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 ازآنجاکه در کالس. در این مقاله یک روش نوین تشخیص عیب برای کالسي از سیستمهای غیرخطي در حضور نویز اندازهگیری ارائهشده است:چکیده
 در گام بعد نگاشتي جهت. برای ایجاد زیرسیستم بكار گرفته ميشودTS  غیرخطي بوده ابتدا مدل فازی غیرخطي،معرفيشده ضرایب عیب و نویز اندازهگیری
 سپس یک رویتگر ورودی ناشناخته بهمنظور تخمین متغیرهای حالت.جداسازی نویز اندازهگیری و عیب در هرکدام از زیرسیستمهای فازی ارائه ميشود
 روش پایداری لیاپانوف با بهکارگیری، بهمنظور تضمین پایداری مجانبي دینامیک خطای تخمین.زیرسیستمهای متأثر از نویز اندازهگیری طراحي ميشود
 درنهایت کارایي. تشخیص و شناسایي عیب انجام خواهد گرفت، همچنین با بهکارگیری روش پریتي غیرخطي.نامعادالت ماتریسي غیرخطي ارائه ميشود
.روش پیشنهادی در تشخیص و شناسایي عیب با شبیهسازی در سیستم قطار مورد ارزیابي قرار ميگیرد
 نگاشت،TS  مدل فازی، رویتگر ورودی ناشناخته، نامعادالت ماتریسي غیرخطي، سیستم غیرخطي، شناسایي عیب:کلمات کلیدی

Design of nonlinear parity approach to fault detection and identification
based on Takagi-Sugeno fuzzy model and unknown input observer in
nonlinear systems
Hamed Tolouei, Mahdi Aliyari Shoorehdeli
Abstract: In this study, a novel fault detection scheme is developed for a class of nonlinear system in the
presence of sensor noise. A nonlinear Takagi-Sugeno fuzzy model is implemented to create multiple models.
While the T-S fuzzy model is used for only the nonlinear distribution matrix of the fault and measurement signals,
a larger category of nonlinear systems is considered. Next, a mapping to decouple fault and measurement noise
will be used in each fuzzy subsystems. Then, an unknown input observer is implemented to estimate the states of
the subsystems subjected to measurement noise. To guarantee asymptotic stability of error dynamic, quadratic
Lyapunov function using bilinear matrix inequality is introduced. Finally, the nonlinear parity approach will be
used to generate residual to detect and estimate occurred fault(s) in the system. A simulation study on the train
system is presented to demonstrate the efficiency of the proposed method.
Keywords: fault detection, nonlinear system, nonlinear matrix inequalities, unknown input observer,
TS fuzzy model, mapping.
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برای سیستم حرارتي سیال سفینه در [ ]7مطرح شده است .برای این منظور
از رویتگرهای ورودی ناشناخته برای تولید بردار مانده مقاوم استفاده شده

حملونقل ،نیروگاهها و فرآیندهای شیمیایي کاربرد بسیار وسیع و

تحلیلي 4است .این روش برای اولین بار در اوایل دهۀ  1980در []8

چشمگیری داشته است .بسیاری از سامانههای صنعتي ميتوانند تحت تأثیر

موردبررسي قرار گرفت .با بهکارگیری مدل خطي سیستم ،روش افزونگي

تغییراتي همچون عیب فرآیند ،تغییرات ناگهاني در نقاط کار سیستم ،عیب

تحلیلي خطي فضای پوچي ماتریس رؤیت پذیری تعمیمیافته را برای

حسگر سیستم و یا غیره قرار گیرند .برای غلبه بر چنین مشكالتي و

تشكیل بردار مانده استخراج مينماید .روش یادشده در آن زمان تنها برای

جلوگیری از بروز آسیب جدی در این سامانهها بایستي این تغییرات

سامانههای خطي قابلاستفاده بود .ازآنجاکه در عمل بسیاری از سامانههای

حتياالمكان شناسایيشده و تصمیماتي در جهت توقفشان اتخاذ گردد.

صنعتي پرکاربرد غیرخطي بوده و اینگونه سامانهها پس از خطيسازی

تشخیص بهموقع عیب هنگاميکه سیستم در محدودۀ مجاز کار ميکند به

فاصله زیادی با سیستم اصلي پیدا ميکنند ،لذا این روش برای چنین

جلوگیری از وقایع غیر نرمال و کاهش تلفات سیستم کمک شایاني

سامانههایي قابلاستفاده نميباشد .روش پریتي بهمنظور تشخیص عیب در

مينماید .ازاینرو این مقوله برای پژوهشگران چه در حوزۀ دانشگاهي و

سیستمهای دوخطي 5در [ ]9و [ ]10موردبررسي قرارگرفته است .بهنوعي

چه در صنعت موردتوجه بسیاری قرارگرفته است .عموماً سامانههای

روش پیشنهادی ،تعمیمي از روش پریتي خطي برای سیستمهای دوخطي

غیرخطي دارای پیچیدگيهای ریاضیاتي بیشتری نسبت به سامانههای

است .روش پریتي جهت تولید مانده بهمنظور تشخیص عیب در

خطي ميباشند .برای مثال خصوصیاتي چون اصل جمع آثار در سامانههای

سیستمهای غیرخطي به کمک نامعادالت ماتریسي خطي در []11

غیرخطي صادق نبوده و رفتارهایي ازجمله زمان فرار محدود ،داشتن

معرفيشده است .به کمک روش پیشنهادی در [ ]11سیگنال مانده تخمیني

چندین نقطۀ تعادل ،داشتن چرخۀ حدی و آشوب در سامانههای غیرخطي

از عیب اتفاق افتاده در سیستم یادشده خواهد بود .عالوه بر روش پریتي،

محتمل است .به همین دلیل پیشبیني و کنترل این سامانهها بهمراتب

روشهای بر پایۀ رویتگر و یا ترکیب این روشها با روش پریتي نیز سهم

سختتر و پیچیدهتر است که ميتواند منجر به کاهش امنیت و قابلیت

بسزایي در مطالعات صورت گرفته در چند دهۀ اخیر داشتهاند .کاربرد

اطمینان این سامانهها گردد .در دو دهۀ گذشته بسیاری از مطالعات صورت

تشخیص و شناسایي عیب در سیستم توربین گاز با بهکارگیری خوشهبندی

گرفته درزمینۀ تشخیص و شناسایي عیب چه در حوزۀ خطي و چه در

سلسله مراتبي و شبكههای عصبي خودتنظیم در [ ]12موردبررسي

حوزۀ غیرخطي شامل دودستۀ کلي روشهای بر پایۀ مدل و روشهای بر

قرارگرفته است .پیشرفت قابلتوجه در تثبیت عملكرد سیستم گذار از

پایۀ داده ميباشد .یكي از روشهای مؤثر و پرکاربرد بر پایۀ مدل در حوزۀ

نوآوری روش یادشده ميباشد .بهطورکلي ردیابي و جداسازی عیب

تشخیص و شناسایي عیب ،روش پریتي 1است که در [ ]1معرفي گردید.

امری اجتنابناپذیر در سیستمهای صنعتي پرکاربرد ميباشد .ازآنجاکه

در ابتدا این روش بهطور گسترده در سیستمهای خطي تغییرناپذیر بازمان

اکثر فرآیندهای صنعتي تحت تأثیر عوامل مختلفي از قبیل عیب ،اغتشاش،

بكار گرفته شد .بهتدریج این روش به سیستمهای تغییرپذیر بازمان و

نامعیني و نویزهای مختلف قرار ميگیرند ،جداسازی عیب از دیگر عوامل

درنهایت به سیستمهای غیرخطي تعمیم داده شد .روش تشخیص عیب بر

بسیار حائز اهمیت است .در [ ]13یک فرآیند دینامیكي غیرخطي که در

پایۀ روش پریتي بهمنظور تشخیص عیب در سیستمهای خطي گسسته و

معرض عیب تصادفي قرارگرفته ،تشریح شده است .هدف طراحي یک

تغییرپذیر بازمان در [ ]4[ ، ]3[، ]2و [ ]5موردبررسي قرارگرفته است.

تخمینزننده عیب متغیر بازمان است که دارای قابلیت عدم حساسیت به

هدف نویسندگان یافتن یکراه حل با حجم محاسبات باال بهصورت روی

اغتشاش و بیشترین حساسیت به عیب اتفاق افتاده در سیستم باشد .ضرایب

خط 2با بهکارگیری تصویر فضای کرین 3و افزایش عمق پریتي جهت باال

تخمینزننده عیب به کمک حل نامعادالت ماتریسي خطي بهدستآمده

بردن مقاومت بردار ماندۀ تولیدی است .در [ ]6روش پریتي به کمک

است .روش افزونگي تحلیلي غیرخطي برای کالسي از سامانههای

روش مونت کارلو برای تشخیص عیب به فرم مربعي و شیب بكار گرفته

غیرخطي در [ ]14بكار گرفتهشده است .ماندۀ طراحيشده بهمنظور

شده است .روش تشخیص عیب بر پایهی رویتگر با ورودی ناشناخته مقاوم

تشخیص عیب در [ ]14نسبت به تغییرات ورودی سیستم حساس بوده که
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در سالهای اخیر تشخیص و شناسایي عیب در صنایع هوایي ،سیستم

است .یكي از روشهای پرکاربرد در حوزۀ پریتي ،روش افزونگي
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 -1مقدمه

از مدل فضای حالت خطيسازی شده سیستم جهت تولید یک مجموعه
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این از معایب روش پیشنهادی است .در [ ]15و [ ]16از طریق نگاشتهای

معلوم )𝑢  𝐺(𝑥,نیز یک تابع لیپشیتز [ ]22و [ ]23با ثابت لیپشیتز  𝛾0با

بكار گرفتهشده در معادلۀ حالت و خروجي ،سیستم اصلي به دو زیرسیستم

شرط زیر فرض ميشود:

ميشود .در [ ]19[ ،]18[ ،]17و [ ]20به تخمین عیب در حضور تأخیر
زماني نامعین ،غیرخطيگری لیپشیتز و تأخیر متغیر با زمان پرداخته شده
است.

()2

همچنین توابع )𝑢  𝐹(𝑥, 𝑢), 𝜆(𝑥,ماتریسهای توزیع غیرخطي عیب
فرآیند و نویز اندازهگیری با رتبۀ ستوني کامل و نرم محدود با کرانهای
ثابت مثبت به فرم زیر ميباشند:

بدین ترتیب با بررسي مطالعات صورت گرفته توسط محققین تاکنون ،به
دلیل وجود نویز اندازهگیری در معادالت خروجي سیستم و مشتقات مرتبۀ

‖𝐹(𝑥, 𝑢)‖ ≤ 𝛾1 ,
‖𝜆(𝑥, 𝑢)‖ ≤ 𝛾2

()3

نبوده است .با بكارگیری روش پیشنهادی در این مقاله به دلیل جداسازی

در معرض عیوب فرآیند و نویز اندازهگیری قرار ميگیرند را شامل

کامل زیرسیستمهای شامل نویز و عیب از یكدیگر تحقق روش پریتي

ميشود .در این زمینه ميتوان سامانههای مكانیكي ،سامانههای حرارتي

غیرخطي کامالً میسّر خواهد بود .همچنین بر خالف روش پیشنهادی در

نیروگاهي ،فرآیندهای شیمیایي را نام برد [.]16[ ،]15[ ،]14[ ،]12

[ ]14سیگنال ماندۀ طراحي شده تنها دارای حساسیت به وقوع عیب خواهد

تشخیص و شناسایي عیب در اینگونه سامانهها به دلیل کاربرد فراوان در

بود .این دو خصوصیت یاد شده ،نوآوری این مقاله نسبت به مطالعات

صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است.

صورت گرفته در حوزه شناسایي و تشخیص عیب به کمک روش پریتي

-2-1

است.

چندگانه

مسئلۀ تشخیص و شناسایي عیب بر پایۀ روش پریتي غیرخطي در
سامانههای غیرخطي که در معرض عیب فرآیند/محرک و همچنین نویز
اندازهگیری قرارگرفتهاند ،در این مقاله مطرح گردیده است .بدین ترتیب
در بخش دوم به تعریف و فرمولبندی مسئله ،ارائۀ مدل فازی  TSجهت
ایجاد مدل چندگانه ،جداسازی دو زیرسیستم شامل عیب فرآیند/محرک
و نویز اندازهگیری به کمک نگاشت پیشنهادی و طراحي رویتگر ورودی
ناشناختۀ غیرخطي بهمنظور تخمین متغیرهای حالت پرداخته ميشود.
مسئلۀ تشخیص و شناسایي عیب بر پایۀ روش پریتي غیرخطي در بخش
سوم عنوان خواهد شد .در بخش چهارم به ارائۀ مثال شبیهسازی بهمنظور
ارزیابي روش بكار گرفتهشده پرداخته ميشود .درنهایت در بخش پنجم
جمعبندی و نتیجهگیری مطرح خواهد گردید.

 -2تعریف و فرمولبندی مسئله
سیستم غیرخطي با تحقق فضای حالت زیر را در نظر بگیرید[ ]16[ ،]15و
[:]21
()1

معرفی مدل فازی  TSجهت ایجاد مدل

در این زیربخش ،مدل فازی  TSبهعنوان یک مجموعه از مدلهای محلي
خطي برای تخمین سیستم غیرخطي یادشده با معادالت دادهشده در ()1
بكار گرفته ميشود [ .]24معادالت فضای حالت سیستم برای قانون 𝑖 ام
بهصورت زیر خواهد بود:
𝑹𝒖𝒍𝒆 𝒊:
()4
𝑝𝑖𝑀 𝑠𝑖 )𝑢 𝑰𝑭 𝑧1 (𝑥, 𝑢) 𝑖𝑠 𝑀𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑝 (𝑥,
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝐹 𝑥̇ = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝐺(𝑥, 𝑢) +
𝑵𝑬𝑯𝑻
)𝑡(𝑛 𝑖𝜆 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) +
𝑟 𝑖 = 1,2, … ,

در رابطۀ ( 𝑟 )4تعداد قوانین استنتاج فازی و 𝑝𝑖𝑀 مجموعه فازی و
])𝑢  𝑧(𝑥, 𝑢) = [𝑧1 (𝑥, 𝑢), … , 𝑧𝑝 (𝑥,بردار مقدم فازی است.
ماتریسهای 𝑖𝜆  𝐹 𝑖 ,ماتریسهای ثابت بوده که برای هر 𝑖 نشاندهنده
ماتریس وزني عیب و نویز اندازهگیری است .بنابراین خروجي نهایي
سیستم فازی  TSبهصورت زیر خواهد بود.
()5

𝑥̇ = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) +
𝑟

)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝐹 ))𝑢 𝐺(𝑥, 𝑢) + ∑ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥,
𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) +
)𝑡( 𝑐𝑓)𝑢 𝐺(𝑥, 𝑢) + 𝐹(𝑥,
)𝑡(𝑛)𝑢 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝜆(𝑥,

𝑖=1
𝑟

)𝑡(𝑛 𝑖𝜆 ))𝑢 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + ∑ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥,

که در آن 𝑛𝑅 ∈ )𝑡(𝑥 بردار متغیرهای حالت 𝑢(𝑡) ∈ 𝑅𝑚 ،ورودی
سیستم 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅 𝑛𝑦 ،خروجي سیستم 𝑓𝑐 (𝑡) ∈ 𝑅𝑛𝑐 ،عیب
محرک/فرآیند 𝑛(𝑡) ∈ 𝑅𝑛𝑠 ،بردار نویز اندازهگیری و ماتریس های
𝐶  𝐴, 𝐵,ماتریسهای ثابت و با ابعاد مناسب ميباشند .تابع غیرخطي

𝑖=1

توابع وزني در رابطۀ ( )5دارای خصوصیات زیر ميباشند:
()6

𝑟

∑ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) = 1
𝑖=1
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باال درروش پریتي غیرخطي ،تحقق این روش و پیادهسازی آن امكانپذیر

مدل معرفيشده ،بسیاری از سامانههای غیرخطي پرکاربرد در صنعت که

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

شامل اغتشاش و عیب تفكیکشده و سپس به تشخیص عیب پرداخته

≤ ‖)𝑢 ‖𝐺(𝑥1 , 𝑢) − 𝐺(𝑥2 ,
𝑛𝑅 ∈ 𝛾0 ‖𝑥1 − 𝑥2 ‖ ∀𝑥1 , 𝑥2

طراحي روش پریتي غیرخطي بهمنظور شناسایي و تشخیص عیب در سیستمهای غیرخطي بر پایۀ رویتگر ورودی ناشناخته و مدل فازی TS

4

حامد طلوعي ،مهدی علیاری شوره دلي
𝑟 𝑖 = 1,2, … ,

𝑠𝑛×𝑠𝑛𝑅 ∈ 𝑢2 ∈ 𝑅𝑛𝑦×(𝑛𝑦−𝑛𝑠 ) , ∑2

0 ≤ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) ≤ 1,

اثبات ميشود مدل معرفي شده در ( )5توانایي تخمین هر سیستم غیرخطي
فرآیند و نویز اندازهگیری که ماتریسهای غیرخطي بوده تبدیل به

)𝑡(𝑛 𝑇 𝑉 𝜆∑𝑈 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) +

()10

چنانچه رابطۀ ( )10از سمت چپ در 𝑇 𝑈 ضرب شود خواهیم داشت:

ماتریسهای ثابت خطي شده اما کماکان معادالت سیستم غیرخطي
خواهد بود .با توجه به مدلهای محلي بهدستآمده در هر قانون استنتاج

)𝑡(𝑦 𝑇𝑢
𝑦
)𝑡(̅̅̅
𝑇= [ 1
=] ]≜[ 1
𝑦2
)𝑡(̅̅̅
)𝑡(𝑦 𝑢2
𝑇𝑢1
∑
)𝑡(𝑛 𝑇 𝑉 ] [ 𝑇 ] 𝐶𝑥(𝑡) + [ 2
0
𝑢2

()11

فازی ،در بخش بعدی به معرفي نگاشت پیشنهادی در این مقاله برای

)𝑡(𝑦 𝑇 𝑈

جداسازی عیب فرآیند و نویز اندازهگیری سیستم ميپردازیم.

حال با بهکارگیری روش  SVDبرای ماتریس 𝑐𝑛×𝑛𝑅 ∈ 𝑖 𝐹 خواهیم

 -2-2دکوپله سازی زیرسیستم متأثر از عیب و

داشت:

زیرسیستم در معرض نویز اندازهگیری از

()12

یکدیگر
بهمنظور استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله جهت تشخیص عیب در
سیستم با معادالت دادهشده در ( )5الزم است با بهکارگیری یک نگاشت
به جداسازی زیرسیستمهای شامل عیب و نویز اندازهگیری بپردازیم []15
و [ .]25در این صورت زیرسیستمهای شامل نویز اندازهگیری و عیب
فرآیند/محرک بهطور کامل از یكدیگر تفكیک ميشوند .بدین ترتیب با
استفاده از روش رویتگر ورودی ناشناخته به تخمین متغیرهای حالت

حال با تعریف:
̅𝑥
̅𝑥𝑄 = 𝑥 ⇒ ] 𝑥̅ ≜ 𝑄 𝑇 𝑥 = [ 1
𝑥̅2

()13

رابطۀ ( )4برای هر زیرسیستم به فرم زیر درخواهد آمد:
𝑥̅̇ = 𝑄 𝑇 𝐴𝑄𝑥̅ (𝑡) + 𝑄 𝑇 𝐵𝑢(𝑡) + 𝑄 𝑇 𝐺(𝑄𝑥̅ , 𝑢) +
0
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑇𝑅 ] [
∑1

()14

سیستم پرداختهشده و درنهایت با بهکارگیری روش پریتي غیرخطي به

حال با جای گذاری رابطۀ ( )13در ( )11خواهیم داشت:

شناسایي عیب موجود در سیستم پرداخته خواهد شد.
لم  :1همواره یک تبدیل وجود دارد که سیستم با معادالت داده شده در
( )4را به زیرسیستمهای داده شده به فرم زیر دکوپله کند
بهطوریکه  𝐴̅, 𝐵̅, 𝐹̅𝑖 , 𝐶̅ , 𝜆̅iدارای ساختار زیر باشند:
()7

𝐶12
],
𝐶22

()15

در رابطه ( )14و ( )15داریم:
𝐴
𝐴12
𝐵
= [ 11
] , 𝑄 𝑇 𝐵 = [ 1 ],
𝐴21 𝐴22
𝐵2
𝐶
𝐶12
𝑈 𝑇 𝐶𝑄 = [ 11
]
𝐶21 𝐶22

()16

𝐴12 𝐵1 0(𝑛−𝑛𝑐 )𝑛𝑐 𝐶11
[],[ ],
[],
𝐴22 𝐵2
𝐶21
𝑖𝑓
]

)𝑡( ̅𝑦
∑
)𝑡(𝑛 𝑇 𝑉 ] [ 1 ] = 𝑈 𝑇 𝐶𝑄𝑥̅ (𝑡) + [ 2
)𝑡( 𝑦̅2
0

𝐴
[ 11
𝐴21
𝑖𝑙

𝑠𝑛) 𝑠𝑛(𝑛𝑦 −

[0

𝑄𝐴 𝑇 𝑄

بدین ترتیب اثبات تكمیل است.
پس از اعمال تبدیالت معرفيشده در لم  ،1هر زیرسیستم دادهشده با

در رابطۀ ( )7هرکدام از ماتریسهای دادهشده دارای ابعاد زیر ميباشند.
()8

𝑐𝑛×) 𝑐𝑛𝐴11 ∈ 𝑅(𝑛−𝑛𝑐 )×(𝑛−𝑛𝑐 ) , 𝐴12 ∈ 𝑅(𝑛−
𝑐𝑛× 𝑐𝑛𝑅 ∈ 𝐴21 ∈ 𝑅𝑛𝑐 ×(𝑛−𝑛𝑐 ) , 𝐴22
𝑚× 𝑐𝑛𝑅 ∈ 𝐵1 ∈ 𝑅(𝑛−𝑛𝑐 )×𝑚 , 𝐵2
𝑐𝑛×𝑠𝑛𝑅 ∈ 𝑓 𝑖 ∈ 𝑅𝑛𝑐 ×𝑛𝑐 , 𝐶11 ∈ 𝑅𝑛𝑠×(𝑛−𝑛𝑐 ) , 𝐶12
) 𝑐𝑛𝐶21 ∈ 𝑅(𝑛𝑦−𝑛𝑠)×(𝑛−
𝑠𝑛×𝑠𝑛𝑅 ∈ 𝑖 𝑙 𝐶22 ∈ 𝑅(𝑛𝑦−𝑛𝑠)×𝑛𝑐 ,

معادالت ( )4به دو زیرسیستم با معادالت زیر تبدیل ميشود.
𝑝𝑖𝑀 𝑠𝑖 )𝑢 𝑰𝑭 𝑧1 (𝑥, 𝑢) 𝑖𝑠 𝑀𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑝 (𝑥,
𝑖
𝑖
𝑥̅̇1 = 𝐴11
𝑥̅1 (𝑡) + 𝐴12
)𝑡(𝑢 𝑖𝑥̅2 (𝑡) + 𝐵1
)𝑢 + 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅ ,
̇𝑥̅2 = 𝐴𝑖21 𝑥̅1 (𝑡) + 𝐴𝑖22 𝑥̅2 (𝑡) + 𝐵2𝑖 𝑢(𝑡) +
𝑇
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖𝑅 𝑖 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅ , 𝑢) + ∑1
𝑇
𝑖
𝑖
𝑦̅1 = 𝐶11
𝑥̅1 (𝑡) + 𝐶12
)𝑡(𝑛 𝑖 𝑉 𝑖 𝑥̅2 (𝑡) + ∑2
𝑖
𝑖
)𝑡( 𝑦̅2 = 𝐶21 𝑥̅1 (𝑡) + 𝐶22 𝑥̅2

()17

اثبات :با بهکارگیری روش  SVDماتریس 𝑠𝑛×𝑦𝑛 𝑅 ∈ 𝑖𝜆 ميتواند به

در رابطۀ ( 𝑥̅1 ∈ 𝑅𝑛−𝑛𝑐 , 𝑥̅2 ∈ 𝑅𝑛𝑐 )17مربوط به متغیرهای حالت

فرم زیر نوشته شود:

زیرسیستم اول و دوم و همچنین 𝑠𝑛 𝑦1 ∈ 𝑅𝑛𝑠 , 𝑦2 ∈ 𝑅 𝑛𝑦 −مربوط

()9

𝑇𝑉 ]

∑2
𝑠𝑛×) 𝑠𝑛(𝑛𝑦 −

𝜆𝑖 = 𝑈 ∑ 𝑉 𝑇 = [𝑢1 𝑢2 ] [0
𝜆

𝑈 ∈ 𝑅𝑛𝑦×𝑛𝑦 , ∑𝜆 ∈ 𝑅𝑛𝑦 ×𝑛𝑠 ,
𝑉 𝑇 ∈ 𝑅𝑛𝑠 ×𝑛𝑠 , 𝑢1 ∈ 𝑅𝑛𝑦×𝑛𝑠 ,
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

به خروجيهای زیرسیستم اول و دوم است .برای سادگي کافي است
ماتریس

𝑇𝑖

𝑖

𝑖

𝑅  𝑓 ≜ ∑1و

𝑇𝑖

𝑖

𝑖

𝑉  𝑙 ≜ ∑2فرض شود .همچنین

𝑐𝑛  𝑛𝑦 ≥ 𝑛𝑠 +و 𝑠𝑛  𝑛𝑦 + 𝑛𝑐 > 𝑛 +فرض ميشود .با توجه به
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= 𝑇𝑅 𝐹∑𝑄 = 𝑖 𝐹
0
𝑇𝑅 ] 𝑐𝑛×) 𝑐𝑛[𝑞1 𝑞2 ] [ (𝑛−
∑1
𝑐𝑛×𝑛𝑅 ∈ 𝐹∑ 𝑄 ∈ 𝑅𝑛×𝑛 ,
) 𝑐𝑛𝑅𝑇 ∈ 𝑅𝑛𝑐 ×𝑛𝑐 , 𝑞1 ∈ 𝑅𝑛×(𝑛−
𝑐𝑛× 𝑐𝑛𝑅 ∈ 𝑞2 ∈ 𝑅𝑛×𝑛𝑐 , ∑1

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

با داشتن شرایط موجود را دارد .با بهکارگیری این مدل ضرایب عیب

بنابراین رابطۀ ( )4برای هر زیرسیستم ميتواند به فرم زیر نوشته شود:

طراحي روش پریتي غیرخطي بهمنظور شناسایي و تشخیص عیب در سیستمهای غیرخطي بر پایۀ رویتگر ورودی ناشناخته و مدل فازی TS

5

حامد طلوعي ،مهدی علیاری شوره دلي
+

آنكه بسیاری از سامانههای عملي پرکاربرد از فرض یادشده تبعیت
ميکنند لذا این فرض ،محدودکننده نیست.

+

𝑖𝐶
𝑖
[ 21𝑖 ] 𝐶22
)𝑡( 𝑥̅2
𝑀1

𝑖
 𝐶22بوده ،با انتخاب ماتریس ∈ 𝑖𝑀2
ازآنجاکه 𝑐𝑛×)𝑠𝑛∈ 𝑅 (𝑛𝑦−

)𝑠𝑛 𝑅 (𝑛𝑦−𝑛𝑠−𝑛𝑐 )×(𝑛𝑦−ماتریس ناویژه 𝑖 𝑁2با ابعاد (𝑛𝑦 −
) 𝑠𝑛  𝑛𝑠 ) × (𝑛𝑦 −به فرم زیر وجود خواهد داشت بطوری که

𝑦( 𝑖 +
𝑖
𝐶21
̅2 − 𝐶22
))𝑡( 𝑥̅2
𝑖 𝑖
𝑖
𝑀1 𝐶21 𝑥̅1 (𝑡) + 𝑀1𝑖 𝐶22
)𝑡( 𝑥̅2

()24

= )𝑡( 𝑥̅1
= 𝑀1𝑖 𝑦̅2

با جای گذاری رابطه ( )24در ( ،)17رابطۀ زیر حاصل ميشود:

+

𝑖
𝑖
 𝐶22بوده و
 𝐶22معكوس مجازی ماتریس
)𝑠𝑛∈ 𝑅(𝑛𝑐)×(𝑛𝑦 −
𝑇

𝑖
𝐶22
بصورت

−1

𝑇

در رابطۀ ()25

()18

[ = 𝑖𝑁2

ضرب شود خواهیم داشت:

𝑖
 [𝐵2𝑖 𝐴𝑖21 𝐶21و 𝑇] 𝑇 𝑢̃ = [𝑢 𝑇 𝑦̅2است .با توجه به رابطۀ ()24
]

رابطۀ زیر حاصل خواهد شد:
+

𝑖
) 𝑖
𝑀1𝑖 (𝐼𝑛𝑦−𝑛𝑠 − 𝐶21
𝐶21
= 𝑦̅2

()26
+

𝑖
𝑖 )𝑖 +
− 𝐶21
𝐶21
𝐶22 𝑥̅2

+

𝑖
𝐶22
𝑖𝐶
𝑖
] 𝑦̅2 = [ 22𝑖 ] 𝐶21
𝑥̅1 (𝑡) +
𝑖
𝑀2
𝑀2
+
𝑖𝐶
𝑖
[ 22𝑖 ] 𝐶22
)𝑡( 𝑥̅2
𝑀2

[

درنهایت با تعریف

𝑖
𝑖 +
𝐶21
𝐶21
) 𝑦̅2

(𝐼𝑛𝑦−𝑛𝑠 −

𝑠𝑛𝑀1𝑖 (𝐼𝑛𝑦−

𝑖𝑀1

=  𝑦̃2و

𝑖
𝑖 +
𝑖
 𝐶̃2𝑖 = 𝑀1𝑖 (𝐼𝑛𝑦 −𝑛𝑠 − 𝐶21رابطه 𝑦̃2 = 𝐶̃2𝑖 𝑥̅2
𝐶21
) 𝐶22

𝑖
𝑖
 𝐶22است ،رابطۀ ( )19منجر به رابطۀ زیر
𝐶22
ازآنجاکه 𝑐𝑛𝐼 =

حاصل ميشود.

ميگردد:

-2-3

طراحی رویتگر ورودی ناشناختۀ غیرخطی

+

𝑖
𝑖
(𝑦̅2 − 𝐶21
𝑥̅2 (𝑡) = 𝐶22
))𝑡( 𝑥̅1

()20

𝑖
𝑖
𝑀2𝑖 𝑦̅2 = 𝑀2𝑖 𝐶21
𝑥̅1 (𝑡) + 𝑀2𝑖 𝐶22
)𝑡( 𝑥̅2

با جای گذاری رابطۀ ( )20در ( ،)17رابطۀ زیر حاصل ميشود:
()21

)𝑡(̃𝑢 𝑖𝑥̅̇1 = 𝐴̃1𝑖 𝑥̅1 (𝑡) + 𝐵̃1
)𝑢 + 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅ ,
)𝑡( 𝑦̃1 (𝑡) = 𝐶̃1𝑖 𝑥̅1 (𝑡) + ℓ𝑖 n

𝑖
𝑖
𝑖 𝑖 +
 𝐴̃1𝑖 = 𝐴11و = 𝑖𝐵̃1
− 𝐴12
𝐶22
𝐶21

+

𝑖
𝑖
 [𝐵1𝑖 𝐴12و 𝑇] 𝑇 𝑢̃ = [𝑢𝑇 𝑦̅2و
𝐶22
]

𝑖
𝑖 +
𝐶12
𝐶22
𝑦̅2

𝑦̃1 = 𝑦̅1 −

𝑖
𝑖
𝑖 𝑖 +
 𝐶̃1𝑖 = 𝐶11است.
− 𝐶12
𝐶22
و 𝐶21

در این بخش به معرفي و طراحي رویتگر ورودی ناشناخته برای تخمین
متغیرهای حالت زیرسیستم بدون عیب با معادالت دادهشده در ()21
ميپردازیم .بدین منظور )𝑡(  𝑥̅1در حضور نویز اندازهگیری تخمین زده
خواهد شد .با بهکارگیری این روش پایداری مجانبي خطای سیستم
تضمین خواهد شد .پس از تخمین )𝑡(  ،𝑥̅1رابطۀ = )𝑡( 𝑥̅̂2
))𝑡( ̂ 𝑖
𝐶21
𝑥̅1

لذا متغیرهای حالت زیرسیستمهای متأثر از عیب نیز تخمین زده خواهند
شد .تحقق فضای حالت رویتگر ورودی ناشناخته بهصورت زیر است:

𝑖
 𝐶21بوده ،با انتخاب
بهطور مشابه ازآنجاکه ) 𝑐𝑛∈ 𝑅 (𝑛𝑦−𝑛𝑠)×(𝑛−

()27

ماتریس )𝑠𝑛 𝑀1𝑖 ∈ 𝑅(𝑛𝑦 −𝑛𝑠−𝑛+𝑛𝑐)×(𝑛𝑦−ماتریس ناویژه 𝑖 𝑁1با
ابعاد ) 𝑠𝑛  (𝑛𝑦 − 𝑛𝑠 ) × (𝑛𝑦 −به فرم زیر وجود خواهد داشت
+

𝑖
 𝐶21معكوس مجازی ماتریس
بطوری که )𝑠𝑛∈ 𝑅(𝑛−𝑛𝑐)×(𝑛𝑦 −
𝑖
𝑇
𝐶21
 𝐶21بوده و بصورت

−1

(𝑦̅2 (𝑡) −

𝑖 +
 𝐶22نیز بهطور همزمان قابلمحاسبه بوده و

+

𝑇

𝑖
𝑖
 𝐶21تعریف مي
= (𝐶21
) 𝐶21

𝑝𝑖𝑀 𝑠𝑖 )𝑢 𝑰𝑭 𝑧1 (𝑥, 𝑢) 𝑖𝑠 𝑀𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑝 (𝑥,
𝑧̇(𝑡) = 𝐹 𝑖 𝑧(𝑡) + 𝐽𝑖 𝑢̃(𝑡) + 𝑔1𝑖 𝑦̃1 (𝑡) +
{ 𝑻𝑯𝑬𝑵:
)𝑢 𝑊 𝑖 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅̂ ,
̂
)𝑡( 𝑥̅1 (𝑡) = 𝑧(𝑡) − 𝑔2𝑖 𝑦̃1

در رابطۀ ( )27ماتریسهای

+

𝑖𝐶
] 𝑖𝑁1𝑖 = [ 21
𝑀1

()22

𝐽  𝐹 ,ماتریسهای ثابت و با

ابعاد مناسب بوده که بایستي شرایط زیر را برآورده کنند.
𝑔2𝑖 𝑙 𝑖 = 0 ⇒ 𝑔2𝑖 ∈ 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(𝑙 𝑖 ),

()28

شود.

𝑖, 𝑔1𝑖 , 𝑊 𝑖 , 𝑔2

𝑖

𝑖

) 𝑖 𝑙(𝑒𝑐𝑎𝑝𝑠𝑙𝑙𝑢𝑛 ∈ 𝑖𝐹 𝑖 𝑔2𝑖 𝑙 𝑖 + 𝑔1𝑖 𝑙 𝑖 = 0 ⇒ 𝑔1
𝑖𝑊 𝑖 = 𝐼 + 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 , 𝐽𝑖 = 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 𝐵̃1𝑖 + 𝐵̃1
𝐹 𝑖 + 𝐹 𝑖 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 + 𝑔1𝑖 𝐶̃1𝑖 − 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 𝐴̃1𝑖 − 𝐴̃1𝑖 = 0

چنانچه ماتریس 𝑖 𝑁1از سمت چپ در معادلۀ خروجي زیرسیستم دوم

متغیر حالت 𝑐𝑛 𝑧(𝑡) ∈ 𝑅𝑛−متغیر حالت رویتگر ورودی ناشناخته بوده

ضرب شود خواهیم داشت:

که از روی آن )𝑡(  𝑥̅̂1تخمین زده ميشود .شرط الزم و کافي برای

()23

+

+

𝑖
𝐶21
𝑖𝐶
𝑖
] 𝑦̅2 = [ 21𝑖 ] 𝐶21
𝑥̅1 (𝑡) +
𝑖
𝑀1
𝑀1
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پایداری مجانبي خطای رویتگر ورودی ناشناخته با معادالت دادهشده در
[

( )27در ادامه خواهد آمد.
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چنانچه ماتریس 𝑖 𝑁2از سمت چپ در معادلۀ خروجي زیرسیستم دوم

در رابطۀ ()21

𝑖 𝑖 +
 𝐴̃𝑖2 = 𝐴𝑖22 − 𝐴𝑖21 𝐶21و = 𝑖𝐵̃2
𝐶22

+

+

𝑖
𝐶22
]
𝑖𝑀2

+

()25

+

𝑖
𝑖
𝑖
 𝐶22تعریف ميشود.
= (𝐶22
𝐶22
)

()19

𝑥̅̇2 = 𝐴̃𝑖2 𝑥̅2 (𝑡) + 𝐵̃2𝑖 𝑢̃(𝑡) + 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅ , 𝑢) +
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝑓

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

𝑖
𝑖
 𝐶21رابطۀ ( )23منجر به رابطه زیر ميگردد:
𝐶21
ازآنجاکه 𝑐𝑛= 𝐼𝑛−

6
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حامد طلوعي ،مهدی علیاری شوره دلي

لم  :2برای هر ماتریس 𝑌  𝑋,با ابعاد دلخواه ،خاصیت زیر برای هر ثابت

))𝑢 𝑉̇ = 2𝑒̇1𝑇 𝑒1 + ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥,

()35
=

اسكالر  𝜖 > 0برقرار است [:]26
𝑌 𝑇 𝑌 𝑋 𝑇 𝑌 + 𝑌 𝑇 𝑋 < 𝜖𝑋 𝑇 𝑋 + ϵ−1

()29

) 𝑖 𝑖 +
(𝐶22
) 𝐶21 𝑒1

قضیۀ  :1سیستم غیرخطي با معادالت دادهشده در ( )21و ثابت لیپشیتز
 𝛾0و ساختار رویتگر ورودی ناشناخته در ( )27و ( )28در نظر گرفته
ميشود .دینامیک خطای رویتگر برای هر  𝜖 > 0پایداری مجانبي است
بهطوریکه نامعادلۀ ماتریسي خطي زیر شرط الزم را داشته باشد.

𝑇

𝑇

در معادلۀ ( 𝑋 = 2𝐹 𝑖 + 𝜖 −1 𝛾02 𝐼 )30و 𝑖 𝑊 =  𝑋12ميباشند.

()36

𝑇
𝑇
𝜖 −1 𝐺̃1𝑖 𝐺̃1𝑖 + 𝜖𝑒1𝑇 𝑊 𝑖 𝑊 𝑖 𝑒1 +
𝑇
+
+
𝑖
𝑖 𝐶( ) 𝑖
𝑖
𝑇
2𝜎̅ (𝐶22
𝐶21
) 22 𝐶21 ) 𝑒̇1 𝑒1

لیاپانوف مثبت معین  𝑉 = 𝑒1𝑇 𝑒1 + 𝑒2𝑇 𝑒2معرفي ميگردد .بنابراین با

𝑇

+

+

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
 𝜎̅ (𝐶22بزرگترین مقدار ویژه
𝐶21
) (𝐶22
𝐶21
در رابطۀ () )36
𝑇

+

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
 (𝐶22است .با بهکارگیری رابطۀ ()2
𝐶21
) (𝐶22
𝐶21
ماتریس )

و ( )36داریم:
()37

𝑉̇ < ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) ((1 +

توجه به معادالت ( )21و ( )27خواهیم داشت:

+

𝑇

𝑒̇1 (𝑡) = ∑ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) 𝐾(𝑡),

𝑇𝑖

)) 𝜖 −1 𝛾02 𝑒1𝑇 𝑒1 + 𝜖𝑒1𝑇 𝑊 𝑖 𝑊 𝑒1

𝑖=1

𝐾(𝑡) = 𝐹 𝑖 𝑒1 (𝑡) + (𝐽𝑖 − 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 𝐵̃1𝑖 − 𝐵̃1𝑖 )𝑢̃(𝑡) +
(𝐹 𝑖 𝑔2𝑖 𝑙 𝑖 + 𝑔1𝑖 𝑙 𝑖 )𝑛(𝑡) − 𝑔2𝑖 𝑙 𝑖 𝑛(𝑡) +
𝑊 𝑖 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅̂ , 𝑢) − 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅ , 𝑢) −
𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅ , 𝑢) + (𝐹 𝑖 + 𝐹 𝑖 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 + 𝑔1𝑖 𝐶̃1𝑖 −
)𝑡( 𝑔2𝑖 𝐶̃1𝑖 𝐴̃1𝑖 − 𝐴̃1𝑖 )𝑥1

با بهکارگیری معادلۀ ( )28داریم:
()32

𝑇

+

دینامیک خطای زیرسیستمهای متأثر از عیب عبارت است از:
⇒ )𝑡( 𝑒2 (𝑡) = 𝑥̅̂2 (𝑡) − 𝑥̅2
= )𝑡( 𝑒2

))𝑡( ̂ 𝑖
)𝑡( 𝑦( 𝑖 +
𝑖
𝐶21
𝑥̅1
− 𝐶22
̅2
− 𝐶21
)))𝑡( 𝑥̅1

⇒
+

𝑖
𝑖
𝑒2 (𝑡) = ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (−𝐶22
𝐶21
(𝑥̅̂1 (𝑡) −

⇒ )))𝑡( 𝑥̅1
+

𝑖
𝑖
𝑒2 (𝑡) = ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (−𝐶22
𝐶21
⇒ ))𝑡( 𝑒1
𝑟
𝑖
𝑖
𝑒̇2 (𝑡) = ∑ ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (−𝐶22
𝐶21
))𝑡( 𝑒̇1
𝑖=1

با جایگذاری معادلۀ ( )34در ( )33خواهیم داشت:

𝑇

𝑇

𝑉̇ = 2𝑒̇1𝑇 𝑒1 + 2𝑒̇2𝑇 𝑒2

+

𝑇

2𝐹 𝑖 + 𝜖 −1 𝛾02 𝐼𝑛−𝑛𝑐 + 𝜖𝑊 𝑖 𝑊 𝑖 < 0

با تعریف 𝑐𝑛 𝑋 ≜ 2𝐹 𝑖 + 𝜖 −1 𝛾02 𝐼𝑛−و

با گرفتن مشتق زماني از تابع لیاپانوف خواهیم داشت:

)𝑡( 𝑦( 𝑖 +
∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (𝐶22
̅2
−

داشته باشیم:
()38

) 𝑖∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (𝐹 𝑖 𝑒1 (𝑡) + 𝑊 𝑖 𝐺̃1
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تابع لیاپانوف منفي معین باشد لذا ازآنجاکه عبارت (1 +
+

= )))𝑢 𝑊 𝑖 (𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅̂ , 𝑢) − 𝐺1𝑖 (𝑄𝑥̅ ,

()34

شرط پایداری مجانبي برای دینامیک خطای رویتگر آن است که مشتق

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
 𝜎̅ (𝐶22یک مقدار مثبت بوده کافي است
𝐶21
) (𝐶22
𝐶21
))

𝑒̇1 (𝑡) = ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (𝐹 𝑖 𝑒1 (𝑡) +

()33

+

𝑖
𝑖 𝐶( ) 𝑖
𝑖
𝑖 𝑇
𝜎̅ (𝐶22
𝐶21
22 𝐶21 )) (2𝑒1 𝐹 𝑒1 +

𝑟

()31

𝑇

𝑇

𝑖 𝑊 =  𝑋12و با

بهکارگیری اصل مكمل شور ،نامعادله ماتریسي خطي دادهشده در ()30
حاصل ميشود.
بدین ترتیب اثبات تكمیل است.

-3

طراحی روش تشخیص و شناسایی عیب با
بهکارگیری روش پریتی غیرخطی

در این بخش روش پریتي غیرخطي برای تولید مانده جهت تشخیص و
شناسایي عیب در سیستم غیرخطي با کالس دادهشده در ( )4معرفي
ميگردد .برای این منظور زیرسیستمهای متأثر از عیب را با معادالت
دادهشدۀ زیر نظر ميگیریم:
𝑝𝑖𝑀 𝑠𝑖 )𝑢 𝑰𝑭 𝑧1 (𝑥, 𝑢) 𝑖𝑠 𝑀𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑝 (𝑥,
()39
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝑓 𝑥̅̇ 2 = 𝐴̃𝑖2 𝑥̅2 (𝑡) + 𝐵̃2𝑖 𝑢̃(𝑡) + 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅ , 𝑢) +
{
𝑦̃2 = 𝐶̃2𝑖 𝑥̅2
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خطاهای )𝑡(  𝑒1 = 𝑥̅̂1 (𝑡) − 𝑥̅1و )𝑡(  𝑒2 = 𝑥̅̂2 (𝑡) − 𝑥̅2تابع

+

𝑖𝑒1𝑇 𝑊 𝑖 𝐺̃1

𝑇
𝑉̇ < ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (2𝑒1𝑇 𝐹 𝑖 𝑒1 +

+

اثبات :بر اساس دکوپلهسازی سیستم اصلي به دو زیرسیستم و بر اساس

𝑇
) 𝑖 𝑖 +
2𝑒̇1𝑇 (𝐶22
𝐶21

با بهکارگیری لم  2خواهیم داشت:

𝐼 −𝜖 −1
𝑇 [
𝑋12

𝑋12
]<0
𝑋

()30

𝑇
𝑇
+ 𝐺̃1𝑖 𝑊 𝑖 𝑒1

𝑇
∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (2𝑒1𝑇 𝐹 𝑖 𝑒1

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

+

𝑖 𝑖 +
(𝐶22
) 𝐶21 ) 𝑒1

𝑇

𝑖 𝑖 +
(𝐶22
) 𝐶21

𝑇(2𝑒̇1
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حامد طلوعي ،مهدی علیاری شوره دلي

از آنجا که ماتریس 𝑖 𝑓 دارای رتبۀ ستوني کامل بوده ميتوان به کمک

()43

رابطۀ زیر به تخمین عیب اتفاق افتاده در سیستم پرداخت.
𝑥̅̂̇2 = 𝐴̃𝑖2 𝑥̅̂2 (𝑡) + 𝐵̃2𝑖 𝑢̃(𝑡) + 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅̂ , 𝑢) +
⇒ )𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝑓

()40

𝑇
𝑓 𝑖 (𝑥̅̂̇2 − 𝐴̃𝑖2 𝑥̅̂2 (𝑡) −

−1

𝑇
) 𝑖𝑓 𝑖 𝑓( = )𝑡( 𝑐̂𝑓

0
𝑖𝐶̃2𝑖 𝐵̃2𝑖 𝑢̃ + 𝐶̃2𝑖 𝐺̂2
𝑖𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝐵̃2𝑖 𝑢̃ + 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝐺̂2𝑖 + 𝐶̃2𝑖 𝐵̃2𝑖 𝑢̃̇ + 𝐶̃2𝑖 𝐺̂̇2
.
.
[
]
.

))𝑢 𝐵̃2𝑖 𝑢̃(𝑡) − 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅̂ ,

همچنین ميتوان به کمک روش پریتي به تشخیص عیب احتمالي در
سیستم پرداخت .ازآنجاکه با بهکارگیری نگاشت یادشده زیرسیستمهای
متأثر از نویز اندازهگیری و عیب کامالً از یكدیگر تفكیک شدهاند ،لذا

در رابطۀ ( 𝐺̂2𝑖 ≜ 𝐺2𝑖 (𝑄𝑥̅̂ , 𝑢) ،)43است.

این صورت به دلیل تقویت نویز فرکانس باال در مشتقات مرتبه باال امكان

صورت زیر است.

استفاده از این روش جهت تشكیل مانده وجود نداشت.
()41

𝑝𝑖𝑀 𝑠𝑖 )𝑢 𝑰𝑭 𝑧1 (𝑥, 𝑢) 𝑖𝑠 𝑀𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑝 (𝑥,
𝑦̃2 = 𝐶̃2𝑖 𝑥̅2
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝑓 𝑖𝑦̃2̇ = 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝑥̅2 + 𝐶̃2𝑖 𝐵̃2𝑖 𝑢̃ + 𝐶̃2𝑖 𝐺2𝑖 + 𝐶̃2
2
𝑦̃2̈ = 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝑥̅2 + 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝐵̃2𝑖 𝑢̃ + 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝐺2𝑖 +
𝑖
𝑖
)𝑡( ̇𝑐𝑓 𝑖 𝑓 𝑖𝐶̃2 𝐴̃2 𝑓 𝑖 𝑓𝑐 (𝑡) + 𝐶̃2𝑖 𝐵̃2𝑖 𝑢̃̇ + 𝐶̃2𝑖 𝐺̇2𝑖 +𝐶̃2
.
.
.

در رابطۀ ( 𝐺̇2𝑖 ،)41مشتق نسبت به زمان بوده که طبق رابطۀ = 𝑖𝐺̇2
𝑖

𝐺𝜕
̇𝑢 𝑥̅̇ + 2
𝑢𝜕

()44

𝑖𝜕𝐺2
̅𝑥𝜕

محاسبه ميشود .مرتبۀ تعداد مشتقات خروجي برای

-4

0
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑖 𝑓 𝑖𝐶̃2
𝑖 𝑖̃ 𝑖 ̃
̇ 𝑖 𝑖̃
𝑖
𝑠𝑓𝐻
)𝑡( 𝑐𝑓 𝑓 𝑓𝑠 = 𝐶2 𝐴2 𝑓 𝑓𝑐 (𝑡) + 𝐶2
.
.
[
]
.

نتایج شبیهسازی

در این قسمت بهمنظور نشان دادن کارایي روش پیشنهادی به بررسي وقوع
عیب در سیستم غیرخطي قطار پرداخته ميشود .شماتیک این سیستم در
شكل  1نمایش دادهشده است .این سیستم شامل موتور 𝐸 و بار 𝐶 است
که توسط یک فنر با ضریب سختي 𝜌  𝑘,برای حالت خطي و غیرخطي

یافتن بردار مانده مینیمال برابر با تعداد متغیرهای حالت و یا همان 𝑐𝑛

به یكدیگر متصل شدهاند .جرم موتور و جرم بار به ترتیب با 𝐸𝑀 و 𝐶𝑀

است .با مشتقگیری از خروجي سیستم با معادالت دادهشده در (،)39

نشان دادهشده است .قطار توسط نیروی 𝑢 که بنا به دالیل عملي ميتواند

𝑖
̂ 𝑖
𝑖
𝑠𝑜𝐻 = 𝑠𝑦 حاصل ميشود .برای
𝑠𝑢𝐻 𝑥̅2 +
𝑠𝑓𝐻 𝑢𝑠 +
رابطۀ 𝑠𝑓

متأثر از عیبهای مختلف باشد حرکت داده ميشود .در سیستم یادشده،

̂ 𝑖
𝑠𝑜𝐻 که
محاسبۀ بردار پریتي کافي است فضای پوچي ماتریس 𝑥̅2

اختالالت در کشش فنر بهعنوان عیب رخداده شده در سیستم مدل شده

بهصورت زیر تعریف ميشود محاسبهشده و درنهایت بردار مانده محاسبه

است .تحقق فضای حالت سیستم که در معرض عیبهای ممكن

شود.

قرارگرفته است بهصورت زیر خواهد بود [.]15

()42

𝑖𝐶̃2
̃
𝐶2𝑖 𝐴̃𝑖2
2
̅𝑥 𝑖
⇒ ̂2 = 𝐶̃2𝑖 𝐴̃𝑖2 𝑥̅̂2
𝑠𝑜𝐻
.
.
] [ .
)) 𝑢 𝑖
𝑠𝑢𝐻 𝑅 = ∑𝑟𝑖=1 ℎ𝑖 (𝑧(𝑥, 𝑢)) (𝑣𝑠𝑖 (𝑦𝑠 −
𝑠

در حالت وقوع عیب ،بردار ماندۀ طراحيشده مخالف صفر و
درصورتيکه عیبي رخ نداده باشد این بردار تقریباً برابر با صفر خواهد

شكل  :1شماتیک کلي سیستم قطار معرفيشده در []15

بود .ميتوان با در نظر گرفتن حد آستانه وقوع عیب در سیستم را تشخیص
𝑖
𝑠𝑢𝐻 طبق رابطۀ زیر محاسبه ميشوند.
داد .در رابطۀ ( 𝑦𝑠 ،)42و
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قادر به استفاده از روش پریتي جهت تشكیل مانده خواهیم بود ،در غیر

𝑖
𝑠𝑓𝐻 برای سیستم با معادالت دادهشده در ( )39به
نکته  :1ماتریس 𝑠𝑓

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

𝑦̃2
𝑦̃̇2
𝑦𝑠 = 𝑦̃̈2 ,
.
.
][.
= 𝑢 𝑖
𝑠𝑢𝐻
𝑠
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0
0

()45
𝑥(𝑡) +

0
𝑘
𝐸𝑀

0
0

0

0
𝑘
−

𝐶𝑀

𝐸𝑀

= ̇𝑥

𝑘
𝐶𝑀

)𝑡( 𝑧2 (𝑡) − 𝑧2
)𝑡( 𝑧̅2 (𝑡) − 𝑧2
)𝑡( 𝑧̅2 (𝑡) − 𝑧2
= ))𝑡( 𝑁2 (𝑧2
)𝑡( 𝑧̅2 (𝑡) − 𝑧2

[

= ))𝑡( 𝑁1 (𝑧2

0
1

𝑢(𝑡) +
0
][0
𝑥1 𝑥22 + 1
𝐸𝑀

1
𝐸𝑀

)𝑡( 𝑓
[ 1 ]+
)𝑡( 𝑓2

1

0.2

𝐸𝑀

−𝑥1 𝑥22 − 1
]
0

−
[
𝜌
𝐸𝑀
𝜌

𝐶𝑀[

1 0 0 0
0 1 0 0
[ = )𝑡(𝑦
] 𝑥(𝑡) +
0 0 1 0
0 0 0 1
𝑥1 𝑥22 + 2
[ 2 1
)𝑡(𝑛 ]
3𝑥1 + 𝑥2 𝑥12
−3

ماتریسهای معرفيشده در ( )9و ( )12جهت نگاشت پیشنهادی بهمنظور
دکوپلهسازی زیرسیستمهای متأثر از نویز و عیب برای زیرسیستم اول
فازی بهصورت زیر محاسبه ميشوند (جهت جلوگیری از تكرار ،روابط
تنها برای زیرسیستم اول فازی در مقاله نوشته ميشوند).

()49

در رابطۀ ( 𝛼 ،)45بیانگر اصطكاک غلطشي و )𝑡(𝑛  𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡),نیز
بیانگر عیبهای محرک/فرآیند و نویز اندازهگیری ميباشند .بردار

0 0.097 0.75 −0.66
0 0.97 −0.2 −0.09
[=𝑄
],
0
0.2
0.6
0.7
1
0
0
0
0.52 −0.26 0.26
0.77
0.26
0.96
0.04
0.13
[=𝑈
]
−0.26 0.04
0.96 −0.13
−0.77 0.13 −0.13
0.6

متغیرهای حالت شامل 𝑇]  𝑥 = [𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4که  𝑥1 , 𝑥2شامل
موقعیت و سرعت موتور و همچنین  𝑥3 , 𝑥4بیانگر موقعیت و سرعت بار

با اعمال نگاشت پیشنهادی ،سیستم با معادلۀ ( )45به دو زیرسیستم با

ميباشند .بهمنظور شبیهسازی مقادیر پارامترهای فضای حالت برابر

معادالت دادهشدۀ زیر تبدیل ميشود .معادالت زیرسیستم متأثر از نویز

𝑁

𝑠

= 𝜌 𝑀𝐸 = 10𝑘𝑔 , 𝑀𝐶 = 5𝑘𝑔 , 𝑘 = 4.87 𝑠 , 𝛼 = 0.5𝑚 ,
𝑚

𝑁

 1 𝑠 , 𝑔 = 9.8𝑠2فرض ميشوند.

()50

برای این منظور در ابتدا با استفاده از مدل فازی  TSبه ایجاد مدل چندگانه
پرداخته ميشود .چنانچه  𝑧1 = 𝑥1 𝑥22 , 𝑧2 = 3𝑥12 + 𝑥2 𝑥12فرض
شوند ،با تعریف ̅𝑧 بهعنوان بیشینه و 𝑧 بهعنوان کمینۀ این متغیرها خواهیم

−4.9 −0.1
[ = )𝑡( ̇𝑥̅1
] 𝑥̅ (𝑡) +
0.2 −4.5 1
0.1 −1.4
0
[
[ ] 𝑥̅ (𝑡) +
] 𝑢(𝑡) +
0.9 1.1 2
0.097
0.2(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
[
]
0.097(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
𝑦̅1 (𝑡) = [−0.77 0.25]𝑥̅1 (𝑡) +
)𝑡(𝑛[0.17 −0.56]𝑥̅2 (𝑡) + 3.9

همچنین معادالت زیرسیستم متأثر از عیب عبارت است از:

داشت:
()46

اندازهگیری عبارت است از:

𝑧1 (𝑡) = 𝑥1 (𝑡)𝑥22 (𝑡) = 𝑀1 (𝑧1 ). 𝑧̅1 (𝑡) +
)𝑡( 𝑀2 (𝑧1 ). 𝑧1
= )𝑡( 𝑧2 (𝑡) = 3𝑥12 (𝑡) + 𝑥2 (𝑡)𝑥12
)𝑡( 𝑁1 (𝑧2 ). 𝑧̅2 (𝑡) + 𝑁2 (𝑧2 ). 𝑧2

ازآنجاکه  0 < 𝑥1 < 5,0 < 𝑥2 < 3بوده لذا مقادیر = )𝑡( 𝑧1
 0, 𝑧̅1 (𝑡) = 45و همچنین  𝑧2 (𝑡) = 0, 𝑧̅2 (𝑡) = 150خواهد
بود .بعالوه همواره داریم:
()47

𝑀 (𝑧 ) + 𝑀2 (𝑧1 ) = 1
{ 1 1
𝑁1 (𝑧2 ) + 𝑁2 (𝑧2 ) = 1

بنابراین توابع تعلق در نظر گرفتهشده بهصورت زیر خواهند بود [:]24
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0.6 1.7
()51
[ = )𝑡( ̇𝑥̅2
] 𝑥̅ (𝑡) +
0.7 −0.2 1
−0.02
−0.35 −0.3
[
[ ] 𝑥̅ (𝑡) +
] 𝑢(𝑡) +
0.05 −0.04 2
−0.01
−0.02(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
[
]+
−0.009(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
0.8 −0.6
[
)𝑡( 𝑓 ]
𝑐 −0.6 −0.8
0.13
0.9
𝑦̅2 (𝑡) = [−0.13 0.26] 𝑥̅1 (𝑡) +
0.6
0.18
−0.36 0.11
[ 0.79
)𝑡( 0.54 ] 𝑥̅2
0.47 −0.62
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0
] (𝑥2 + 𝑥4 )2

با توجه به کرانهای در نظر گرفتهشده برای توابع  𝑧1 , 𝑧2سیستم فازی
دارای  4زیرسیستم خواهد بود .بنابراین با بهکارگیری مدل فازی TS

0
0

0
(𝑥2 + 𝑥4 )2

)𝑡( 𝑧̅1 (𝑡)−𝑧1
)𝑡( 𝑧̅1 (𝑡)−𝑧1

= ))𝑡( 𝑀2 (𝑧1

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

1
]𝑔𝛼−

1
𝑔𝛼−

0
𝑘
−

()48

)𝑡( 𝑧1 (𝑡) − 𝑧1
)𝑡( 𝑧̅1 (𝑡) − 𝑧1

= ))𝑡( 𝑀1 (𝑧1
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با بهکارگیری معادالت ( )25( ،)21و ( )26خواهیم داشت:

پس از شبیهسازی متغیرهای واقعي و تخمین زدهشده بهصورت شكل  2و
شكل  3ميباشند .همچنین شكل ماندۀ طراحيشده به کمک روش پریتي

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

غیرخطي نیز بهصورت شكل  4ميباشد.
−5.8 0.2
] 𝑥̅ (𝑡) +
0.7 −4.7 1
0 −0.3 −0.8 1.4
[
] 𝑢̃(𝑡) +
0.1 −0.1 1.4 −0.5
0.2(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
[
]
0.097(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
)𝑡(𝑛𝑦̃1 (𝑡) = [−1.2 0.4]𝑥̅1 (𝑡) + 3.9

()52

که

[ = )𝑡( ̇𝑥̅1

در

معادلۀ

𝑇
𝑇] 𝑇
[𝑥̅21
, 𝑥̅22

=

𝑇
𝑇] 𝑇
 [𝑥̅11است .همچنین داریم:
, 𝑥̅12
, 𝑥̅2

−0.39 −0.2
[ = )𝑡( ̇𝑥̅2
] 𝑥̅2 (𝑡) +
−0.3
1
−0.02 1.6
0.3 0.8
[
] 𝑢̃(𝑡) +
−0.01 −0.3 −0.5 1.2

−0.02(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2
]+
−0.009(0.97𝑥̅12 − 0.2𝑥̅21 − 0.09𝑥̅22 + 𝑥̅11 )2

[
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()53

()52

+

𝑖
𝑖
𝑥̅2 = 𝐶22
(𝑦̅2 − 𝐶21
= 𝑥̅1 ), 𝑥̅1

شکل  :2متغیرهای حالت اول و دوم واقعی و تخمین زدهشده با رویتگر ورودی
ناشناخته

0.8 −0.6
[
)𝑡( 𝑓 ]
𝑐 −0.6 −0.8
[
)𝑡( 𝑦̃2 (𝑡) = −0.9 −0.3]𝑥̅2
+

𝑖
𝑖
 𝑥̅1 = 𝐶21است.
(𝑦̅2 − 𝐶22
که در معادلۀ (𝑥̅2 ) ،)53

برای طراحي رویتگر ورودی ناشناخته کافي است ثابت لیپشیتز را طبق
رابطۀ زیر بهمنظور تضمین رابطۀ ( )2محاسبه نماییم.
)𝑥(𝐺𝜕
‖ = 𝛾0
)‖ 𝑎𝑡 𝑥 = 𝑥 (0
∞ 𝑥𝜕

()54

که در رابطۀ ( 𝑥 (0) ،)54نقطه تعادل سیستم قطار ميباشد .پس از محاسبه،
ثابت لیپشیتز برابر  𝛾0 = 0.088خواهد بود .ماتریسهای بهرۀ رویتگر
ورودی ناشناخته نیز طبق روابط ( )27و ( )28پس از حل نامعادالت
ماتریسي غیرخطي قابلمحاسبه خواهند بود .این ماتریسها عبارتند از:
𝑔1 = 𝑔2 = 02×1 , 𝑊 = 𝐼2 , 𝐽 = 𝐵̃1 , 𝐹 = 𝐴̃1

()55

𝛾02 )𝐼2

شکل  :3متغیرهای حالت سوم و چهارم واقعی و تخمین زدهشده با رویتگر
ورودی ناشناخته

𝑇

 2𝐹 + (1 +همواره معین منفي با مقادیر ویژۀ

800

 −10.8, −8.1بوده لذا رابطۀ ( )30برآورده خواهد شد .در این مرحله

600

ازآنجاکه

سیستم پرداخته ميشود .بهاینترتیب فرض ميشود دو عیب پالسي شكل،

200
0

یكي در بازۀ زماني دو تا چهار ثانیه و دیگری شش تا هشت ثانیه و هر دو

-200

با دامنۀ  10در سیستم یادشده اتفاق بیافتند .با توجه به رابطۀ ( )42بردار

-400

پریتي مطابق رابطۀ زیر خواهد بود.

-600

14

()56

]0.8
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−0.49

𝑣𝑠 = [−0.35

12

10

8
)Time (s

6

4

2

-800

شکل  :4ماندۀ طراحیشده به کمک روش پریتی غیرخطی
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همانگونه که در شكل  4مشخص است روش پریتي بهدرستي عیب اتفاق

مانده طراحي شده در حضور نویز قادر به تشخیص عیب نبوده ،بعالوه

افتاده در سیستم یادشده را تشخیص داده است .همچنین ميتوان به کمک

تخمین سیگنال عیب نیز امكانپذیر نخواهد بود.

تخمین زدهشده در سیستم با معادالت دادهشده در ( )45بهصورت شكل
 5ميباشد.

در این مقاله مسئله تشخیص و شناسایي عیب برای کالسي از سیستمهای
غیرخطي که در معرض عیب فرآیند /محرک و نویز اندازهگیری
قرارگرفتهاند ،مورد پژوهش قرارگرفته است .برخالف روشهای
عیبیابي موجود ،روش پیشنهادی در این مقاله قابلاعمال به دسته وسیعي
از سیستمهای صنعتي پرکاربرد ميباشد .برای این منظور در ابتدا از مدل

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.1

رابطۀ ( )40به تخمین عیب اتفاق افتاده در سیستم پرداخت .شكل عیب

-5

جمعبندی و نتیجهگیری

فازی  TSجهت خطي سازی ماتریس ضرایب عیب و نویز اندازهگیری
تفكیک هر زیرسیستم فازی به دو زیرسیستم ،یكي شامل نویز اندازهگیری
و دیگری شامل عیب فرآیند /محرک استفادهشده است .در ادامه یک
رویتگر ورودی ناشناخته بهمنظور تخمین متغیرهای حالت سیستم ،بكار
گرفته ميشود .شرایط کافي برای پایداری مجانبي خطای رویتگر به
شکل  :5تخمین عیب اتفاق افتاده در سیستم به کمک روش پیشنهادی

در [ ]14از روش افزونگي تحلیلي غیرخطي به منظور تشخیص عیب
استفاده شده است .ماندهی طراحي شده در مقاله یاد شده دارای حساسیت
به تغییرات ورودی سیستم ميباشد .همچنین چنانچه نویز اندازهگیری در
سیستم وجود داشته باشد ،تأثیر آن در بردار مانده محسوس خواهد بود.
برای روش شدن این مطلب پس از شبیهسازی ،نمودار مانده طراحي شده
در [ ]14بصورت زیر ميباشد:

کمک روش پایداری لیاپانوف و حل نامعادالت ماتریسي غیرخطي بهطور
کامل موردبررسي قرارگرفته است .درنهایت روش پریتي غیرخطي
بهمنظور ایجاد مانده جهت تشخیص عیب اتفاق افتاده در سیستم تشریح
گردیده است .بهکارگیری نگاشت معرفيشده جهت دکوپله سازی
سیستم ،تحقق روش پریتي را میسر نموده است .همچنین عالوه بر روش
پریتي غیرخطي ،روشي جهت تخمین عیب رخداده شده در سیستم
ارائهشده است .درنهایت نتایج شبیهسازی گویای عملكرد مناسب روش
پیشنهادی در این مقاله است.

تشکر و قدردانی
در این قسمت از تولباکس ارائهشده توسط  TOMLABبهمنظور ایجاد
یک پلتفرم بهینهسازی مناسب برای حل نامعادالت ماتریسي غیرخطي
تقدیر و تشكر به عمل ميآید.

شکل  :6تأثیر نویز و تغییرات ورودی بر بردار مانده طراحی شده در []14

روش پریتي پیشنهادی در [ ]5تنها قابل اعمال به سیستمهای خطي بوده و
برای سیستمهای غیرخطي با کالس داده شده در این مقاله کارایي ندارد.
سیگنال مانده پیشنهادی در [ ]15برای جداسازی عیب محرک و حسگر
طراحي شده است .علیرغم نوآوری بكارگرفته در روش یاد شده ،بردار
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