 2

()29

از طرفی طبق معادله ديناميكی شناور𝑀1 𝑣̇ = −𝐶1 𝑣 − 𝐷1 𝑣 − 𝐺1 − ،

𝑎𝜏  𝜏𝑤1 +است که با جايگذاري در رابطه ( ،)29رابطه زير حاصل
میشود:
(𝑀1 𝑆2̇ = −𝐶1 𝑣 − 𝐷1 𝑣 − 𝐺1 − 𝜏𝑤1 + 𝜏𝑎 − 𝑀1 𝑎2̇ )30
با توجه به لم ،2براي تخمين ̇𝑦 از يک رؤيتگر بهره باال به صورت زير
استفاده میگردد:

𝜋
𝑦̂̇ = 2

()31

𝜖

همچنين ،با توجه به معادله ( ،)14تخمين بردار سرعت شناور زيرسطحی
را میتوان به صورت زير تعريف کرد:
()32

) 𝛿𝐽 −

𝜋2
𝜖

( 𝑣̂ = 𝐽−1
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هورويتز باشد و عالوه بر آن ويژگیهاي زير نيز برقرار باشند:

𝜖

طراحی میکنيم.

میکنيم:

لم  :]30[ 2سيستم خطی زير را بررسی کنيد:

𝜋𝑘+1

شعاعی ،براي معادالت سينماتيک ( )14و ديناميک ( )6به صورت زير

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09

اندازهگيري است اما طبق فرض ( ،)4فرض میکنيم که بردار سرعت آن

()23

ديناميكی با بهرهگيري از يک رؤيتگر بهره باال و شبكه عصبی تابع پايه

پايين گذر مرتبه اول مناسب که در آن  𝑎2يک بردار حالت جديد است

در اين مقاله ،بردار موقعيت خروجی  AUVدر دسترس و قابل

()22

در اين بخش ،يک کنترل کننده مبتنی بر تكنيک کنترل سطح

در رابطه فوق 𝑘1 = 𝑘1𝑇 ∈ 𝑅3×3 ،ماتريس قطري مثبت میباشد .فيلتر

 2-3رؤيتگر بهره باال

()21

 -4طراحی کنترل کننده
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که در رابطه فوق ،بردار حالت  𝜋2را با استفاده از سيستم زير میتوان

در نهايت ،کانديد مناسب تابع لياپانوف را به صورت زير انتخاب کرده و

بدست آورد:

از آن مشتق گرفته میشود:
𝜖𝜋̇ 1 = 𝜋2
)𝑡(𝑦 𝜖𝜋̇ 2 = −𝛾1 𝜋2 − 𝜋1 +

()33

طبق تذکر  4میتوان نتيجه گرفت،

𝜋2
𝜖

به صورت مجانبی همگرا به ̇𝑦

میباشد .سپس ،خطاي تخمين مرتبه اول از خروجی موقعيت ديناميكی

̃
𝑊
()44

2

𝑝 𝑇𝑝
2 2 2

+

𝑆 𝑀 𝑇𝑆
2 2 1 2

+

𝑆 𝑇𝑆
2 1 1

=V

𝑊 ̃ 𝑇 Γ −1
̇̃
𝑊 V̇ = 𝑆1𝑇 𝑆1̇ + 𝑆2𝑇 𝑀1 𝑆2̇ + 𝑝2𝑇 𝑝̇ 2 +

 -5تحلیل پایداري سیستم حلقه بسته

̇ξ̃2 = 𝑦̂̇ − y

و طبق لم ( ،)2مشخص است که

𝛤 ̃
𝑊 +
𝑇

()45

شناور زيرسطح به شكل زير در نظر گرفته میشود:
()34

−1

1

1

1

1

قضیه  :1شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص پنج درجه

ξ̃𝑇2 ξ̃2 ≤ 𝜖 2 𝛿22

آزادي متحرک در صفحه افقی را درنظر بگيريد که معادالت سينماتيكی

که  𝛿2يک مقدار ثابت مثبت است .از رابطه ( )35میتوان فهميد که  ξ̃2و

و ديناميكی آن بيان شده است .پس از برقراري فرضهاي ذکر شده،

()35

در نتيجه خطاي تخمين سرعت شناور زيرسطحی که به صورت
𝑣  𝑣̃ = 𝑣̂ −میباشد ،کراندار است .با استفاده از رابطه ( ،)32بردار
خطاي تخمين سرعت  𝑆̂2به صورت زير تعريف میشود:

𝜋
𝑆̂2 = 𝑣̂ − 𝑎2 = 𝐽−1 ( 2 − 𝐽𝛿 ) − 𝑎2

()36

𝜖

تكنيک کنترل سطح ديناميكی طراحی شده ،تضمين میکند که تمامی
سيگنالهاي حلقه بسته کراندار بوده و خطاهاي رديابی موقعيت و سرعت
به صورت  UUBمیباشند و در نهايت به توپ کوچكی شامل مبدأ
همگرا میشوند.

سپس ،بردار خطاي خروجی فيلتر  𝑝2به شكل زير بيان میشود:
()37

قانون کنترل و قانون تطبيق ،کنترل کننده رديابی تطبيقی -عصبی بر مبناي

اثبات :در اين بخش ،پايداري سيستم حلقه بسته به کمک تئوري

) 𝑑 ̇𝑦 𝑝2 = 𝑎2 − 𝑟2 = 𝑎2 + 𝐽−1 (𝑘1 𝑆1 + 𝐽𝛿 −

با توجه به روابط ( )27و ( ،)37مشتق زمانی  𝑝2برابر است با

پايداري لياپانوف بررسی میگردد .با توجه به معادالت ( ،)28( ،)25و
𝑝2

𝑝̇ 2 = − + 𝐽−̇ 1 (𝑘1 S1 + 𝐽𝛿 − 𝑦̇ 𝑑 ) + 𝐽−1 (𝑘1 𝑆1̇ +
T
) 𝑑 ̈𝑦 𝐽𝛿̇ −
()38
) 𝑑 ̈𝑦 ‖ ≤ ɣ2 (𝑆1 , 𝑆2 , 𝑦𝑑 , 𝑦̇ 𝑑 ,

کنترلی است) رابطه زير را میتوان نتيجه گرفت:
𝑆1𝑇 𝑆1̇ = 𝑆1𝑇 (𝐽𝑣 + 𝐽𝛿 − 𝑦̇ 𝑑 ) = 𝑆1𝑇 (𝐽( S2 + 𝑎2 ) + 𝐽𝛿 −
) 𝑑 ̇𝑦

()46

‖𝑝̇ 2 +

از طرفی ،طبق رابطه ( )37میدانيم که  𝑎2 = 𝑝2 + 𝑟2میباشد که  𝑟2از

 ɣ2يک تابع پيوسته است و داراي يک مقدار حداکثر در يک بازه

رابطه ( )26بدست میآيد .سپس ،با جايگذاري در رابطه فوق و کمی

محدود میباشد که به صورت }  M2 = sup{ɣ2درنظر گرفته میشود.

سادهسازي روابط زير را میتوان نتيجه گرفت:

()39

𝑇

در معادله ديناميكی ( 𝐷1 ،𝐶1 ،𝑀1 ،)6و ( 𝐺1مجموع نامعينیهاي

))) 𝑑 ̇𝑦 𝑆1𝑇 𝑆1̇ = 𝑆1𝑇 (𝐽 (S2 + 𝑝2 + (−𝐽−1 (𝑘1 S1 + 𝐽𝛿 −

ساختار يافتهاي که مربوط به عدم قطعيت در پارامترهاست) و 𝜏𝑊1

) 𝑑 ̇𝑦 + 𝐽𝛿 −

(نامعينی ساختار نيافتهاي که ناشی از اغتشاش ،نويز و ديناميک مدل نشده

‖ 𝑆1𝑇 𝑆1̇ ≤ −𝑆1𝑇 𝑘1 𝑆1 + ‖𝑆1 ‖‖𝑆2 ‖ + ‖𝑆1 ‖‖𝑝2
‖𝑆2 ‖2
𝛼1 ‖𝑆1 ‖2
𝛼2 ‖𝑆1 ‖2
𝑆𝑆1𝑇 𝑆1̇ ≤ −
⏟ 1𝑇 𝑘1 𝑆1 + 2 + 2𝛼 + 2 +

است) نامعين هستند که در اين مقاله براي تخمين نامعينیهاي ساختار

1

يافته از شبكه عصبی تابع پايه شعاعی به شكل زير استفاده میگردد:
()40

𝑎𝜏𝑀1 𝑆2̇ = −𝑊 ∗𝑇 𝜑(𝑍) − (𝐸(𝑍) + 𝜏𝑤1 )+

حال ،قانون کنترل زير را درنظر بگيريد:
)̂𝑍(𝜑 ̂
𝜏𝑎 = −𝑘2 𝑆̂2 + W
T

()41

جمله پایدارساز
‖𝑝2 ‖2

()47

2𝛼2

که  α1و  𝛼2ثابتهاي مثبت میباشند .با توجه به روابط ( )38و (،)39
داريم:

که 𝑇]  𝑍̂ = [𝜂, 𝑣̂, 𝑎̇ 2بردار ورودي شبكه عصبی است .بهمنظور افزايش
روز رسانی میشود:
𝑊𝜎 ̂̇ = −𝛤(𝜑𝑆̂2 +
)̂
𝑊

()42

که در رابطه فوق σ ،يک ثابت مثبت کوچک 𝛤 = 𝛤 𝑇 ∈ 𝑅𝑙×𝑙 ،بهره

= ̇𝑝2𝑇 𝑝2
−p2
⏟+
)) 𝐽−̇ 1 (𝑘1 S1 +Jδ − ẏ d )+𝐽−1 (𝑘1 S1̇ +𝐽𝛿̇ − ÿ d
T
,

𝑀22
2α3

+

α3 ‖𝑝2 ‖2

()48

2

+

ɣ2
−𝑝2𝑇 𝑝2
T

≤ ‖ + ɣ2 ‖𝑝2

−𝑝2𝑇 𝑝2
T

( pT2

≤ ̇𝑝2𝑇 𝑝2

} 𝑀2 = 𝑆𝑈𝑃{ɣ2

𝑊= ̃
تطبيق و ∗ 𝑊 ̂ −
𝑊 سيگنال خطاي وزن هستند .ماتريس وزنی

که  α3يک مقدار ثابت مثبت است .با توجه به روابط ( )41( ،)40و با

شبكه عصبی تابع پايه شعاعی به صورت زير درنظر گرفته میشود:

توجه به لم ( )1که 𝑡𝜑𝛽 𝜑(𝑍̂) − 𝜑(𝑍) = −است ،رابطه زير را

()43

𝑇𝑊1
𝑙𝑊1
] 𝑇𝑊2𝑙 ] = [𝑊2
𝑙𝑊3
𝑇𝑊3
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⋯ 𝑊12
⋯ 𝑊22
⋯ 𝑊32

𝑊11
𝑊 = [𝑊21
𝑊31

خواهيم داشت:
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دقت تقريب شبكه عصبی ،توابع وزنی با قانون تطبيق به صورت زير به
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بديهی است که
𝑝2

ويژگی ( ‖𝐽‖ = 1به ازاي  ℓ=0.35که  ℓهمان فاصله مرکز جرم تا نقطه

کنترل فيدبک حالت جزئی براي رديابی مسير شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص با استفاده از کنترل سطح ديناميكی تطبيقی -عصبی

50

ساناز فقيه ،خوشنام شجاعی

𝑍(𝜑[ 𝑇 𝑊 𝑇𝑆2𝑇 𝑀1 𝑆2̇ = −𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆̂2 + 𝑆2
⏟ ̂ ) − 𝜑(𝑍)] +
𝑡𝜑𝛽−

) ̃ 𝜑(𝑍̂) − 𝑆2𝑇 (𝐸(𝑍) + 𝜏𝑤1
𝑊 𝑇𝑆2

()49

)] ,

})

1
−𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆̂2 ≤ −𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆̃2 − 𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆2 ≤ ‖𝑆2 ‖2 +
2

2

⏟ ‖𝑘2 𝑆̃2 ‖ −
𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆2

()50

میگيرد:

()60

𝑊 ̃ 𝑇 𝛤 −1
𝑊 = ̇̃
𝑊 ̃ 𝑇 𝛤 −1
𝑊 = ̇̂
̃ 𝑇 𝛤 −1 (−𝛤(𝜑(𝑍̂)𝑆̂2 +
𝑊
𝑊̂ )) = −
𝑊𝜎 ̃ 𝑇 [𝜑(𝑍̂)𝑆̂2 +
]̂
𝑊𝜎

()51

طبق فرض ( ،)6میدانيم که 𝑀𝑊 ≤

است .پس ،رابطه زير را

میتوان نتيجه گرفت:
≤

‖𝑆2 ‖2
2

(𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2 ‖𝑊 ∗ ‖2

+

2

≤ 𝑇∗ 𝑊 −𝛽𝜑𝑡 𝑆2

‖𝑆2 ‖2

()52

2

+

∗2
𝑀𝑊 (𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2

2

که 𝑡𝜑 يک تابع برداري محدود است و 𝑀𝑊 کراندار میباشد .طبق
فرض ( )2میدانيم  ‖𝜏𝑤1 (𝑡)‖ ≤ 𝜆𝑤11و با توجه به فرض ( )6نيز
∗ 𝐸 ≤ ‖)𝑍(𝐸‖ است که ∗ 𝐸 و  𝜏𝑤11کراندار هستند و بر اين اساس
روابط زير نتيجه میشود:
2

2

2

𝜆2
𝑤11

()53
‖𝜑(𝑍̂)‖2 ‖𝑆̃2 ‖2

()54

𝜎

2
̃ ‖2
𝑊‖𝜎

+

4

+

𝐸 ∗2
2

+

‖2

‖𝑆2

≤ ̃ 𝑇 𝜑(𝑍̂)𝑆̃2
𝑊−

𝑊𝑇 ̃
𝑊‖ 𝜎̂ ≤ −
𝑊‖ 𝜎̃ 𝑇 ‖2 + 𝜎 ‖𝑊 ∗𝑇 ‖2 ≤ −
̃ 𝑇 ‖2 +
𝑊𝜎−
2

2

2

𝑊𝑀2

()55

𝜎
2

𝑖∗∅ ≤ ‖)̂𝑍( 𝑖𝜑‖

()56
با درنظر گرفتن

)]𝜎𝑑𝑖𝑎𝑔([2∅2𝑖 /

مطابق با مرجع [ ]28که

𝑖∗∅

= ̅ ᴧبه ازاي 𝑙  𝑖 = 1,2, … ,و

يک مقدار مثبت کراندار است و همچنين با

توجه به رابطه ( ،)56رابطه ( )54را میتوان به صورت زير بازنويسی کرد:
2

̃ 2

̃ 2

̃

𝛼3
2

1

1

{ 2 (𝑇 − 2𝛼2 −

𝑀22
2𝛼3

+ 𝜆2𝑤11 ) +

2
∗2

(𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2

1

𝐸( +
2

( =∁

2
0.5ᴧ̅)𝜖 2 𝛿22

()61

𝛼1 𝛼2
𝜆𝑚𝑖𝑛 (𝑘1 ) − ( + ) = 1.65 > 0 ,
2
2
1
𝑘(
)
( 𝜆𝑚𝑖𝑛 2 −
+ 2) = 1.25 > 0 ,
2𝛼1
1
1
𝛼3
−
− = 0.243 > 0
2

2𝛼2

𝑇

بنابراين ،با توجه به رابطه ( )58و برقراري شرطهاي ( ،)61اکيداً منفی
بودن ̇𝑉 تضمين میگردد .همچنين ،کنترل کننده تضمين میکند که
سيستم موقعيت ديناميک حلقه بسته شناور زيرسطحی و خطاهاي رديابی
به صورت  UUBمیباشند و در نهايت ،به توپ کوچكی شامل مبدأ
همگرا میشوند .با توجه به رابطه ( ،)58رابطه زير را میتوان نتيجه
گرفت:
∁

∁

𝛼

𝛼

𝑡𝛼0 ≤ 𝑉(𝑡) ≤ + [𝑉(0) − ]𝑒 −

𝑊̃1 ،
𝑊̃2 ،
بنابراين ،با توجه به رابطه ( ،)44سيگنالهاي ̃3
𝑊𝑆2 ،𝑆1 ،𝑝2 ،

 UUBهستند .به عبارت ديگر ،میتوان گفت  𝑟2 ،a2 ،yو خطاي تخمين
سرعت نيز  UUBمیباشند .طبق رابطه ( )35میتوان نتيجه گرفت که 𝑆̂2
𝑊 و ̂3
𝑊 ̂2 ،
و همچنين طبق فرض ̂1 ،6
𝑊 نيز کراندار هستند .در نهايت ،با

توجه به قانون کنترل ( )41و قانون تطبيق ( ،)42میتوان گفت سيستم
حلقه بسته پايدار است .با توجه به تابع لياپانوف ( )44و رابطه (،)62
میتوان به رابطه زير رسيد:
∁

∁2

α

α

‖S1 ‖ ≤ √ + 2 [V(0) − ] e−αt

()63

که به ازاي هر 𝛼 ،𝜇𝑆1 > √2∁⁄يک ثابت  𝑇𝑆1 > 0وجود دارد به

̃ 𝑇 𝜑(𝑍̂)𝑆̃2 ≤ 𝜎‖𝑊‖ + ᴧ̅‖𝑆2‖ ≤ 𝜎‖𝑊‖ + 1 𝑆̃2𝑇 ᴧ̅𝑆̃2
𝑊−
4
2
4
2
()57

نتيجه رسيد که خطاي رديابی موقعيت  𝑆1همگرا به مجموعه بهم پيوسته

در نهايت ،با توجه به معادالت ( )46تا ( ،)57تابع لياپانوف ( )45را

زير است:
()64

‖𝑆2 ‖2 +

1
2𝛼1

2
𝑀22

3

− 𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆2 + ‖𝑆2 ‖2 +
2

2
) + ( ‖𝑆̃2 ‖ ) +
̅ᴧ

2

‖𝑆2 ‖2
2

𝛼2

+

𝛼1
2

( 𝑉̇ ≤ −𝑆1𝑇 [𝑘1 −
(

حقله بسته داراي همگرايی يكنواخت نهايتاً کراندار خواهند بود و به باند

1

2𝛼3
2 ‖𝜑 ‖2
𝑀𝑊 (𝛽)2
𝑡

+

(̃ ‖2 + 𝜎 𝑊𝑀2 ≤ −𝛼𝑉 + ∁ )58
𝑊‖ −
2

𝜎
2

∈ ΩS1 = {S1

در نتيجه S1 ،کراندار است .بنابراين ،خطاهاي رديابی و خطاهاي تخمين

− ) 𝑝2𝑇 𝑝2 +
2

} ≤ μS1

‖ R3 |‖S1

𝑇

𝛼3
2
2

+

1
2𝛼2

( ‖𝑘2 𝑆̃2 ‖ +

) 𝜆2𝑤11

+

∗2

در رابطه فوق ،مقادير 𝛼 و ∁ به صورت زير درنظر گرفته میشود:

𝐸(

1

کوچكی شامل مبدأ ميل میکنند.

2
1
2

 -6نتایج شبیه سازي
در اين بخش ،کارآمدي قانون کنترل ( )41با شبيه سازيهاي
کامپيوتري نشان داده میشود .فرض بر اين است که  AUVبراي فراهم
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میتوان به صورت زير بازنويسی کرد:
) 𝐼] 𝑆1 +

طوريکه به ازاي  ‖𝑆1 ‖ ≤ 𝜇𝑆1 ،𝑡 > 𝑇𝑆1است .بنابراين ،میتوان به اين
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≤

‖ ‖𝜏𝑤1

+

‖𝐸(𝑍)‖2

𝜆) , 𝑚𝑖𝑛 (2

()62
−𝑆2 (𝐸(𝑍) + 𝜏𝑤1 ) ≤ ‖𝑆2 ‖2 +

2𝛼1

در رابطه فوق 𝑘2 ،𝑘1 ،و  Tبه گونهاي انتخاب میشوند که شرايط زير
برقرار گردد:

‖ ∗ 𝑊‖

) −1

𝛤( 𝑥𝑎𝑚

( 2 [𝜆𝑚𝑖𝑛 (𝑘2 ) −

𝑛α = mi

+ ) 𝑊𝑀2 + 𝜆𝑚𝑎𝑥 (0.5𝑘2 𝑘2𝑇 +

2

جمله پايدارساز

𝜎

2
1

𝜎

1

𝑊 = ̇̃
با توجه به اينکه ̇̂
𝑊 ،پايداري قانون تطبيق ( )42مورد بررسی قرار

2

+ 2)] ,

()59

با توجه به اين که  ،𝑆̂2 = 𝑆̃2 + 𝑆2رابطه زير را میتوان نتيجه گرفت:

𝛼2

+

𝛼1

( 2 [𝜆𝑚𝑖𝑛 (𝑘1 ) −
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کردن نيروي ميرايی خطی طولی ،پيچش و چرخش به پروانه مجهز شده
است .بهمنظور شبيه سازي از يک  AUVواقعی ،به معرفی پارامترهاي

AUV trajectory
reference trajectory

0

جرم در جهت طولی 𝑔𝑘 ،𝑚11 = 25جرم در جهت عرضی

-4

𝑔𝑘 ،𝑚22 = 17.5جرم در جهت عمقی 𝑔𝑘 ،𝑚33 = 30لختی در

-6

جهت پيچش  ،𝑚55 = 22.5𝑘𝑔𝑚2لختی در جهت چرخش

-8

 ،𝑚66 = 15𝑘𝑔𝑚2نيروي ميرايی خطی طولی ،𝑑11 = 30𝑘𝑔𝑠 −1
نيروي ميرايی خطی عرضی  ،𝑑22 = 20𝑘𝑔𝑠 −1نيروي ميرايی خطی
عمقی

،𝑑33 = 30𝑘𝑔𝑠 −1

نيروي

ميرايی

خطی

)z(meter

فيزيكی به صورت زير میپردازيم:

-2

6
4

2

پيچشی

2

0

2 −1

-2

)x(meter

𝑠 𝑚𝑔𝑘 ،𝑑55 = 20نيروي ميرايی خطی چرخشی = 𝑑66

 20𝑘𝑔𝑚2 𝑠 −1است .همچنين ،ℓ = 0.35 ،𝜌𝑔𝛻𝐺𝑀𝐿 = 5 ،شرايط

0

)y(meter

شكل -2الف :رديابی منحنی مسير مرجع در فضاي سه بعدي

اوليه شناور مجازي 𝑇] 𝑥𝑚 = [0,0, −2,0,0,0,0,0و شرايط اوليه شناور

6
AUV trajectory
reference trajectory

زيرسطحی 𝑇] 𝑥𝑉 = [2,6,0,0,0,0,0,0میباشد .تعیین این پارامترهای

5

متحمل عدم قطعیت پارامتری هستند .عالوه بر آن ،اغتشاشات محيطی

3

را نيز میتوان به صورت زير شبيه سازي کرد:
2

= )τw1 (t
(0.5sgn(𝑣)+2[sin(0.1𝑡) , sin(0.1𝑡) , sin(0.1𝑡)]𝑇 )65

1

0

(𝜏̅w1 (t) = 0.5𝐼2 sgn(w)+[sin(0.1𝑡) , sin(0.1𝑡)]𝑇 )66

3

1

2

0
)x(meter

-2

AUV trajectory
reference trajectory
-1

)،(l=6

-2

𝑇] 𝜖 = 0.001 ،𝜇𝑖 = [−3, −2, −1,1,2,3و  .𝛾̅1 = 2براي برقراري

-3

شرايط ( )61میتوان  𝛼2 = 0.3 ،𝛼1 = 0.4و  𝛼3 = 0.18درنظر

-4

گرفت .پس از اعمال مقادير ذکر شده به برنامه ،شبيهسازيها انجام

-5

میشوند و کارآمدي قانون کنترل بررسی میگردد .شكلهاي  2تا  6به

6

ترتيب نشان دهنده رديابی منحنی مسير مرجع توسط شناور زيرسطحی

5

4

3
)z(meter

2

0

1

شكل -2ج :رديابی منحنی مسير مرجع در صفحه Y-Z

مجازي در فضاي سه بعدي و رديابی منحنی مسير مرجع در صفحه X-Y

5
0

عصبی که با استفاده از  RBFتخمين زده شدهاند و در هر لحظه با کمک
60

50

40

30

20

10

0

-5

)Time(sec.

60

50

40

30

20

10

0

)e2 (m

نتايج شبيهسازي ،در شكلهاي -2الف-2 ،ب و -2ج مشاهده میشود که

0
-10

)Time(sec.

صفحه  Y-Zبسيار دقيق و رضايت بخش انجام گرفته است.

2

60

50

40

30

20

10

0

)e3 (m

0
-2

)Time(sec.

شكل  :3خطاهاي رديابی موقعيت
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ممكن افزايش يابد و تخمين خطاهاي بردار سرعت هستند .با توجه به

10

رديابی منحنی مسير مرجع در فضاي سه بعدي ،در صفحه  X-Yو در

)e1 (m

و صفحه  ،Y-Zخطاهاي رديابی ،وروديهاي کنترلی ،وزنهاي شبكه
قوانين تطبيق به روز رسانی شدهاند ،تا دقت رديابی به بيشترين ميزان

)y(meter

،𝑇 = 0.5
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0

)]،𝑐𝑖 = 20 ،𝑘2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([4.5,4.5,4.5]) ،𝑘1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([2,2,2
𝑇]،𝜋2 (0) = [0,0,0]𝑇 ، 𝜋1 (0) = [10,10, π⁄9

-1

-3

شكل -2ب :رديابی منحنی مسير مرجع در صفحه X-Y

پارامترهاي تطبيقی -عصبی هم به شكل زير درنظر گرفته میشوند:
 σ = 0.02 ،Γ = 10I6×6شش گره در اليه پنهان

)y(meter

فیزیکی در عمل دشوار میباشد .در نتيجه ،شناورهای زیرسطحی

4
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 𝑆̂2و تخمين وزن هاي ̂
𝑊 به باند کوچكی نزديک صفر همگرا می شوند

50

)au (N

0

60

50

40

60

50

40

60

50

40

20

30

0

10

میکند .حال اگر زيردريايی لحظهاي از مسير زمانی مطلوبش به هر دليلی

-50

)Time(sec.
100

)aq (Nm

0

20

30

0

10

-100

500

)ar (Nm

0

20

30

10

-500

)Time(sec.

1.2
1
0.8
0.6
0.4

فروبنيوس ̂
𝑊 به سمت صفر همگرا میشود .در نهايت ،شكل  6نشان

دهنده اين است که تخمين خطاهاي بردار سرعت کراندار هستند و به
صفر همگرا شدهاند .همانگونه که مشخص است اين تخمينها بهطور
يكنواخت نهايتاً کراندار هستند .بنابراين ،نتايج شبيه سازي عملكرد
مطلوب کنترل کننده پيشنهادي را به خوبی براي کاربردهاي دريايی
واقعی تأييد میکنند.

0.2

60

40

10

0

 -7نتیجهگیري

)Time(sec.

شكل  :5تخمين وزنهاي شبكه عصبی
uhat-u
0
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qhat-q
0
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)Time(sec.
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0

-20

50
rhat-r
0
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)Time(sec.
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-50

)r estimates error (rad/s) q estimates error (rad/s

30
)Time(sec.

20
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0

-20

)u estimates error (m/s

20

شكل  :6تخمين خطاهاي بردار سرعت ( 𝑣 )𝑣̃ = 𝑣̂ −

فراجهش در پاسخها و در مدت زمان کوتاهی پايدارسازي شدهاند ،به
باند کوچكی حول مبدأ همگرا میگردد و در نهايت ،سيستم حلقه بسته
پاسخ گذرا و پاسخ ماندگار قابل قبولی را از خود نشان داده است.
همانطور که از شكل  4مشخص است ،وروديهاي کنترلی کراندار و
هموار هستند و در نتيجه براي کاربردهاي واقعی عملیتر بهنظر میرسند.
به عالوه ،با توجه به قانون کنترل در ( ،)41با گذشت زمان خطاي رديابی

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

تكنيک کنترل سطح ديناميكی و يک رؤيتگر بهره باال براي براي مدل
پنج درجه آزادي يک زيردريايی در فضاي سه بعدي پيشنهاد شد و
کرانداري نهايی يكنواخت خطاهاي رديابی از طريق تئوري پايداري
لياپانوف اثبات گرديد .خوشبختانه ،بهکارگيري يک فيلتر مرتبه اول نياز
به مشتقگيري کنترل کننده سينماتيكی را در طراحی کنترل کننده
ديناميكی برطرف کرده است و در نتيجه کنترل کننده ساختار نسبتاً
سادهتري دارد .همچنين ،بهکارگيري شبكه عصبی تابع پايه شعاعی لزوم
برقراري فرض خطی در پارامتر براي مقابله با نامعينیهاي پارامتري در
ديناميک زيردريايی را برطرف میکند .علی رغم استفاده از يک رؤيتگر
بهره باال براي حذف حسگرهاي سرعت در جهات تحريک شده ،پياده
سازي کنترل کننده هنوز وابسته به اندازهگيري سرعتهاي تحريک نشده
میباشد و حل کامل مسأله فيدبک خروجی به کارهاي آتی موکول
خواهد شد .متأسفانه ،نتايج شبيه سازي نشان میدهند که با افزايش شدت
اغتشاشهاي محيطی و جريانهاي اقيانوسی عملكرد کنترل کننده
پيشنهادي تا حدي تنزل میيابد .يک راه حل براي بهبود بيشتر عملكرد
کنترل کننده در مقابله با اغتشاشهاي محيطی و خطاي تقريب شبكه
عصبی آن است که از يک کنترل کننده مقاوم نوع اشباع در کنترل کننده
( )41بهره بگيريم .البته ،اين امر باعث پيچيدگی رياضی در طراحی کنترل
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در شكل  3مشاهده میگردد که خطاهاي رديابی بدون مشاهده

در اين مقاله ،يک کنترل کننده تطبيقی -عصبی با بهکارگيري

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-09
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به اينكه 𝜎 و 𝛤 پارامترهاي اکيداً مثبت هستند ،مشخص است که اندازه
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Wh3

1.4
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1.8

Wh2

مطلوب برگرداند .بنابراين ،سيگنال کنترل کننده بايد در هر لحظه به

زمان خطاي رديابی  𝑆̂2در ( )42به کران کوچكی نزديک صفر همگرا

2
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𝑊 غير صفر شده و مجدداً سيگنال کنترلی در جهتی مقدار
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نظير اغتشاشهاي محيطی خارج شود ،خطاي رديابی  𝑆̂2و تخمين
میگيرد که خطاي رديابی را به صفر ميل دهد و زيردريايی را به مسير
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و در نتيجه سيگنال کنترلی 𝑎𝜏 تدريجاً به کران کوچكی نزديک مبدأ ميل
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