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سخن سردبیر
مطالعه جامع در رابطه با زمینههای تخصصیِ حوزههای مختلف مهندسی کنترل ،با توجه به پراکندگی موضوعات جانبی آنها و
گستردگی مطلب و دشواری موضوع میتواند بسیار دشوار و وقتگیر باشد .مقاالت مروری که توسط صاحبنظران و متخصصان
نوشته میشوند ،کمک شایانی به پژوهشگران در دسترسی آسانتر آنها به حجم انبوهی از دانش در موضوعی خاص میکند .این
مقاالت میتوانند به آموزش مباحث پیشرفته کمک نمایند و با دستهبندی موضوعی و ارائه مطالب با زبان سادهتر و تبیین اصول و مبانی
ریاضی به پژوهشگران این فرصت را میدهند که با آخرین دستآوردهای یک زمینه تخصصی آشنا شوند .از ویژگیهای بارز این
مقاالت میتوان به جمعآوری وضعیت کنونی یک موضوع علمی از نظر آخرین دستآوردهای آن و ارائه گنجینهای گرانبها از مراجع
مربوطه و همچنین دستهبندی موضوعی زیرشاخهها یا مباحث جانبی مرتبط با آنها اشاره کرد .این مقاالت به نقد و بررسی دست-
آوردهای دیگران میپردازند و مسایل حل نشده و یا چالشهای جدی در زمینهی مورد نظر را فرا روی پژوهشگران قرار میدهند و به
این ترتیب به آموزش مباحث جدید علمی و فنآوری در مرزهای دانش میپردازند ،که برای پژوهشگران در صنعت و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بسیار سودمند است.
از اینرو ،مجله کنترل در راستای رسالت خود برای ترویج آخرین دستآوردهای علمی پژوهشگران ایرانی به زبان فارسی ،در این
ویژهنامه به انتشار مقاالت مروری در سیستمهای کنترل پرداخته است .این مقاالت ،برگرفتهشده از مطالعاتی بوده است که به دعوت
قطب کنترل صنعتی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توسط برخی از پژوهشگران به نام کشور در
عرصههای مختلف مهندسی کنترل انجام شده است .هرچند پیش از این نیز به طور موردی مقاالت مروری در مجله چاپ شدهاند ،اما
این برای نخستین بار است که یک شماره از مجله به این امر مهم اختصاص یافته است که امیدوارم مورد توجه پژوهشگران این عرصه
قرار گیرد .مقاالت چاپ شده به ترتیب در زمینههای زیر ارائه شدهاند:
 .1حسگرهای گاز :مبانی ،کاربرد و صنعت آینده .حسگرهای گازی از ابزارهای دقیقی است که کشور ما به دلیل زیرساخت-
های موجود نیاز مبرم به آن دارد .این مقاله به توضیح جامعی در باره این حسگرها و نکاتی کلیدی در تولید و به کارگیری
آنها در صنعت ایران میپردازد که نتیجه سالها پژوهش نظری و کاربردی نویسنده مقاله است.
 .2مروری بر فناوری رباتهای چهارپا .رباتیک به علت کاربردهای بسیار گسترده ،یکی از علوم مورد توجه پژوهشگران و
صنعتگران دنیا و ایران است .این مقاله به مرور اجمالی نوع چهارپا از رباتها میپردازد و اطالعات جامعی از این رباتها
در اختیار خواننده قرار میدهد .نویسنده مقاله به خوبی توانسته است تصویر جامعی از نظریه تا کاربرد این دسته مهم از ربات-
ها ارائه نماید.
 .3رباتهای موازی کابلی :سینماتیک ،دینامیک و کنترل .رباتهای کابلی تفاوتهای بنیادی با رباتهای سنتی شناخته شده از
نظر سینماتیک ،دینامیک و کنترل دارند .این موضوع در دهه اخیر مورد توجه پارهای از پژوهشگران و صنعتگران حوزه

رباتیک شده است و بدون شک گروه رباتیک ارس از پیشگامان این حوزه است .این مقاله عالوه بر مرور جامعی بر موضوع
به دستآوردهای نویسنده و گروه ارس در این حوزه پرداخته و مسائل حل نشده آنرا به خوبی ارائه کرده است.
 .4مروری بر نظریه و کاربرد سیستمها و کنترل کنندهای هوشمند بازهای .سیستمها و کنترل کنندهای هوشمند از موضوعات
بسیار پر کاربرد است و گروههای پژوهشی فراوانی در ایران به این موضوع میپردازند .یکی از زمینههای خاص پژوهشی در
سیستمهای هوشمند سیستمهای هوشمند بازهای است که اخیراً مورد توجه گرفته است و آزمایشگاه سیستمهای هوشمند به
صورت ویژه به آن میپردازد .نویسنده مقاله عالوه بر دستآوردهای داخل کشور به صورت جامعی موضوع را مورد مرور و
بررسی قرار داده است.
 .5بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترل کنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم .کنترل پیشبین از پرکاربردترین
روش های کنترل پیشرفته در صنعت است که از دیدگاه نظری و کاربردی در چند دهه گذشته مورد توجه فراوان بوده است.
تنظیم مناسب پارامترهای کنترل کنندههای پیشبین از شرایط اساسی کارکرد درست این روشها است .این مقاله که حاصل
نتایج پژوهش چند سال اخیر در آزمایشگاه کنترل پیشرفته است ،عالوه بر مرور روشهای قدیمی تنظیم به راهکارهای جدید
آن میپردازد.
 .6مروری بر کاربردهای نظریه تخمین ،شناسایی و کنترل تصادفی در سیستمهای صنعتی .سیستمهای تصادفی و کنترل آنها از
موضوعات مهم و نظری در مهندسی کنترل است .اما به کاربردهای آنها در سیستمهای صنعتی کمتر پرداخته شده است.
نویسندگان این مقاله نشان میدهند که این موضوع کاربردهای فراوان صنعتی داشته و به خوبی به آن پرداختهاند.
در پایان از تمام پژوهشگران و صاحبنظران دعوت میشود تا در زمینههای مهم اصلی و مرتبط با سیستمهای کنترل ،مقاالت مروری
خود را به زبان فارسی برای بررسی و انتشار به مجله ارسال نمایند تا به یاری خداوند متعال شاهد تداوم این رویه نیکو باشیم.
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مجله کنترل ،مجلهای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازهترین نتایج تحقیقات نظری و کاربردی در علوم مختلف مرتبط
با مهندسی کنترل و ابزار دقیق میباشد .مقاالت ارسالی به مجله کنترل میبایست به زبان فارسی و دارای چكیده انگلیسی باشند .از میان
مباحث مورد نظر این مجله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )3مدلسازی ،شناسایی ،شبیه سازی ،پیش بینی ،بهینه سازی و پایش عملكرد سیستمها.
 )2تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل پیشرفته از قبیل سیستمهای کنترل خطی و غیرخطی ،سیستمهای کنتررل تطبیقری ،کنتررل
مقاوم و کنترل بهینه ،سیستمهای کنترل هوشمند ،سیستمهای کنترل تصرادفی ،سیسرتمهرای کنتررل گسسرته پیشرامد و ترکیبری،
سیستمهای ابعاد وسیع ،سیستمهای کنترل چندمتغیره.
 )3مكاترونیك و رباتیك.
 )4ابزار دقیق و سیستمهای ترکیب داده و اطالعات سنسوری.
 )5اتوماسیون صنعتی از قبیل سیستمهای کنترل گسترده ،رابط انسان – ماشین ،سیسرتمهرای ایمنری و تشرخی
طراحی سیستمهای کنترل کسری ،شناسایی و تشخی

خطرا ،تحلیرل و

عیب در سیستمها ،سیستمهای کنترل پیچیده ،سیستمهای زمران حقیقری و

سیستمهای کنترل تحت نظارت.
کاربردهای مورد عالقه این مجله ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )3سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )5سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )6سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )7مهندسی پزشكی.
 )8نانو کنترل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آید تا مقراالت و نترایج
آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشمند است مقاالت خود را به صورت الكترونیكی به
آدرس  www.joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت نحوه تهیه و ارسال مقاالت می توانید بره سرایت
مجله با آدرس  www.joc-isice.irمراجعه نمایید.
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شیوه تدوین
متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 32و با فاصله  doubleمیان خطرو ،،در صرفحات A4

یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه برا شرماره تلفرن و دورنگرار)فكس) و نشرانی پسرت الكترونیرك) )emailنویسرنده عهردهدار
مكاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان )فارسی و انگلیسی) ،چكیده )فارسی و انگلیسی) مقاله در حداکثر  222واژه ،کلیدواژه )فارسی و انگلیسری)
در حداکثر  5واژه باشد.
تصاویر و عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عكسها نمیباشد ،ولی رونوشت ارسالی باید واضر باشرد .پرس از
تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عكسها جهت چاپ مقاله ضروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخ

گردند و جزئیات آنهرا بره شرری زیرر در پایران مقالره بره

ترتیب حروف الفبای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت
[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سال انتشار یا تاریخ برگزاری" ،عنوان مقاله" ،نام کامرل نشرریه یرا کنفررانس،
شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صفحات.
کتابها
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم )در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

Journal of Control, Vol. 8, No. 3, Fall 2014

واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد ) SIمتریك) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحد انگلیسری در
داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
طول مقاالت
حداکثر تعداد صفحات مقاله  35صفحه است که معادل حردود  7522واژه اسرت  .بررای چراپ صرفحات بیشرتر و یرا رنگری الزم اسرت
هزینهای معادل  2520222ریال ) 25دالر آمریكا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشی اسرت .مقراالت ارسرالی نبایرد در هری
مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.


برای ارسال مقاله خود به سایت مجله به آدرس  www.joc-isice.irمراجعه نموده و طبق دستورالعمل مندرج در سایت عمل
نمایید.



مقاالت جهت داوری به داوران متخص

ارسال میگردد .در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام

خواهد پذیرفت .سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده دار مكاتبات ارسال خواهد نمود.


درصورتیکه نیاز به تصحی مقاله باشد ،تصحیحات باید تنها محدود به موارد ذکرشده باشد .در سایر موارد نویسنده الزم
است سردبیر را در جریان هرگونه تغییر و یا تصحی دیگری قرار دهد .درهرصورت مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده
نویسنده خواهد بود.

حق کپی
در صورت تایید مقاله ،نویسندگان الزم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران" را تكمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
بدینوسیله از کلیه اساتید ،پژوهشگران و کارشناسان مهندسی کنترل و ابزاردقیق جهت ارائه مقاالت خود در این نشریه دعوت به عمل
میآورد .خواهشمند است مقاالت خود را به صورت الكترونیكی از طریق سایت مجله به آدرس www.joc-isice.ir :ارسال نمایید.

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

Journal of Control, Vol. 8, No. 3, Fall 2014

I
S
I
C
E

مجله کنترل
ISSN 2008-8345

3-25  صفحه،3333  پاییز،3  شماره،8 جلد

 کاربرد و صنعت آینده، مبانی:حسگرهای گاز
فرامرز حسینبابایی
fhbabaei@kntu.ac.ir ، دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی، گروه الكترونیک، دانشكدة مهندسی برق،استاد
)3333/7/22  تاریخ پذیرش مقاله،3333/3/31 (تاریخ دریافت مقاله

 و در این مدت رسالههای، سال میگذرد22  از اولین گزارش کار پژوهشی در زمینه حسگر گاز در ایران نزدیک به:چکيده
 نهتنها هنوز از تولید صنعتی این افزارههای مهم و پرکاربرد خبری، لیكن.ارزشمندی در این خصوص از دانشگاههای کشور صادر شده است
 انواع پرکاربرد حسگرهای گاز، در این مقاله. احساس میشود که گزارشهای اخیر بعضاً حتی از صنعت مربوطه دورتر شدهاند،نیست
 نیازهای حال و آیندهی بازار به انواع حسگرهای گاز بیان و عدم اغنای این نیازها با.موجود در بازار اجماالً معرفی شده مقایسه میشوند
 در ادامه نشان داده. بعضی از زمینههای نیازمند پژوهش مشخص میشود، و بدین ترتیب،تواناییهای حسگرهای گاز موجود بحث میگردد
 دانش فنی و امكانات.میشود که فنآوری ساخت بسیاری از انواع حسگر های گاز در داخل کشور برای شروع تولید صنعتی حاضر است
.صنعتی میسر و آغاز کار چندان سخت نیست؛ نگارنده دشواری اصلی را در مدیریت بازار میبیند
. تولید در ایران، نیاز بازار، کاربردها، تولید صنعتی، حسگر گاز، شامه مصنوعی:کليد واژه ها

Gas Sensors: Fundamentals, Applications, and Scope
Faramarz Hossein-Babaei
Abstract: Almost two decades after the publication of the first Iranian research report on gas
sensors, no such device is commercially fabricated inside the country. Valuable experimental and
theoretical articles and theses have been produced in Iranian universities and research organizations
during this period, but recent literature does not seem to set or cater to any specific industrial goal.
In this paper, the commercially available gas sensors are introduced, their prominent quality factors
described, and their present-day domestic and industrial applications specified. The intricate
combinations of quality factors demanded by future applications are discussed, demonstrating that
the available sensors are far from satisfactory for even today’s requirements. It is established that,
owing to the continuous research carried out on the subject, the fabrication technologies and
knowhow related to major gas sensor types are within the national capacity; the main barrier is
connected to the internal market management.
Keywords: Artificial olfaction, Gas sensor, Applications, Industrial fabrication, Market
demand, Local concerns.
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کیلوگرم وارد بازار شد .در سالهای بعد ،نمونههای توسعه یافته این

 -1مقدمه
از دیرباز ،اجداد ما در محیطهای حاوی مواد خطرناک و سمی کار و

سامانه حسگری با نام تجاری " "J-W Snifferبا وزن و ابعاد کمتر در

زندگی کردهاند ،و نگرانی از آلودگیهای محیطی ،به صور گوناگون،

بازار جهانی تثبیت شد .این حسگر گاز اولین حسگر از دسته حسگرهای

دیرینهای چندین هزار ساله دارد .آتش مصرف کننده اکسیژن هوا و

گاز مبتنی بر دماسنجی میباشد [ .]3-6این نوع حسگرها که با تكنولوژی

منبعی برای تولید گاز مونوکسیدکربن است ،و در محیطی با تهویه

روز ( )2231مینیاتوری شدهاند میتوانند دمای باال و شرایط سخت اگزوز

نامناسب (غارها) احتماالً باعث مرگ انسانهای اولیه میشده است .لیكن،

اتومبیل را تحمل کنند و هنوز هم در صنایع مختلف مورد استفاده هستند.

اولین تالشهای ثبت شده برای آشكارسازی و شناسایی گاز ،به نیاز مبرم

اندیشة استفاده از نیمههادیها بهعنوان حسگرهای گاز به سال 3353
2

1

3

در این خصوص در معادن زغال سنگ مرتبط است .در این معادن ،منابع

برمیگردد؛ براتین و باردین در آزمایشگاه بِل به هنگام کار بر روی

قابل مالحظهای از گازهای قابل احتراق و سمی با کاوش معدن آزاد می-

ژرمانیوم ،حساسیت ویژگیهای الكترونیكی آن را به تغییر ترکیب اتمسفر

شود" .چراغهای شعله باز" اولین وسیله تشخیص گازی است که در این

اطراف آن مشاهده و گزارش کردند .در ادامه این کار ،محققین دیگری

معادن مورد استفاده قرار گرفت .کاهش اکسیژن در محیط معدن منجر به

به بررسی نقش اتمسفر گازی بر هدایت الكتریكی دیگر نیمههادیها

فروکش کردن شعله و یا خاموشی آن شده به عنوان عامل هشدار دهنده
مورد استفاده قرار میگرفت .این وسیله هر از گاهی خود باعث بروز

پرداختند و حدود ده سال بعد سیاما حساسیت "نیمههادیهای اکسید
5

فلزی" را به برخی از گازها گزارش نمود .در همان سال ،تاگوشی
6

7

انفجارهای ناخواسته بر اثر افزایش بیش از حد گازهای قابل احتراق می-

اختراع حسگرهای گاز بر اساس اکسید قلع را به ثبت رسانید .عملكرد

گردید و ایمن نبود .این امر منجر به پیدایش نسل دیگری از این چراغها

حسگر تاگوشی ،از طریق بهکار گرفتن روشهایی چون اضافه کردن

در سال  3835شد .در چراغ جدید ،شعله درون یک غالف شیشهای

ذرات فلزهای نجیب به اکسید قلع ،به سرعت بهبود یافت و در سال

مدرج و یک سیستم خروج گاز محبوس بود .با درجهبندی غالف شیشه-

 ،3368شرکت فیگارو ،توسط شخص تاگوشی در ژاپن بنیانگذاری شد.

ای ،مقیاسی برای اندازهگیری ارتفاع شعله و تعیین فشار جزئی اکسیژن در

این شرکت در همان سال تولید انبوه این حسگرها را آغاز نمود .این

محیط حاصل میشد .این ابزار در واقع مقدار اکسیژن محیط را با تقریب

محصول سریعاً برای جلوگیری از سوانح احتمالی مربوط به نشت گاز در

قرائت مینمود و ایمنی در معادن زغالسنگ را بهبود بخشید ،اما هنوز

خانههای ژاپنیها مورد استفاده قرار گرفت .تجارب حاصل ،خیلی زود،

تشخیص خطر در اتمسفر معدن با اشتباههای کشندهای همراه بود [.]3

این نوع حسگر گاز را به عنوان یک ابزار ایمن برای شناسایی نشتی گاز

در اوایل قرن بیستم ،روشهای متفاوتی از آشكارسازی گاز مورد

در بازار جهانی تثبیت کرد ،و اقبال بازار عاملی شد برای بررسی هر چه

توجه قرار گرفته در معادن زغال سنگ به کار گرفته شدند .از جمله این

بیشتر عملكرد حسگرهای اکسید فلزی .این دسته از حسگرها هم اکنون

روشها ،استفاده از پرندگانی چون قناری در قفس بود .وجود گازهای

( )2231نیز به خاطر ارزانی و مزایای دیگر از حسگرهای گاز پر مصرف

سمی ،قبل از اینکه صدمهای به انسان بزند ،میل به حرکت و آواز پرنده

در جهان میباشد [.]32-32

را کاهش داده در نهایت باعث مرگ پرنده میشد .مشاهده رفتارهای غیر
عادی حیوان ،به عنوان سیگنال هشدار دهندهای برای خروج اضطراری
کارگران از معدن تلقی میشد [.]5-2
دهه  3322شاهد پیشرفتهای مهمی در زمینه تشخیص گاز بود:
دکتر تسوجی 3در سال  3325روشی نوری را برای آشكارسازی گازها
ارائه کرد .در این روش ،از تغییر ضریب شكست هوا به دلیل حضور گاز

حسگرهای اکسید فلزی بر اساس تغییر مقاومت الكتریكی نیمه-
هادیهای اکسیدی در حضور گازهای سمی و آتشزا ،یا بطور کلی
گازهای احیا کننده ،کار میکنند و به دسته بزرگتر "حسگرهای مقاومتی
گاز" 8نیز تعلق دارند .حساسیت به گاز این حسگرها به روشهای
متعددی ،چون آالیش حجمی 3اکسید فلز مورد استفاده یا آرایش
سطحی 32آن با انواع مواد کاتالیزوری ،قابل افزایش است .در حال حاضر،

هدف استفاده میگردد که باعث جابهجایی خطوط تداخل شعاع نور با

دسته حسگرهای مقاومتی شامل ادواتی ساخته شده بر اساس مواد غیر

شعاع مرجع میشود .تعداد خطوط جابهجا شده ارتباط مستقیمی با تراکم

اکسیدی نیز میشود .علیالخصوص اخیراً نیمههادیها و هادیهای آلی

گاز هدف دارد .در سال  ،3327دکتر جانسون روش متفاوتی را برمبنای

از این نظر مورد مطالعه بودهاند .حسگرهای مقاومتی گاز ساخته شده از

اثر کاتالیزوری پالتین بنا نهاد .در این روش ،گاز سمی حاضر در هوا به

مواد آلی در دمای اتاق کار کرده اکثراً در مقایسه با انواع اکسید فلزی از

دلیل اثر کاتالیزوری پالتین سوخته باعث گرمتر شدن سیم پالتین و تغییر
مقاومت الكتریكی آن میگردد .اندازهگیری این تغییر مقاومت توسط
یک پل اندازهگیری مقاومت صورت گرفته حضور گاز مشخص میشود.
حوالی  ،3332نمونههای صنعتی از این حسگر با وزن تقریبی 5.5
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حساسیت باالیی برخوردارند .مقاالت مروری متعددی در زمینه حسگر-

صنعت اتومبیل سازی مورد استفاده قرار گرفتند .هماکنون نیز ،به دلیل

های مقاومتی گاز در دسترس است که قرائت آنها توصیه میگردد [-33

اقبال صنایع اتومبیل سازی ،انواع حسگرهای گاز الكتروشیمیایی جزو

.]38

پرمصرفترین حسگرها میباشند .این حسگرها ،برای بهینهسازی اختالط
در چند سال اخیر ،در زمینه حسگرهای اکسید فلزی ،باب دیگری

با عنوان حسگرهای گاز فوقالعاده حساس 3نیز باز شده است .پژوهشگران

مصرف سوخت و هوا و کاهش آالودگیهای خروجی از اگزوز استفاده
میشوند [.]32-27

متعددی این حساسیت فوقالعاده باال را به ویژگیهای شیمیایی-مقاومتی

ارائه و توسعه ترانزیستورهای اثر میدانی-شیمیایی 8نیز در دهه 3372

ذرات نانومتری اکسیدهای مورد استفاده نسبت دادهاند [ .]22،33اخیراً،

صورت گرفت و ساختارهای متفاوتی از این نوع حسگرهای گاز مورد

نگارنده ،طی یک کار نظری-آزمایشگاهی ،نشان داده است که این

توجه محققان قرار گرفت [ .]33این دسته ،به علت دشواریهای فنی غیر

دسته اساساً خارج از دسته حسگرهای مقاومتی قرار میگیرند و ساز و کار

قابل حل ،مورد اقبال بازار صنعتی قرار نگرفت .در حال حاضر مصرف

حسگری متفاوتی دارند [.]23

آنها محدود به کاربردهای کم قیمت گردیده است.

دسته دیگری از حسگرهای گاز مبتنی بر نیمههادیها ،خصوصاً نیمه-

بهجز چند دسته فوقالذکر ،انواع متعدد دیگری از حسگرهای گاز

هادیهای اکسید فلزی ،حسگرهای نوع "دیود شاتكی" 2است .کارکرد

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و بعضاً مورد استفاده محدود قرار

اولین حسگر گاز دیودی در سال  3373توسط ایتو  3بر اساس اتصال

گرفته اند ،لیكن در این متن ،هدف مرور ادبیات مربوط به حسگرهای گاز

اکسید روی با فلز پاالدیوم عمالً نمایش داده شد [ .]22این دسته بر اساس

استفاده شده در صنعت است .درخصوص سایر انواع ،خواننده عالقهمند

تغییر ارتفاع سد پتانسیل موجود در فصل مشترک اتصال فلز-نیمههادی به

را به مقاالت مروری دیگر ارجاع میدهیم [ .]36-32این متن ،پرکاربرد-

دلیل جضور گاز عمل میکنند .سد شاتكی تقریبا متناسب با تراکم گاز

ترین حسگرهای گاز محیطی ،یعنی رطوبتسنجها را نیز پوشش نمیدهد.

هدف تغییر می کند ،و در بایاس ثابت ،جریان دیود به صورت نمایی به

نگارنده امیدوار است که در آیندهای نزدیک متنی را در این خصوص

ارتفاع سد وابسته است .تغییر ارتفاع سد در حضور گاز احیایی منفی است

ارائه دهد و در حال حاضر ،خواننده عالقهمند را به مطالعه مراجع [-37

و از اینرو ،مشابه حسگرهای مقاومتی ،حضور گاز باعث افزایش جریان

 ]12و مراجع ارائه شده در آنها توصیه مینماید.

الكتریكی میگردد .بههمین دلیل ،در بسیاری از متون ،این دو نوع

در اواخر دهه ،3382با پیدایش زمینهی دیگری در ادبیات بویایی با

عملكرد متفاوت حسگری از هم تمییز داده نشدهاند .به خاطر این

عنوان "بینی الكترونیكی"  ،اهمیت حسگرهای گاز و وسعت کاربردهای

وابستگی نمایی ،حسگرهای دیودی از حساسیت باالتری نسبت به

بالقوه آنها بیش از پیش مشخص شد [ .]13در این زمینه ،هدف تقلید از

حسگر های مقاومتی برخوردار هستند و از اینرو اخیراً مورد توجه بیشتر

ساختار بویایی پستانداران است [ .]13،12در سامانه بویایی پستانداران از

محققین قرار گرفتهاند .از این گروه ،حسگرهای مبتنی به اتصال اکسید

میلیونها حسگر گاز بصورت همزمان برای شناسایی گاز هدف استفاده

تیتانیوم با فلزات نجیب توجه بیشتری را به خود جلب کرده است [-23

میگردد .از اینرو ،استفاده از آرایههای حسگر گاز بهطور وسیعی وارد

.]26

3

متون پژوهشی و حتی صنایع مربوط به آشكارسازی و شناسایی گاز
1

اولین تالشها در زمینه حسگرهای الكتروشیمیایی گاز در سال

گردید .در حال حاضر ،آرایههای مورد بررسی ،به دو دسته مجازی و

 3363توسط گوتو 5و همكارانش گزارش شده است .آنها نشان دادند

حقیقی تقسیم میشوند (نویسنده مقاالت متعددی را در خصوص دسته

که یک سلول الكتروشیمیا یی ،متشكل از دو الكترود فلزی از دو جنس

اول ارائه کرده است [ .)]17-11اگرچه فعالیتهای پژوهشی بسیاری در

متفاوت و یک الكترولیت جامد ،نیروی محرکهی پایداری را تولید می-

زمینه آرایههای حسگری گاز متمرکز است ،هنوز امكانات عملی در این

کند که مرتبط به فشار جزئی اکسیژن در محیط است .نشان داده شد که با

زمینه با فاصله زیادی از نیازهای بازار عقب است .این نیازها به سرعت

اندازهگیری اختالف پتانسیل بهوجود آمده بین این دو الكترود میتوان

گستردهتر میشوند و کارهای بیشتر نظری و عملی را طلب میکنند( .فقط

تراکم گاز اکسیژن را در محیط آشكار نمود .در سال  ،3376برپایه این

امكانات ناشی از نصب یک بینی الكترونیكی قابل اطمینان را روی تلفن

ساختار ،شرکت بوش 6حسگری را به بازار ارائه نمود که ترکیب بهینهی

موبایل تجسم کنید؛ مجسم کنید که خانم خانهداری تازه بودن ماهی،

سوخت و اکسیژن را در کاربراتور اتومبیل تعیین مینمود .از آن سال ،این

سبزی و یا کیفیت زعفران را با استفاده از حسگر نصب شده روی تلفن

حسگرهای گاز ،که به حسگر  7λمشهور شدند ،بصورت وسیعی در

موبایل خود بررسی کند) .پوشش متن حاضر ،محدود به ساختارهای تک
حسگری است و شامل آرایههای حسگری نمیشود .آرایههای حسگری

1

Super sensitive
Schottky diode
3
K. ITo
4
Electrochemical sensors
5
K. S. Goto
6
Bosch
7
lambda
2
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در این متن فقط به عنوان مصرف کنندههای حسگرهای گاز مطرح
هستند.

Chem-FET
Electronic nose
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1

فرامرز حسینبابایی

 -2کاربردهای حسگرهای گاز و بينی

محصول و  ]55،51[ ...به کار گرفته میشوند .علیرغم وجود صنایع

الکترونيکی

بزرگ نفت و پتروشیمی در کشور ،نویسنده هنوز متن مدونی را در

هرجا که نیازی برای احساس و تشخیص گاز و بو وجود دارد ،کاربردی
از حسگر گاز قابل تصور است .ابتدای کار ،نیاز به ابزاری برای هشدار در
مورد حضور گازهای سمی و خطرناک در محیط کار بوده است .لیكن،
با توسعه دانش و فن ساخت حسگرهای گاز ،نیازهای صنعتی و خانگی
دیگری بهتدریج مطرح و به لیست نیازها افزوده شدند .این لیست به
سرعت بلندتر میشود؛ مثالً ،از چند سال قبل ،نیاز به تشخیص بیماریهای
خطرناک ریوی از طریق تشخیص بوی برخی ترکیبات فرار در نفس ،یا
تعیین هویت اشخاص از طریق بوی عرق (کاری که شامه سگ به راحتی
قادر به انجام است) و  ...به این لیست اضافه گردیدهاند [ .]13،18بلندتر
شدن این لیست نیاز ،محرک اصلی تحقیق و توسعه در زمینه حسگرهای
گاز و بینی الكترونیكی بوده است.
هماکنون ،در اکثر کشورها ،نصب حسگرهای تشخیص مونوکسید-
کربن و متان در منازل ،فروشگاهها و کارگاهها و تست منظم ادواری آن-
ها اجباری است .همچنین ،نصب حسگرهای مناسب برای سنجش سطح
تراکم سایر گازهای قابل احتراق و خطرناک مانند هیدروژن و کنترل
منظم آنها در محلهای واجد شرایط ضروری اعالم شده است .اکثر این
کاربردها با استفاده از یک یا چند حسگر در هر موقعیت اغناء میشود ،اما
مجموع تعداد حسگر استفاده شده در یک مجتمع مسكونی پنجاه
واحدی ،به چند صد عدد بالغ میشود که بهصورت یک شبكه امنیت
ساختمان را بهعهده میگیرند .با اینهمه ،در حال حاضر ،بزرگترین
مصرف کننده حسگر گاز ،صنایع اتومبیل سازی است [ .]52حجم این
مصرف نیز ،به دلیل دقیقتر شدن استانداردهای وضع شده روی چگونگی
مصرف سوخت ،کنترل گازهای آالینده و هوشمند شدن اتومبیلها ،به
سرعت در حال رشد است .حسگرهای بهکار رفته در اتومبیلها بیشتر از
نوع الكتروشیمیایی میباشند [ ]28ولی با تغییر نوع نیازها ،بحث استفاده از
انواع دیگر نیز مطرح میباشد .متأسفانه ،با وجود اینکه مقدار مصرف
گاز بر نفر در ایران در باالترین سطح جهان است ،هنوز نصب
آشكارسازهای  COو  CH4در کشور ما نه مرسوم است و نه اجباری ،و
به همین دلیل ساالنه جمع قابل مالحظهای از هموطنان ،خصوصاً در فصل
زمستان ،جان میبازند .صنایع اتومبیلسازی ایران نیز ده سالی است که به
نصب حسگرگاز روی اتومبیلهای ساخت داخل پرداخته است .با وجود
اینكه طی این مدت عالقه گروهی از پژوهشگران منجر به فراهم سازی
پشتوانه پژوهشی الزم برای تولید صنعتی این قطعات در داخل کشور شده
است [ ،]53-53هنوز هم صنعت ساخت اتومبیل در ایران از حسگر گاز
ساخت خارج استفاده میکند .صنایع پتروشیمی نیز از مصرف کنندگان
عمده حسگرهای گاز هستند .در این صنایع حسگرهای گاز و آرایههای
حسگری برای کنترل کیفیت محصول نهایی ،کنترل کیفیت خوراک
واحدهای مختلف ،امنیت محیط کار ،نشت احتمالی گاز ،تعیین سطح
گازهای گوگردی در مراحل مختلف و محیطهای متفاوت ،دستهبندی
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

خصوص حسگرهای گاز مورد نیاز این صنایع و محل تامین آنها قرائت
نكرده است.
در کاربردهای جدیدتر و پیچیدهتر ،حسگرهای گاز بهصورت
اجزای آرایههای حسگری بهکار میروند .در این کاربردها ،حسگرهای
گاز به مثابه گیرندههای بویایی عمل میکنند .صنایع غذایی در حال
حاضر عمدهترین مصرفکننده این آشكارسازهای بویایی میباشند
[ .]57،56بوی مواد غذایی فاکتور کیفی مهم و معیار انتخاب آنها توسط
مصرفکننده است .مضافاً ،با تحلیل بوی مواد غذایی میتوان اطالعاتی
در مورد تازگی ،کیفیت ،آلودگی ،افزودنیها و نوع مواد اولیه استفاده
شده بهدست آورد .آشكارسازهای بویایی برای کنترل فرآیند فرآوری و
طبخ مواد غذایی نیز استفاده میشود .در این زمینه ،بیشترین پژوهشها بر
روی محصوالت لبنی ،گوشت و ماهی ،قهوه ،چای ،روغنیهای خوراکی
و سرکه انجام شده است .در صنایع لبنی ،از بینی الكترونیكی برای
شناسایی و تشخیص تازگی شیر ،تشخیص محصوالت طبیعی از مصنوعی
و تشخیص فساد در مواد اولیه استفاده شده است [ .]53،58در زمینه
گوشت ،میتوان به کاربردها در تشخیص فساد ،کنترل کیفیت،
دستهبندی انواع گوشت ،تشخیص تازگی گوشت ،تشخیص تازگی ماهی
و کنترل کیفیت ماهی اشاره نمود [ .]62-62مثالها در زمینه تحلیل بوی
قهوه و چای ،شامل تشخیص تولید کننده قهوه ،تشخیص رسیده بودن
قهوه ،تشخیص مرغوبیت چای و تعیین زمان تخمیر بهینه چای است
[ .]61،63در زمینه روغنهای خوراکی بیشترین تحقیق بر روی روغن
زیتون انجام شده است .کنترل کیفیت روغنهای خوراکی ،آشكارسازی
افزودنیهای تقلبی و دستهبندی انواع روغن از جمله کاربردها در این
زمینه است [ .]65از دیگر کاربردهای حسگرهای گاز در صنایع غذایی،
میتوان به دستهبندی انواع سرکه ،تشخیص فساد چیپس ،پایش تغییر
تدریجی کیفیت قارچ ،بررسی تغییر کیفیت تخم مرغ ،دستهبندی انواع
عسل ،شناسایی محل تولید عسل ،پایش بوی ناشی از مراحل مختلف
پخت نان و خودکار کردن فرآیند پخت مواد غذایی اشاره نمود [-66
 .]63تولیدکنندگان انواع نوشیدنی نیز از عالقهمندان اصلی انواع حسگر-
های گاز میباشد .با تحلیل بوی نوشیدنیها ،میتوان اطالعاتی را در
مورد کیفیت ،هویت تولید کننده ،محتویات ،تازگی و نوع این
محصوالت بهدست آورد .تشخیص تازگی آبمیوه ،تشخیص آب انگور از
انگور تخمیر شده ،دستهبندی ماءالشعیر ،تشخیص نوع افزودنیهای
طعمدهنده ،سنجش عمر نوشیدنی ،دستهبندی انواع نوشیدنیها و تشخیص
ترکیبات بودار در آب از کاربردهای گزارش شده حسگرهای گاز در
این زمینه میباشد [ .]73-72اخیراً ،در ایران نیز صنایع غذایی به تكاپوی
استفاده از چنین سامانههای حسگری افتادهاند و در چند سال اخیر
مراجعات مكرری را از صنایع آبمیوه و نوشابهسازی برای پایش کیفیت،
از صنایع عرقیات و اسانس گیری برای کنترل کیفیت و از صنعت بزرگ
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زعفران برای عیارزنی محصول به "آزمایشگاه خواص الكترونیكی مواد"

3

تشخیص آمونیاک و کلروفرم در آب ،پایش گازهای ساطع شده از محل

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شاهد بودهایم که حاکی از این

بازیافت آب ،بررسی کیفیت آب آشامیدنی و تشخیص آلودگیها در

عالقه میباشد.

رودخانهها ازجمله این کاربردها هستند [.]36-31

صنایع کشاورزی نیز به انحای مختلف نیازمند حسگرهای گاز

کاربردهای نظامی بینی الكترونیكی نیز از اهمیت باالیی برخوردارند،
2

هستند .بوی محصوالت کشاورزی حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد

تا حدی که ناتو ( ، )NATOاز ابتدای کار ،یكی از حامیان اصلی پروژه

رسیده بودن ،تازگی ،کیفیت و نوع آنها است .مهمترین کارهای

توسعه بینی الكترونیكی بوده است .کاربردها عمدتاً از دو دسته کشف

پژوهشی در این خصوص بر روی میوهها ،سبزیجات ،غالت و تعیین

مواد منفجره و آشكارسازی سریع گازهای سمی میباشند .خواننده

سالمت درختها و نوع کود انجام شده است .در زمینه میوهها ،میتوان به

عالقهمند به مقاالت مروری موجود [ ]33-37مراجعه نماید.

بررسی تازگی آناناس ،پایش فرآیند خشک کردن انگور ،تعیین کیفیت

در زمینه رباتیک ،از حسگر گاز و آرایههای حسگری برای تجهیز

هلو ،دستهبندی انواع مختلف زردآلو ،تشخیص ضایعات سیب و تعیین

ربات به حس بویایی استفاده میشود .رباتهای مجهز به حس شامه

میزان رسیده بودن میوهها اشاره نمود [ .]76-71در زمینه گیاهان ،میتوان

میتوانند برای دنبال کردن رد بوها و پیدا کردن محل انتشار بو مورد

به تشخیص بیماری درختها ،بررسی سالمت گیاهان در گلخانه ،کنترل

استفاده قرار گیرند [ .]322اهمیت استفاده از چنین رباتهایی در سفینه-

کیفیت گیاهان دارویی ،تشخیص نوع زعفران ،تشخیص آلودگی

های فضایی برای تشخیص محل نشت گاز آمونیاک یا تشخیص آغاز

گوجهفرنگی و سیبزمینی و سنجش کیفیت گوجهفرنگی اشاره نمود

آتشسوزی مورد بحث و تست عملی قرار گرفته است .به دلیل اهمیت

[ .]82-77در زمینه غالت ،از حسگرهای گاز برای دستهبندی انواع برنج،

باالی این ابزار در ایمنی سفینههای فضایی ،سازمان فضایی اروپا و ناسا

1

تشخیص ضایعات ذرت ،تشخیص آلودگیهای قارچی غالت ،بررسی

از حامیان توسعه شامه مصنوعی هستند [.]323

3

کیفیت گندم و دستهبندی انواع جو استفاده شده است [ .]83-83کنترل

بیش از بیست سال است که ،همانند آنچه که دائماً بر روی صدا و

فرآیند تولید کود ،آشكارسازی گازهای ناشی از کود و کنترل هوای

تصویر صورت میگیرد ،نیاز به ابزاری برای ثبت ،کد گذاری و مقایسه

مرغداریها از دیگر کاربردهای حسگرهای گاز و بینی الكترونیكی در

بوها و ابزار دیگری برای بازتولید آنها بر اساس اطالعات عددی احساس

کشاورزی و دامداری است [.]85،81

میشود .قسمت اول این سناریو مدتهاست که عملی گردیده است و

پزشكی و دامپزشكی از زمینههای جذاب حسگرهای گاز و بینی

اکنون اطالعات مربوط به احساس بو با دقت مورد نیاز ،بصورت

الكترونیكی است .با تحلیل بوی بدن ،بافتها ،تومورها و هوای بازدم

مجموعهای از اعداد قابل ثبت و مقایسه با مجموعههای عددی دیگر ،می-

میتوان اطالعات زیادی را در مورد سالمت بدن بهدست آورد .بر اساس

باشد (این کار به طور مستمر توسط نگارنده و همكاران در دانشگاه

این اطالعات ،میتوان برخی از بیماریها را در مراحل اولیه شناسایی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت میگیرد [ .)]17-11لیكن

کرد .تشخیص بیماریهای ریوی با تحلیل هوای بازدم ،تشخیص دیابت بر

قسمت دوم ،یعنی بازسازی بو براساس اطالعات عددی ،اشكال سخت-

اساس سطح تراکم استون در هوای بازدم ،استفاده از مجموع این دادهها

افزاری دارد و علیرغم تالشها [ ،]321-322راهی عملی برای آن

برای تشخیص ناراحتی کلیوی ،شناسایی باکتریهای بیماریزا ،تشخیص

پیشنهاد نگردیده است .مشكل اصلی این است که احساس بو هنوز به

سرطان مجاری ادرار ،تشخیص باکتریهای بیماریهای گوش و حلق و

تعداد اندکی بوی ساده قابل تجزیه نیست و لذا زمینه سنتز احساس بو،

بینی و لثه و دندان و تشخیص نوع باکتری کشت داده شده از جمله این

مشابه سنتز احساس رنگ براساس سه رنگ پایه ،هنوز نیازمند ورود

کاربردها هستند [ .]32-86،13،18با تحلیل بازدم میتوان اعتیاد افراد به

پژوهشگران باهوش و تازه نفس است.

سیگار ،الكل یا مواد مخدر را تشخیص داد [ .]32،33در ایران نیز طی دو
سال اخیر شاهد ابراز عالقه پژوهشگران به کاربرد حسگر گاز و سامانه-
ه ای بویایی در زمینه پایش فرآیند کشت باکتری و سعی در تشخیص سل
گاوی در مراحل اولیه بودهایم [.]33
پایش پارامترهای کیفی محیط زیست از گستردهترین زمینه برای

 -3مفاهيم پایه و تعاریف
در این قسمت ،بعضی از کلید واژههای مربوط به حسگر گاز که در
ادبیات مربوطه پیوسته تكرار میشود ،تعریف شده مختصراً تشریح می-
شوند.

کاربرد حسگرهای گاز است .برای بررسی کیفیت محیط و آشكارسازی

در یک حسگر گاز ،تعامل مولكولهای گاز هدف با ساختار

انواع آلودگیها در آب ،خاک یا هوا انواع مختلفی از حسگرها بهکار

حسگر ،یک یا چند مشخصه فیزیكی حسگر (جرم ،رسانایی ،ظرفیت

میروند .تشخیص آلودگیهای خاک ،آشكارسازی میزان بوهای

خازنی )... ،را تغییر میدهد .با تبدیل این تغییرات به سیگنال الكتریكی،

نامطبوع محیط ،تحلیل بوی ساطع شده از کودهای شیمیایی ،بررسی بوها

پاسخ حسگر به گاز مورد نظر حاصل میشود [ .]325بنابراین ،در ساده-

در محل دفن زباله ،آشكارسازی کپکهای تشكیل شده در ساختمانها،
)Electronic Material Labratory (EML
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ترین سامانه حسگری ،تراکم مولكولهای گاز هدف تنها ورودی سامانه

اشباع حسگر :همچنانکه در شكل3ج مشهود است ،پاسخ حسگر

حسگری و پاسخ حسگر تنها خروجی آن است (شكل3الف) .لیكن در

حداکثر تا سطح معینی با افزایش گاز هدف باال میرود .این سطح پاسخ

عمل همیشه پاسخ به گاز هدف تحت تاثیر پارامترهای محیطی متعدد

و تراکم گاز هدف را پاسخ و تراکم گاز اشباع میگوییم.
2

دیگری قرار میگیرد .این عوامل بعضاً قابل برآورد و در برخی موارد

حد تشخيص  :کمترین سطح از تراکم گاز هدف است که توسط

اثرشان در پاسخ حسگر قابل جبران است .تغییر دما و رطوبت نسبی محیط

حسگر قابل تشخیص است .این حد به نوع گاز هدف و بسیاری از عوامل

روی پاسخ ،در خیلی از موارد قابل مالحظه است و میتواند باعث اشتباه

دیگر وابسته است.
3

در آشكارسازی گردد .با پایش سطح رطوبت و دمای محیط میتوان با

بازه پویا  :بازهای از تراکم گاز هدف است که تغییر تراکم گاز در

روشهای نرمافزاری اثر این این عوامل را در پاسخ حسگر دهها بار کمتر

این بازه منجر به تغییر قابل مالحظه در پاسخ شود .بازه پویای هر حسگر

نمود .جبران موفق این دو عامل در پاسخهای تک حسگر گاز اولین بار

گاز محدوده تراکمی بین حد تشخیص و تراکم اشباع آن است

در  EMLصورت گرفته است [ .]326برخی دیگر از عوامل ناخواسته هم

(شكل3ج).

اساساً قابل شناسایی و جبران نیستند و این عوامل در برخی از مدلسازیها

حساسيت :به شیب منحنی تغییرات پاسخ حسگر برحسب تراکم

جمعاً بهصورت نویز در نظر گرفته میشوند .بهعنوان مثال ،فرض کنید که

گاز (شكل3ج) حساسیت گفته میشود .به دلیل غیر خطی بودن این

هدف ،تشخیص گاز مونوکسید کربن است .در عمل ،پاسخ تحت تاثیر

منحنی ،مقدار حساسیت وابسته به سطح تراکم گاز است .حساسیت در

پارامترهای دیگری نظیر رطوبت و دما نیز قرار گرفته تغییر میکند؛ این

تراکم اشباع تقریباً به صفر میرسد.

تغییر با برآورد سطح تغییرات دما و رطوبت قابل جبران است .لیكن،

زمان پاسخ :زمانی است که طی آن پاسخ حسگر از سطح مبنا به

حضور احتمالی گاز موثر دیگری در سطح تراکمی متغیر ،یا تغییر فشار

 32درصد پاسخ مانا صعود میکند ،به شرط این که ورود گاز به طور

نسبی اکسیژن در محیط نیز میتواند پاسخ را تغییر داده در امر

ناگهانی صورت گرفته باشد .زمان پاسخ یک حسگر به نوع گاز هدف نیز

آشكارسازی تداخل ایجاد کند .البته ،آثار این عوامل نیز توسط حسگر-

وابسته است.

های دیگری قابل برآورد و تا اندازهای قابل جبران است .اما ،حسگرهای

زمان بازیافت  :زمانی است که طی آن پاسخ حسگر ،پس از رفع

اضافه شده نیز مسائل مشابهی دارند و نتیجتاً الزم میشود که جمع عوامل

ناگهانی گاز ،از سطح پاسخ مانا تا  32درصد باالی سطح مبنا کاهش می-

جبران نشده را بصورت نویز در مدل حسگر بپذیریم.

یابد .زمان بازیافت به نوع گاز هدف و تراکم آن نیز بستگی دارد .در اکثر

وقتی حسگر گازی وارد محیط حاوی گاز هدف میگردد ،پاسخ آن،
مثالً بهصورت هدایت الكتریكی حساسه یا پتانسیل نقطهای از مدار،
افزایش یافته ،پس از زمانی ،به پایداری میرسد (شكل3ب) .با خروج
حسگر از آن محیط و برگشت آن به محیط مرجع ،پاسخ حسگر بهتدریج
به سطح مبنا 3باز میگردد [ .]23براساس این رفتار حسگر (شكل3ب)،
پارمترهای زیر تعریف میگردد:
سطح مبنا :پاسخ حسگر گاز ،پس از ایست طوالنی در محیط
مرجع (مثالً هوای تمییز) ،سطح مبنای آن را تعیین میکند .سطح مبنا می-
تواند براساس هدایت ،مقاومت ،اختالف پتانسیل یا جریان تعریف گردد.
در شكل3ب و ج این سطح با  G0نشان داده شده است.
پاسخ مانا :پاسخ حسگر ،پس از ایستادن طوالنی در محیطی حاوی

1

حسگرهای گاز زمان پاسخ با زمان بازیافت برابر نیست.
انتخابگری :5توانایی حسگر برای آشكارسازی انتخابی یک یا چند
گاز معین است .هیچ حسگر گازی به تنهایی انتخابگر کامل نیست .مثالً
حسگرهای اکسید فلزی عمالً به اکثر قریب به اتفاق گازهای احیایی
پاسخ میدهند .انتخابگری نسبی در حسگرها بر حسب تفاوت حساسیت
به گازهای مختلف قابل تعریف و استفاده میباشد.
رانش :6به تغییر تدریجی پاسخ حسگر به سطح معینی از گاز هدف
رانش گفته میشود .معموالً ،رانش در جهت کاهش پاسخ صورت می-
گیرد و غیر قابل بازگشت است .به دلیل رانش ،نهتنها پاسخ بلكه تمام
پارامترهای مهم حسگر بهصورت برگشت ناپذیری بهتدریج تغییر می-
کنند .رانش به علت تغییرات تدریجی در ساختار الیه حساس حسگر در

مقدار معینی از گاز هدف ،پاسخ مانا آن را به شرایط مذکور تعیین می-

اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی صورت میگیرد و غیر قابل بازگشت است.

کند .بدیهی است که پاسخ مانا به تراکم گاز هدف وابسته است .این

تفجوشی 7تدریجی مواد سرامیكی در ساختار الیه حساس از اهم این

وابستگی عموماً غیر خطی است .نمونهای از این وابستگی در شكل3ج

عوامل است.

نشان داده شده است.
پاسخ گذرا :نحوه تغییر پاسخ حسگر از سطح مبنا تا پاسخ مانا را
پاسخ گذرای حسگر میگوییم ،مشروط براینکه تغییر محیط حسگر ،از
محیط مرجع به محیط حاوی گاز هدف ،ناگهانی صورت گرفته باشد
(شكل3ب).
Baseline
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متفاوت است و دو محیط توسط یک پل هادی یون بههم متصل گردیده-

عمرمفيد :به بازه زمانی گفته میشود که طی آن به دلیل رانش،

اند .نوع اخیر برای درک ساختار حسگر گاز مورد نظر مناسب میباشد.

پاسخ حسگر به تراکم معینی از گاز هدف به سطح غیر قابل قبولی کاهش

پاسخ
گاز وارد

گاز خارج

نویز

Gj

سیگنال الکتریکی

حسگر گاز

اتمسفر آلوده
G0
به گاز هدف
زمان

tre

(الف)

t2

tri

0

(ب)
پاسخ
Gs

Gl
G0

بازه پویا
تراکم گاز هدف

pd

ps
(ج)

شكل ( -3الف) دیاگرام جعبهای سادهترین سامانه حسگری گاز؛ (ب) دیاگرام نوعی یک سیكل کامل پاسخ گذرا ،مانا
و بازیافت یک حسگر گاز نوعی؛ (ج) وابستگی پاسخ مانا به تراکم گاز هدف.
می یابد .واضح است که عمر مفید یک حسگر برای وظایف و شرایط

حسگر الكتروشیمیایی گاز متشكل از دو الكترود فلزی همجنس

کاری مختلف ،متفاوت خواهد بود .عمر مفید اکثر حسگرهای گاز کمتر

(مثالً پالتین) است که بر سطح یک دیسک سرامیكی (الكترولیت جامد)

از یک سال کار مداوم است.

نشانده شدهاند .در یک طرف ،الكترو د پالتینی در محیط مرجع قرار دارد

با توجه به تعاریف ارائه شده ،حسگر گازی مطلوب است که

و در طرف دیگر ،محیط حاوی گاز هدف با الكترود پالتین دوم در

حساسیت ،گستره پویا ،انتخابگری و طول عمر باالیی داشته باشد ،از

تماس است .اختالف پتانسیل اندازهگیری شده بین دو الكترود پالتینی به

سوی دیگر ،داشتن زمانهای پاسخ و بازیافت کوتاه ،حد تشخیص پایین

اختالف ترکیب محیط مرجع و محیط مورد تست وابسته میباشد .این

و رانش کم نیز برای یک حسگر مورد توجه میباشد [.]323-327

حسگرها به دو نوع پتانسیومتریک و آمپرمتریک تقسیم میشوند و عمدتاً
بهعنوان حسگر اکسیژن یا حسگر  λبهکار میروند .سادهترین ساختار
استفاده شده برای حسگر اکسیژن از نوع پتانسیومتریک میباشد و در

 -4حسگرهای الکتروشيميایی گاز
سلول الكتروشیمیایی 3افزاری است که انرژی شیمیایی را به انرژی
الكتریكی و برعكس تبدیل میکند .در شكل 2قدیمیترین وسادهترین
نوع این افزارها ،پیل گالوانی ،2نمایش داده شده است .این افزار شامل دو
الكترود فلزی غیر همجنس است که درون یک مایع هادی یون
(الكترولیت) قرارگرفتهاند .در این افزار ،اختالف پتانسیل شیمیایی دو فلز
نسبت به الكترولیت ،بهصورت اختالف پتانسیل الكتریكی بین دو الكترود
فلزی خود را نمایش میدهد (شكل2الف) .صورت دیگری از این پیل در
شكل2ب نمایش داده شده است که در آن از دو الكترود همجنس
استفاده شده است ولی غلظت یا نوع الكترولیت در همسایگی الكترودها
Electrochemical cells
Galvanic cell
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1

شكل3الف نمایش داده شده است .در این ساختار از اکسید زیرکونیوم و
ترکیبات آن بهعنوان الكترولیت جامد استفاده میگردد و الكترودها از
جنس پالتین میباشند .این ساختار ،تحمل دمایی و شیمیایی الزم را برای
تحمل گازهای خروجی از موتور اتومبیل و شرایط سخت شیمیایی را
داراست .محیط مرجع در این حسگرها میتواند از طریق اتصال به هوای
تمییز تامین گردد (شكل3ب) .جایگزین ارجح ،استفاده از مواد سرامیكی
با فشار اکسیژن معین در دمای کار حسگر میباشد و در این صورت،
محفظه مرجع آببندی شده میباشد (شكل3ج) .در حال حاضر،
پرمصرفترین حسگرهای پتانسیومتریک ،حسگرهای ( λشكل )1هستند.
این حسگرها به طور گسترده برای کنترل نسبت هوا به سوخت ،از طریق
پایش ترکیب گازهای خروجی از موتور خودروها استفاده میشود.

2
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خروجی حسگر به کنترل کننده ورودیهای موتور داده میشود تا اینکه

شكل -2طرحواره سلول گالوانی با دو الكترودهای (الف) غیر همجنس؛

موتور در حالت بهینهای نزدیک به نسبت استوکیومتری 3هوا به سوخت

(ب) همجنس.

کار کند .این حسگر توسط گازهای خروجی به دمای مناسب عملكرد
الکترودها

خود میرسد و نیازی به گرمکن مجزا ندارد .بههمین دلیل ،در مدتی که
حسگر به دمای بهینه خود نرسیده است ،کنترل از طریق دیگری صورت
G

میگیرد .زمان الزم برای رسیدن به دمای کار بهینه حسگرهای  λاز چند
کاهش یافته است [ .]332،28کار پژوهشی جهتدار و هدفمندی در
در دانشكده فنی دانشگاه تهران انجام شده است و در حال حاضر دانش

G

G

هدایت یونی

G
G

فنی ساخت این حسگر در داخل کشور در دسترس است [.]53-53

الکترولیت جامد

G

حسگرهای شیمیایی نوع آمپرمتریک ،در سادهترین شكل ،ساختاری

G

G
G
G G
G
G
G
G

گاز مرجع

خصوص سازوکار ساختار حسگرهای گاز الكتروشیمیایی پتانسیومتریک

محیط مورد آزمون

دقیقه در مدل های ده سال قبل به کسری از دقیقه در مدلهای جدید

G
G

مشابه انواع پتانسیومتریک دارند (شكل .)5در این نوع حسگر ،اکسیژن
به وسیله اعمال یک پتانسیل ثابت خارجی بین دو الكترود پالتین ،ازیک

ولتمتر

طرف الكترولیت جامد به طرف دیگر پمپ میشود .نتیجه این پمپاژ ،یک

(الف)

طرف الكترولیت جامد به طرف دیگر پمپ میشود .نتیجه این پمپاژ ،یک
جریان یونی ناشی از یونهای اکسیژن درون الكترولیت زیرکونیایی
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محیط مورد آزمون
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ریزگرمکن

(ج)

(ب)

شكل( -3الف) طرحواره یک حسگر الكتروشیمیایی گاز از نوع پتانسیو-
متریک؛ (ب) طرحواره سادهترین حسگر الكتروشیمیایی اکسیژن؛ (ج)
حسگر الكتروشیمیایی گاز با محفظهی مرجع آببندی شده.
Stoichiometric
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گاز خارج شده از موتور

اتصاالت مکانیکی

لوله اگزوز
الکترولیت جامد

اتصاالت الکتریکی
الکترودهای متخلخل
ولتمتر

حجم بستهی مرجع

شكل-1طرحواره یک حسگر  λاز نوع پتانسیومتریک.

O
2

سوراخ
نفوذ
فاصله هوایی

آمپرمتر

منبع تغذیه
الکترودها

شكل-5طرحواره یک حسگر  λاز نوع آمپرمتریک.
می باشد .با داشتن محیط مرجعی حاوی فشار نسبی ثابتی از اکسیژن،
شدت پمپاژ اکسیژن و در نتیجه شدت جریان عبور کرده از مدار ،وابسته
به فشار نسبی اکسیژن در محیط مورد تست خواهد بود .اندازهگیری
جریان مدار ،براساس اطالعات مربوط به کالیبراسیون حسگر ،فشار نسبی
اکسیژن را در محیط مورد مطالعه نتیجه میدهد [ .]333در نوع جدیدتری
از این حسگرها ،برای پایش دقیقتر نسبت سوخت به هوا در اتومبیل ،از
ترکیب یک سلول پتانسیومتریک و یک سلول آمپرمتریک استفاده شده
است [ .] 28ارجحیت اصلی این نوع حسگر الكتروشیمیایی عدم نیاز آن به
محیط مرجع است .از حسگرهای الكتروشیمیایی عالوهبر سنجش میزان
اکسیژن ،برای آشكارسازی گازهای دیگری مانند هیدروژن ،مونوکسید
کربن ،سولفید هیدروژن و آمونیاک نیز استفاده شده است [ .]332برای
اطالعات بیشتر در زمینه حسگرهای الكتروشیمیایی به مراجع []332،333
مراجعه شود.

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

 -5حسگرهای نوری گاز
کارکرد این حسگرهای گاز عمدتاً بر پایه تغییر ویژگیهای نوری محیط
بر اثر حضور گاز هدف یا به دلیل تغییر ویژگیهای نوری سطح خاصی
از حسگر بهدلیل جذب مولكولهای گاز هدف استوار است .مثالً محیط
حاوی گاز هدف ،فوتون با طول موج خاصی را بهطور انتخابی جذب
میکند و میزان این جذب وابسته به غلظت گاز هدف در محیط است
[ .]333اطالعات مربوط به طول موجهای مربوط به گازهای مختلف در
پایگاههای داده مربوط در دسترس است [ .]331طرحواره ساختار یک
حسگر گاز فروسرخ که براساس طیف جذبی اتمسفر کار میکند ،در
شكل 6نشانداده شده است .این حسگر شامل سه بخش اصلی منبع اشعه-
ی فروسرخ ،محفظهی گاز و آشكارساز است .منبع ،نور فروسرخ با طیف
وسیعی را تولید می کند که شامل طول موج قابل جذب توسط گاز هدف
نیز میباشد .در صورتی که محفظه حاوی گاز هدف باشد ،آن طول موج
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ورود گاز مرجع
فیلتر نوری

منبع نور فروسرخ
پردازنده

حسگر نور

جداساز
و لنز

محفظه گاز
خروجی

ورود گاز هدف

شكل-6طرحواره یک حسگر نوری گاز که براساس تغییر ضریب شكست نور بهدلیل حضو گاز هدف کار میکند.

خاص بیشتر جذب میشود .مشخص شدن طول موج و مقدار این جذب

نرمافزار پیچیده برای آشكارسازی و شناسایی گاز ،گرانی و طول عمر

توسط آشكارساز منجر به تعیین نوع و میزان گاز هدف در محفظه می-

نسبتاً کوتاه پوششهای حساس به گاز از نقاط ضعف این حسگرها به

گردد .از مزایای اصلی این حسگرها کارکرد آنها در دمای اتاق و عدم

حساب میآید [.]337

تعامل مستقیم آشكار کننده با ملكولهای گاز است که آنها را برای
پایش طوالنی مدت گاز مناسب میسازد .عالوهبراین ،این حسگرها
حساسیتی بسیار انتخابی دارند و برای شناسایی مولكول خاصی در یک
مخلوط پیچیده گازی مناسب میباشند .این سامانههای حسگری به دلیل
دارا بودن قطعات ظریف نوری گران بوده بهراحتی قابل حمل نیستند
[.]336،335
در انواع دیگری از حسگرهای نوری گاز ،از تكنولوژی فیبر نوری
استفاده میشود (شكل .)7این دسته از حسگرهای نوری ازساختارها و
سازوکارهای آشكارسازی متفاوتی سود میجویند .در نوع نشان داده
شده در شكل ،7غالف قسمتی از فیبر نوری برداشته شده و به جای آن از
نوعی رنگ دانه فلورسنت 3پوشیده شده است .تعامل مولكولهای گاز
هدف با رنگ دانهها باعث تغییر تابع تبدیل فیبر در آن ناحیه میگردد.
آشكارسازی این تغییرات توسط حسگر نوری مستقر در خروجی فیبر ،با
استفاده از نرمافزارهای مناسب ،میتواند به حضور گاز هدف در محیط
مرتبط شود .این حسگر میتواند ناحیه وسیعی را پوشش دهد؛ وسعت
ناحیه پوشش داده شده به طول قسمت حساس شده فیبر ارتباط دارد.
پاسخ سریع ،کارکرد در دمای اتاق و قابلیت کار در حضور اغتشاشات
الكترومغناطیسی از ارجحیتهای این حسگر است .نیاز به سخت افزار و

فرض کنید که یک مقاومت الكتریكی توان ثابتی را بهصورت گرما از
دست میدهد .در حالت ایستا ،همه توان مصرف شده به محیط اطراف
منتقل میشود .در این حالت ،دمای سطحی مقاومت به پارامترهای
متعددی وابسته است .یكی از مهمترین این پارامترها ضریب هدایت
حرارتی محیط است .در توان ثابت ،هرچه ضریب هدایت حرارتی محیط
کاهش یابد ،دمای سطح مقاومت باالتر میرود .این تغییر دما به نوبه خود
باعث تغییر مقاومت الكتریكی میگردد .تعیین اندازه این تغییر میتواند
منجر به آشكارسازی تغییر ترکیب یا تغییر فشار محیط اطراف گردد .به
مقاومتی که براساس تغییر دمای نقطه کار به سنجش محیطی بپردازد
عموماً پلیستور 2میگوییم .انواع متعددی از پلیستورها بهعنوان حسگر گاز
مورد استفاده قرار میگیرد که رایجترین آنها پلیستورهای کاتالیستی
است .حسگرهای کاتالیتی 3عمدتاً برای آشكارسازی گازهای اشتعالپذیر
مورد استفاده قرار میگیرند .در این پلیستورها ،تغییر مقاومت ناشی از
تغییرات دمایی است که عمدتاً در نتیجه سوختن گاز هدف در سطح
پلیستور صورت میگیرد .دمای کار این پلیستورها پایینتر از نقطه اشتعال
گاز هدف است و عمل اشتعال به کمک ذرات کاتالیزوری که در سطح
پلیستور تعبیه شده است انجام میشود .در نوع دقیقتری از این حسگرها،

جاذب گاز

هسته فیبر نوری

-6پليستورها

آشكارسازی گاز براساس مقایسه مقاومت الكتریكی یا دمای دو افزارهی
با و بدون کاتالیزور صورت میگیرید .بدینترتیب اثر تغییر سایر پارامتر-

نور خروجی
(پاسخ)

های محیطی ،مثل تغییر رطوبت یا دمای محیط ،در پاسخ حذف میشود.

نور
ورودی

غالف

تامین دمای نقطه کار در این حسگرها توسط عبور جریان الكتریكی از

مولکولهای گاز هدف

خود الیه حساس صورت میگیرد .پلیستورهایی که برای کار در اگزوز
اتومبیل طراحی میشوند نیاز به گرمكن ندارند.

شكل-7طرحواره حسگر فیبر نوری گاز.
Dye
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در شكل 8طرحواره یک حسگر گاز پلیستوری ارائه شده است .این

( ،)SiO2لیتیم نیوبات ( ،)LiNbO3لیتیم تانتاالت ( )LiTaO3یا اکسید

حسگرشامل دو مقاومت همشكل اکسید فلزی است که به همراه

روی ( ،) ZnOو دو الكترود فلزی مستقر در سطوح مقابل ،تشكیل می-

ریزگرمكنهای خود بر روی یک زیر پایه آلومینایی مجتمع شده اند.

شوند .بدنه پیزوالكتریک معموالً دارای ضخامتی در حدود  0.1 mmو

سطح یكی از دو مقاومت مذکور با ذرات پالتین آرایش شده است که

قطری حدود  10 mmمیباشد .طرحواره این افزار در شكل3الف نشان

اکسیداسیون گاز هدف را در دمای کار ممكن میسازد .تفاوت دمای این

داده شده است که در آن الیه جاذب مولكولهای گاز هدف نیز روی

دو مقاومت باعث تفاوت مقاومتها میگردد .این عدم تقارن در یک پل

یكی از قاعدههای بدنه پیزوالكتریک مشاهده میشود .این ساختار

آشكار شده به تراکم گاز هدف مرتبط میشود .این حسگرها حضور

مكانیكی-الكتریكی دارای فرکانس تشدید معینی است که توسط

تمام گازهای قابل اشتع ال را ،عمالً ،بدون تمایز آشكار میسازند ،حد

پارامترهای مكانیكی و الكتریكی آن تعیین میشود .با اتصال الكترودهای

آشكارسازی خوبی ندارند ،توان الكتریكی نسبتاً زیادی را مصرف می-

فلزی به مدار نوسانساز مناسب ،افزاره با فرکانس تشدید خود نوسان می-

کنند و در دمای باال کار میکنند .وجود این معایب مصرف پلیستورها را

کند .درحضور گاز هدف ،با جذب مولكولهای گاز به سطح جاذب،

بهتدریج کاهش میدهد .لیكن بهدلیل تكنولوژی ساخت جا افتاده و قابل

افزایش جرم افزاره باعث کاهش فرکانس نوسان میگردد .مقدار تغییر

اعتماد ،و شناخت کاربران ،این دسته حسگرهای گاز هنوز مورد استفاده

فرکانس بر حسب هرتز با مقدار تغییرجرم کریستال و در نتیجه تراکم

میباشند [.]333،338،335

گاز در محیط مرتبط است .این ارتباط غیرخطی است و برای گازهای
هدف و مواد جاذب مختلف متفاوت است .تعیین این ارتباط براساس

سیم پالتین
نمونه با کاتالیزور

تجارب قبلی و کالیبراسیون اولیه صورت میگیرد .فرکانس کاری این

سطح
کاتالیزوری

نوع از حسگرهای گاز حدود  10 MHZاست [ .]322،323اصول
کارکرد ادوات  GAS MEMSپیزوالكتریكی نیز مشابه شرح فوق است،

نمونه بدون کاتالیزور

با این تفاوت که ساختار نوسانگر در مقیاس میكرومتری است و از شكل
هندسی متفاوتی برخوردار میباشد .در شكل3ب طرحواره یک حسگر
گاز از این نوع ارائه شده است.
در حسگرهای گاز  ،SAWالكترودهای فلزی هر دو در یک سمت
زیرپایه پیزوالكتریک قرار دارند .همچنانکه در شكل3ج نشان داده شده
است ،یک زوج الكترود شانهای 1نقش فرستنده امواج سطحی را دارند و
امواج صوتی را در سطح زیرپایه پخش میکنند .زوج الكترود دیگری در

شكل-8طرحواره یک حسگر گاز پلیستوری [.]333

فاصله معینی از فرستنده قرار گرفته امواج مذکور را دریافت میکند .الیه
جاذب گاز در سطح زیرپایه ،بین فرستنده و گیرنده نشانده شده است ،به-
گونه ای که امواج صوتی در مسیر خود از فرستنده به گیرنده از آن عبور

 -7حسگرهای پيزوالکتریکی گاز
در انواع متعددی از حسگرهای گاز از اثر پیزوالكتریک برای

میکنند .ویژگیهای سیگنال دریافت شده توسط گیرنده با حضور گاز

آشكارسازی حضور گاز هدف استفاده میشود .لیكن واقعیت این است،

هدف و جذب آن روی الیه جاذب تغییر کرده آشكار میشود .بهعنوان

که در این ادوات ،ماده پیزوالكتریک تعامل مستقیم با مولكولهای گاز

مثال ،با جذب گاز هدف ،سرعت انتشار موج صوتی درسطح تغییر می-

هدف ندارد .جذب گاز معموالً توسط الیه مجزایی که بر سطح بدنه

کند و این تغییر منجر به تغییر فاز سیگنال دریافتی توسط گیرنده میشود.

پیزوالكتریک نشسته است صورت میگیرد و باعث تغییر ویژگیهای

جذب گاز در الیه جاذب پدیدهای سطحی است و انتشار امواج نیز در

مكانیكی افزاره میگردد .جاذب گاز معموالً الیه نازکی است از یک

این دسته از حسگرها عمدتاً در سطح (تا عمق چند طولموج از سطح)

ماده آلی که به روشهای مختلفی روی پایه پیزوالكتریک نشانده میشود.

صورت می پذیرد ،و از اینرو ،حساسیت بیشتر و آستانه آشكارسازی بهتر

حسگرهای گاز پیزوالكتریک به سه دسته اصلی -ریزترازوها ،3ادوات

حسگرهای گاز پیزوالكتریكی امواج سطحی نسبت به ریزترازوها قابل

امواج سطحی  2SAWو  MEMSگازی 3تعلق دارند [.]322،337

درک است .فرکانس کار ادوات موج سطحی نیز باالتر از ریزترازوها

حسگرهای گاز مبتنی بر ریزترازوها ساختار سادهای دارند .این

است و حدود  322مگاهرتز میباشد [.]323،322

ادوات از یک بدنه دیسكی شكل پیزوالكتریک ،معموالً از جنس کوارتز

Microbalance
Surface Acoustic Wave
Gas Micro Electromechanical Systems
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جاذب گاز
جاذب گاز

الکترود فوقانی
الیه نازک
پیزوالکتریک

الکترود فوقانی

الکترود تحتانی

الکترود تحتانی
دیسک کوارتز

دیاکسید
سیلیکن

زیرپایه
سیلیکانی
(ب)

(الف)

موج سطحی

الکترودهای شانهای
فرستنده

الکترودهای شانهای
گیرنده
زیرپایه پیزوالکتریک
(ج)

شكل  -3انواع حسگر پیزوالكتریكی گاز( ،الف) ریزترازو؛ (ب) ممز گازی؛ (ج) موج سطحی.

حسگرهای پیزوالكتریكی با انواع متعددی از مواد جاذب میتوانند

در دمای کار ،منجر به تغییر مقاومت الكتریكی میشود .با حذف گاز

پوشش داده شوند و به همین دلیل تقریباً حساس به همهی گازها هستند.

هدف از محیط ،قسمت حساس به گاز به حالت اولیه خود برگشته

این حسگرها کوچک و ارزان بوده در میان انواع حسگرهای گاز از

مقاومت به سطح مبنا برمیگردد .اندازهگیری این تغییر مقاومت ،با استفاده

انعطاف بیشتری در طراحی و انتخابگری برخوردارند ،بهطوریكه یک

از یک مدار الكترونیكی ساده ،منجر به آشكارسازی گاز هدف میشود

آرایه حسگری برای ساخت بینی الكترونیكی را میتوان بر مبنای

[.]321،336،33،3

میكروترازوهای همسان ،فقط با نشانش مواد جاذب متفاوت به وجود

طرحواره یک نمونه حسگر مقاومتی گاز در شكل 32ارائه شده

آورد .ارجحیت دیگر این حسگرهای گاز ،کارکرد آنها در دمای اتاق

است .اجزای اصلی این حسگر عبارتند از بدنه یا الیه نیمههادی حساس

است .ضعف اصلی حسگرهای گاز پیزوالكتریكی تداخل شدید پارامتر-

به گاز ،زیرپایه عایق ،ریزگرمكن و الكترودهای فلزی .زیرپایه معموالً از

های محیطی مثل دما و رطوبت در پاسخ آنها میباشد .تغییر دما ،با تغییر

یک تراشه آلومینایی با ابعاد چند میلیمتر و ضخامت چند دهم میلیمتر

ضریب االستیسیته ماده پیزوالكتریكی و سازوکار جذب گاز در ماده

است .نیمههادی حساس به گاز به روشهای مرسوم الیهنشانی (الیه

جاذب ،باعث تغییر عملكرد حسگر میشود .تغییر رطوبت نیز میتواند به-

نازک یا الیه ضخیم) بر سطح زیرپایه نشانده شده است .مقاومت

طور قابل مالحظهای روی مكانیزم جذب گاز و سطح مبنای حسگر تاثیر

الكتریكی پرتوانی به عنوان ریزگرمکن بر سمت دیگر زیرپایه نشانده شده

بگذارد [.]337،336

است؛ با عبور جریان الكتریكی از ریزگرمکن زیرپایه گرم شده به دمای

با توجه به در دسترس بودن و ارزانی زیرپایههای پیزوالكتریک،

کار بهینه حسگر میرسد .دو زوج الكترود فلزی ،یک زوج برای اتصال

تعجب برانگیز است که هنوز گزارشی پژوهشی در زمینه حسگرهای

بدنه حساس به مدار الكترونیكی و یک زوج برای تامین توان ریزگرم-

پیزوالكتریكی گاز در ایران ارائه نشده است .به نظر نویسنده ،علت اصلی

کن ،نیز با استفاده از تكنولوژی فیلم ضخیم یا تكنولوژی فیلم نازک

این است که مقدمات پیزوالكتریسیتی دربرنامه مهندسی برق و مهندسی

نشانده شده به پایههای اتصال به بیرون متصل میگردند (شكل)32

مكانیک کشور مدنظر قرار نگرفته است ،و این مورد ،ترغیب دانشجویان

[.]16،33

تحصیالت تكمیلی به انتخاب موضوع تحقیق در این زمینه را دشوار می-
سازد.

حسگرهای مقاومتی گاز با داشتن ساختار ساده ،ارزانی ،حساسیت
باال به گازهای مختلف و آشكارسازی گستره وسیعی از گازهای سمی و
اشتعال پذیر برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد عالقه

-8حسگرهای مقاومتی گاز
یكی از انواع پرکاربرد حسگرهای گاز ،حسگر مقاومتی گاز است .در

هستند .از سوی دیگر انتخابگری پایین و دمای کار باال (در حسگرهای
مقاومتی مبتنی بر نیمههادیهای اکسیدی) و طول عمر پایین (در

این حسگرها ،واکنش مولكولهای گاز هدف با قسمت حساس حسگر
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333
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حالتهای تعادل در شرایط مختلف محیطی و ساختاری ،در اکثر مراجع
مربوط قابل دسترس است [.]332-328

الیه حساس

در حسگرهای گاز اکسید فلزی ،سازوکار احساس گاز اساساً برپایه

الکترود فلزی

سیم اتصال

تعامل بدنه حساس با گاز اکسیژن موجود در محیط استوار است .برای این
تعامل صور متفاوتی را میتوان بیان کرد که عمالً قابل تقسیم به دو
سازوکار اصلی "بطنی" 3و سطحی هستند [:]23

زیرپایه
ریزگرمکن

الف) :تغییر فشار جزئی اکسیژن در محیط اطراف باعث تغییر چگالی
تهی جای در بطن یک بدنه تک بلور اکسید فلز و در نتیجه تغییر ضریب
هدایت الكتریكی آن میشود .کاهش چگالی تهیجای اکسیژن با ازدیاد

شكل-32طرحواره یک حسگر مقاومتی گاز [.]11

فشار جزئی اکسیژن در محیط اطراف براساس اصل شاتولیه 1قابل درک
است .این تغییر هدایت از تغییر ضریب هدایت در تمام بدنه دانه 5های

حسگرهای مبتنی بر نیمههادیهای ارگانیكی) از معایب این حسگرها می-

الیه پلیکریستال حادث میشود .این سازوکار ،بهدلیل آهسته بودن نفوذ

باشد [.]326،325،336

اکسیژن در ساختار کریستال ،در دمای اتاق بسیار کند است و رسیدن به

در حال حاضر دو دسته از حسگرهای مقاومتی گاز مورد استفاده و

چگالی تعادل ممكن است ساعتها طول بكشد .بههمین دلیل،

پژوهش قرار دارند .در ادامه به بررسی بیشتر این دو دسته میپردازیم.

آشكارسازی اکسیژن توسط این سازوکار در دماهای باالتر از  522درجه
سانتیگراد قابل اجرا است .این سازوکار کامالً برگشتپذیر است و

 -9حسگرهای مقاومتی گاز مبتنی بر نيمه-

ضریب هدایت بدنه اکسیدی ،پس از بازگشت فشار اکسیژن به مقدار

هادیهای اکسيد فلزی

اول ،به سطح تعادل اولیه بر میگردد .در شكل ،33منحنی تغییرات

در حال حاضر ،گستره وسیعی از گازهای اشتعالپذیر و سمی( ازجمله
مونوکسید کربن ،متان ،خانوده الكلها ،هیدروژن) ،و بسیاری دیگر از
گازها و بوهای ساده و مرکب عمدتاً توسط حسگرهای مقاومتی گاز
مبتنی بر نیمههادیهای اکسید فلزی آشكار میشود .اکسید قلع اولین و
در حال حاضر رایجترین ماده حساس مورد استفاده در حسگرهای گاز
تجاری است که از حدود دهه  3372تاکنون بهطور پیوسته در بازار
حضور داشته است .اکسیدهای پرمصرف دیگر اکسید روی و اکسید
تیتانیوم میباشند [.]327
نیمههادیهای اکسید فلزی اکثراً بهدلیل پهنای نوار انرژی ممنوعشان
دربسیاری از موارد بهعنوان عایق بهکار گرفته میشوند .لیكن ،در اکثر
اکسیدهای فلزی فراوانی تهیجای 3اکسیژن در ساختار کریستالی باعث
خروج ترکیب از نسبتهای استوکیومتریک 2میگردد .مثالً SnO2
معموالً به دلیل فراوانی تهیجای اکسیژن بهصورت  SnO2-δدر میآید
که  δعددی است مثبت و بزرگی آن بستگی به شرایط محیطی دارد.
وجود تهیجای اکسیژن باالنس توزیع الكترونها را در نوارهای مجاز
انرژی بهم زده حالتهایی را در نوار ممنوعه نزدیک نوار هدایت ایجاد
میکند .حالتهای بهوجود آمده در نوار ممنوعه مشابه حالتهای مربوط
به ناخالصیهای دهنده در نیمههادیهای خانواده  III-Vعمل میکنند .در
دمای اتاق این حالتها یونیزه شده باعث حضور الكترون در نوار هدایت
و باال رفتن ضریب هدایت کریستال میگردند .فیزیک فرآیند فوق در

شكل-33منحنی تغییرات ضریب هدایت الكتریكی  TiO2در دمای
 3273کلوین برحسب فشار جزئی اکسیژن ،منحنیها توسط گروههای
مختلف پژوهشگر ارائه شده است [.]333

پنجاه سال گذشته مورد مطالعه بوده است و نتایج کمی در خصوص

Vacancy
Stoichiometric ratios
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ضریب هدایت الكتریكی اکسید تیتانیوم بر حسب تغییر فشار جزئی

حسگر گاز را تعیین میکند [ .]352-352ارتباط کمی ضخامت الیه

اکسیژن ،به دست آمده توسط محققان مختلف ،ارائه شده است .نتیجه این

حساس با حساسیت شیمیایی-مقاومتی حسگر ساخته شده از آن محاسبه

است که سازوکار بطنی عمالً فقط برای آشكارسازی تغییر فشار جزئی

گردیده نشان داده شده است که در اکثر موارد با نازکتر شدن الیه،

اکسیژن آنهم در دماهای باال مناسب است.

حساسیت به گاز حسگر باال میرود [ .]353همینطور مشخص شده است

ب) :تعامل سطحی گاز با سطح موثر مواد پلیکریستال سازوکار اصلی

که ضریب تخلخل بیشتر نیز باعث افزایش حساسیت میگردد

آشكارسازی حضور گاز هدف است .در مواد پلیکریستال ناقل بار باید

[ .]355،351هر دو پدیده فوق به آسانی قابل لمس هستند زیرا که

درفاصله بین دو الكترود از تعداد زیادی ریزدانههای کریستالی و مرز بین

ضخامت کمتر و تخلخل بیشتر تماس توده معینی از اکسید فلز را با مالء

آنها عبور کند .برای عبور از هر "مرز دانه" 3ناقل بار باید به انرژی

گازی اطراف بیشتر میکنند .همین نتیجه علت استفاده از الیههای ماده

پتانسیل بین دو دانه همسایه غلبه کند .این سد در اکسیدهای فلزی،

حساس به جای بدنههای مثالً استوانهای یا مكعبی را مشخص میکند.

خصوصاً به دلیل جذب اکسیژن به سطح دانهها ،تشكیل میشود .دشواری
عبور از این سد قسمت قابل مالحظهای از مقاومت الكتریكی اندازهگیری
شده بین دو الكترود را باعث میشود .گاز هدف ،در دمای کار حسگر،

اکسیژن جذب شده روی سطح

O2

ناحیه تخلیه

اکسیژن سطحی دانههای کریستال را کاهش داده باعث کاهش سد
پتانسیل بین دانهای و در نتیجه کاهش مقاومت الكتریكی بدنه میگردد

دانه

مرز دانه

(شكل .)32این کاهش مقاومت بهعنوان پاسخ حسگر به حضور گاز
هدف ثبت میشود .سازوکار سطحی نیز در دمای اتاق کند است و به-
همین دلیل برای استفاده عملی از این سازوکار آشكارسازی ،دمای کار
حسگر حدود  322درجه سانتیگراد انتخاب میگردد .اکثر حسگرهای

qV

حرکت الکترونها

گاز مقاومتی تجاری از این سازوکار آشكارسازی سود میبرند.
درشكل 33طرحواره و تصویر یک حسگر مقاومتی گاز تجاری ارائه شده
است.

در حضور هوا

اگرچه دو سازوکار بطنی و سطحی طبیعتاً متفاوت بوده از اصول
متفاوت فیزیكی-شیمیایی سرچشمه میگیرند ،هر دو سازوکار بهطور

CO2

CO

همزمان دریک حسگر مقاومتی گاز اتفاق میافتد .شدت و ضعف هر
کدام از این سازوکارها بستگی به دمای کار حسگر دارد و مجموع آنها
بزرگی پاسخ حسگر را تعیین میکند .روابط حاکم بر دو فرآیند در
مراجع [ ]338-332مورد بحث قرار گرفته است .در مراجع [ ]23،23نیز
نگارنده از جمع کردن بزرگی دو سازوکار رابطهی سادهای را برای
محاسبه مقدار پاسخ شیمیایی-مقاومتی ارائه کرده است.
فیلمهای اکسید فلزی به روشهای متفاوت شیمیایی و فیزیكی بر
روی زیرپایههای عایق الیه نشانی میشوند .بهعنوان مثال میتوان به

سد پتانسیل در مرز
دانه

qV

روشهای متعدد الیهنشانی مانند نشانش سل ژل ،]313-333[ 2اسپری
پیرولیز ،]311-312[ 3اسپین کوتینگ ،]315[ 1الیهنشانی شیمیای از فاز
بخار ،]316[ 5الیهنشانی به کمک تبخیر حرارتی ،]317[ 6اشعه الكترونی

در حضور مونوکسید کربن

7

[ ]318و انواع کندوپاش ] 313[ 8اشاره کرد .روش نشانش و پارامترهای
فرآیند الیهنشانی ،ضخامت و ریزساختار بدنه حساس و ویژگیهای اصلی

شكل -32نمایش کاهش سد انرژی بین دانههای یک اکسید فلز پلی-
کریستال در اثر تعامل با گاز هدف.

1

Grain boundry
Sol-gel
3
Spray pyrolysis
4
Spin coating
5
Chemical vapor deposition
6
Thermal evaporation
7
Electron beam
8
Sputtering
2
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افزودنی به ساختار این اکسیدها صورت میگیرد .این افزودنیها

ریزگرمکن

توری فلزی

حساسیت و انتخابگری حسگر را افزایش داده باعث کاهش زمان پاسخ و

پوشش پالستیکی

دمای کار آنها میشوند .افزودنیها را میتوان به دو دسته حجمی و

سطح حساس

سطحی تقسیم کرد :دسته اول ،مثل آالیش با ناخالصیهای دهنده و

پایه پالستیکی

گیرنده ،به بدنه نیمههادی اضافه میشوند .مثالً آالیش اکسید قلع با

پایههای خروجی

آلومینیوم به عنوان ناخالصی گیرنده باعث کاهش هدایت بدنه شده تاثیر
افزایش هدایت ناشی از گازهای احیایی را ملموستر میسازد .دسته دوم
(الف)

به صورت ذرات فعال روی سطح الیه حساس قرار گرفته تعامل بین گاز و
اکسیژنهای سطحی اکسید فلز را تسهیل مینمایند .بهعنوان مثال آرایش
سطح الیه اکسید قلع با ذرات پالتین ،بهدلیل تسهیل تجزیه مولكول  O2به
اتم های اکسیژن ،سبب ازدیاد اکسیژن جذب شده در سطح الیه و افزایش
مقاومت الكتریكی آن میگردد .در نتیجه ،هم حساسیت مقاومت حسگر
به گاز و هم بازهی دینامیک حسگر افزایش پیدا میکند .ادبیات پژوهشی

(ب)

در خصوص افزودنیها ،خصوصاً آرایش سطحی ،وسیع است و خواننده
عالقه مند به قرائت مقاالت مروری متعدد در این زمینه توصیه میشود

شكل( -33الف) طرحواره و (ب) تصویر یک حسگر گاز مقاومتی

[.]353-357،355،35،33

تجاری مبتنی بر اکسید قلع (.]356[ )FIS-SP3-AQ2

 -11حسگرهای مقاومتی گاز مبتنی بر مواد آلی
حسگرهای گاز در دمای باال و محیطهای آلوده کار میکنند و الزم

مشابه حسگرهای مقاومتی مبتنی بر اکسیدهای فلزی ،این دسته از حسگر-

است که اتصالهای فلزی بكار رفته در آنها از جنس فلزات نجیب باشد.

های گاز نیز براساس تغییر مقاومت الیههای حساس به گاز ،فیلمهای آلی

تعیین رفتار الكترونیكی این اتصالهای فلزی با الیه اکسید از اهمیت

در اثر حضور گاز هدف کار میکنند .لیكن نحوه تاثیر گذاری گاز به

باالیی بر خوردار است و پاسخ حسگر به گاز ،به مقدار قابل مالحظهای

الیه حساس ،با آنچه که در خصوص حسگرهای اکسید فلزی گفته شد،

تحت تاثیر رفتار این اتصالها است .اتصال فلز-اکسید فلز میتواند به

متفاوت است .در عملكرد این حسگرها ،اکسیژن محیط نقشی ندارد ،و

یكی از دو صورت اتصال اهمی و اتصال شاتكی 3باشد .در حالت اخیر،

مولكولهای گاز هدف مستقیماً با سطح الیه آلی ارتباط برقرار میکنند.

حسگر کالً بهصورت دو دیود پشت به پشت و یک مقاومت سری مدل

این ارتباط باعث تغییر پارامترهای الكتریكی مهم الیه حساس مثل چگالی

می شود و پاسخ حسگر به تغییر ترکیب اتمسفر ،نه تنها به حساسیت

ناقل اکثریت یا ضریب تحرک آن شده مقاومت الكتریكی حساسه را

مقاومت الیه اکسید بلكه به حساسیت دیودها نیز بستگی پیدا میکند.

تغییر میدهد .تعامل مولكولهای گاز هدف با سطح حساسه در دمای

بنابراین ،حساسیت دیده شده در این حسگرها دارای دو منشا متفاوت

اتاق صورت میگیرد و برگشتپذیر است و از اینرو ،این حسگرها نیازی

حساسیت مقاومتی-شیمیایی مربوط به الیه اکسید فلزی و حساسیت به

به ریزگرمكن ندارند.

گاز اتصال شاتكی بین اکسید و الكترود میباشد [ .]23در حالیکه در

واکنش شیمیایی مولكول گاز هدف ،مثالً با یک الیه نازک پلیمر

حسگر اهمی حساسیت تنها از حساسیت مقاومتی-شیمیایی الیه اکسید

هادی ،باعث انتقال الكترون از پلیمر به مولكول گاز یا برعكس میشود .با

حادث میشود [.]326،21-23

انتقال الكترون ،تابع کار و ضریب هدایت الكتریكی پلیمر تغییر میکند.

حساسیت حسگرهای ساخته شده با اکسیدهای فلزی خالص زیاد

روند تغییر مقاومت در این حسگر نیز مطابق حسگرهای مقاومتی اکسید

نیست و این سطح از حساسیت برای بسیاری از نیازهای صنعتی و حتی

فلزی است و بستگی به نوع ناقل اکثریت دارد .در پلیمرهای نوع ،p

خانگی کفایت نمی کند .مثالً ضریب هدایت اکسید قلع در بهترین شرایط

حضور گازهای اکسنده ،نظیر  NO2و  ،I2باعث کاهش مقاومت

دمایی و ساختاری در پاسخ به حضور  100 ppmگاز مونوکسید کربن

الكتریكی میگردند و گازهای کاهنده نظیر هیدروژن و آمونیاک ،سبب

کمتر از  25درصد تغییر میکند .برای توسعهی کامل حسگرهای اکسید

افزایش مقاومت الكتریكی میشوند .در پلیمر نوع  nعكس این روند

فلزی نیاز به بهبود مشخصههای آنها (همچون حساسیت ،انتخابگری،

صادق است .معموالً ،عملكرد حساسههای ساخته شده از پلیمرهای نوع

زمان پاسخ و دمای کار) است .افزایش حساسیت با وارد کردن انواع

 Pپایداری بیشتری نسبت به حساسههای ساخته شده از پلیمرهای نوع n
دارند [.]362-362

Schottky contact
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پلیمرهایی که جهت ساخت حساسه حسگرهای مقاومتی مورد

الیه ارگانیکی

استفاده قرار گرفتهاند مشتقاتی از پلیپیرول ،3پلیآنیلین ،2پلیتیوفن، 3
پلیایندول 1یا مخلوطی از آنها هستند .پلیمرهای پلیپیرول و پلیآنیلین
بیش از سایرین مورد مطالعه و استفاده قرار گرفتهاند .هدایت الكتریكی
-5

این پلیمرها پایین است (حدود  )10 S/cmکه البته با آالیش مناسب
قابل افزایش میباشد .تغییر حساب شده غلظت ناخالصی آالینده در
پلیمرها میتواند باعث بهبود ویژگیهای آشكارسازی گاز در آنها شود

زیرپایه

الکترود شانهای

[.]37
طرح واره یک حسگر مقاومتی ساخته شده از مواد آلی در

(الف)

شكل 31الف ارائه شده است .این ساختار اساساً ساده و شبیه ساختار
حسگر اکسید فلزی میباشد ،اما به خاطر کارکرد در دمای اتاق،
ریزگرمكن از ساختار آن حذف شده است .از تكنیکهای مورد استفاده
برای ایجاد فیلمهای پلیمری میتوان به روشهای الكتروشیمیایی ،اسپین
کوتینگ و روشهای مبتنی بر تبخیر فیزیكی اشاره کرد .داشتن ساختاری
ساده ،حساسیت مناسب به مولكولهای گاز ،زمان پاسخ قابل قبول،
مصرف توان اندک ،و مهمتر از همه ،کارکردن در دمای اتاق از مزایای
این نوع حسگرهای مقاومتی میباشند .با این وجود ،عدم پایداری در
مقابل عوامل محیطی ،عمر کوتاه و رانش ،سبب محدودیت استفاده

(ب)

تجاری از این نوع حسگرها شده است .از طرف دیگر ،بهدلیل انتخابی
بودن حساسیت و تعدد انواع ،استفاده از این حسگرها در ساخت آرایه-

شكل ( -31الف) طرحواره ساختار یک حسگر مقاومتی گاز مبتنی به

های تشخیص بو و بینی الكترونیكی به صور گوناگون مد نظر بوده است.

یک پلیمر حساس به گاز []366؛ (ب) تصویر یک آرایه حسگری متشكل

در شكل31ب ،تصویر یک آرایه حسگری تجاری متشكل از  1حسگر

از این نوع حسگرها[.]367

مقاومتی گاز ساخته شده براساس مواد آلی ارائه شده است .علیرغم عمر
مفید کوتاه (بعضاً پس از چند هفته کار نیازمند تعویض میباشند) و قیمت

 -11حسگرهای اثر ميدانی گاز

باال ،به دلیل مجموعه مزایایی که با تكنولوژی موجود بدون جایگزین

این حسگرها ،عمالً ،ترانزیستورهای ماسفت با گیت شناورند .اساس کار

است ،این آرایهها در بینی الكترونیكی نیز مورد استفاده میباشند [ .]37در

این ادوات بر تعامل گاز هدف با فلز گیت یا مواد حساس به گاز نشانده

سال های اخیر ،پژوهش با شدت بیشتری در راستای بهبود نواقص این

شده روی فلز گیت استوار است .این تعامل باعث تغییر تابع کار فلز گیت

حسگرها در جریان است [ .]365-363کار پژوهشی روی ساخت این نوع

شده ولتاژ آستانهی ماسفت را تغییر میدهد .از اینرو دسترسی گاز به

حسگرها در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است [ .]366،37در دانشگاه

سطح گیت ضروری است .در مواردی ،مواد حساس به گاز مستقیماً بر

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،اولین دانشجوی دکتری در تابستان

روی اکسید گیت نشانده شده فلز گیت از ساختار افزاره حذف میشود.

سال  3333از پایان نامه خود در این زمینه دفاع کرد.

چون تعامل مولكولهای گاز با سطح گیت صورت میگیرد ،حساسیت
حسگر متناسب با سطح موثر گیت است .ازاینرو ،تخلخل و ناهمواری
سطح گیت بر حساسیت حسگر میافزاید .همانند حسگرهای مقاومتی
مبتنی بر مواد آلی ،عملكرد این حسگرها نیز بر اساس تعامل یک الیه
حساس با مولكولهای گاز است و ترانزیستور اثر میدانی فقط باعث
تقویت عالئم ناشی از گاز هدف میگردد .شكل 35طرحواره ساختار
یک حسگر گاز از این نوع را نشان میدهد .ساخت این حسگر توسط
روشهای استاندارد فنآوری سیلیكان انجام میشود .فلز گیت عموماً از
فلزات کاتالیزوری از قبیل پالتین ،پاالدیوم و ایریدیوم است که به روش-
1

Polypyrrole
Polyaniline
3
Polythiophene
4
polyindole
2
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ادوات سیلیكانی و یا توسط حداکثر تحمل دمایی مواد آلی روی گیت،

نیست .حسگرهای موجود هرکدام کمبودهایی را از لیست خواستههای

هرکدام کوچكتر باشد ،تعیین میگردد .معموال حسگرهای اثر میدانی در

ساده فوق دارند و پارامترهای کیفی حسگری که امروز برای این کار

گستره دمایی  372-52درجه سانتیگراد کار میکنند و گرمایش آن را

مورد استفاده قرار میگیرد شباهتی به مجموعه خواستههای فوق ندارد.

ریزگرمكن سیلیكانی تامین مینماید [.]337،336

معموال از یک حسگر عمومی اکسید فلزی استفاده میشود که نقطه کار

حسگرهای گاز اثر میدانی ،به دلیل استفاده از فنآوری سیلیكان،

بهینهاش حدود  322درجه سانتیگراد است .مصرف انرژی الكتریكی آن

ابعاد بسیار کوچكی داشته قابلیت تكرارپذیری باالیی در تولید دارند .به

بهطور پیوسته حدود  300 mWاست (یعنی  3عدد باطری قلمی کیفیت

همین دالیل این حسگرها از قیمت پایینتری نیز نسبت به انواع دیگری

متوسط را طی  21ساعت مصرف میکند) ،بنابراین ،انرژی الزم باید از

برخوردارند .این حسگرها قابلیت مجتمع شدن با مدارهای کنترل کننده را

طریق برق شهر تامین گردد .این حسگر حساسیت عمومی دارد و معموالً

دارا می باشند و با استفاده ازآنها مجتمع شدن حسگر و ریزپردازنده روی

به ادوکلن و پاک کننده الک ناخن (استون) بیشتر از  COحساس است!

یک تراشه قابل اجرا میباشد .با این وجود ،این نوع حسگرهای گاز از

عمر مفید آن توسط سازندههای مختلف حدود  6ماه تا یک سال اعالم

رانش در پاسخ و ناپایداری مادهی حساس رنج میبرند .برای درک علت

میشود و لذا ،حتی به فرض بازدید ساالنه ،کارکرد  6ماه دوم پس از

رانش ،ترانزیستور اثر میدانی را مجسم کنید که گیت آن شناور شده

بازدید مورد تایید شرکتهای بیمهگر نخواهد بود.

کامالً در معرض هوا قرار دارد .بهدلیل این نقیصه ،حسگرهای اثر میدانی

لیست خواستهها به سرعت در حال افزایش است :حسگرهایی الزم

قابلیت اتكاء الزم را برای استفاده در کاربردهای حساس ندارند .برای به-

است که در دمای اتاق کار کنند و احتیاج به ریزگرمکن نداشته باشند .در

حداقل رساندن رانش سعی میشود که همه جای تراشه سیلیكانی ،به جز

زمینه تشخیص طبی ،نیاز شدید به حسگرهایی است که بتوانند گازهای
3

سطح گیت حسگر ،با مواد مناسب آببندی گردد .انواع متعددی از

هدف را در مقیاس چند  ppbآشكار سازند .به طور مثال در بازدم انسان

حسگر های اثر میدانی گاز ساخته شده بعضاً به بازار نیز ارائه گردیدهاند.

سالم گاز -3پروپانول وجود ندارد ،در حالیكه در شخص مبتال به سرطان

برای اطالعات بیشتر استفاده از مراجع [ ]363،368توصیه میگردد.

ریه ،تراکم این گاز تا حدود  93 ppbصعود میکند [ ]372و حسگر
گازی با ویژگیهای مناسب به سادگی میتواند افراد را از این نظر غربال

مولکولهای گاز هدف

دیاکسید سیلیکان

کند .برای چنین حسگری ،آستانه تشخیص گاز باید حدود 10 ppb

باشد .ولی این تنها ویژگی الزم نیست ،مهم است که این حسگر ،مثالً گاز
استون و گازهای دیگر را به جای گاز هدف اصلی (-3پروپانول) آشكار

N

الیه ج

نكند ،که چنین اشتباهی میتواند مشكالت عدیدهای را در امر تشخیص
N

اتصاالت فلزی
ذب گاز
سیلیکان

باعث شود .این بدین معنی است که حسگر مورد نظر باید نسبت به -3
پروپانول حساسیت انتخابی داشته باشد و حساسیت آن نسبت به مثالً
آمونیاک یا استون دهها بار یا حتی صدها بار کمتر باشد ،زیرا که حضور
طبیعی استون در بازدم شخص سالم چندین برابر بیشتر از حضور -3
پروپانول است (میزان استون در بازدم انسان سالم میتواند تا حدود 530

شكل -35طرحواره یک حسگر گاز از نوع .MOSFET

 ppbصعود کند) و اشتباه تشخیص استون به جای -3پروپانول در نفس
بازدم شخص مریض ،هر شخص سالمی را بهعنوان نمونه مشكوک به
بیماری ریه کالسهبندی خواهد نمود .مسئلهی اساسی دیگر از آنجا

 -12نيازهای صنعتی و نسل آینده حسگرهای

حادث میشود که بازدم ،حاوی مقدار قابل مالحظهای بخار آب است و

گاز

حسگر مورد بحث نهتنها باید در رطوبت نسبی باالتر از  32درصد به کار

حسگرهای گاز موجود ،نه تنها نیازهای آینده ،بلكه نیازهای حال را

ادامه دهد بلكه باید هوشمندانه اثر ناشی از رطوبت را از آثار مربوط به

اغنا نمیکنند .مثاالً هماکنون نیاز شدید به حسگر گازی است که گاز

گاز هدف جدا سازد .مضافاً ،حسگر مورد نظر ،پس از هر کار تشخیص،

مونوکسیدکربن را در محیطهای مسكونی به طور شبانه روزی پایش کند،

باید در مدت چند دقیقه به وضع اول خود برگردد (بازیابی شود) .البته

آن را با بوی عطر و ادوکلن اشتباه نگیرد ،آستانه تشخیص آن چند برابر

اگر بتوانیم حسگر مورد نظر را با قیمتی کمتر از  3دالر تولید کنیم (!)

کمتر از سطح خطرناک  COباشد ،مصرف توان اندکی داشته باشد (تا

می توانیم از بازیابی صرفنظر کرده حسگر را با نمونه جدید جایگزین

بتوان آن را با باطری مورد استفاده قرار داده اعالم خطر را از قطع برق

کنیم .حتی در حالت اخیر نیز مشكل حل نشده است ،مگر اینکه فرایند

مستقل ساخت) عمر مفیدی حدود پنج سال داشته باشد و قیمت آن از

ساخت حسگر با دقت قابل قبولی تكرارپذیر بوده حساسیت حسگرهای

حدود ده دالر بیشتر نباشد .واقعیت این است که چنین حسگری در بازار
Part Per Billion
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تولید شده همسان باشد .در غیر این صورت ،با تعویض هر حساسه ،به

 -13آیندهی علم و تکنولوژی حسگرهای گاز

یک یا چند آزمون جهت کالیبراسیون نیاز خواهیم داشت .واقعیت این

در ایران

است که چنین حسگری فعالً با هیچ قیمتی میسر نیست .اندازهگیریهایی
در این وضع و مقیاس فقط با استفاده از سامانه  GC-MS3امكانپذیر است
که سامانهای پیچیده ،گرانقیمت و حجیم است و استفاده از آن نیازمند
افراد آموزش دیده میباشد (جهت اطالعات بیشتر در خصوص این
سامانه خواننده عالقهمند میتواند به مراجع مربوط مراجعه کند [-373
 .)]373در این خصوص حتی به آرایههای حسگری نیز فعالً نمیتوان امید
بست ،زیرا که حد آشكارسازی آرایهها توسط حد آشكارسازی اجزای
آن تعیین می شود و تكلیف این اجزاء نیز در باال مشخص شد .لیكن
ویژگیهای دیگری چون حساسیت انتخابی ،با حذف اثر تغییرات
محیطی ،از طریق استفاده از آرایهها قابل بهبود است.
مثالی دیگر از نیازهای امروز ،نیاز به به حسگرهای پایش محیطی در
خصوص گاز آمونیاک ( )NH3میباشد .حد استاندارد برای این گاز در
حالت استنشاق پیوسته کمتر از  25 ppmاست (غلظت آمونیاک در
نفس انسان سالم در گستره  0.25-2.9 ppmاست) .هماکنون نمونههای
آزمایشگاهی از حسگرهای مقاومتی آلی با توانایی آشكارسازی چنین
سطوحی از آمونیاک ارائه شده است .لیكن چنین حسگرهایی به رطوبت
هوا ،تغییر دمای محیط و آلوده کنندههای دیگر (مانند بخار اتانول) که در
تراکم باالتری در محیط حضور دارند نیز حساس میباشند .جلوگیری از
اشتباه نیازمند ادغام اطالعات ناشی از این حسگرها با اطالعات حسگر-
های دما ،رطوبت و غیره است که سامانه هوشمندانه از مجموع اطالعات
واصل ،تراکم گاز هدف را استخراج مینماید.
با بیان این مثال ،نیاز به حسگرهای هوشمند گاز نیز مشخص میشود.
حسگرهای هوشمند گاز هماکنون یكی از شاخههای فعال پژوهشی در
حسگرهای گاز است .اساساً ،یكی از زمینههای پرفعالیت در ارتباط با
حسگرهای گاز ،پژوهش روی نرمافزارها وسخت افزارهای فرآوری
دادههای حاصل از پاسخهای حسگرهاست .خصوصاً ،با توجه به بطئی
بودن پیشرفت در ارائه صنعتی ساختارهای جدید حسگری ،عالقه و فشار
اجرایی به این قسمت بیشتر محسوس بوده است .پاسخهای گذرای یک
حسگر گاز حاوی اطالعات زیادی است و بردارهای ویژگی مستخرج از
آنها برای گازهای هدف ،ذاتاً در فضاهای ویژگی بیش از صد بعدی
تعریف میگردند که معموالً عملیات را کند و خطاپذیر میسازند (در
ادبیات مربوط ،به این مقوله "طلسم ابعاد بزرگ" 2اطالق میشود) .کار-
های پژوهشی در این زمینه ،شامل مطالعه روشهای فیلتر کردن اطالعات
فشرده و ادغام اطالعات ،استخراج ویژگیها ،کاهش بعد ،شناسایی الگو،
طبقهبندی ،تعیین خطا ،بهینه سازی و  ...میباشند .در حال حاضر تعداد
مقاالت پژوهشی در خصوص این قسمت کمتر از گزارشهای مربوط به
ساختارهای حسگری نیست [.!]17-11

نیاز مشخص است :ایران با باالترین مصرف سرانه گاز در جهان ،علی
االصول ،باید حائز بیشترین خطرات و لطمات سرانه از این ناحیه نیز باشد.
با استاندارد سازی ایمنی در منازل ،و در نظر گرفتن عمر مفیدی برابر یک
سال برای حسگرهای مقاومتی گاز نوع اکسید فلزی ،نیاز ساالنه به بیش از
بیست میلیون عدد حسگر گاز عمومی (آشكارساز متان و مونوکسید-
کربن) بصورت سرانگشتی محرز میگردد .با فرض قیمت  3دالر بر
قطعه ،فروش ساالنه کارخانه فرضی سازندهی این قطعه بیش از  62میلیون
دالر برآورد میگردد .آزمایشگاههای متعددی در کشور صاحب فن-
آوری ساخت چنین قطعاتی هستند و کارهای با ارزشی در دانشگاه
گیالن ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشگاه صنعتی
مالک اشتر ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علم و
صنعت ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی در حال اجرا است .آغاز کار صنعتی ،بدون اطالع از
تصمیم مراجع ذیربط در خصوص ایمن سازی محیطهای مسكونی
خطرات اقتصادی غیر قابل توجیهی را در بردارد که کمتر از خطر گاز
نیست! و شاید به این دلیل است که صاحبان فنآوری دست به کار نمی-
شوند.
نیاز واضح دیگر کشور ،صنایع خودروسازی است .این مورد بازار
آمادهای را حائز است و انتظار در تصمیمگیری جایز نیست .ایران ساالنه
نزدیک به یک میلیون اتومبیل تولید میکند و فرض بر این است که در
هر اتومبیل حداقل یک حسگر گاز المبدا (بخش )1که قیمتی در حدود
 32دالر دارد (انواع حسگر المبدا در گستره وسیعی از حدود  22دالر تا
باالتر از  222دالر قیمت دارند) ،بهکار رود .در اینصورت ،درک اینکه
بازار آمادهای به حجم بیش از  32میلیون دالر برای حسگر المبدا داریم به
ریاضیات پیشرفته احتیاج ندارد ،لیكن ،در ایران ،بازار مذکور در انحصار
دو خودروساز اصلی کشور میباشد که از ساختار دولتی برخوردارند.
یعنی تولید کننده حسگر المبدا روی ساخت کاالیی سرمایهگذاری
خواهد نمود که عمالً تنها خریدار آن دولت محترم است .خوب یا بد
(؟) ،بستگی به مدیران نصب شده خواهد داشت .ولی اساساً ،صنعتگران
عالقه مند به بازارهایی با مشتریان متعدد و در حال رقابت با یكدیگر
هستند.
نتیجه اینکه نگارنده در حال حاضر زیر ساخت هر دو بازار فوق-
الذکر را نامطمئن میبیند و جهت ورود به یكی از دو صنعت مربوط
منتظر تغییر پارامترهای فوقالذکر میماند .اما ،این نتیجه از ارزش کارهای
پژوهشی در زمینه مربوط نمیکاهد .اینکه در حال حاضر ،با قاطعیت
میتوانیم بگوییم که در خصوص علم و حتی تكنولوژی ساخت حسگر-
های گاز کامالً بهروز هستیم نتیجه با ارزش زحمات پژوهشگران در این
زمینه است.

Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Curse of dimensionality
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چکیده :در این مقاله دانش بازهای و کاربرد آن در شبكههای عصبی و سیستمهای فازی بررسی شده است .دانش بازهای چارچوبی
برای بازنمایی دانش ضمنی – حدودی بشر با استفاده از روشهای محاسباتی مبتنی بر گرانولهای اطالعاتی مانند مجموعههای فازی و
مجموعههای راف میباشد .کنترلکنندهها و سیستمهای مبتنی بر دانش بازهای و محاسبات گرانولی به اصطالح کنترلکنندهها و سیستمهای
هوشمند بازهای گفته میشوند .کنترلکنندها و سیستمهای هوشمند بازهای قادر هستند تا با انواع ابهامات و عدم قطعیتها کار کنند.
تحقیقات متعدد در دو دهه گذشته ثابت کرده است که کنترلکنندهها و سیستمهای هوشمند بازهای نسب به همتایانشان که از روشهای
معمول استفاده میکنند از توانایی باالتری در پردازش داده ها به خصوص در شرایط نویزی برخوردار هستند و در شرایط یكسان کارایی
باالتری را ارائه میدهند .در این مقاله مجموعههای راف ،شبكههای عصبی راف ،مجموعههای فازی نوع –  7و برخی از کاربردهای آنها
بطور فشرده مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :دانش بازهای ،محاسبات گرانولی ،سیستمهای هوشمند بازهای ،شبكههای عصبی راف ،کنترلکنندههای فازی نوع 7

An Overview of the Theory and Applications of Interval-based
Intelligent Systems and Controllers
Pourya Jafari, Seyed Mohammad Javad Alhasher, Mohammad Teshnehlab
Abstract: Interval knowledge and its application in Neural Networks and Fuzzy systems is
introduced in this paper. It is a new paradigm for representation of human’s partial-implicit
knowledge which applies granular information-based computational methods, e.g., rough sets and
fuzzy sets. The interval-based intelligent systems and controllers are ones used interval knowledge
and granular computing approaches. These systems and controllers are able to deal with the types of
vagueness and uncertainties. During past two decades, several researches have proved that the
interval-based intelligent system are more capable than ones use traditional approaches in order to
processes of data, especially in noisy situations. In this paper, rough sets theory, rough set neural
networks, and theory of fuzzy type2 as most important interval knowledge approaches are
presented, and also some their applications are summarized.
Keywords: Interval knowledge, Granular computing, Interval-based intelligent systems, Rough
neural networks, Fuzzy type – 2 controllers.
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ناسازگاری در دادهها ،چارچوبی را برای اکتساب دانش در مواجه با

 -1مقدمه
3

دانش بازهای رهیافت نوینی در اکتساب ،بازنمایی و پردازش

ابهام و عدم قطعیت فراهم میآورد .در این بخش مفاهیم پایه در

دانش با استفاده از محاسبات در حضور نامعینی و عدم قطعیت 7به شمار

مجموعههای راف [ 77 ،73 ،71 ،33 ،3 ،3و  ]73بطور مختصر مرور

میرود .برخالف شرایط ایده آل دنیای انتزاعی که در آن دانش را

میگردد.

می توان کامل فرض کرد ،در دنیای واقعی ناکامل بودن دانش ،که از
ابهام و عدم قطعیت ناشی میشود ،چالش برانگیز است .سوالی که مطرح

 -1-1-2سیستم اطالعاتی

میشود این است که بشر در مواجه با پدیدهها چگونه با ابهام و عدم

دادهها را میتوان در قالب جدولی که به آن سیستم اطالعاتی گفته

قطعیت برخورد میکند و با دانش ناکامل چگونه میتواند این پدیدهها

می شود ،بازنمایی کرد .هر سطر این جدول متناظر با یک شی و هر

را برای حل مسائل آنالیز نماید؟ ادعا این است که بشر در مواجه با

ستون آن متناظر با یک خصوصیت آن شی است که به آن صفت گفته

پدیدهها به جای آنالیز آنها با استفاده از اطالعات دقیق ،اطالعات

میشود.

حدودی را به عنوان عناصر ابتدایی دانش بكار میبرد .این اطالعات
حدودی که در واقع به شكل بازههایی انتزاعی هستند و با توابع
عضویت ،اعداد بازهای ،مجموعهها ،خوشهها و نظایر آن بازنمود
میشوند ،به گرانولهای اطالعاتی 3موسومند .اصطالح گرانولی بودن
اطالعات و گرانولهسازی اطالعات بطور صریح ابتدا توسط زاده در

زوج  IS  U , Aسیستم اطالعاتی است که در آن

 U  x1 , x2 ,, xn مجموعهای متناهی و غیرتهی از اشیا است و

به آن مجموعه جهانی گفته میشود و A  a1 , a2 ,, am 

مجموعه ای متناهی و غیرتهی از صفات است بطوریكه ، a : U  Va
 a  Aبوده و  Vaمجموعه مقادیر صفت  aاست که دامنه a

[3و ]7و پاالک در [3و ]9مطرح گردید .این بخش از حوزه تحقیقاتی

نامیده میشود.

پژوهشگران حوزه هوش محاسباتی [ 8 ،2 ،6 ،5و  ]3قرار گرفته است.

 -2-1-2رابطه تمایزناپذیری

تحت عنوان محاسبات گرانولی در سالهای اخیر مورد توجه
مجموعههای فازی [ ،]31محاسبه با کلمات [ ،]33مجموعههای راف
[ ]37و فضای تقریب [ ، ]33مجموعههای فازی -راف 9و راف – فازی

5

[ 35 ،39و  ]36و محاسبات بازهای 32[ 6و  ]38که در آنها بازنمود
اطالعات به صورت حدودی است ،همگی روشهایی را برای محاسبات
گرانولی ،گرانولهسازی اطالعات و مدلسازی گرانولهای اطالعاتی
ارائه می دهند .در این مقاله در دو بخش مجزا به معرفی و بررسی دو
روش هوشمند بازهای پرداخته می شود .ابتدا در بخش اول به مطالعه
مجموعههای راف و کاربرد آن در شبكههای عصبی پرداخته شده و در
بخش دوم سیستمهای فازی نوع دوم و کاربردهای آن بررسی میشوند.

 -2بخش اول -مجموعههای راف و کاربرد آنها
در شبکههای عصبی

رابطه تمایزناپذیری این واقعیت را منعكس میکند که با استفاده از
اطالعات در دسترس و با توجه به وجود نقصان در دانش ،برخی از اشیا
نسبت به هم غیر قابل تشخیص هستند .این رابطه به نوعی افزونگی در

دادهها را نشان میدهد .هر مجموعه صفات  B  Aرابطهای باینری را
روی مجموعه جهانی  Uمشخص میکند که رابطه تمایزناپذیری
گفته میشود .این رابطه عبارت است از:
()3

IND  B    x, y  U 2 : a  B a  x   a  y 

اگر  ،  x, y   IND  B آنگاه دو شی  xو  yبا توجه به
مجموعه صفات  Bنسبت به هم غیر قابل تشخیص هستند .رابطه باال
دارای خواص بازتابی ،تقارنی و تعدی است و بنابراین رابطهای همارز
محسوب میشود.

 -3-1-2کالسهای همارزی

 -1-2نظریه مجموعههای راف :مفاهیم اولیه
نظریه مجموعههای راف که برای آنالیز دادهها ارائه شده است را
میتوان یكی از رویكردهای اصلی در اکتساب ،بازنمایی و پردازش
دانش بازه ای به شمار آورد .این نظریه با هدف برخورد با تناقض و

رابطه تمایزناپذیری  IND  B مجموعه جهانی  Uرا به

خانوادهای از کالسهای همارزی افراز میکند که با  U / Bنشان داده

میشود .همچنین کالس همارزی شی  ، xیعنی بالکی از افراز U / B

که شامل شی  xاست با  B  x نشان داده شده و به صورت زیر

تعریف میگردد.
()7
1

Interval knowledge
Uncertainty
3
Granularities of information
4
Fuzzy rough sets
5
Rough fuzzy sets
6
Interval Analysis
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

B  x    y U : x, y   IND  B 

این کالسها همارزی مجموعههای ابتدایی و به عبارتی دیگر
گرانولهای ابتدایی گفته میشوند .همچنین اجتماع تمامی مجموعههای
ابتدایی مجموعه تعریفپذیر نام دارد.
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فضای تقریب و تقریب مجموعه

فضای تقریب ساخته شده توسط مجموعه صفات  B  Aروی

سیستم اطالعاتی  ISکه با چندتایی  ASB  U , IND  B  نشان

داده میشود ،خصوصیتی تقریبی را برای هر مجموعه  X  Uفراهم

میکند .با توجه به اطالعاتی که توسط مجموعه صفات  B  Aدر
دسترس است ،هر مجموعه  X  Uکه غیر قطعی است ،را میتوان
با دو مجموعه قطعی جایگزین کرد .این تقریبها به صورت زیر تعریف
میشوند.

B  X   x U |B  x   X 

()3
()7

B  X   x U |B  x   X  

که  B  X و  B  X به ترتیب تقریب پایین و تقریب باالی

()8

 -5-1-2صحت تقریب
معیار صحت تقریب بیان می نماید که یک مجموعه چقدر راف
است .این معیار به صورت زیر تعریف میشود.

card  B  X  

()6

card  B  X  

B  X  

که  card  X تعداد اعضای مجموعه  Xرا نشان میدهد.

بدیهی است که  0   B  X   1میباشد .برحسب مجموعه صفات
 ، B  Aاگر   B  X   1آنگاه  Xصریح و دقیق است .در غیر

اینصورت  Xراف یا نادقیق میباشد .صحت تقریب را میتوان برای

مجموعه  Xمیباشند .بر حسب مجموعه صفات  ، B  Aتقریب

اندازهگیری کیفیت تقریب کالسهای تصمیم روی مجموعه جهانی

پایین مجموعهی اشیایی است که قطعا عضو مجموعه  Xهستند ،در

 Uاستفاده کرد .همچنین معیارهای دیگری را میتوان به صورت زیر

حالیكه تقریب باال شامل مجموعه اشیایی است که ممكن است که عضو

تعریف نمود.

مجموعه  Xباشند.

بر اساس تقریبهای پایین و باالی مجموعه  ، X  Uمجموعه

جهانی  Uرا میتوان ،به ناحیه مرزی  ، BN  X ناحیه مثبت
 POS  X و ناحیه منفی  NEG  X تقسیم کرد .این نواحی به

صورت زیر تعریف میشوند.
()3

BND  X   B  X   B  X 
POS  X   B  X 

()9

NEG  X   U  B  X 

()5

بر حسب مجموعه صفات  ، B  Aهر عنصر x  POS  X 

به طور قطع به

 Xمتعلق است ،در حالی که هر عنصر

 x  NEG  X به  Xمتعلق نیست .هر عنصر x  BND  X 

میتواند به  Xمتعلق باشد و یا نباشد .بر حسب مجموعه صفات
 ، B  Aاگر ناحیه مرزی مجموعه

 Xتهی باشد ،یعنی

 ، BND  X   آنگاه مجموعه  Xصریح و دقیق است .در غیر
3

اینصورت مجموعه  Xراف 7یا نادقیق است.

()2
()8

1 B  X 
card  BND  X  
card U 

B  X   1 

 -6-1-2تابع عضویت راف
تابع عضویت راف ،احتمال شرطی تعلق عنصر  x  Uبه

مجموعه  X  Uرا بیان میکند .از نظر اطالعات بیان شده توسط

کالس همارز  ، B  x به عنوان درجه تعلق عنصر  xبه مجموعه X
تفسیر میگردد .تابع عضویت راف به صورت زیر تعریف میشود.

 x     0,1
()3
card  B  x   X 
 XB  x  
card  X 
B
که در آن  x  X  Uاست .مقدار  μ X  x را میتوان عنوان
B
X

درجه تعلق عنصر  xبه مجموعه



 Xبر حسب مجموعه

صفات  B  Aتفسیر کرد .این تعریف در مقابل تعریف کالسیک
مجموعه ،دانش ذهنی را در مورد عناصر مجموعه جهانی منعكس
میکند.

 -4-1-2انواع ابهام
چهار کالس پایه مجموعههای راف را میتوان با توجه به

تقریبهای پایین و باالی مجموعه  ، X  Uبر حسب مجموعه

صفات  ، B  Aبه صورت زیر تعریف کرد.

B  X    & B  X   U ,iff X is roughly definable

B  X    & B  X   U , iff X is internaly indefinable

B  X    & B  X   U , iff X is externaly indefinable
B  X    & B  X   U , iff X is totally indefinable

میتوان با استفاده از تابع عضویت راف ،ناحیه مرزی و تقریبهای

پایین و باالی مجموعه  X  Uرا به صورت زیر باز تعریف کرد.
()31
()33
()37

B  X   x  U|μ BX  x   1

B  X   x  U|μ BX  x   0

BND  X   x  U|0  μ BX  x   1

اکنون میتوان دو تعریف مجموعه راف را به صورت زیر ارائه
کرد.

تعریف  -1مجموعه  Xبر حسب مجموعه صفات ، B  A

Crisp
Rough
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

1

راف است اگر B  X   B  X 

2
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تعریف  -2مجموعه  Xبر حسب مجموعه صفات ، B  A

راف است اگر 0  μ BX  x   1

یافته   C : U  Pow dD Vd را میتوان به صورت زیر
تعریف کرد.

این دو تعریف معادل نیستند .تعریف اول بر اساس عملگرهای
تقریب بوده و ناحیه مرزی غیر تهی را نشان میدهد .در حالیكه تعریف
دوم بر اساس تابع عضویت راف است که مقدار عضویت عنصر به
مجموعه را نشان میدهد.

 C  x  i :



()32

x  U  x, x   IND  C  and d  x   i 

که  Pow  Vd مجموعه توانی ضرب کارتزین  dD Vdاز

خانواده  Vd dDاست .سیستم تصمیم  DTسازگار یا قطعی گفته

میشود ،اگر برای هر  . card  C  x    1 ، x  Uدر غیر

 -7-1-2وابستگی کارکردی

برای سیستم اطالعاتی مفروضی مانند  ، IS   U, A وابستگی

کارکردی صفت  Dبه  Cدر  Aبا  C  Dنشان داده میشود.

این وابستگی اگر و فقط اگر  IND  C  IND  D برقرار است.

اینصورت سیستم تصمیم  DTناسازگار یا غیر قطعی است .از این رو،
سیستم تصمیم ناسازگار است اگر شامل اشیایی با تصمیمات متفاوت اما
بر حسب صفات شرطی تمایزناپذیر باشد .هر مجموعه شامل همه اشیا با
مقادیر یكسان تصمیم تعمیم یافته ،کالس تصمیم تعمیم یافته گفته
میشود.

 -2-2سیستم تصمیم و قواعد تصمیم
مجموعه صفات ممكن است به دو زیر مجموعه صفات شرطی
 C  Aو صفات تصمیم  D  A  Cتقسیم شود .صفات شرطی
ویژگیهای اندازی گیری شده اشیا و صفات تصمیم ،که معموال دو
مقدارهاند ،کالس شی را نشان میدهند .یک سیستم تصمیم ،یک
سیستم اطالعاتی با صفت تصمیم است .بطور رسمی ،یک سیستم
تصمیم چندتایی

DT  U , C, D 

است ،که در آن

 d : U  Vdو  d  Dیک صفت تصمیم و  a : U  Vaو
a C

صفت

یک

و . V  Va : a  C  Vd : d  D

شرطی

است

در موردی که  C  dکامال برقرار باشد ،گفته میشود که

سیستم تصمیم  DTقطعی یا سازگار و وابستگی  C  dدقیق است.
آنگاه برای سرتاسر هر کالس همارزی  ، C  x تصمیم منحصر بفرد

 d  x وجود دارد .در غیر اینصورت ،وابستگی  C  dبا درجهای

برقرار است و گفته میشود که سیستم تصمیم  DTغیرقطعی یا
ناسازگار و وابستگی  C  dنادقیق است .هر شی در جدول تصمیم
 ، DTیک قاعده تصمیم را مشخص میکند که هر عبارتی است که
به صورت زیر تعریف میشود.
()33

 a  a  x  : a  C, a  x   Vc 

  d  d  x  : d  D, d  x   Vd 

این قاعده تصمیم صحیح یا مطمئن است اگر برای هر شی ،ارضای
سمت چپ آن سمت راست را نیز برآورده کند یا به عبارت دیگر
سازگار باشد ،و در غیر اینصورت با درجهای صحیح یا محتمل است.
تعداد قواعد سازگار به تمام قواعد جدول تصمیم فاکتور سازگاری گفته
میشود.

 -2-2-2وابستگی صفات
یكی دیگر از موضوعات مهم در آنالیز دادهها کشف وابستگی بین
صفات در یک سیستم تصمیم است .مجموعه صفات  Dکامال به
صفات  Cوابسته است ،اگر مقادیر صفات  Cمنحصرا مقادیر صفات
 Dرا تعیین کنند .به عبارت دیگر ،تصمیمات  Dکامال به صفات C

وابسته است اگر وابستگی کارکردی بین مقادیر  Cو  Dوجود داشته
باشد .از این رو C  D ،اگر و فقط اگر قاعده ( )36برای هر
 x  Uروی  DTصحیح باشد .همچنین تصمیمات  Dبه صفات
 Cوابسته است اگر وابستگی کارکردی بین مقادیر  Cو  Dبا
درجهای وجود داشته باشد .بطور رسمی ،گفته میشود که  Dبا درجه
 k  0,1به  Cوابسته است و با  C k Dنشان داده میشود،

اگر درجه وابستگی به صورت زیر تعریف گردد.

card  POSC  D  

()39

card U 

که در آن

k   C, D  

CX

()35

POSC  D  

XU/ D

که ناحیه مثبت افراز  U / Dبر حسب  Cگفته میشود .مجموعه
همه عناصری از  Uاست که به وسیله  Cمیتوانند منحصرا با
بخشهایی از افراز  U / Dکالسبندی شوند .اگر  k  1باشد،
گفته میشود که  Dکامال وابسته به  Cاست .اگر  k  1باشد،

گفته میشود که  Dجزء وابسته به  Cاست .همچنین اگر k  0

باشد ،آنگاه ناحیه مثبت افراز  U / Dبر حسب  Cتهی است .بدیهی
است

که

اگر

D

کامال

وابسته

به

C

باشد

آنگاه  . IND  C  IND  D بطور خالصه D ،کامال وابسته به
(جزء)  Cاست ،اگر همه (برخی) عناصر مجموعه جهانی  Uرا بتوان

 -1-2-2تصمیم تعمیم یافته

با بالکهای افراز  U / Dمنحصرا توسط  Cکالسبندی کرد.

برای هر سیستم تصمیم  ، DT   U,C, D تابع تصمیم تعمیم
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 -3-2-2کاهش و هسته
کاهش زیر مجموعهای از صفات است که دانش در مجموعه
دادهها بطور کامل مشخص نماید .این به معنای آن است که میتوان
بدون ایجاد نقصان در دانش و با حفظ ویژگیهای اساسی ،برخی از
دادههای غیر ضروری را از مجموعه دادهها حذف کرد .کاهش را
میتوان به عنوان مجموعهای کافی از ویژگیها تصور کرد .فرض کنید

که  ، IS   U, A یک سیستم اطالعاتی و  B  Aزیر

(

(

)

)

مجموعهای از صفات باشد .اگر  a  Bغیر ضروری باشد ،آنگاه

B  B  a

یک مجموعه کاهشی از صفات است.

بطوریكه  . IND  B  IND  Bهمچنین هسته مجموعه صفات
ضروری است که در تمامی مجموعههای کاهشی وجود دارند .یعنی:
()36

RED  B

CORE  B 

فرض کنید که  ، DT   U,C, D یک سیستم تصمیم و  Cو

 Dبه ترتیب مجموعه صفات شرط و تصمیم باشد .آنگاه C  C

شكل  -3چارچوب کلی ادغام یادگیری مجموعه راف و یادگیری
عصبی []73
بطور کلی ،دو رویكرد اصلی در ترکیب مجموعههای راف و
شبكه های عصبی وجود دارد :ترکیب مجزا ،و ترکیب ادغامی .در

یک کاهش از  Cاست ،اگر  Cمجموعهای کمینه از  Cباشد.

ترکیب مجز ا ،این دو ایده به صورت دو سیستم مستقل از هم با یكدیگر

بطوریكه

ترکیب میشوند ،در حالیكه در ترکیب ادغامی ،این دو ایده به صورت

()32

γ  C, D   γ  C, D 

یک سیستم واحد با یكدیگر ترکیب میشوند.

به اشتراک همه کاهشها هسته گفته میشود .بنابراین هسته شامل
صفاتی است که بدون فروپاشی ساختار افراز مجموعه جهانی ،از سیستم
اطالعاتی حذف ناپذیرند .هسته را میتوان به عنوان مجموعه صفات
ضروری تصور کرد.

 -3-2شبکههای عصبی راف
مجموعه های راف به نحوه تفكر منطقی بشر نزدیک است ،قابلیت
تفسیر دادهها و کاهش افزونگیها را دارد و میتواند دانش را بطور
صریح بازنمایی کند ،اما فاقد تحملپذیری در برابر نویز موجود در
دادهها است .از طرف دیگر شبكه های عصبی به نحو تفكر شهودی بشر
نزدیک است ،قابلیت پردازش موازی ،خود تطبیقی و یادگیری دارد و
میتواند مسائل پیچیده و غیر خطی را حل کند .هر چند در برابر نویز
موجود در دادهها تحملپذیر است .اما فرآیند آموزش آن طوالنی بوده

 -4-2مجموعههای

راف

در

پیشپردازشگر

دادهها
از آنجا که نظریه مجموعه راف اصالتا روشی برای پردازش دادهها
بوده و ابزارهای مفیدی را برای حذف افزونگیها از اطالعات ناکامل
فراهم میکند ،بدیهی است که دیدگاه غالب در ترکیب مجموعههای
راف با شبكههای عصبی ،مجموعههای راف را به عنوان پیشپردازشگر
دادهها ورودی به شبكه عصبی استفاده میکند .در این دیدگاه
مجموعهها ی راف معموال به منظور انتخاب ویژگیها و کاهش ابعاد
بردار ورودی به شبكه مورد استفاده قرار میگیرد .از جمله این مطالعات
میتوان به [ 73 ،78 ،72 ،76 ،75 ،79و  ]31اشاره کرد .شكل
7چارچوب کلی چنین ترکیبسازی را نشان میدهد.

و نمی تواند دانش را بطور صریح بازنمایی کند .از این رو ،به نظر
میرسد با ترکیب مجموعههای راف و شبكههای عصبی ،نقطه ضعف
یكی توسط توانایی دیگری بر طرف میشود .اولین تالش در زمینه

شكل  -7رویكرد مجزا در ترکیب مجموعههای راف و شبكههای

ترکیب مجموعههای راف و شبكههای عصبی در []73انجام شد .که در

عصبی ،استفاده از مجموعههای راف در پیشپردازش دادههای ورودی

آن یک روش آموزش ترکیبی از یادگیری مجموعههای راف و

به شبكه عصبی

یادگیری عصبی برای مواجه با اطالعات نادقیق و غیر قطعی ارائه گردید.
شكل  3چارچوب کلی الگوریتم ارائه شده در [ ]73را نشان میدهد.
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 -5-2استفاده از مجموعههای راف در تنظیم
پارامترهای شبکه عصبی

 -7-2ترکیب مجموعههای فازی ،مجموعههای
راف و شبکههای عصبی

یكی از مسائل مهم در شبكههای عصبی ،تنظیم اولیه پارامترهای آن

تاکنون روشهای متنوعی برای ترکیب مجموعههای فازی،

است .از جمله کاربردهای مجموعه راف استخراج دانش نهفته در

مجموعههای راف و شبكههای عصبی در یک قالب ترکیبی ارائه شده

دادهها ،از قبیل هسته ،مجموعه صفات کاهشیافته و ضرایب وابستگی

است .در [ ]39از مجموعههای راف – فازی برای استخراج ویژگیهای

صفات ،برای تنظیم پارامترهای ساختاری شبكه عصبی مانند تعداد

مهم و از الگوریتم خوشهبندی -kنزدیكترین همسایه برای کالسبندی

الیههای پنهان ،تعداد نورنهای هر الیه ،اتصاالت بین نورنها و یا تنظیم

استفاده شد ،در [ ]35یک معماری ماژوالر تكاملی برای شبكه چند الیه

مقادیر اولیه پارامترهای شبكه عصبی مانند مقادیر اولیه وزن اتصاالت و

پرسپترون فازی در ترکیب با مجموعههای راف پیشنهاد شده است ،در

تعداد تكرارهای آموزش است .از جمله این مطالعات میتوان به []33

[ ]36توابع عضویت فازی – راف در معماری شبكه عصبی به کار رفته

اشاره کرد .شكل  3چارچوب کلی چنین ترکیبسازی را نشان میدهد.

است ،در [ ]32یک رویكرد هیبریدی مبتنی بر مجموعههای راف و
 ANFISبرای دادههای با ابعاد باال معرفی شده است که در آن
مجموعه های راف برای کاهش ابعاد ویژگی ،تعیین اتصاالت بین
الیه های اول و دوم ،و پارامترهای الیه چهارم استفاده شده است ،در
[ ]38شبكه عصبی فازی – راف و کاربردهای آن در انتخاب ویژگی
مورد بررسی قرار گرفته است ،در [ ]33یک معماری جدید عصبی –

شكل  -3ترکیب مجموعههای راف و شبكههای عصبی ،استفاده از
مجموعههای راف در تنظیم پارامترهای شبكه عصبی

 -6-2طراحی معماری شبکه عصبی مبتنی بر
مجموعههای راف

فازی – راف برای کالسبندی دادهها با مقادیر ناقص ارائه شده است.

 -8-2محاسبات عصبی راف مبتنی بر تابع عضویت
راف
در [ 91و  ]93نورن راف تقریب (شكل  - 5الف) و نورن راف

قواعد تصمیم استخراج شده از پرادزش دادهها توسط مجموعههای

تصمیم (شكل  - 5ب) معرفی شده است .معماری شبكه عصبی تشكیل

راف را میتوان بطور مستقیم در طراحی معماری یک کالسبندی

شده از این نوع نورنها دو الیه دارد ،که الیه اول شامل تعدادی نورن

کننده شبكه عصبی اعمال کرد .در این رویكرد ابتدا ضرایب وابستگی و

راف تقریب و الیه دوم شامل یک نورن تصمیم میباشد .نورنهای

قواعد تصمیم از مجموعه دادهها استخراج میشوند ،سپس یک

تقریب درجه همپوشانی سیگنالهای ورودی و کالسهای همارزی را

کالسبندی کننده شبكه عصبی معموال با چندین الیه  ANDو ،OR

محاسبه می کنند ،و سپس نورن تصمیم که مجموعه قواعد تصمیم را

 minو  maxایجاد میشود به گونهای که اتصاالت بین نورنهای آن

شبیهسازی میکند ،یكی از قواعد با کمترین خطا را انتخاب میکند .از

قواعد تصمیم استخراج شده را بازنمود میکنند .همچنین مقادیر اولیه

چنین شبكهای برای کالیبراسیون کیفیت نرمافزار [ ]97و آنالیز سیگنال

وزن اتصاالت در شبكه عصبی برابر با ضرایب وابستگی است که در

[ ]93استفاده شده است .محاسبات و دیاگرام نورنهای تقریب و تصمیم

طول آموزش برای رسیدن به یک کالسبندی مناسب تطبیق مییابند .از

در ادامه شكل  5نشان داده شده است.

جمله این مطالعات میتوان به [ 37و  ]33اشاره کرد .شكل  9ساختار
یک کالسبندی کننده شبكه عصبی راف را نشان میدهد.
الف

ب
شكل -5الف) دیاگرام نورن راف تقریب ،ب) دیاگرام نورن
راف تصمیم
شكل  -9بازنمایی قواعد تصمیم در معماری شبكه عصبی در یک

ساختار سلسله مراتبی []73
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قانونمند 3فرآیندهای صنعتی [ ،]65طراحی کنترلگرهای راف -فازی
[ ،]66جبر و هندسه کنترل کننده های راف [ ،]62کنترل کننده های
میرولوژیكی راف [ ،]68شبیهسازی فرآیندهای کنترل با مجموعه راف
[ ،]63کنترل فازی با مجموعه راف [ ،]21و کنترل ماهواره [ ]23اشاره
کرد .هر چند این تحقیقات پایه در مقایسه با کاربردهای منطق فازی در
کنترل اندک است اما بطور کلی اصولی را برای مطالعات کاربردیتر
بعدی ایجاد کردهاند ،بطوریكه در دهه اخیر مبحث کنترل راف همانند
کنترل فازی در مسیر رو به رشد قابل قبولی قرار گرفته است.
ادامه شكل  -5جدول محاسبات در نورنهای راف []93

 -9-2کاربردهای مجموعه راف
نظریه مجموعههای راف همانند نظریه مجموعههای فازی از پشتوانه
فلسفی محكمی برخوردار است ،عدم قطعیت و ابهام را به خوبی فرموله
کرده ،توانایی مواجه با دانش ناکامل و بازنمود آنرا دارد و با منطق،
قیاس ،استدالل تقریبی مرتبط است .منطق راف ،جبر آن و ارتباطش با
استدالل بولی بطور قابل مالحظهای مورد توجه ریاضیدانان قرار گرفته
است .از سوی دیگر همانطور که نظریه مجموعههای فازی با مبحث
کنترل و بازنمایی دانش ضمنی پیوند خورده است ،نظریه مجموعه راف
با مبحث دادهکاوی ،و استخراج دانش از درون دادهها پیوند خورده
است .در واقع ،مجموعههای راف ابزار قدرتمندی برای کاهش
افزونگیها و انتخاب ویژگیها است و به تبع آن سهم عمدهی مطالعات
مجموعههای راف معطوف به کاربرد آن در یادگیری ماشین ،بازشناسی
الگو و اکتشاف دانش شده است .به عنوان مثال در [ 99و  ]95روشهای

 -11-2شبکههای عصبی راف مبتنی بر نورنهای
بازهای
یكی دیگر از راهها ادغام کامل مجموعه راف و شبكه عصبی در
مدلی یكپارچه استفاده از نورنهای راف بازهای در معماری شبكه است
که اولین بار در [ 27و  ]23معرفی شده است .یک نورن راف متشكل از
دو نورن کرانه پایین و کرانه باال است ،و توانایی پردازش الگوهای راف
را دارد و میتواند با اندکی تغییر در انواع ساختارهای شبكه عصبی نظیر
شبكههای پیشرو [ ،]23شبكه بدون نظارت  ]29[ SOMشبكه فازی –
عصبی تطبیقی [ ]25اعمال شودError! Reference source not .
 found.ساختار انواع نورنهای راف را نشان میدهد.
بطوریكه در آن  wبردار وزن x ،بردار ورودی o ،خروجی

نورن  ،و  ضریب وزندهی خروجی ،زیرنویس  Uحد باال و
زیرنویس  Lحد پایین متغیر را نشان میدهد.

مجموعه راف در انتخاب ویژگی و بازشناسی الگو ،در [ 96و ]92
کاربرد آن در یادگیری ماشین و اکتشاف دانش ،و در [ ]98کاربرد آن
در پردازش سیگنال و پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در زمینه پشتیبانی تصمیم [ 93و  ،]51تصمیمگیری چند معیاره

(الف)

[ ،]53استدالل تقریبی و یادگیری سلسله مراتبی [ ]57کاربرد یافتهاند.
امروزه استفاده از روشهای هوشمند در صنایع زمینهای است که به
صورت روز افزون مورد توجه قرار میگیرد .مجموعههای راف در
کنار سایر روشهای هوش مصنوعی از جمله مجموعههای فازی ،شبكه-

(ب)

های عصبی و پردازشهای تكاملی در زمینههای کاربردهای صنعتی
مطرح می شود .از جمله تحقیقاتی که در زمینه کاربرد مجموعههای
راف در حوزه صنایع انجام شده است میتوان به مواردی از قبیل طراحی
و برسی خواص مواد [ ]53و بررسی رابطه بین ساختار و فعالیت دارو
[ ،]59طراحی سیستمهای تصمیمیار در پیشبینی ورشكستگی [ ]55و
بازار سهام [ ،]56و تشخیص عیوب [ 52و  ]58اشاره کرد .عالوه بر این،
یكی از کاربردهای مورد توجه نظریه مجموعههای در صنایع استفاده از
آن در حوزه کنترل هوشمند [ 63 ،61 ،53و  ]67است .برخی از

(ج)
شكل -6انواع ساختارهای نورنهای راف الف -مدل نورن راف با
خروجی میانگین ب -مدل نورن راف با خروجی وزن دار ج-ساختار
مدل نورن راف مستقل

تحقیقات ابتدایی در این زمینه عبارتند از اکتساب الگوریتمهای کنترل
[ ،]63مدلسازی و کنترل با استفاده از مجموعه راف [ ،]69کنترل
Rule Base
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شكل  -2ساختار شبكه عصبی راف کامل
شبكه عصبی راف معرفی شده در [ ]27دارای ایراداتی از جمله تبادل

درون نورن است .نورن راف -jام الیه میانی از طریق وزنهای حد باال و

قطعی اطالعات بین کرانههای باال و پایین نورن با استفاده از عملگرها

حد پایین بین الیه ورودی و الیه میانی با سیگنال ورودی تحریک

 min, maxاست ،و همچنین به تمهیداتی برای تغییر نوع اتصاالت از

می شود .پس هر نورن الیه میانی دارای مجموع وزن دار ورودی حد باال

تحریک به مهار و بلعكس نیاز دارد .مساله دیگر استفاده از الگوریتم

و حد پایین است .خروجی نورن -jام الیه میانی نیز دارای حد باال و حد

قاعد ه دلتای تعمیم یافته برای آموزش پارامترهای شبكه است .به همین

پایین به صورت زیر است .همچنین نوع تابع درونی هر نورن راف می

منظور در [ ]26اصالحاتی برای رفع ایرادات شبكه عصبی راف پیشنهاد

تواند تک قطبی ،دو قطبی و هر تابع مشتقپذیر دیگر در نظر گرفته شود.

گردید .در شبكه اصالح شده )3( ،با استفاده از تعریف نرخ تبادل

سپس خروجی هر نورن الیه فعال ساز اول عبارت است از:

اطالعات بین کرانه های باال و پایین مشكل مربوط به اعمال عملگرهای
قطعی  maxو  minحل شده است ( )7اتصاالت تحریک و مهار همزمان

()73

در مجموع وزندار شده تاثیر می گذارند ،این مشكل دوم در مورد
تمهیدات مربوط به فعالسازی اتصاالت و تغییر دائمی بین آنها را حل می-
کند ( ) 3روش آموزش شبكه بر پایه پس انتشار خطا مبتنی گرادیان نزولی
مرتبه اول ارائه شده است ،که میتوان را به سادگی به شبكهای با چندین
الیه اعمال کرد .شكل  2ساختار شبكه عصبی راف و پارامترهای آنرا
نشان میدهد .که در آن اعداد باالنویس نشان دهنده شماره الیه ،و

حروف پاییننویس شمارشگر نورن در آن الیه است .به عنوان مثال o1j

به خروجی نورن -jام از الیه فعالساز اول اشاره دارد .همچنین d q
مقدار مطلوب خروجی نورن -qام e 2 ،بردار خطای الیه فعالساز دوم و
 BPروش آموزش پس انتشار خطا است .الگوریتم پیشرو []26
الگوریتم پیشرو در الیه فعال ساز اول (الیه پنهان):
n0

 j  1, 2,میباشد.

netU1 j  k    wU1 j i  k  xi  k 

()33

از آنجاییكه نورن های الیه خروجی نیز به صورت نورن راف مدل
میانگین تعریف شده اند پس در هر نورن الیه خروجی و وزنهای مربوط
به آن دو قسمت حد باال و حد پایین وجود دارد .به عنوان مثال برای نورن
-kام در الیه خروجی خواهیم داشت:
n1

k    w k  o k 
1
j

()73



2
Lq j

j 1

2
Lq

net

netU2 q  k    wU2q j  k  o1j  k 

()79

j 1

k  
()75

i 1

o1L j  k  

 

2

o1j  k  

الگوریتم پیشرو در الیه فعال ساز دوم (الیه خروجی):

i 1

n0

()71

 

max f j1 net1L j  k  , f j1 netU1 j  k 

oU1 j  k   o1L j  k 

()77

که در آن , n1

 

o

n1

net1L j  k    w1L j i  k  xi  k 

()38



k  

1
Uj

 

min f j1 net1L j  k  , f j1 netU1 j  k 

()76




 

 

2
Lq

min f q2 netL2 q  k  , f q2 netU2 q  k 
oU2 q  k  

 

 

max f q2 netL2q  k  , f q2 netU2 q  k 

که در آن  netمجموع وزندار ورودی نورن و  fتابع فعالساز
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oU2 q  k   oL2 q  k 

()72

2

بطوریكه ,n 2

oq2  k  

 q=1,2,می باشد.

-1-11-2

E
k 
wL2q j

2
2
2
2
E eq oq oLq netLq
k 
eq2 oq2 oL2q net L2q wL2q j

()33



الگوریتم آموزش پس انتشار شبکه

بهینه سازی گرادیان نزولی مرتبه اول بوده که در ادامه با در نظر گرفتن
تابع هزینه زیر محاسبات آن انجام می شود.
n

()78

2
1 2 2
eq  k  


2 q 1

e2  k  

n2 1



T



1 2
e k 
2 1n2



T

11

()33



n2 1

الیه خروجی و نورن -jام در الیه فعال ساز اول به صورت زیر بهروز می
شود.
الگوریتم پسانتشار در الیه فعالساز دوم (الیه خروجی):
برای آموزش وزنها در الیه فعال ساز دوم میتوان دو حالت را با
توجه به حد باال و حد پایین بودن پارامترهای بازه ای





















 f q2 netL2q  k   f q2 netU2 q  k باشد ،آنگاه خروجی حد

پایین و باالی نورن -qام عبارت است از:

 k 

 net

2
Uq





 



()73





oL2q  k   min f q2 net L2q  k  , f q2 netU2 q  k 



 f q2 net L2q  k 

 n1

 f q2   wL2q j  k  o1j  k  
 j 1


 k  , f



2
Lq

  net
2
q

min f



 f q2 netU2 q  k 

 n1

 f   wU2q j  k  o1j  k  
 j 1



oU2 q  k  
2
q

حد پایین و حد باالی نورن -qام الیه خروجی با توجه به روابط زیر

 

2
q

oL2q  k  

()35

 f q2 netL2q  k   f q2 netU2 q  k برقرار باشد ،آنگاه خروجی

بدست میآید.







حالت اول :اگر در نورن -qام الیه دوم (الیه خروجی) رابطه

wU2 q j  k    2

()39
1
U2q j  k   eq2  k  f q2 netU2 q  k 
2
حالت دوم :اما اگر در نورن -qام الیه دوم رابطه بصورت

(  f 2 net 2L  k و  ) f 2 netU2  k در نورن الیه خروجی در نظر
گرفت.

qj

1
=  2 eq2  k  f q2 netU2 q  k  o1j  k 
2
wU2 q j  k    2U2q j  k  o1j  k 

خطای خروجی شبكه میباشد .ابتدا آموزش پارامترهای الیه فعال ساز
دوم (خروجی) بررسی میگردد .برای این منظور وزن بین نورن -qام در

 L2

2
2
2
2
E eq oq oU q netU q
  2 2 2 2
k 
eq oq oU q netU2 q wU2 q j

 e2  k   e12  k  , e22  k  ,بردار





E
k 
wU2 q j

n2

که در آن , en22  k 



()37
1
 k   eq2  k  f q2 netL2q  k 
2
تنظیم وزن حد باالی الیه خروجی:

E k  

2
1
   d q  k   oq2  k  
2 q 1

  2

1
  2 eq2  k  f q2 netL2q  k  o1j  k 
2
wL2q j  k    2 L2q j  k  o1j  k 

عصبی راف
همانطور که گفته شد روند آموزش پارامترهای این مدل بر اساس

wL2q j  k    2

 

 

max f q2 netL2q  k  , f q2 netU2 q  k 



()36



 f q2 net L2q  k 

oU2 q  k   max f q2 net L2q  k  , f q2 netU2 q  k 



 f q2   wL2q j  k  o1j  k  
 j 1

2
پس خروجی حد پایین  oL2به  wU2و خروجی حد باال  oL2به wL

 f q2 netU2 q  k 

وابسته است .آموزش پارامتر وزن بین نورن -qام الیه خروجی و نورن -j

 

()31

 






 f q2   wU2q j  k  o1j  k  
 j 1



پس خروجی حد پایین  oL2به  wL2و خروجی حد باال  oU2به
n1

n1

ام الیه میانی به فرم زیر خواهد بود.
تنظیم وزن حد پایین الیه خروجی:

 wU2وابسته است .آموزش پارامتر وزن بین نورن -qام الیه خروجی و
نورن -jام الیه میانی به فرم زیر خواهد بود.
تنظیم وزن حد پایین خروجی:
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E
k 
wL2q j

wL2q j  k    2

2
2
2
2
E eq oq oU q net Lq
k 
eq2 oq2 oU2 q net L2q wL2q j

()32



  2



E
k 
wU2 q j

k  



  2

()91
1 2
2
2
e
k
f
net
k




q
q
U
qj
q
2
رابطه ( )38و( )37نشان میدهند که تابع حساسیت حد پایین الیه



k  

U2

فعال ساز خروجی در هر دو حالت مقدار یكسانی دارد .همچنین در هر
دو رابطه( )91و ( )39نیز تابع حساسیت حد باال مشابه است .در نتیجه







b2 

b4 

()95

qj





بود .نحوه عملكرد این عملگر در رابطه زیر نشان داده شده است:

 L2

1
  2 eq2  k  f q2 netU2 q  k  o1j  k 
2
wU2 q j  k    2U2q j  k  o1j  k 



بردار باهم برابر باشد و ماتریس حاصلضرب نیز دارای همان ابعاد خواهد

همانطور که در آموزش وزنهای الیه فعال ساز خروجی نشان داده
شد ،بزرگتر یا کوچكتر بود ن تابع فعال ساز الیه خروجی تغییری در روند
آموزش ایجاد نمیکند .در نتیجه می توان بدون توجه به اختالف









حالت اول :اگر در نورن -jام الیه فعال ساز میانی





E
 k    1
w1L j i

1 2
()93
eq  k  f q2 netL2q  k  o1j  k 
2
1
()97
U2q j  k   eq2  k  f q2 netU2 q  k  o1j  k 
2
به این ترتیب میتوان به جای بررسی نورن به نورن در الیه خروجی،

 L2

qj

()93



wL1j i  k   1 L1 j i  k  xi  k 

()98

wU1 j i  k  

w

2
Uj
n 2 1

()93

 1
   e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  netU1  k   
 4
1 2

e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  netU1  k    xi  k 
4


()51

wU1 j i  k   1U1 j i  k  xi  k 

1

  2 δU2  k  o1j  k 
n 2 1

k  
()99



 1 e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  net1L  k   

()92


1 2 2
 e  k   f 2  netU2  k    o1j  k 
2  n 2 1
n 21
 n 21 11
11

 E e2 o 2 o 2 net 2 o1j o1L j net1L j
L
L
 2 2 2

 e o o L net 2L o1j o1L net1L w1L
j
j
ji

1
1
1
E e2 o 2 oU2 netU2 o j oL j netL j 
k 
e 2 o 2 oU2 netU2 o1j o1L j net1L j w1L j i 


1 2
e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  net1L  k   xi  k 
4

نورن -jام الیه فعال ساز اول را به صورت برداری نوشت .در این صورت

k  

wL1j i  k    1

wL1j i  k  

روابط آموزش وزنهای بین تمام نورن های الیه فعال ساز خروجی و
خواهیم داشت:



 f j1 net1L j  k   f j1 netU1 j  k باشد ،طبق روال قبل خواهیم

داشت:

 q  1, 2,برابر است با:






w

2
Lj
n 2 1


1 2 2
  e  k   f 2  net 2L  k    o1j  k 
n

1
2
2 
n 21
 n2 1 11



f 1 net1U  k 

پرداخت.

()96








ساز میانی با توجه به مقادیر  f 1 net1L  k و

حساسیت حد باال و حد پایین الیه دوم فعال ساز به ازای

k  



 f 2 net 2L  k و  f 2 netU2  k به آموزش وزنهای الیه فعال

بدون توجه به تفاوت  f 2 net 2L  k و  f 2 netU2  k مقدار تابع

, n2

a2 
b
,B   1

a4 
b3

a
A 1
 a3

 a b a2b2 
A B   1 1

 a3b3 a4 b4 
الگوریتم پس انتشار در الیه فعال ساز اول (الیه پنهان):

wU2 q j  k    2

2
2
2
2
E eq oq oLq netU q
k 
eq2 oq2 oL2q netU2 q wU2 q j

()33

میباشند .عملگر   نشان دهنده ضرب آرایه در آرایه متناظر دو

ماتریس یا دو بردار است .در این نوع ضرب باید ابعاد دو ماتریس یا دو





که در آن , n1

بردار وزنهای خروجی حد پایین و حد باالی نورن راف -jام الیه میانی

1
=  2 eq2  k  f q2 net L2q  k  o1j  k 
2
wL2q j  k    2 L2q j  k  o1j  k 
()38
1 2
eq  k  f q2 net L2q  k 
2
تنظیم وزن حد باالی الیه خروجی:

 j  1, 2,و  w 2L j  k و  wU2 j  k به ترتیب



حالت دوم :اگر در نورن -jام الیه فعال ساز میانی







 f j1 net1L j  k   f j1 netU1 j  k باشد ،داریم:

  2 δ 2L  k  o1j  k 
11
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k  

wL1j i  k  

()53

 1
 1   e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  net1L  k   
 4
1 2
e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  net1L  k   xi  k 
4

()57

wL1j i  k   1 L1 j i  k  xi  k 



wU1 j i  k  

()53

 1
 1   e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  netU1  k   
 4
1 2

e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  netU1  k    xi  k 
4


()59

wU1 j i  k   1U1 j i  k  xi  k 

مشخص است که توابع حساسیت حد باال و حد پایین بدون توجه به









تفاوت  f j1 net1L j  k و  f j1 netU1 j  k عبارتند از:

k  
()55

()56

()61

1
Lj i



1
 e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  net1L  k  
4
1 2
 e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  net1L  k  
4
U1 j i  k  
1
 e2  k  f 2  net 2L  k   w 2L j  k  f j1  netU1  k  
4
1 2
 e  k  f 2  netU2  k   wU2 j  k  f j1  netU1  k  
4

1
L
n1 1

e

T



 w 2L j  k    e 2  k   f 2  net 2L  k   
 n2 1
n 21
 n n
  n 21
 2 1

e1U  k  
n1 1

()63

T



 wU2 j  k    e 2  k   f 2  netU2  k   
 n2 1
n 21
 n n
  n 21
 2 1


 -3بخش دوم سیستمهای فازی نوع دوم و
کاربردهای آن
سیستمهای فازی نوع اول در سال  3365توسط پرفسور لطفی
عسگرزاده ارائه شدند و تاکنون در زمینههای متعددی از قبیل صنعتی،
نظامی  ،تجاری و غیره به صورت موفقیت آمیز مورد استفاده قرار
گرفتهاند .با این حال این نوع سیستمها دارای محدودیت در کارکردن با
داده های نامعین هستند .کارکردن با دادههای نامعین شامل مدل سازی
آنها و همچنین کمینه کردن اثر آنها در مدل است .نامعینی در حالتهای
متنوعی ظاهر شده بطوریكه مستقل از نوع سیستم و روش ارتباط با آن
است .دو نوع مهم از نامعینیها عبارتند از نامعینی زبانی و نامعینی
تصادفی .نامعینی زبانی به کلماتی که در ساخت قواعد مقدم و تالی فازی
به کار میروند بستگی دارد .زیرا هر کلمه مفهوم و معنی متفاوتی بین
افراد گوناگون دارد [ 22و  .]28به عنوان مثال ممكن است یک نفر

در نتیجه نیازی به بررسی نورن به نورن در الیه فعال ساز میانی برای

سرعت زیاد را  311کیلومتر بر ساعت و نفر دیگر  371کیلومتر بر ساعت

 j  1,2,نیست و میتوان به صورت برداری روابط آموزش

تعریف نماید .اختالف بین این دو مقدار به عنوان نامعینی در مفهوم کلمه

, n1

وزنهای الیه فعال ساز میانی را برای ورودی -iام نوشت.

k  

()52


1 1 1
  e  k   f 1  net1U  k    xi  k 
n

1
1
2 
n1 1
 n1 1 11

فازی برای مدیریت نامعینیهای زبانی ارائه شدهاند .البته در بعضی موارد

w

n 11

1
Li
n 11

  1 δ1L  k  xi  k 
11

n 11

 i  1, 2,و  e1  k خطای پس انتشار شده به
n1 1

e1L  k   e1U  k 

e1  k  

()53
2
که در آن  e1U  k و  e1L  k به ترتیب خطای حد باال و حد
پایین پس انتشار شده به الیه اول میباشند .بطوریكه:

و با وجود اغتشاش تصادفی در سیستم عمل میکند.
سیستمهای فازی مرسوم که به سیستمهای فازی نوع اول شناخته
شدهاند قادر به مدیریت و کنترل کامل نامعینیهای زبانی و عددی مربوط
به دینامیک محیطهای ساختار نیافته نمیباشند .زیرا در این نوع سیستمها
از تابع تعلق دقیق و صریح استفاده میشود که قابلیت زیادی برای پوشش
عدم قطعیت داده ورودی را ندارد .به همین دلیل دقت قسمتهای مقدم و
تالی در سیستم فازی نوع اول در برخورد با نامعینیها کاهش مییابد.

n1 1
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شوند [ .]28تئوری احتمال برای کنترل نامعینیهای تصادفی و سیستمهای

شده است .در اینگونه موارد سیتسم فازی دادهی نویزی را دریافت نموده


1 1 1
  e  k   f 1  net1L  k    xi  k 
n

1
2  1
n 11
 n1 1 11

الیه فعال ساز اول است .بطوریكه:

میتوانند به صورت نویز در اندازهگیری و یا داده های ورودی ظاهر

  1 δ1U  k  xi  k 

k  

که در آن , n0

پیشبینی بودن برخی پارامترهای مدل اشاره میکند .این نامعینیها

سیستم فازی برای کار بر روی داده های نامعین زبانی و تصادفی استفاده

11

()58

w

1
Ui
n1 1

"سرعت زیاد" به حساب میآید .نامعینی تصادفی نیز به مفهوم غیرقابل

همچنین هر سیستم فازی برای محیط مشخصی طراحی شده و میتواند
تحت شرایط از قبل تعیین شدهای بازدهای نسبتا بهینهای داشته باشد .اما
اگر تحت هر عاملی ،نامعینی در محیط و یا شرایط حاکم بر سیستم ایجاد
شود ،کارکرد سیستم فازی نوع اول طراحی شده مناسب نباشد .در نتیجه
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به علت پایین بودن بازدهی سیستم فازی نوع اول در برخورد با

مخابرات دیجیتالی غیر خطی متغیر با زمان.

نامعینی های متنوع محیط ،نیاز به تنظیم مجدد و پی در پی پارامترهای

-

سیستم فازی ضروری است .این امر موجب کاهش دقت سیستم و از

امكان توصیف آنها با روابط ریاضی متغیر با زمان نیست .مانند دسته بندی

دست رفتن زمان برای طراح خواهد شد [.]23

قانونمند تصاویر ویدئویی ترافیک.

الگوهای متغیر توصیف شده توسط مشخصههای آماری که

همانطور که در آمار و احتمال از واریانس برای اندازه گیری

اطالعاتی که از فرد خبره با پرسشهای اگر  -آنگاه استخراج میشوند.

پراکندگی دادهها اطراف میانگین استفاده میشود ،سیستم فازی نوع اول

طبیعتا پاسخ به آنها با توجه به دانش هر فرد خبره با عدم قطعیت و نامعینی

نیز به ابزاری نیاز دارد که نامعینیهای زبانی اطراف تابع تعلق را پوشش

همراه خواهد بود .مانند کنترل صحت و تایید برقراری ارتباط در

دهد و عملكردی شبیه واریانس در احتمال داشته باشد .سیستم فازی نوع

شبكههای .]28[ ATM

دوم ( 3)T2 FSکه توسط پرفسور لطفی عسگرزاده در سال  3325ارائه

این چهار نوع نامعینی که در باال اشاره شد ،منجر به تولید خروجی

گردید ،برای تامین این خواسته و ایجاد یک ابزار جهت مدلسازی

نامعین در سیستم فازی نوع دوم میشوند .در یک سیستم فازی نوع دوم

پراکندگی اطراف تابع تعلق 7ارائه شده است [ .]22برخالف آنچه در

(به عنوان مثال سیستم فازی مرتبه دوم بازهای که پر کاربردترین سیستم

مجموعه فازی نوع اول معرفی شده است ،که هر تابع تعلق برای هر

فازی نوع دوم است) خروجی به صورت نامعین در یک بازه با استفاده از

عضوش یک مقدار ثابت و صریح در بازه   0,1دارد ،یک مجموعه

روش کاهش نوع بدست میآید.

فازی نوع دوم که تشكیل دهنده سیستم فازی نوع دوم است ،با توابع تعلق
فازی گونه توصیف می شود .به عنوان مثال مقدار تابع تعلق فازی یا درجه
تابع عضویت فازی برا ی هر عضو از این مجموعه به صورت مجموعه

 -1-3مجموعه های فازی نوع دوم
یک مجموعه فازی نوع دوم مثل  Aمیتوان به صورت رابطه ()67

فازی در بازه   0,1است .به همین دلیل به آنها مجموعههای فازی –

بیان شود.

فازی نیز گفته میشود .که به معنی مجموعه فازیای است که تابع

()67

عضویت آن خود یک مجموعه فازیست .در حقیقت مجموعههای فازی
نوع اول تقریب درجه اول عدم قطعیت و مجموعههای فازی نوع دوم
تقریب درجه دوم از نامعینی است .به همین ترتیب میتوان با تعمیم
مجموعههای فازی نوع  ،3نوع  9و تا نوع بینهایت نامعینی را با دقت
باالتری تقریب زد .البته اجرایی کردن این امر در عمل به علت باال رفتن
پیچیدگی محاسبات امكان پذیر نبوده و باید با یک مجموعه فازی



A

u  J x  0,1

بطوریكه   A  x, u تابع تعلق فازی نوع دوم بود که در بازه

  0,1صدق خواهد کرد .همچنین میتوان این مجموعه فازی را به
صورت زیر نیز بیان کرد.

شدهاند بطوریكه تاثیر نامعینیها را نیز در لحاظ نماید .با اضافه شدن بعد

 A  x , u  /  x, u 

()63

 

xX uJ x

A

J x   0,1

محدود عدم قطعیتهای موجود در سیستم را تخمین زد [.]81
توابع تعلق مجموعه های فازی نوع دوم سه بعدی در نظر گرفته

 x, u  ,  A  x, u  x  X

که در آن



به عمل اجتماع فازی بر روی تمام مقادیر قابل

قبول  xو  uاشاره میکند J x .تابع عضویت اولیه  xنام دارد [.]83

سوم به تابع تعلق انعطاف پذیری تابع تعلق بیشتر شده و مدلسازی و

به عالوه هر مقدار تابع تعلق اول دارای تابع تعلق دیگری است که

مدیریت مستقیم دادههای نامعین امكانپذیر میشود .همچنین این

آن را به صورت فازی بیان میکند .این تابع تعلق دوم نیز دارای مقداری

مجموعه ها در مواقعی که تعیین یک تابع تعلق صریح برای سیستم دشوار

در بازه   0,1است .این مقدار میتواند برای هر متغیر ورودی مثل x

است کاربرد دارند [.]23

یک مقدار مشخص بین دو بازه حد باال و حد پایین داشته باشد .به عنوان

شرایطی که برای آنها استفاده از سیستم و مجموعههای فازی نوع دوم

مثال اگر تابع تعلق گوسی باشد میتوان با بازهای کردن مقدار میانگین در

مناسب است ،عبارتند از:

واریانس ثابت و یا مقدار واریانس در میانگین ثابت به تابع تعلق بازهای

-

وجود نویز متغیر و غیر ثابت که بیان آن با روابط ریاضی

دست یافت .در اینصورت هر تابع تعلق بازهای شده فضای محدودی را

امكانپذیر نیست .به عنوان مثال پیشبینی سریهای زمانی با نسبت

پوشش می دهد که دارای یک مرز در حد باال و یک مرز در حد پایین

سیگنال به نویز متغیر با زمان.

است .به ناحیه بین این دو مرز سطح نامعینی ( 3)FOUگفته میشود .این

-

مكانیزم تولید داده متغیر با زمان بوده و بدست آوردن رابطه

ناحیه از اجتماع تمام مقادیر ممكن برای تابع تعلق ساخته شده است .به

ریاضی آن امكان پذیر نباشد .به عنوان مثال کاهش تداخل در کانالهای

باالترین مرز هر سطح نامعینی ،تابع تعلق حد باال 9و به پایین ترین مرز،

1

3

Type two Fuzzy System
Membership function
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2

Footprint of uncertainty
Upper bound
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تابع تعلق حد پایین  3گفته میشود .به این نوع توابع تعلق توابع تعلق

شده است .لذا به ازای هر ورودی صریح و دقیق با استفاده از فازی ساز

بازهای گفته میشود .شكل  8تابع تعلق گوسی بازهای را به ازای واریانس

یک مقدار صریح از تابع تعلق فازی بدست آمده که بر اساس قوانین از

بازهای و یا میانگین بازهای نشان میدهد [.]87

قبل طراحی شده خروجی فازی از موتور استنتاج بدست میآید .این

در مواردی که از میزان عدم قطعیت اطالعات زیادی در دسترس
نباشد میتوان از یک تابع متغیر همچون گوسی ،مثلثی و ذوزنقهای به

خروجی فازی به بخش غیرفازیساز انتقال یافته و خروجی دقیق و غیر
فازی بدست میآید.

عنوان تابع تعلق دوم استفاده کرد .به عنوان مثال شكل  3تابع تعلق بازهای

نمای کلی سیستم فازی نوع دوم بازهای در شكل  33نشان میدهد.

سه بعدی را نمایش می دهد که در آن هر دو تابع تعلق اول و دوم به

سیستم فازی نوع دوم در بلوک دیاگرام خود یک بلوک اضافی بنام
6

کاهش نوع نسبت به بلوک دیاگرام نوع اول دارد .این امر نشان میدهد

صورت گوسی هستند[.]83

که در کنار افزایش قابلیت کار با عدم قطعیتها ،افزایش محاسبات در
نوع دو بیشتر از نوع یک است [.]83
پایگاه داده

خروجی دقیق عددی

غیر فازی ساز

(الف)

پایگاه قواعد

مجموعه خروجی فازی

موتور استنتاج

ورودی دقیق عددی

فازی ساز

مجموعه ورودی فازی

شكل  -31بلوک دیاگرام سیستم فازی نوع اول []83
پایگاه داده
خروجی دقیق عددی

غیر فازی ساز
پایگاه قواعد

مجموعه خروجی فازی نوع یک

ورودی دقیق عددی

فازی ساز

کاهش نوع

(ب)

مجموعه خروجی فازی نوع دو

شكل  -8تابع تعلق گوسی بازه ای به ازای (الف) واریانس

موتور استنتاج

مجموعه ورودی فازی نوع دو

شكل  -33بلوک دیاگرام سیستم فازی نوع دوم []83

بازهای (ب) میانگین بازهای []87

 -1-2-3فازی ساز
فازیساز

قسمت
Xp  X

ورودیهای

, x2   X1  X 2 
T

عددی

دقیق

 x   x1 ,را به مجموعهی

فازی نوع دوم  A xدر  Xنگاشت مینماید .معموال جهت سادگی و
راحتی در کاربردهای زمان واقعی 2از فازیساز منفرد برای سیستمهای
بازهای نوع دوم استفاده میشود .در فازی ساز منفرد تابع تعلق فقط یک
مقدار غیر صفر دارد A x .یک فازی ساز منفرد نوع دوم است اگر

شكل  -3تابع تعلق گوسی فازی سه بعدی []83

 A  x   1 1برای  x  xو A  x   1 0
x

 -2-3چگونگی عملکرد یک سیستم فازی نوع دوم

x

برای

 x  xبرقرار باشد.

بازهای
مطابق شكل  31هر سیستم فازی نوع اول از پنج بخش (پایگاه
قواعد ،7فازیساز ،3موتور استنتاج ، 9پایگاه داده و غیرفازی ساز )5تشكیل

 -2-2-3قوانین
مجموعه قوانین در سیستمهای فازی نوع دوم مشابه با سیستمهای
فازی نوع اول است با این تفاوت که بخشهای مقدم  8و تالی 3آن به

1

Lower bound
Rules
3
Fuzzifier
4
Inference
5
Defuzzifier
2
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6

Type reduction
Real time
8
Antecedent
7
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صورت بازهای در مجموعههای فازی نوع دوم تعریف میشوند .بطوریكه
 x1  X1 ,و

برای سیستم فازی نوع دوم با  pورودی , x p  X p

یک خروجی  ، y  Yبا فرض وجود  Mقانون-l ،امین قانون به صورت
زیر نوشته میشود.
Fpl ,

()69

and x p is

F1l
l

and
l  1,

,M

بخش مقدم (که شامل مجموعه  ip1 Fi  xi  F l  x  هستند)،
خود یک مجموعه نوع یک بازهای است.
()21
که در آن

l

R : IF x1 is

()23

THEN y is G

و
()27

 -3-2-3موتور استنتاج
موتور استنتاج ورودیهای فازی شده را بر اساس قوانین موجود در

F l  x   f l  x , f l  x    f l , f l 

 

 F l xp

 

p

 F l xp
p

میباشند .همچنین عملگر 

f l  x   F l  x1  
1

f l  x   F l  x1  
1

به معنی ضرب میباشد [ 89و .]85

مجموعه و قواعد فازی به خروجیهای فازی نوع دوم تبدیل مینماید.

قواعد فازی مورد استفاده در این قسمت قاعده انطباق 
3

اشتراک ،اتصال

معادل با اجتماع و ترکیب تعمیم یافته روابط نوع

دوم میباشند .اگر  A
l

7

معادل با

 Fpl



Fpl

برای رابطه ( )69برقرار باشد

 -4-2-3کاهش نوع
برای تبدیل خروجی فازی نوع دوم به فازی نوع اول از قسمت
کاهش نوع استفاده میشود .دو روش مرسوم برای عملیات کاهش نوع
در سیستم فازی نوع دوم بازهای وجود دارد .اولی الگوریتم تكراری

میتوان نوشت:
l

()65

 A G
l

l

G
,M

 Fpl


l  1,

F1l

 ]86[ Karnik-Mendelاست که یک روش زمانبر بوده و در

l

R :

قانون  R lبا تابع تعلق R  x, y   R  x1 , , x p , y 
l

توصیف میشود ،بطوریكه:
()66

l

نامعینی  Wu-Mendelنیز مشهور است .هر دو روش از محاسبات

Rl  x, y   Al Gl  x, y 

مربوط به مرکز ثقل استفاده میکنند.

 

 Rl  x, y 

  F l x p  Gl  y 

  F l  x1  

p

 -5-2-3غیرفازیساز

1

 ip1  F l  xi    Gl  y 
i


بصورت متداول ورودی  pبعدی توسط مجموعه فازی نوع دوم
 A xبه قانون  R lداده میشود .تابع تعلق  A xبه صورت زیر حساب
میشود:
()68

قسمت غیرفازی ساز انتقال پیدا میکند .در این بخش خروجی دقیق و
قطعی از خروجی فازی استخراج میشود[.]82

پس از پیدایش مجموعه های فازی نوع دوم و نمایش توانایی آنها در

x

 

بعد از انجام عملیات کاهش نوع ،خروجی کاهش پیدا کرده به

 -3-3کاربردهای سیستم فازی نوع دو

A  x 

  x p x p  ip1  xi  xi 

بطوریكه , p 

الگوریتم مبتنی بر حداکثر و حداقل حدود نامعینی ]82[ 9نام دارد .این
روش که در شرایط زمان واقعی نیز استفاده میشود به روش حدود

که با توجه به [ ]83میتواند به صورت زیر نوشته شود.
()62

کاربردهای زمان واقعی چندان قابل استفاده نیست .دومین روش الگوریتم

  x1  x1  

حذف تاثیر منفی عدم قطعیتهای ورودی و نامعینیهای سیستم،

 xi  i  1,معرف مجموعه فازی ورودی است.

کاربردهای متنوع و فراوانی برای آنها ارائه گردیده است .در این راستا

هر قانون  R lمجموعه فازی نوع دومی چون  B  A x Rرا نتیجه

بسیاری از محققان و پژوهشگران با استفاده از این ویژگی مهم سیستمهای

میدهد .که تابع تعلق آن عبارت است از:

فازی نوع دو ،مقاالت متنوعی را به چاپ رساندهاند .به عنوان مثال سیستم

l

()63

l

Rl

x

 Bl  y   A

فازی نوع دوم به خوبی به عنوان یک متعادل کننده در کانالهای

   x    l  x, y  
R
 Ax

y  Y , l  1, , M
در سیستم منطق فازی ( )FLSاز مجموعههای فازی نوع دوم بازهای
xX



به همراه  tنرم استفاده میشود .پس نتیجه اعمال ورودی بر عملگرهای

مخابراتی دیجیتال غیرخطی متغیر با زمان استفاده شده است .بطوریكه در
آن سیستم فیلتر تطبیقی فازی نوع دوم از همتای نوع اولش و الگوریتم -k
امین نزدیكترین همسایه عملكرد بهتری از خود نشان داده است .این
برتری با افزایش تعداد کانالهای بارزتر میشود [ .]88در [ ]83سیستم
فازی نوع دو برای دستهبندی و مدلسازی ویدیوی نرخ بیت متغیر
 MPEGبكار رفته است .که در آن کالسبندی کننده فازی نوع دو برای

1

Consequent
Meet
3
Joint
2
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دسته بندی ویدیوی ترافیک از داده های فشرده استفاده کرده و در نهایت

نظر بگیرد و پایداری را در هر شرایط تامین کرده و پاسخ گذرای سریعی

از سیستم فازی نوع اول و کالسبندی به روش بیزین بهتر عمل نموده

ایجاد نماید .شمای کلی این مبدل در شكل  33مشاهده میشود .در []33

است .همچنین از سیستم فازی نوع دو برای پیشبینی توان سیگنال

از کنترل کننده فازی نوع دو برای کنترل این مبدلها استفاده کرده است

دریافت شده در سنسورهای بیسی م نیز استفاده شده است که نتایج

که نتایج مناسبتری نسبت با کنترلکننده فازی نوع یک بدست آورده

شبیهسازی نشان میدهد که نسبت به فازی نوع یک بازدهی باالتری دارد

است.

[ . ]31عالوه بر این در علم پزشكی هم از فازی نوع دوم استفاده شده
است .به عنوان مثال در [ ]33از سیستم تصمیمگیری فازی نوع دو برای
تشخیص و مدیریت بیماریهای نادر و سخت استفاده شده است .در ادامه
چند زمینه پرکاربرد از فازی نوع دوم بررسی و مقاالت مرتبط بررسی
میگردند.

 -1-3-3کاربرد سیستمهای فازی نوع دو در
کنترل
اولین کاربرد کنترل صنعتی سنگین فازی نوع دو بازهای در کنترل
سرعت موتورهای دیزل دریای 3بوده است .موتورهای دیزل دریایی،
موتورهای عظیمی هستند که با توجه به حجم باال و توان خروجی زیاد
(در حدود  3111کیلو وات) به کنترل سرعت دقیق و مقاوم نیاز دارند.
اینگونه موتورها در محیطی با دینامیک باال و عدمقطعیت زیاد کار کرده
بطوریكه تغییرات وسیعی در دمای پیرامون ،سوخت ،رطوبت و بار را
تجربه می کنند .به همین دلیل انتخاب یک مدل کنترلی مناسب برای کار
در چنین شرایط نامطمئنی بسیار حیاتی است .در [ ]37کنترل کننده فازی
نوع دومی برای کنترل سرعت موتور دیزل دریایی ارائه شده است .در
این تحقیق از کنترلکننده فازی نوع دو برای کنترل جریان موتور به
صورت زمان واقعی استفاده شده که در خاتمه نتایج بهتری نسبت به
کنترلکننده  PIDو کنترلکننده فازی نوع 3اولبدست آمده است .شكل
 37نمودار تغییرات سرعت را به ازای کنترلکنندههای متفاوتی نشان
میدهد که در زمان  39ثانیه بار مصرفی دو برابر میشود.
کاربرد دیگر کنترلکننده فازی نوع دو در مبدل  DCبه  DCباک

7

است .مبدلهای  DCبه  DCسیستمهای الكترونیک قدرتی هستند که
سطح ولتاژ الكتریكی را با عمل کلیدزنی 3تغییر میدهند .مبدلهای DC
به  DCمصارف گستردهای در کامپیوترهای شخصی ،دستگاههای جانبی
کامپیوتر ،آداپتورهای وسایل برقی خانگی دارند .با توجه به ماهیت
غیرخطی و پیچیدهی که در مبدلهای  DCبه  DCوجود دارد ،آنها جزء
موضوعات مورد عالقه بسیاری از محققان هستند .مسئله کنترل در این
سیستمها شامل تعیین چرخه کاری 9مناسب برای داشتن خروجی ثابت در
ازای ورودی متغیر و بار مصرفی نامعین است .روش کنترل این مبدلها
باید گسترهی وسیعی از ولتاژ ورودی و تغییرات زیاد بار مصرفی را در

شكل  -37نمودار تغییرات سرعت کنترل موتور دیزل دریایی برای چند
کنترل کننده متفاوت []37
کنترلکننده فازی نوع دو در کنترل ربات و هدایت رباتهای
متحرک خودکار نیز وارد عمل شده است .کنترلکننده رباتهای
متحرک خودکار در محیط واقعی با موقعیتهای مبهم و پیشبینی
نشدهای مواجه میشود که باید بتواند فرمان مناسب را در این شرایط
نامعین تولید نماید .قبل از فازی نوع دو از کنترلکننده فازی نوع یک
برای ناوبری رباتها استفاده شده است ،ولی سیستمهای فازی نوع اول
تحت شرایط مشخصی از محیط و ربات میتوانستند پاسخ نسبتا بهینهای
داشته باشند .بطوریكه با ایجاد نامعینی در ربات و محیط اطرافش ،به
عنوان مثال با تغییر شرایط آب و هوایی و یا قرار گرفتن ربات در موقعیتی
نسبتا جدید ،خطای این کنترلکنندهها افزایش مییافت .در []82
کنترلکننده فازی نوع دو بازهای برای کنترل ربات در محوطههای
مختلف باز و بسته ارائه شده است .در انتهای این مقاله نیز نتیجه میشود
که کنترل کننده فازی نوع دوم عالوه بر کاهش خطای هدایت ربات از
تعداد قوانین کمتری نیز استفاده میکند .شكل  39تفاوت عملكرد
کنترل کننده فازی نوع یک و نوع دو را به صورت رسم گرافیكی مسیر
حرکت یک ربات متحرک نشان میدهد .همانطور که مشخص است
مسیر حرکتی رباتی که با فازی نوع دوم هدایت میشود بسیار هموارتر و
مفیدتر است .این عملكرد خوب بدلیل آن است که فازی نوع دو از تعداد
بسیار زیادی فازی نوع یک تشكیل شده است که در نتیجه در کنار هم
میتوانند جزئیات محوطه را بهتر توصیف نمایند.

1

Marine diesel engines
Buck DC-DC convertor
3
Switching
4
Duty cycle
2
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ربات میشود .ولی کنترل کننده فازی نوع دوم بر این مشكل نیز غلبه
کرده و با تعداد قوانین کمتری نسبت به فازی نوع اول پاسخ سریعتری
دارد .در زمینه کنترل فازی نوع دو بازهای پژوهشهای متنوعی انجام شده
است که برای مطالعه بیشتر میتوان به [ ]23مراجعه نمود.

شكل  -33کنترلکننده فازی نوع دوم برای مبدل  DCبه ]33[ DC

(الف)
شكل  -39کنترلکنندههای فازی نوع دوم و نوع اول برای هدایت ربات
متحرک خودکار []82
در [ ]39از سیستم فازی نوع دو برای هدایت ربات فوتبالیست با
استفاده از تصاویر گرفته شده از دوربین استفاده شده است .شكل 35
چگونگی قرار گرفتن دوربین برای مشاهده موقعیت ربات ،توپ و دروازه
را نشان می دهد .در یک زمین بازی و بین ربات و توپ موقعیتهای
متنوع و پیشبینی نشدهی فراوانی ایجاد میشوند که باید کنترلکننده

(ب)

ربات توانایی مدیریت آنها را داشته باشد .به همین دلیل کنترل کننده

شل  -36کنترل فازی (الف) نوع یک و (ب) نوع دو برای هدایت

فازی نوع دو می توان تا حدود زیادی این وظیفه را بخوبی انجام دهد.

ربات فوتبالیست با توپ متحرک []39

نمودارهای (الف) و (ب) در شل  36نحوه حرکت ربات فوتبالیست به
دنبال توپ متحرک را نشان میدهد.

شبكه عصبی فازی تطبیقی 3نوع دو نیز با ترکیب  ANFISو سیستم
فازی نوع دو طراحی شده است .با توجه به توانایی یادگیری این گونه
سیستمها و تطبیق بههنگام 7پارامترها ،کاربردهای زیادی برای آنها
اختصاص یافته است .به عنوان مثال در [ ]35از شبكه عصبی فازی تطبیقی
نوع دو به منظور کنترل به هنگام سیستم دمای آب حمام 3به عنوان سیستم
دینامیكی غیرخطی ،استفاده شده است .این سیستم شامل پارامترهای
نامعین بوده که با سیستم تطبیقی عصبی فازی نوع دو ،عالوه بر شناسایی و

شكل  -35کنترل فازی نوع دوم و نوع اول برای هدایت ربات متحرک

کنترل این سیستم ،تاثیر عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای آن نیز

خودکار []39

کاهش داده شده است .در این کنترل کننده تطبیقی هر دو بخش مقدم و
تالی از توابع تعلق بازهای استفاده کردهاند و به منظور تنظیم پارامترهای

این دو نمودار بیانگر آن است که سیستم فازی نوع دوم خطای
تعقیب کمتری نسبت به سیستم فازی نوع اول دارد .نكته قابل توجه

بازهای از الگوریتم کاهش شیب 9استفاده شده است .البته درصورتیكه
5

شناسایی سیستم به صورت غیربهنگام انجام شود ،می توان برای تنظیم

دیگری که در این مقاله به آن اشاره شده است سرعت عمل ربات
میباشد .هر چه سرعت عمل ربات بیشتر باشد عملكرد ربات بهتر خواهد
بود .در نتیجه نمی توان در فازی نوع یک تعداد قوانین فازی سیستم کنترل
کننده را افزایش داد ،زیرا افزایش قوانین فازی باعث کند شدن پاسخ
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بهینه پارامترهای سیستم عصبی فازی نوع دو از الگوریتمهای هوشمند از
جمله الگوریتم ژنتیک استفاده کرد [.]36

 -2-3-3کاربرد الگوریتمهای بهینهساز هوشمند در
شكل  -32اختصاص پارمترهای توابع تعلق فازی نوع دو به کروموزوم

سیستمهای فازی نوع دوم
در این بخش به بررسی مقالههایی پرداخته میشود که در آنها برای
طراحی یک سیستم بهینه فازی نوع دو از بهینهسازهای هوشمند از جمله
ژنتیک ،الگوریتم بهینهساز اجتماع ذرات و مورچگان استفاده شده است.
بطورکلی دو رو ش برای طراحی بهینه سیستم فازی نوع دو با توجه به داده
وجود دارد .در روش اول فرض میشود که سیستم بهینه فازی نوع یک از
قبل طراحی شده و تنها کافی است که سیستم بهینه فازی نوع دوم از روی
آن به دست آید .پس مسئله طراحی تنها تبدیل سیستم فازی نوع یک به
سیستم فازی نوع دو را در بر میگیرد .در روش دوم ،سیستم بهینه فازی
نوع دو بصورت مستقیم از روی داده طراحی خواهد شد .در هر دو روش
از الگوریتمهای بهینهساز مختلفی برای باال بردن بازدهای سیستم و یا
کنترلکننده استفاده میشود .از طرفی توانایی الگوریتمهای بهینهساز
بیولوژیک محور 3در حل مسائل پیچیده به اثبات رسیده است .به همین
دلیل از این الگوریتم ها برای بدست آوردن ساختار و پارامترهای مناسب
و بهینه سیستمهای فازی نوع دو استفاده میشود .البته مسئله طراحی
سیستم بهینه فازی با هر کدامیک از الگوریتمهای بهینهساز تكاملی قابل
حل میباشد .تنها تفاوت این روشها نحوه ارائه سیستم فازی نوع دو به
عنوان تابع هزینه الگوریتم بهینهساز است .مثال در الگوریتمهای ژنتیک
پارامترهای سیستم فازی نوع دو به عنوان کروموزوم در نظر گرفته
می شوند .سیستم فازی نوع دو در الگوریتم مورچگان به صورت یک
مسیر حرکتی بهینه و در الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات ( )PSOبه
صورت یک ذره در روند بهینه سازی فرض میشود [.]85
در ابتدا به کاربرد الگوریتمهای ژنتیک در بهینه سازی سیستمهای
فازی پرداخته میشود .الگوریتم ژنتیک که یكی از پرکاربرد ترین
روشهای بهینه ساز است در طراحی و بهینه سازی سیستم فازی نوع دو
نیز استفاده شده است .در [ ]32پارامترهای توابع تعلق بازهای کنترلکننده
فازی نوع دو به عنوان کروموزومهای الگوریتم ژنتیک در نظر گرفته
شدهاند .سیستمی که در این مقاله در نظر گرفته شده است ،یک سیستم
سروو مكانیزم به همراه لقی بوده که خروجی آن با کمک کنترلکننده
فازی نوع دو تنظیم میشود .هدف کنترلکننده بهینه سازی شده فازی
نوع دو رسیدن خروجی سیستم حلقه بسته به موقعیت دلخواه است .شكل
 32نحوه انتخاب کروموزموم را با توجه به پارامترهای توابع تعلق نشان
میدهد.

[]32
همانطور که در بخش کنترل فازی نوع دوم اشاره شد ،کنترل و
هدایت رباتهای متحرک خودکار زمینه بسیار مستعدی برای به کار
بردن سیستم فازی نوع دوم است .ولی در برخی مواقع انتخاب و تعیین
توابع تعلق کنترلکننده فازی نوع دو کار دشواری است و نیاز به سعی و
خطای بسیاری دارد .به همین دلیل از الگوریتمهای بهینه ساز جهت
انتخاب مناسب این توابع استفاده میشود .در [ 38و  ]33کنترلکننده فازی
نوع دو برای هدایت ربات خودکار در محیطی با شرایط نامعین و با عدم
قطعیت در نظر گرفته شده است .بطوریكه توابع تعلق آن در فاصله زمانی
کوتاهی توسط الگوریتم ژنتیک تنظیم میشوند .توابع تعلقی که در نظر
گرفته شده اند به فرم گوسی بوده که دارای دو پارامتر مقدار متوسط و
مقدار واریانس بازهای میباشند .با کنار هم قرار دادن مقادیر واریانس
بازهای و میانگین های توابع تعلق ورودی و خروجی کروموزوم را تشكیل
داده و با الگوریتم ژنتیک بهترین کروموزم را انتخاب کرده است.
یادگیری ژنتیک در [ ]311با کنترل فازی نوع دو ترکیب شده و
برای کنترل سیستم کنترل سطح مایع با دو مخزن استفاده شده است .نتایج
بدست آمده در این روش با سه سیستم فازی نوع  3متفاوت بهینه شده با
یادگیری ژنتیک مقایسه شده است .در این مقاله نتیجه میشود که به علت
باالتر بودن درجه آزادی نوع دو نسبت به فازی نوع یک عملكرد کنترل
کننده فازی نوع دو بهتر میباشد .همچنین در [ ]313نشان داده شده است
که روی همان سیستم کنترل سطح مایع دو مخزن کنترلکننده بهینه فازی
نوع دو با الگوریتم ژنتیک نسبت به کنترلکننده بهینه فازی نوع یک با
الگوریتم ژنتیک در برابر نامعینی ها و عدم قطعیتها مقاومتر است.
از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (7 )PSOنیز برای بهینهسازی
سیستم و کنترل کنندههای فازی نوع دو استفاده شده است .به عنوان مثال
در [ ]317الگوریتم اجتماع ذرات با کنترلکننده تطبیقی و بهینه فازی نوع
دوی بازهای برای کنترل سیستم تعلیق فعال غیرخطی ترکیب شده است.
کنترلکننده به گونهای طراحی شده است که بتواند از عهده خواص غیر
خطی ،نامعین و نامنظم جاده و اغتشاشهای غیر قابل اندازهگیری برآید.
استراتژی تطبیقی در این روش به گونهای به کار رفته است که
کنترل کننده به صورت خود تنظیم توابع تعلق حد باال و حد پایین را بهینه
نماید.
[ ]313کنترل کننده بهینه فازی نوع اول و فازی نوع دوم بازهای را

Bio inspired
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بر روی یادگیری رباتهای متحرک با یكدیگر مقایسه کرده است .هر دو

بطوریكه با ترکیب شبكه عصبی و سیستم فازی و تشكیل یک شبكه فازی

نوع کنترلکننده با استفاده از الگوریتم  PSOبهینه سازی شده و

– عصبی طبقهبندی بر روی داده های موجود را با توجه به این سه پارامتر

عملكردشان در محیط نویز و بدون نویز مورد بررسی قرار گرفته است.

انجام میگیرد .در پایان مقاله شبیه سازیهای انجام شده نشان میدهند

نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترل بهینه فازی نوع دوم توانایی

که سیستم فازی نوع دوی بازهای در برابر عدم قطعیت های موجود در

باالتری در مدیریت حرکت ربات در محیطهای نامعین و با عدم قطعیت

داده ورودی مقاومتر از فازی نوع اول عمل میکند.
در [ ]312با توجه به اهمیت تشخیص سرطان سینه و باال بودن نرخ

را دارا است .شكل  38ساختار این سیستم را نشان میدهد.

مرگ و میر بر اثر این بیماری روشی ارائه شده است که با استفاده از
تجمع کلسیم در ماموگرافی بتوان زودتر از موعد این بیماری خطرناک را
تشخیص داد .بری این منظور از سیستم فازی نوع دوی بازهای به همراه
5

الگوریتم طبقهبندی  PCMاستفاده شده است .بطوریكه الگوریتم PCM
به صورت خودکار توابع تعلق سیستم فازی را تولید میکند .شبیهسازی
انجام شده نشان میدهد که سیستم فازی نوع دوی بازهای به همراه PCM
شكل  -38ساختار کنترل کننده فازی برای ربات متحرک []313

نتایج بهتری نسبت به فازی نوع دو به همراه  FCMدارد.

از الگوریتم کلونی مورچه ها نیز در بهینه سازی سیستم فازی نوع دو
استفاده شده است .در [ ]319سیستم فازی نوع دوم بازهای خود تنظیم
تقویتی ( 3)RSOIT2FS-ACOبا الگوریتم مورچهها ارائه شده است .در
این سیستم هیچ قانون فازی در ابتدا وجود نداشته و تمام قوانین به صورت
برخط 7تولید می شوند .بخش تالی هر قانون فازی با استفاده از بهینه ساز
کلونی مورچهها طراحی میشود .همچنین در شبیهسازی این سیستم مسئله
پارک کامیون در نظر گرفته شده که هر دو سیستم فازی نوع یک و نوع
دو با یكدیگر مقایسه شدهاند .نتایج نهایی این مقاله نیز نشان میدهند که
سیستم فازی نوع دو در هنگام وجود نویز و نامعینی مقاومتر عمل
مینماید .مقالههای بسیار زیاد دیگری نیز در حوزه کاربرد الگوریتمهای
بهینه ساز هوشمند در سیستمهای فازی نوع دو به چاپ رسیدهاند که برای
مطالعه بیشتر میتوان به مرجع [ ]85مراجعه نمود.

در روش پیشنهادی [ ]318خودروهای زرهی 6بوسیله امواج صوتی
2دستهبندی میشوند .ب رای این منظور از سیستم فازی نوع یک سلسه
مراتبی و غیر سلسله مراتبی و سیستم فازی نوع دو و دستهبندی کننده
بیزین استفاده شده است .نتایج شبیه سازی شده نشان میدهند که تمام
دستهبندی کنندههای فازی عملكرد بهتری نسبت به دستهبندی کننده
بیزین داشته و بازدهای دستهبندی کننده فازی نوع دو در وضعیت نامعین و
متغیر بازمان نسبت به فازی نوع یک بهتر بوده است.
یک از کاربردهای منطق فازی نوع دو در تشخیص الگو در مقاله
[ ]313ارائه شده است .به این ترتیب که از منطق فازی نوع دوی بازهای
جهت تشخیص لبه تصاویر در پردازش تصویر در مقایسه با نوع یک
استفاده شده و همچنین بردارهای ورودی سیستم فازی با استفاده از فیلتر
سوبل 8آماده گردیده است.
در [ ]331روش جدیدی برای حذف نویز از تصاویر اثرانگشت با

 -3-3-3سیستمهای فازی نوع دو در تشخیص الگو
و طبقهبندی داده

توجه به مقدار متوسط پیكسل به وسیله سیستمهای فازی نوع یک و دو
معرفی شده که در شكل  38مشاهده میشود .بطوریكه در آن ابتدا به چند
شبكه عصبی مجزا (چند مدول مجزا)تصویر اثرانگشت ورودی معیوب و

توانایی انكار نشدنی سیستم فازی نوع دو در مدیریت نامعینیهای

نویز دار داده شده و سپس با کنار هم قرار دادن خروجی مدولهای

موجود در ورودی و پارامترهای مربوط به سیستم دلیل بسیار خوبی است

عصبی ورودی سیستم فازی (نوع یک یا نوع دو) فراهم میشود .از

تا این روش در مقالههای مربوط به طبقهبندی داده و تشخیص الگو نیز

ا لگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی توابع تعلق سیستم فازی استفاده کرده و

مورد استفاده قرار بگیرد .نتایج بدست آمده در این مقالهها نیز مبین برتری

در پایان تصویر بدون نویز اثر انگشت از سیستم فازی بدست میآید.

سیستم فازی نوع دو نسبت به فازی نوع یک در برخورد با عدم قطعیتها

روند کلی این روش را نشان میدهد .شبیهسازی این مقاله نشان میدهد

است .در این بخش به چند نمونه از این تحقیقها اشاره میشود.

که سیستم تصمیمگیر فازی نوع دو نسبت به نویز اضافه شده مقاومتر عمل

[ 315و  ]316سیستم فازی نوع دوی بازهای را برای طبقهبندی

مینماید .مقالهها و تحقیقهای بسیاری در زمینه کاربرد سیستمهای فازی

خودروهای درون جاده به کار گرفتهاند .هر کالس از روی فاصله بین
چرخ جلو و عقب ،3فاصله تا زمین 9و طول ماشین مشخص میشود.
4
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 استخراج ویژگی و طبقهبندی داده ارائه شده،نوع دو در تشخیص الگو
.] به معرفی آنها پرداخته است89[ که

]331[  روند کلی حذف نویز از تصاویر اثر انگشت-33 شكل

 نتیجهگیری-4
در این تحقیق بصورت خالصه به روابط و ویژگیهای مجموعههای
 سیستمهای فازی نوع دوم و کاربردهای، شبكههای عصبی راف،راف
 نشان داده شد که شبكههای عصبی راف نسبت به نویز و.آنها پرداخته شد
نامعینی در سیستم و عدم قطعیت در پارامترهای آن نسبت به شبكههای
 از طرفی با توجه به اینكه سیستمهای.عصبی غیر بازهای مقاومتر میباشند
،فازی نوع دو شامل تعداد زیادی از سیستمهای فازی نوع اول هستند
 میتوانند اثر،عالوه بر دارا بودن تمامی خواص سیستم فازی نوع یک
نامطلوب عدم قطعیت محیط و نامعینی پارامترهای سیستم را نیز تا حد
 زیرا در دنیای واقعی نامعینی و عدم.بسیار زیادی کاهش دهند
،قطعیت های فراوانی وجود دارد که با اضافه شدن آنها به مدل سیستم
 به همین دلیل در.مدیریت و کنترل سیستمها با مشكل مواجه میشود
 تجاری و نظامی که عدم قطعیتها قابل،زمینههای متنوع مهندسی
 شبكههای عصبی راف بر پایه،پیشبینی و اندازهگیری نمیباشند
مجموعههای راف و سیستم های فازی نوع دو بیشتر مورد توجه قرار
 البته الزم به ذکر است اگر نامعینی و عدم قطعیت وجود نداشته.گرفته اند
باشد سیستم فازی نوع دو همانند سیستم فازی نوع یک و شبكههای
.عصبی راف شبیه شبكههای عصبی غیر بازهای عمل خواهند کرد
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چکيده :در این مقاله ،پس از ارائه یک تاریخچه و بررسی مزایاي ربات چهارپا ،به آخرین پژوهشهاي انجام شده در جهان در زمینه این
رباتها اشاره میگردد .در ادامه انواع مكانیزمهاي گام برداري و مسیرهاي حرکتی ربات چهارپا و نیز معیارهاي پایداري ایستا و پویاي آن
ارائه میشود .همچنین مدلسازي و تحلیل جنبشی و پویشی یک ربات چهارپاي کلّی با دوازده درجه آزادي بررسی میگردد .در نهایت
الگوریتمهاي کلّی مسیریابی این گونه رباتها براي یک مد حرکتی و نیز نحوه استخراج شروط پایداري آنها تشریح میگردد.
کلمات کليدي :ربات چهارپا؛ ربات پادار؛ برنامه ریزي مسیر؛ پایداري پویا؛ پایداري ایستا.

A Review of the Technical Developments on the Quadruped Robots
Vahid Johari Majd
Abstract: In this paper, after reviewing a history of early literature and enumerating the benefits of
quadruped robots, the latest world-wide research works on these robots are discussed. Then, various
gate mechanisms, path movement methods, and static and dynamic stability margins of these robots
are investigated. The modeling and kinematic and dynamic analyses of a typical quadruped robot
with twelve degrees of freedom are also provided. Finally, a general path planning algorithms of
such robots and the methods of deriving their stability conditions are explained.
Keywords: Quadruped robot; legged robot; path planning; dynamic stability; static stability.

حدودا  3متر با موتور بنزینی  31اسب بخار ساخت که توسط انسان کنترل

 -1مقدمه

میشد .اولین استفاده از کامپیوتر در کنترل رباتهاي پادار براي حل

رباتهاي راه رونده را میتوان گفت آخرین دسته از رباتهایی
هستند که مراحل بلوغ خود را طی میکنند گرچه تحقیقات و بررسیها
در مورد رباتهاي پادار از بیش از یک قرن پیش آغاز شده است .از

معادالت سینماتیک و فرمان دادن به محرکها در سال  3388توسط
8

مکگی بر روي ربات شش پاي حشره گون انجام گرفت [.]3
پژوهشهاي نوین و جامع بر روي رباتهاي تک پا ،دو پا ،و چهارپا

زمانی که یک ریاضی دان روسی به نام چبیشف 3در حدود سال  3881با

و کنترل پویاي آنها از سال  3388توسط ریبرت 8در دانشگاه  MITآغاز

هدف تقلید از راه رفتن موجودات در طبیعت براساس مكانیزم چهار میله

گردید [ .]5پس از ریبرت تا به امروز بیش از  511ربات با تعداد پاهاي

از یک اتصال 5براي به جلو راندن بدنه در وضعیت افقی استفاده کرد [.]3
در سال  3833یک اسب مكانیكی پدالی توسط ریگ 3ساخته شد .در
سال  3385موشر 4یک ربات چهارپا 1به وزن  3411کیلوگرم و ارتفاع

مختلف ساخته شدهاند [ ]3که هریک سعی در افزودن قابلیتهاي رباتها
در سرعت و برخورد با موانع داشتند .رباتهاي پا دار زیادي در سالهاي
پس از آن در مراک ز تحقیقاتی مختلف ساخته شد ولی همچنان به نظر

1
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میرسد ربات هاي پا دار هنوز در عرصه تحقیقاتی خود به سر میبرد و
هنوز به طور فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است که این امر احتماال به
این دلیل پیچیدگی زیاد این رباتهاست.

 -3-3دلیل رویكرد ،مزایا و معایب استفاده از ربات چهارپا
تمایل انسان به بكارگیري ظرفیتهاي طبیعت ،بدست آوردن فهم
بهتر از راه رفتن و حرکات چابک جانوران طبیعی ،و الگو برداري و شبیه
سازي ماشینی رفتار حیوانات از جمله دالیل رویكرد به رباتهاي پادار
است[ .]5در میان رباتهاي پادار ،رباتهاي چهارپا به علت پایداري
مناسبتر نسبت به رباتهاي دو پا و نیز تعداد پاهاي کمتر نسبت به
رباتهاي شش پا ،پیچیدگی کمتر را در طراحی داشته و مانورهاي
مختلف ممكن را که از رباتهاي پادار انتظار میرود دارا است رباتهاي
چهارپا نسبت به رباتهاي چرخ دار و شنی دار داراي مزایایی هستند که

 -2مروري بر نمونههاي اخير رباتهاي چهارپاي
ساختهشدهدر جهان
 -3-5ربات آیبو
آیبو 5یک ربات کوچک چهارپا به شكل سگ که در شرکت سونی
ساخته شده است .پروژه آیبو از سال  3331شروع شده و مدلهاي
مختلفی از آن ساخته شد .مدلی از این ربات که در شكل  3مشاهده
میشود در سال  5113به منظور مسابقات جهانی ارائه گردید .این ربات به
ازاي هرپا داراي سه درجه آزادي است و با هدف سرگرمی ساخته شده
است که در طراحی این ربات از سرو موتورهاي جدیدي با گشتاور باال
استفاده شده است .این ربات براي یک ساعت حد اقل بدون شارژ کردن
مجدد میتواند کار کند [.]1

استفاده از آنها را در برخی زمینهها توجیه میکند .از جمله این قابلیتها
میتوان از سازگاري با محیطهاي ناهموار ،جابجایی کارآمد ،تعلیق پویا
و فعال با زاویه دادن به بندگاهها ،3عبور از موانع ،مصرف یكسان انرژي
در محیطهاي هموار و ناهموار ،امكان کاهش سر خوردگی با تماس
عمودي با زمین نام برد [.]4

شكل  :3رباتهاي چهارپاي آیبو [.]1

با وجود مزایاي ذکر شده رباتهاي پادار راه حل کامل مسئله
حرکت نیست و مشكالت آنها باعث شده تا بكارگیري آنها در صنایع
و بخشهاي خدماتی با کندي صورت گیرد .از جمله این مشكالت

 -5-5ربات جی-داگ
کمپانی رباتیكی ژاپنی  HPIدر حال تبلیغ جدیدترین محصول
3

پیچیدگی ،توان مصرفی باال در مقایسه با رباتهاي چرخدار در

تجاري خود به نام جی-داگ با قیمتی معادل  111یورو میباشد که در

محیطهاي هموار ،و سرعت کم آنهاست.

شكل  5مشاهده میشود .واحد پردازشگر این ربات از نوع

RPU-11

است و ارتفاع به ربات  33سانتیمتر میرسد .از طریق درگاه

 -5-3موارد کاربرد رباتهاي چهارپا

RS232

میتوان اتصال میان ربات و کامپوتر برقرار و حرکات آن را برنامه ریزي

موارد کاربرد رباتهاي چهارپا به مزیتهاي آنان نسبت به رباتهاي

نمود .این ربات داراي نه سرو موتور میباشد که در هر پا دو موتور قرار

چرخدار باز میگردد که شامل کمک به جمع آوري اطالعات در امداد

گرفتهاست که در کل نه درجه آزادي به این ربات میدهد .قابلیت

و نجات شهري به هنگام زلزله ،آتش سوزي ،و یا حوادث تروریستی و

اضافهکردن موتورهاي اضافه نیزبه این ربات وجود دارد [.]8

در جاهایی که حضور پرسنل انسانی داراي ریسک میباشد با امكان باال
رفتن و عبور از سطوح نا هموار ،حمل بار از نقاط صعب العبور با کنترل
از راه دور ،اکتشافات سطحی و جستجو در کف دریاها ،سطوح کرات
دیگر ،قابلیت استفاده در محیطهاي پرمانع مانند محیطهاي جنگلی،
کمک به افراد معلول در حرکت در محیطهاي نا هموار و نیز به عنوان
رباتهاي توانبخشی میباشد.
شكل  :5ربات جی-داگ [.]8

 -3-5سگ کوچک
سگ کوچک 4یک ربات چهارپاست که به منظور انجام تحقیقات
در خصوص یادگیري گامبرداري 1به خصوص در زمینهاي ناهموار
2

AIBO
G-Dog
4
Little dog
5
Locomotion
3

Joints
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توسط شرکت بوستون داینمیكس در سال  5118میالدي با حمایت

حمایت  31میلیون دالريِ آژانس طرحهاي پژوهشی پیشرفته دفاعی
1

( )DARPAانجام گردیده است و در افغانستان نیز عملیات آزمایشی

 DARPAساخته شده [ ]8که در شكل  3نمایش داده شده است.

انجام داده است [ .]3ربات سگ بزرگ  313کیلو وزن دارد و یک متر
ارتفاع 3/3 ،متر طول ،و  1/3متر عرض دارد .این ربات قادر است 11
کیلوگرم بار را حمل نماید و نیز قادر است بدون بار مسافت  31کیلومتر
را در  5/1ساعت بدون سوختگیري طی نماید .این چهارپا قادر به پرش
تا  3/3متر نیز میباشد [.]31
همانگونه که در شكل  4مشاهده میشود ،هر پاي این ربات داراي 4
درجه آزادي فعال (دو عدد در لگن ،و یكی در زانو و یكی در مچ) و
یک درجه آزادي غیر فعال (در فنر مچ پا) است .و نیروي محرکه آن
توسط یک موتور بنزینی تک سیلندر  31اسب بخار و سیستم هیدرولیک
با فشار  psi 3111تأمین می شود .هر پا توسط چهار شیر سرو
الكتروهیدرولیک دو مرحلهاي کنترل میگردد [.]31

شكل  :3ربات سگ کوچک [.]8

ربات سگ کوچک داراي  31سانتیمتر طول38 ،سانتیمتر عرض ،و
 58سانتی متر ارتفاع است و وزن آن تقریباً برابر با  5/1کیلوگرم است [.]8
این ربات داراي سه موتور الكتریكی براي کنترل هر پا میباشد که
مجموعا  35درجه آزادي را به آن میدهند .در طراحی این ربات سعی
شده که موتورها تا حد امكان در نزدیكی بدن قرار گرفته تا اندازهپاها
کوچک بمانند .همچنین از یک فنر براي گرفتن ارتعاشات سطوح در
پایین هر پا استفاده شده است .هر کدام از راهاندازنده موتورها با فرکانس
 311هرتز با یک کنترلگر  PDزاویه و یا گشتاور توسط یک کامپیوتر
تحت سیستم عامل  Linuxکنترل میگردد .سگ کوچک داراي چهار
حسگر تماس در پاها و یک حسگر مجاورتی 3در سر و حسگر زاویه در
تمامی بندگاه ها ،و یک واحد اندازهگیري اینرسی ( 5)IMUبراي تنظیم
موقعیت بدنه و شتاب آن است .سگ کوچک داراي یک باطري قابل
شارژ است که انرژي آن را براي  31دقیقه حرکت مستمر تأمین مینماید
[.]8

شكل  :4ربات سگ بزرگ [.]33

سگ بزرگ داري حسگرهاي متعددي است که شامل38 :
پتانسیومتر خطی براي اندازهگیري تغییر زوایاي بندگاههاي زانو ،لگن ،و
مچ پا 38 ،عدد حسگر بار 8براي پاها 38 ،عدد حسگر جریان براي پایش
جریان شیرهاي سرو 3 ،عدد دوربین براي بینایی سه بعدي ،یک عدد
رادار لیزري (لیدار) ،8یک عدد گردشنما 8که تغییرات سه زاویه و شتاب
خطی سه محور را میدهد ،دو عدد حسگر ولتاژ باتري میباشد .شكل 1
محل قرار گیري حسگرها را در سگ بزرگ نشان میدهد.

 -4-5سگ بزرگ
ربات سگ بزرگ 3محصول شرکت بوستون داینامیكس 4است و
داراي قابلیتهاي منحصر به فردي در مانور دادن در محیطهاي طبیعی و
خشن میباشد .این ربات قادر است بارهاي نسبتا سنگین تا حدود دو برابر
وزن خود را در زمین هاي شیب دار ،برفی و یخ زده حمل نماید .ربات
سگ بزرگ قادر به دویدن میباشد و در حال حاضر به عنوان پیشرفته
ترین ربات چهارپا در جهان شناخته میشود .ساخت این ربات تحت

1

5

2

6

Proximity
Inertial measuring unit
3
Big dog
4
Boston Dynamics
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شكل  :8دو تصویر از ربات .]35[ LS3
شكل  :1حسگرهاي ربات سگ بزرگ و محل قرارگیري آنها [.]33

کامپیوتر روي ربات به صورت سفارشی تهیه شده است و داراي
پردازشگر پنتیم با سیتم عامل بالدرنگ  QNXمیباشد .کد برنامه به زبان
 C++نوشته شدهاست که اطالعات حسگرها را دریافت و کنترل الزم به
راهاندازها را اعمال میکند و نیز ارتباط با کاربر را نیز فراهم مینماید.
معماري نرم افزار ربات سگ بزرگ در شكل  8نمایش داده شده است.
فرکانس نمونه برداري براي اطالعات مربوط به مسیریابی  5هرتز ،فاصله
یابی و تشخیص موانع  31هرتز ،تخمین موقعیّت ،کنترل و ثبت داده 511
هرتز ،محرّکها و راهاندازها یک کیلوهرتز میباشد .همچنین جلیقهاي
براي کاربر ربات طراحی گردیده است که با تجهیزات نصب شده بر
روي آن کاربر میتواند از طریق یک ارتباط رادیویی بیسیم 311
مگاهرتز اطالعات دریافت شده توسط ربات را پایش کرده ،و از طریق
یک اهرم کنترل ،حرکت ربات را کنترل کند.
نمونه پیشرفته تر ربات سگ بزرگ بنام سامانه پشتیبان گروهان

شكل  :8گربه وحشی [.]33

 -1-5چهارپاي پیرو
ربات پیرو 3که به طول  11سانتیمتر میباشد ،محصول انستیتو کرهاي
پوهانگ است .ربات چهارپاي پیرو براي انجام عملیاتی نظیر جستجو،
کشف و حمل بار در شرایط طبیعی در نظر گرفته شده است (شكل  .)3از
آنجا که این ربات شباهت زیادي به ربات سگ بزرگ دارد بسیاري آن
را نمونه کرهاي سگ بزرگ قلمداد کرده و این امر را نشانه عالقه کره به
رقابت در عرصه رباتیک در تراز نخست میدانند [ .]31این ربات داراي
سه درجه آزادي فعال در هر پا میباشد.

( 3)LS3یا سگ آلفا و نیز گربه وحشی 5میباشد که اخیراً توسط همین
شرکت و تحت حمایت وزارت دفاع آمریكا ساخته شده است که در
شكل  8و شكل  8قابل مشاهدهاند [35و .]33این رباتها بیشتر جنبه
نمایشی نظامی داشته و هنوز اطالعات مستندي در مورد آنها در مقاالت
علمی موجود نیست .گربه وحشی نمونه پیشرفته تر ربات یوزپلنگ

MIT

است [ ]34و هم اکنون مراحل آزمون و اصالحات خود را طی میکند و
قرار است تا سرعت  11کیلومتر در ساعت بدود.

شكل  :3ربات چهارپاي پیرو [.]38

 -8-5رباتهاي آیدین
ربات آیدین 3و 4)AiDIN( 5ساخت آزمایشگاه رباتیک هوشمند
وسیستمهاي مكاترونیک 1درکره شمالی در سالهاي  5118و 5118
میباشد [ 38و  38و .]33شكل  31نمایی از این دو نسل ربات را نشان
میدهد .این ربات داراي  31درجه آزادي فعال و  4درجه آزادي غیر
فعال است .همانطور که در شكل مشاهده میشود ،پاهاي جلو هرکدام
داراي  3درجه آزادي فعال و یک غیر فعال به صورت فنر و پاهاي عقب
شكل  :8معماري نرم افزار ربات سگ بزرگ [.]33

Legged Squad Support System
WildCat
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داراي  5درجه آزادي فعال و یک غیر فعال به صورت فنر میباشد .پاهاي
ربات آیدین  5داراي وزن کمتر و نسبت ساق به ران آن مناسبتر انتخاب
شده است و نیز مكان مرکز ثقل پاها براي پایداري بهتر اصالح گردیده
است.

شكل  :33ربات چهارپاي هانما [.]51

 -8-5چهارپايهایكیو
رباتهایكیو 1ساخت انستو تكنولوژي ایتالیاست که داراي  35درجه
آزادي است و موقعیت و گشتاور بندگاههاي آن بوسیله بازويهاي

شكل  :31نماي ربات آیدین ( 3راست) و آیدین ( 5چپ) [.]38

هیدرولیكی کنترل میگردد [ .]53وزن ربات حدود  81کیلوگرم و

هر بندگاه فعّال توسط یک موتور جریان ثابت  51وات با جعبه با

داراي یک متر طول و نیم متر عرض است و جثه آن به اندازه یک بز

نسبت دور  13:3تحریک میگردد .ربات آیدین داراي دو کنترلگر

میباشد .سامانه کنترل این ربات بر روي یک کامپیوتر تک بورد PC104

درونی 3اصلی است که بهصورت کامپیوترهاي تک بُرد پنتیم 3با فرکانس

تحت لینوکس زمان واقعی با پچ  Xenomaiاجراء میگردد .این ربات

 811مگاهرتز با دیسک فلش و کنترلگر  5CANتحت سیستم عامل

میتواند عالوه بر قدم زدن ،به صورت یورتمه نیز حرکت نماید .شكل 35

بالدرنگ  RTLinuxمیباشد .کامپیوتر تک بورد دیگر که پنتیم 3/3

تصاویري از این ربات را نشان میدهد.

گیگاهرتز و داراي سبكه بیسیم است ،وظیفه پردازش صدا و تصویر را
دارد .انرژي ربات توست یک سیم برق  551ولت تأمین میگردد ولی
تمام تبادل اطالعات ربات با کاربر از طریق شبكه بیسیم انجام میپذیرد.
این ربات همچنین داراي  31کنترلگر کوچک از نوع

MicroChip PCI

 18f458میباشد که هرکدام بهطور محلّی یكی از درجات آزادي را
شكل  :35ربات چهارپايهایكیو [.]53

کنترل میکند.

 -3-5چهارپاي تی ام یو بات

 -8-5چهارپاي هانما
چهارپاي هانما 3در سال  5131در پژوهشكده رباتیک دانشگاه

ربات چهارپاي تی ام یو بات ( )TMUBotیک ربات داراي 35

شاندانگ ( 4)SUCROچین ساخته شده که داراي  35درجه آزادي و 11

درجه آزادي است که با امكانات پیشرفته براي اوّلین بار در ایران با

کیلو گرم وزن بود که البته برق آن از خارج از ربات تأمین میگردد

حمایت طرح هاي صنایع نوین وزارت صنعت ،معدن ،و تجارت ،در

[ .]51ارتفاع ربات در حالت اولیه  88سانتی متر و طول و عرض آن به

آزمایشگاه سیستمهاي کنترل هوشمند دانشگاه تربیت مدرّس طرّاحی و

ترتیب  311و  41سانتی متر است .براي حرکت بندگاههاي ربات از

ساخته شده و به صورت بی سیم از طریق کاربر قابل کنترل میباشد [.]55

محرکهاي هیدرولیكی استفاده شده است و قادر است  81کیلو گرم بار

این ربات  31کیلوگرم وزن دارد و قادر است  8کیلو بار را حمل نماید.

را با سرعت  41سانتی متر بر ثانیه منتقل نماید .شكل  33دو نما از این

طول و عرض ربات به ترتیب  81و  51سانتی متر ،و طول ساق ،ران و

ربات چهارپا را نشان میدهد.

بیرون زدگی ران ربات به ترتیب  ،34 ،33و  8سانتی متر میباشد .در
شكلهاي زیر تصاویري از این ربات در حالت ایستاده ،نشسته و در حال
حرکت با بار نشان داده شده است.

1

Embeded Controller
Controller Area Network
3
Hanma
4
Shandong University Center for Robotics
2
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میشود .سامانههاي الكترونیكی و کامپیوتري  TMUBotبراي
اندازهگیري ،پایش ،3پردازش و اِعمال فرمانهاي حرکتی به ربات هستند.
معماري سطح باالي سامانه کنترل و پایش ربات چهارپا در شكل 38
نمایش داده شده است.
راب

مجمو ه مو ورها

شكل  :33چهارپاي  TMUBotدر حالت ایستاده [.]55

M1,2
.
.
.
.
.

ش که بي سي

ار ا با SBC
ا ر
پورت USB
ا ال راه اندا هاي
مو ور ا ر CAN

کام يو ر

بورد ()SBC

م دل د جيتال و د و

M4,3
من

ه و مد ر ت وان

کاربر راه دور

شكل  :38معماري سطح باالي سامانه کنترل و پایش .]55[ TMUBot

بر روي این ربات سه دوربین نصب گردیده است که ربات را قادر
می سازد عالوه بر اطراف خود ،زیر پاهاي خود را ببیند .این دوربینها این
شكل  :34ربات  TMUBotدر حال نشسته و نیز حرکت پایدار با حمل بار [.]55

امكان را فراهم میآورند تا ربات بتواند از بدون حضور کاربر در کنار

همچنین این ربات می تواند با حفظ بدنه به صورت افقی از سطح

آن ،از دور کنترل شود .از اینرو این ربات براي موقعیتهاي خطرناک

شیب دار و موانع عبور نماید که تصویري از آن در شكل  31مشاهده

زیست محیطی ،حوداث طبیعی و یا امنیتی در آینده قابلیّت کاربرد دارد.

میگردد.

همچنین تصویر زیر پاي ربات هوشمند سازي ربات براي عبور از
مسیرهاي ناهموار را میسر میسازد .با پردازش تصاویر نیز میتوان اجازه
حرکت خودگردان به ربات داد که راه خود را در یک محیط ناشناخته
پیدا کند .این دوربینها به طور با استفاده از یک مبدل و کدگذار
تصویر( 4)DVSبه سوئیچ شبكه متصل هستند.
بستر شبكه  WiFiکاربر را قادر میسازد با استفاده از رابط گرافیكی
که براي او طراحی شده تصویر مربوط به دوربینهاي ربات را بر روي
شكل  :31چهارپاي  TMUBotدر حال عبور از مانع [.]55

یک لپ تاپ مشاهده نماید و نیز توانایی ارسال فرمانهاي حرکتی مورد

این ربات داراي یک کامپیوتر تک بردي ( 3)SBCاست که تنها

نظر براي حرکت ربات و نیز حرکت دوربین متحرک آن را داشته باشد.

برنامه کنترلی و مسیریاب حرکتی را اجراء میکند و نیز فرمانهاي الزم را

ضمنا وضعیت جاري ربات که شامل مشاهده مقادیر تمامی حسگرهاي

از ک اربر از طریق بیسیم دریافت و اطالعات مورد نیاز را در اختیار آن

آن است نیز در این رابط گرافیكی نمایش داده شده و براي استفادههاي

قرار میدهد .برنامه مسیریابی این ربات که بالغ بر  3111خط برنامه

بعدي بر اساس درخواست کاربر ثبت میشوند .نمایی از صفحه کنترل

 MATLABاست به صورت کامپایل شده و با سرعت بسیار باال بر روي

برنامه کالینت در بر روي یک لپ تاپ از راه دور قابل اجراست در

 SBCاجراء میگردد .عالوه بر آن یک برنامه کنترلی طراحی و اجراء

شكل  38مشاهده میگردد.

گردیده است که در یک نخ جدا از برنامه اصلی به صورت بیدرنگ هر
 51میلی ثانیه اجرا میشود و براي مواجهه با تأخیرهاي احتمالی برنامه
مسیریابی یک صف از اطالعات مسیریابی ایجاد و به صورت بی درنگ
بین نقاط فرمان برنامه مسیریاب درونیابی مینماید و فرمانهاي الزم را به
راهاندازهاي موتورها اعمال مینماید و بدین وسیله حرکت پاها را باهم
همزمان مینماید .فرمانهاي مذکور از طریق کابل  USBبه یكی از راه
اندازهاي موتورها اعمال شود و دیگر راه اندازها از طریق شبكه  CANبه
هم متصلند .اطالعات مربوط به حسگر موتورها شامل کد گذار 5زاویه از
طریق راه اندازها بوسیله  CANو نهایتاً با کابل  USBبه برد  SBCمنتقل
Single Board Computer
Encoder
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صورت میپذیرد .امّا چهار نعل حرکتی چهار مرحلهایست که به صورت
چپ عقب ،راست عقب ،چپ جلو و در نهایت راست جلو میباشد.
ترتیب پاها با راه رفتن و یورتمه در اینجا تفاوت زیادي دارد .خصوصیت
حرکت چهار نعل این است ک ه پاي پیشتاز به نسبت پاهاي دیگر مدت
زمان بیشتري وزن تنه را تحمل میکند و بیشتر در معرض آسیب و
خستگی قرار دارد و در برخی زمانها نیز کل پاها از زمین جدا میشوند
[.]53

 -4بررسي مسيرهاي حرکتي و پا داري ربات
هدف اصلی از طراحی مسیر ربات تولید زوایاي بندگاهها جهت

شكل  :38صفحه کنترل برنامه کالینت .]55[ TMUBot

در شكل  38معماري نرم افزاري  TMUBotمشاهده میگردد .الزم
به ذکر است که اتصاالت نمایش داده شده بین کالینت و سرور اتصاالت
منطقی هستند و تنها اتصال فیزیكی بین آنها منحصر به یک اتصال از
طریق شبكه بیسیم میباشد.

ارسال به عملگرها براي ردیابی مسیر مورد نظر توسط ربات میباشد.
مهمترین بخشهاي طراحی مسیر حرکتی ربات عبارتند از :انتخاب مسیر
مناسب پا و بدنه و هماهنگی ایندو ،انتخاب اندازه گام مناسب ،جنبش
شناسی رو به جلو 4و جنبش شناسی معكوس 1براي محاسبه فرمان کنترلی
الزم ،و و تنظیم پارامترهاي حرکتی براي پایداري ربات میباشد.
مسیریابی ربات در یكی از دو حالت بر خط 8و خارج خط 8صورت

-

میپذیرد .در محیطهاي پویا که امكان تغییر مسیر در حین حرکت وجود
دارد تعیین مسیر به صورت برخط انجام میگیرد .حرکتها میتوانند به
صورت متناوب و آزاد باشند .در صورتی که محیط هموار و بدون مانع
باشد حرکت عموماً به صورت متناوب است ،و در غیر این صورت آزاد
خواهد بود که ممكن است نحوه حرکت پاها در هر بار شبیه به حرکت
مرتبه قبلی همان پا نباشد [ .]54حرکت متناوب خود به دو دسته پیوسته 8و
گسسته 3تقسیم میشود .در حرکت پیوسته بدن ربات به طور پیوسته در
هر بخش از گام برداري جلو میرود ولی در حرکت گسسته که براي

(
)

افزایش حاشیه پایداي ربات براي محیطهاي نیمه هموار استفاده میشود

-

بدن ربات گاهی زمانها متوقف میشود تا حرکت پا صورت گیرد [.]51

شكل  :38معماري نرمافزاري سامانه پایش و کنترل [.]55

 -3-4پایداري ایستا و پویاي ربات چهارپا

 -3بررسي انواع مکانيزمهاي گام برداري
3

گام برداري در رباتهاي چهارپا مشابه حیوانات ،به صورت قدم زدن ،
یورتمه ،5و یا چهار نعل 3میباشد .قدم زدن یا راه رفتن یک گام برداري
چهار مرحلهاي است که در آن در هر لحظه حد اکثر یک پا از زمین
برداشته میشود .و بعد تكرار این حرکات صورت میگیرد .ترتیب گام
برداري بسته به استاتژي حرکت و شرایط اولیه پاها دارد ولی به طور

پایداري ایستا 31براي سرعتهاي پایین زمانی که دست کم سه پاي
ربات روي زمین قراردارد مورد بررسی قرار میگیرد ،اما پایداري پویا

33

براي سرعتهاي حرکتی باال زمانی که کمتر از سه پاي ربات روي زمین
است مورد توجه واقع میشوند [.]3
اولین بار معیاري براي پایداري رباتهاي چهارپا توسط

Frank

معمول به صورت ضربدري "عقب راست"" ،جلو چپ" ،عقب چپ"،

) (1968ارائه شد ،به این ترتیب که یک ربات ایده آل چهارپا به طور

"جلو راست" صورت میگیرد.

ایستا پایدار خواهد بود اگر تصویر مرکز جرم آن درون چندضلعی

یورتمه یک مرحله سریعتر از راه رفتن است که در آن در برخی
زمانها دو پا از زمین جداست .یورتمه حرکتی دو مرحلهاي است که به
صورت "چپ عقب  +راست جلو" و سپس " عقب راست  +جلو چپ"

Gait
Trot
Gallop
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Forward kinematics
5
Inverse kinematics
6
Online
7
Offline
8
Continuous
9
Discontinuos
10
Static stability
11
Dynamic stability
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حاصل از نقاط اتك ا قرار گیرد .منظور از ایده آل رباتی است که پاهاي

و معیار پاندول معكوس 33نام برد [58و .]53باید توجه داشت که بسیاري

آن بدون وزن و اثرات پویاي محدود است.

از این معیارها نتایج نزدیک به همی را ارائه میدهند و اختالف چندانی

ایده تعادل ایستا الهام یافته از حشرات میباشد .پاي حشرات وزن

در نتایج آنها وجود ندارد .البته باید توجه داشت که در پایداري پویا

ناچیزي دارد و همزمان وظیفه حفظ تعادل بدن و پیشروي به سمت جلو را

مرکز ثقل میتواند موقتا به خارج از چند ضلعی تكیه گاه نیز برود .در این

ایفا میکند .نحوه حرکت در سرعتهاي آهسته به گونهاي است که در

حالت محل قرار دادن جاي پا به شدت به دینامیک بدنهي ربات بستگی

هر گام تعادل ایستا طبق تعریف فوق برقرار باشد.

دارد.

تعریف فوق محدود به زمین هموار میشود .بعدها این تعریف براي
استفاده در زمین ناهموار تعمیم داده شد به این صورت که از چند ضلعی
حاصل از تصویر نقاط اتكا روي صفحه افق استفاده شد [.]58

 -5رباتهاي چهارپا در محي هاي ناهموار
یک ربات چهارپا ممكن است از الگوهاي حرکتی ایستا یا پویا براي
حرکت در محیطهاي ناهموار استفاده کند .پارامترهاي پایه براي حرکت

 -5-4معیارهاي پایداري ایستاي رباتهاي چهارپا

رباتهاي پادار مانند سلول ممنوعه ،35ناحیهي دسترس پذیر 33و حاشیهي

براي رباتهاي با سرعت کم پایداري براساس مكان مرکز ثقل

جنبشی 34در [ ]58ارائه شد .یک الگوي حرکت منطبق شونده با محیط

( )COGربات مورد بررسی قرار میگیرد که حاشیه پایداري بر اساس

براي رباتهاي چهارپا در [ ]31ارائه شده است .سپس مسائل اساسی

معیارهاي گوناگونی قابل سنجش است [ .]3از جمله آنها میتوان به

رباتهاي چهارپا در محیطهاي ناهموار بررسی شد [ .]34-33یكی از

معیار حاشیه پایداري ایستا (( 3)SSMکوتاهترین فاصله بین مرکز جرم

کارهاي پیشرو در جستجوي مسیر بر پایه گراف در ] [31پیشنهاد داده

ربات و چند ضلعی تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین) ،معیار

شد .در این کار تعدادي از حاالت مناسب ربات از میان تعداد محدود

حاشیه پایداري طولی )( 5(LSMکوتاهترین فاصله مرکز ثقل با چندضلعی

حاالت ربات انتخاب میشوند .روش جستجو ي مسیر بر پایهي گراف با

تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین در محور طولی ربات)،

بكارگیري روشهاي برنامه ریزي سلسله مراتبی 31یا روشهاي برنامه
38

معیار حاشیه پایداري طولی خرچنگی (( 3)CLSMکوتاهترین فاصله

ریزي حرکت چند مرحله اي  ،با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار

مرکز ثقل با چندضلعی تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین در

گرفت [ .] 38-38بر روي حرکت ربات چهارپا به نام سیلو 384در

محور هم امتداد با مسیر حرکتی ربات) ،معیار حاشیه پایداري انرژي

محیطهاي ناهموار داراي حفره و شیب در مرجع ] [33کار شده است.

(( 4)ESMکمترین انرژي پتانسیل الزم براي واژگونی ربات حول اضالع

بعالوه بعضی محققین روشهاي بهبود انطباق پذیري رباتهاي پادار با

1

محیطهاي ناهموار با استفاده از برنامه ریزهاي مسیر فراگیر 38را گزارش

چند ضلعی تعادل) ،و معیار حاشیه پایداري انرژي نرمال شده ()NESM

(معیار قبلی تقسیم بر وزن ربات) میباشد .که از سال  3338به بعد در

کردهاند [ 41و .]43

تحلیلهاي مورد استفاده قرار گرفته شده است.

الگوریتمهاي جستجوي جاي پا ،معموال مكان مناسب براي پاي بعدي را

 -3-4معیارها پایداري پویاي ربات چهارپا

بر اساس کیفیت شرایط هندسی اطراف آن مكان مییافتند .اما در واقع

معروفترین معیارهاي معرفی شده براي پایداري پویاي چهارپا معیار
نقطه ممان صفر ( 8)ZMPمیباشد [ .]58نقطه ممان صفر نقطهاي بر روي
سطح تماس است که مجموع تمامی گشتاورهاي اعمال شده به ربات در
آن نقطه صفر میباشد .اگر نقطه ممان صفر همواره در داخل چند ضلعی

مناسب بودن مكان قرار گیري پاي بعدي با موقعیت پاهاي دیگر و
وضعیت بدنه ،ارتباط نزدیكی دارد[ .]45برخی از پژوهشگران به تازگی
براي انتخاب مكان جاي پاي بعدي ،وضعیت بدنه و موقعیت پاهاي دیگر
را در نظر گرفته اند[43و 44و.]41

 -3-1کنترل کشسان ربات چهارپا براي حرکت در سطوح

حاصل از پاهاي پشتیبان قرار گیرد ،تعادل ربات حفظ خواهد شد.
از دیگر معیارهاي پایداري پویا میتوان از معیار مرکز فشار(،8)COP
معیار حاشیه پایداري پویا ( ،8)DSMمعیار حاشیه پایداري نیرو-زاویه
( ،3)FASMمعیار حاشیه پایداري انرژي پویشی نرمال شده ()NDESM

31

نا هموار
براي کنترل حرکت ربات ،در حالتی که مدل دقیقی از ربات و
محیط در دسترس باشد ،میتوان از یک کنترلگر موقعیت با بهره کنترلی

1

Static Stability Margin
Longitudinal Stability Margin
3
Crab Longitudinal Stability Margin
4
Energy Stability Margin
5
Normalized Energy Stability Margin
6
Zero Moment Point
7
Centre of Pressure
8
Dynamic Stability Margin
9
Force-Angle Stability Margin
10
Normalized Dynamic Enegry Stability Margin
2
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11

Inverted Pendulum
Forbidden cell
13
Reachable area
14
Kinematic margin
15
Hierarchical
16
Multi-step
17
SILO
18
Global
12
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باال استفاده نمود .از آنجا که مدل دقیق ربات و محیط ،غیر قابل دسترس

است که با استفاده از اعمال نیروي چسبندگی ،3پایداري ربات را ایجاد

است؛ کنترل کشسان 3ربات ،به عنوان یک راهكار کاربردي ،مطرح

میکند؛ و در نتیجه ،نیازي به محدود کردن مرکز جرم در چند ضلعی

میشود [ .]48بررسی رفتار کشسان ربات ،براي عبور از موانع ناخواسته و

تكیه گاه ،نمیباشد؛ و این امر باعث افزایش فضاي دسترس پذیري ربات

سطوح ناهموار ،در مراجع مختلف بررسی شده است .در [ ]48یک

و متعاقباً افزایش تطبیق پذیري آن ،می شود؛ ولی استفاده از این رهیافت،
31

ساختار براي ایجاد پاي کشسان به صورت غیر فعّال ،5معرفی شده است.

تنها براي برخی از رباتهاي باالرونده  ،با استفاده از تجهیزات خاص،

با استفاده از این ساختار ،یک ربات با قابلیت گام برداري یورتمه،3

امكان پذیر است .همچنین در [ ،]11پژوهش جامعی به همراه نتایج شبیه

پیادهسازي گردیده است .در پژوهشهاي جدید تر از بندگاههاي غیر

سازي و آزمایش عملی براي عبور ربات از موانع ناخواسته ،ارائه گردیده

فعّال به همراه بندگاههاي فعال ،استفاده شده است [ .]48هرچند استفاده از

است؛ به طوري که کنترلگرهاي کشسان مختلف ،با بهرههاي کنترلی

این رهیافتها تا حدي حرکت کشسان ربات را ایجاب میکند ،ولی

متفاوت ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .در عین حال ،در این پژوهش

داراي عملكرد ضعیف در گسترهي وسیع و پایداري با حاشیه اطمینان کم

حداکثر ارتفاع مانع که ربات موفق به عبور از آن میشود ،برابر با نصف

میباشد؛ درحالیکه براي عبور ربات از موانع با ارتفاع متفاوت ،نیاز به

ارتفاع ربات ،به دست آمده است .در [ ]41مسئله حرکت ربات چهارپا در

ایجاد رفتار کشسان ،در گسترهي وسیع میباشد .یک راه دیگر براي

سطح ناهموار به چهار قسمت تقسیم بندي شده است )3 :جست و جو و

افزایش کشسانی سامانه ،استفاده از محرکهاي کشسان است [ .]43از

انتخاب جاي پاي مناسب  )5طراحی مسیر حرکت بدنه به صورتی که

تالشهاي اولیه به منظور کنترل کشسان فعال ربات چهارپا ،میتوان به

بیشینهي پایداري حرکت ،بهدست آید )3 .استفاده از کنترلگر پویایی
33

[ ]11اشاره کرد ،که کنترل نیروي ربات را مورد بررسی قرار داد .در []13

وارون پایه شناور و در نظر گرفتن نیرو ،براي ایجاد رفتار کشسان.

رهیافتی براي کنترل کشسان رباتهاي پادار ،معرفی شده است که بر

همچنین در [ ]18رهیافتی براي حرکت کشسان ربات چهارپا پیشنهاد شده

مبناي کنترلگر گشتاور محاسبه شده 4در فضاي کاري ،1پایه گذاري شده

است که از یک تولید کننده الگوي مرکزي  ،براي تولید دنباله حرکت

است و مشكالت استفاده از رهیافتهاي مبتنی بر ترانهادهي ماتریس

پا استفاده میک ند و همچنین به منظور ایجاد کشسانی در حرکت ،از

ژاکوبین 8را ندارد .همچنین در [ ]15براي ایجاد کنترل کشسان ربات ،از

بندگاه غیر فعّال در قوزک پا بهره میبرد؛ با استفاده از این رهیافت ،ربات

کنترل ناگذرایی 8با قابلیت اعمال نیروي مرجع ،استفاده شده است .در

قادر است با انواع روشهاي مختلف ،گام برداري کند .کنترل ربات با

[ ]13رهیافتی معرفی گردید که عالوه بر تطبیق پارامترهاي گام ،به منظور

محرک کشسان در مواجهه با فاز تكیهگاه دوگانه ،چالش برانگیز است؛

افزایش حاشیه پایداري حرکت ،از یک کنترلگر کشسان استفاده

از اینرو ،در [ ]43با تاکید بر افزایش بهرهي انرژي با استفاده از محرک

میکند .مدل کشسانی درنظر گرفته شده در این پژوهش ،نیاز به اعمال

کشسان ،به رفع این مشكل پرداخته است.

نیروي مرجع دارد که براي محاسبه این نیرو ،از الگوریتم ارائه شده در
[ ]14استفاده میشود.
به منظور افزایش قابلیت رباتهاي پادار در [54و ،]51رویهاي براي
عبور ربات از سطوح ناهموار ،ارائه شده است که براي پیادهسازي آن،

35

 -6مدلسا ي و حليل جن شي و پو شي رباتهاي
چهارپا
در این بخش ابتدا به صورت خالصه پیكربندي و روابط جنبش

33

نیاز به سامانههاي بینایی ،راداري و طراحی گام برداري آزاد ،8میباشد و

کلّی یک ربات چهارپاي با دوازده درجه آزادي مورد بررسی قرار

داراي الگوریتم پیچیدهاي است و براي عبور از موانع ،از سامانه طراحی

میگیرد .سپس به روابط و معادالت پویش 34ربات پرداخته شده و این

مسیر برخط ،بهره میبرد .در [ ،]11رویهاي ارائه شده است که مشكل غیر

روابط براي گامبرداري کلی ربات و بر مبناي روابط جنبش استخراج

کشسان بودن ربات را با کاهش بهره کنترلی ،برطرف کرده است؛ ولی

میگردد .از این روابط در بخش بعدي در مسیرهايهاي حرکتی و شروط

در عین حال ،دقت سامانه ک نترلی را براي جایابی صحیح ،از دست داده

پایداري ربات استفاده خواهد شد.

است .هرچند این رویه تا حدي رفتار ربات را کشسان میکند؛ ولی
گسترهي عملك رد آن ،محدود بوده و به دلیل عدم داشتن جایابی صحیح،
رفتار ربات با حرکات ناخواسته ،همراه است .در [ ،]18راهبردي براي
افزایش قابلیت تطبیق پذیري ربات در محیطهاي مختلف ،پیشنهاد شده

 -3-8روابط جنبش ربات
در اکثر رباتهاي چهارپا  ،هر پا داراي سه درجه آزادي فعال در نظر
گرفته میشود که توانایی حرکت در دو صفحه جلو ،عقب ،و صفحه
جانبی را به ربات میدهد و در مجموع  35درجه فعال آزادي را براي

1

Compliant
Passive
3
Trot
4
Computed torque controller
5
Task space
6
Jacobian matrix
7
Impedance control
8
Free gait
2
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9

Adherent force
Climbing robot
11
Invers dynamic controller
12
Centeral patern generator
13
Kinematics
14
Dynamic
10
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ربات فراهم میآورد وشماي کلی ربات ،دستگاههاي مختصات و ترتیب
بندگاههاي پاها در شكل  33نشان دادهشده است .هر سه درجه آزادي در

]

()3

(
(

)
)

[

هر پا دورانی بوده که از باال درجه آزاديهاي دوم و سوم پا را جلو و
( ) ،

بهترتیب بیانگر ) (

عقب برده و درجه آزادي اول پا را در صفحه جانبی تكان میدهد .براي

که

راحتی طراحی و چینش قطعات واردکننده نیرو ممكن است ،بین درجه

)

آزادي اول و دوم یک بیرونزدگی 3درنظر گرفته شود .همچنین ممكن

بردار موقعیت )

است به منظور کاهش اثر ضربه ناشی از برخورد پاها به زمین یک فنر در

(مثال  i=3پاي سوم که پاي عقب– راست است را نشان میدهد) را

،

،

و

(

و)

،

(

میباشند .با توجه به این معادالت،

(

که مرکز دستگاه سوم هر پا

ساق هر پا صورت یک درجه آزادي غیرفعال 5در نظر گرفته شود .به

نسبت به مرکز دستگاه صفرم ( ) مشخص میکند ،از رابطه زیر بدست

عالوه به طور معمول زاویه بین ران و ساق ربات به گونهاي در نظر گرفته

میآید:

میشود که پاها به داخل جمع شده و بدین ترتیب طول ربات کاسته شود.
ربات سگ کوچک و بسیاري از رباتهاي چهارپاي مطرح جهان نیز

(

)
])

()5

[

(

همین ویژگیها را دارا هستند.
در شكل  53طول پیوندها و بردار موقعیت

نشان داده شده است.
بهصورت زیر

بهمنظور بررسی روابط جنبش معكوس هرپا ابتدا بردار
در نظر گرفته میشود:
] [

()3

شكل  :33شمایی کلی از ربات چهارپا ،دستگاههاي مختصات و ترتیب
بندگاههاي پاها.

 -5-8جنبش مستقیم و معكوس هر پا
بر اساس روش دناویت-هانتربرگ ( 3)DHدستگاههاي مختصات
متناظر مطابق شكل  51برروي هر بندگاه پا قرار داده شده و پارامترهاي
 DHدر براي هر پیوند 4در جدول  3آمده است.

شكل  :53بردارهاي مكان در ربات چهارپا.

مقدار زاویه سوم از رابطه زیر بهدست میآید:
()4
)

()1
شكل  :51دستگاههاي مختصات نسبت دادهشده به هر بندگاه.

همانطور که دیده میشود براي زاویه سوم جواب دوگانه وجود
خواهد داشت .براي یافتن زاویه دوم داریم:

جدول  :3پارامترهاي DH
a

d

α

θ

0

0

90

θ1

1

l2

0

0

θ2

2

l3

d

0

θ3

3

(

√

)

()8

(

√

)

(

که در آن

بدین صورت ماتریس انتقال از دستگاه مختصات سوم در کف پا به
دستگاه مختصات صفر که محل اتصال پا به بدن میباشد بر اساس رابطه
زیر بدست میآید:

)

()8

,

(

√

,

و در نهایت مقدار زاویه اول با استفاده از مقادیر بهدست آمده محاسبه
میشود:

1

Offset
Passive
3
Denavit-Hartenberg
4
Link

()8

)

)
)

(
(

)
)

(
(

(

2
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باید توجه داشت که برخی از جوابهاي بدست آمده براي زوایاي

که در آن

و

و به ترتیب جرم و تانسور لختی بدنه بوده و همچنین

بندگاهها از رابطههاي قبل جواب هاي غیر قابل قبول مساله بوده و با توجه

به ترتیب برآیند نیروها و گشتاورهاي وارد بر بدنه میباشند .در رابطه

به فرم زانو که به داخل یا خارج باشد تنها یک جواب از جوابهاي باال

( )35تنها شتابخطی ) ( مجهول میباشد که با توجه به داشتن مكان

در هر لحظه جواب درست مساله میباشد که در پیادهسازي عملی،

مرک ز جرم از منحنی طراحی شده براي آن و با دو بار مشتق گرفتن از آن

جوابهاي درست از مقایسه جوابهاي بدست آمده و وضعیت زوایا در

بدست میآید .اما در رابطه ( )33با توجه به اینکه براي بدنه حرکت

یک گام زمانی قبل ،قابل حصول میباشد.

بدون چرخش را در نظر گرفته ایم ،میتوان

برآیند نیروهاي وارد بر بدنه ( ) و گشتاورهاي وارد بر آن ( ) در

 -3-8روابط جنبش کل ربات
براي بدست آوردن روابط جنبش براي کل ربات چهارپا مطابق
شكل  53دو دستگاه مختصات
مختصات

و

در نظر گرفته میشود .دستگاه

ثابت بوده و به زمین متصل است و دستگاه مختصات

متحرک بوده و در مرکز جرم بدنه قرار دارد .بردار موقعیت
مرکز

بوده و بردارهاي

نسبت به

)

(

ادامه محاسبه میگردد .با توجه به اینکه فرض ساده شونده ذکر شده،
گشتاورحاصل از نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک در محل اتصال بدنه
به پا بر مبناي شكل  55محاسبه میشود.

مكان

موقعیت مرکز

دستگاه صفرم متصل به هر پا ( ) را نسبت به مرکز دستگاه
میکند ،همچنین بردار

را صفر در نظر گرفت.

مشخص

مكان کف هر پا (مرکز دستگاه چهارم) نسبت

به مرکز دستگاه میباشد .بر این اساس رابطه زیر براي جنبش کل ربات
صادق میباشد:

شكل  :55گشتاورحاصل از نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک بر پیوند سوم.

()3
در رابطه باال
به و

نسبت به

به ترتیب ماتریسهاي دوران دستگاه

و

نسبت

با توجه به شكل باال داریم:
⃗

()34

میباشد.

که

 -4-8معادالت پویش ربات چهارپا
براي کاهش محاسبات و با توجه به اینکه عموماً جرم پاها نسبت به
بدنه ربات ناچیزند ،با صرفنظر نمودن از جرم پاها میتوان نیروهاي وارد
شده به نقاط تماس پاها را در لگن ربات در نظر گرفت .بعد از بدست
آوردن معادالت پویا با شبیه سازي ربات ،بازهاي از نسبت جرم پا به بدنه
را که شرایط پایداري همچنان صادق باقی میمانند را به عنوان حوزه قابل

⃗

مجموع نیروهاي وارد بر کف پاي ام یعنی مجموع نیروي

اصطكاک و نیروي عمود بر مرکز و ⃗ گشتاوري است که در موتور
شماره یک پاي پشتیبان ام قرار دارد و در دستگاه مختصات اینرسی با
بردارهاي يکه ) ̂ ̂ ( به صورت زیر قابل بسط میباشد:
) )

()31

(

⃗⃗

((

⃗

از طرفی:

قبول براي معادالت پویاي بدست آمده قابل محاسبه است .معادالت براي
حالتی استخراج میگردد که سه پاي ربات برروي زمین بوده و یک پا

که با جایگذاري معادله باال داریم:

پایداري آن پا عبارتند از:

̂)

̂

()38

در حال گامبرداري میباشد .براي هر پاي ثابت روي زمین شرایط

⃗⃗

⃗

) )

()38
در معادله باال

(

̂)

̂

⃗⃗

((

⃗

زاویه نیروي اصطكاک وارد بر هر پا با محور ̂ میباشد.

()31

شایان ذکر است این زاویه در صفحه نیروي اصطكاک که همان زمین

()33

می باشد قرار دارد .گشتاور وارد بر بدنه از جانب هر پاي پشتیبان ⃗ ،و

که در روابط باال

نیروي عمودي وارد شده از زمین به پا بوده و

نیروي اصطكاک بین کف پا و زمین میباشد .همچنین
اصطكاک استاتیكی بین کف پا و زمین است.

ضریب

گشتاور ناشی از معكوس نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک در لگن پاي
پشتیبان و حول مرکز جرم ربات ⃗ میباشد .در اینصورت:
()38

) )

(

)̂

̂)

(

((

⃗

⃗

براي بدنه ربات براساس معادالت نیوتن و اویلر داریم:

()33

()35

که ⃗ برآیند تمام گشتاورهاي وارد بر بدنه از جانب پاي پشتیبان ام

()33

میباشد .از طرفی از ( )38میدانیم:
()51
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⃗

⃗

⃗

) )

(

̂

̂)

((

⃗⃗
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با استفاده از دو معادله باال براي ⃗ داریم:
⃗ ) )
) )

()53

(
(

̂)
(

̂
)̂

((

⃗⃗

̂)

⃗

) )
) )

()55

(

̂
(

)̂

⃗⃗

((
̂)

∑

⃗

()53

̈
] ̈
̈

()33

)
[

( ∑
∑ [
( ∑

]
)

سه معادله ( )58( ،)58و ( )58به همراه سه معادلهي داده شده در ( )33در

⃗⃗
]

[

میتوان دستیافت:

⃗

((

]

]

[
∑

در صورت باز کردن معادالت نیرویی براساس ( )31و ( )38به معادله زیر

همچنین بر اساس معادله جنبش ( )3براي  ،داریم:

[

()35

((

ودر نتیجه با جمع گشتاورها براي سه پا خواهیم داشت:
̂)
(

̈
] ̈
̈

∑
∑

مجموع شش معادله و شش مجهول را بدست میدهند که این مجهولها

[

شامل سه نیروي عمودي

و سه زاویه

میباشند .با مشتقگیري از

منحنیهاي مسیرحرکت بدنه و پاها که در بخش بعدي بدست میآید
در این صورت ،گشتاور کل بدنه به صورت زیر میباشد:

میتوان به سرعت و شتاب بخشهاي مختلف ربات در هر لحظه دست
یافت و در روابط باال جاگذاري نمود.

̂)

̂

∑

((
]

⃗

[

-7

()54
̂)

̂

∑

((
]
) )

(

) )

[
(

روي مسیر هموار میپردازیم .به صورت کلی ،طراحی منحنیهاي مسیر

خواهیم داشت:

([ ∑
( )

⃗

( ̂)

طول زمان .این معادالت به منظور پیوسته بودن سرعت و شتاب رابطهاي
مختلف ربات میبایست تا مشتق دوم آنها پیوسته باشد ،به خصوص در

معادله ( )51در راستاي سه محور مختصات ،به صورت زیر تجزیه

زمان انتقال از یک بازه زمانی به بازه دیگر ،به همین دلیل از منحنیهاي
3

میشود:

خاصی موسوم به منحنیهاي بیزیه استفاده میشود.
( ∑

)

( ∑

()58

)
(

)

)

()53

)

( ∑

)

( ∑
)

( ∑

 -3استفاده از معادالت جنبش معكوس براي تبدیل مكان هر نقطه
به زاویه متناظر براي هر محرک .این زوایا به صورت کامل وضعیت تمام
اجزاي ربات را درهر لحظه از زمان مشخص کرده و همچنین نیز سرعت
آنها را هم بدست میدهد.

∑

( ∑
)

)

با مشخص کردن پارامترهاي مختلف گامبرداري از قبیل طول و
ارتفاع قدم ،برنامه مسیریاب زاویه هر یک از  35موتور ربات را در هر

و معادالت باال را میتوان پس از سادهسازي به فرم زیر در آورد:

()33

ربات و تعیین مكان آنها در برداشتن یک گام.
 -5نوشتن معادالت مسیر به صورت پارامتري بین دو نقطه کلیدي در

])

()31

متناوب براي حرکت یک ربات چهارپا را میتوان به 3مرحله تقسیم کرد:
 -3مشخص کردن نقاط کلیدي از حرکت انتهاي پاها و مرکز بدنه

()51

()58

شرو

پا داري ربات

در این مقاله براي اختصار تنها به جزئیّات طراحی حرکت متناوب بر

پس از باز ک ردن معادالت و ساده سازي ،براي هر سه پاي پشتیبان

()58

راحي مسيرهاي حرکتي متناوب و استخراج

( ∑
( ∑

زمان به عنوان خروجی مشخص میکند.
در مسیر یابی حرکتی پاي ربات براي حرکت از یک نقطه به نقطه
بعدي کوتاهترین مسیر ،مسیر مستقیم میباشد که این نوع حرکت به معنی
کشیده شدن پاي ربات به روي زمین و ایجاد حرکتی نامنظم میباشد.
بنابراین مسیر پیشنهادي براي حرکت پا مسیر منحنی است .شكل منحنی

همچنین براي نیروهاي وارد بر بدنه از رابطه زیر استفاده میکنیم:

حرکتی را عوامل زیادي مانند توانایی گام برداري از روي موانع مسیر

Bezier
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333
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تعیین میکنند .ساده ترین منحنی در نظر گرفته شده براي حرکت چهارپا

)

منحنی سینوسی میباشد .امّا بر اساس تحقیقات انجام شده بر روي
رباتهاي با وزن باال ( SILOبا وزن  48کیلو گرم) ،منحنی حرکتی

(]

)

()38

(]

)

[ (
(

[

) (

(] [
(

)

( )] [

)

سینوسی به علت نحوه نیروي وارده در نقاط اتصال و جدا شدن از زمین
)

در آغاز و پایان حرکت احتیاج به نیروي زیادي در این نقاط دارد .مسیر

)

(] [

( )] [

( )

پیشنهادي براي رفع این مشكل منحنی ترکیبی دایروي میباشد[.]4
در مكان ] [ و با

معادله ( )38مكان ذرهاي را که در لحظه
شكل  :53منحنی سینوسی (راست) و ترکیبی دایروي چپ.

[ است و در لحظه

میباشد را براي هر زمان بین

 -3-8منحنیهاي بیزیه
از منحنیهاي بیزیه در غالب طراحیهاي مسیریابی براي ربات
چهارپا استفاده میگردد .ساده ترین فرم منحنیهاي بیزیه یک تابع درجه
 3میباشد که در آن با تغییر یک پارامتر مستقل مانند  uاز صفر تا یک
مقادیر منحنی بر طبق رابطه زیر بدست میآید [:]18
) (

∑

) (

()34

سرعت

]

در مكان ] [ و با سرعت
و

]

[

مشخص میکند .با توجه به آنکه

براي هر بازه حرکتی یک منحنی بیزیه در نظر گرفته میشود ،سرعتهاي
ابتدا و انتهاي بازه در معادالت باال باید به گونهاي قرارگیرند که سرعتها
بین هر دو بازه حرکتی پیوسته شوند.

 -5-8زمانبندي و پارامترهاي منحنیهاي مسیر
براي انجام حرکت هر پا در ربات به طور معمول سه بازه زمانی

که در آن مطابق شكل  P0 ،54و  P3به ترتیب مقادیر تابع در نقاط ابتدا و

توسط چهار نقطه کلیدي درنظر گرفته میشود که به هرکدام از آنها

انتهاي آن و  P1و  P2دو مقدار براي کنترل شیب خروج منحنی از نقطه

"گام کوچک" گفته میشود .پارامترهاي زمانی این تقسیمبندي در شكل

ابتدا و شیب ورود منحنی به نقطه انتها میباشد و همینطور Biها توابعی

 51نشان داده شده است .در هریک از این گامهايکوچک تنها یک پا به
اندازه پارامتر

میباشند که مقادیر آنها به قرار زیر است:
(

)
)

()31

)

xc

) (
) (

(

) (

(
) (

zc
2

3

با مشتقگیري از معادله ( )34نسبت به  ،شیب تابع در نقاط ابتدا و
انتها به صورت زیر بدست میآید:
()38

از زمین بلند میشود و سه پاي دیگر روي میمانند.

)

(

)

(

) (

1

T3

T2

T1

گام کوچک سوم

گام کوچک دوم

گام کوچک اول

(پایین آمدن پا)

) (

0

(برخاستن پا)

(حرکت جانبی بدنه)

شكل  :51نمایش زمانبندي هر گام با سه بازه و چهار نقطه کلیدي.
حرکت]

در بازه اول

[

ابتدا بدنه مقداري حرکت

،

جانبی دارد .در این بازه پاهاي ربات روي زمین قرار دارند و بندگاههاي
ربات بگونهاي حرکت میکنند کهاي حرکت بدنه را تأمین کنند.
همچنین به منظور چرخاندن بدنه ،سه زاویه چرخش ،
شكل  :54منحنی بیزیه با چهار نقطه کنترلی.

براي تبدیل شكل ساده باال به رابطهاي که بتوان از آن براي بدست
آوردن منحنیهاي مسیر قسمتهاي مختلف ربات استفاده کرد  ،باید با
استفاده از دو رابطه باال به جاي مقادیر  P1و  ، P3مقادیر شیب در معادله
اصلی قرار داد و همچنین با تغییر متغیر زیر بازه متغیرمستقل را از  0تا  1به
بازه

تا

تغییر داد:

()38
در این صورت معادله منحنی در سه بعد ،به صورت زیر در میآید :
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

در سه جهت ،

و به ترتیب

و دستگاه مختصات ثابت در نظر گرفته میشود .با

استفاده از این سه زاویه ماتریس دوران

در معادله ( )3بدست

براي دوران و

موقعیت بدنه ربات بین دو

میآید .براین اساس بردار
نقطه کلیدي
]

تغییر میکند:

و
[

در بازه دوم

]
]

[

[

پایی که قرار است از زمین بلند شود به

مقدار ارتفاع گام باال رفته و همزمان نصف طول گام را نیز طی میکند.
در این بازه بدنه از نقطه
]

[

به

منتقل میشود:
]

[
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طول یک گام ربات و

همچنین اگر

150

حداکثر ارتفاع گام را از
بیان

xank

زمین فرض کنیم ،پاي در حال حرکت که موقیت انتهایی آن با

Leg 2
Leg 3
Leg 4

100
50

میشود به صورت زیر تغییر میکند:

0

8

10

4

6

0

2

-50

)time(s

] [

5
4
3
ank

]

پایی که از زمین بلند شده بود ،پایین

z

در بازه سوم

[

2
1
0

آمده و دوباره روي زمین قرار میگیرد و بقیه مقدار طول گام را نیز طی

8

10

4

6

0

2

-1

)time(s

میکند .رفتار پاي در حال حرکت در بازه سوم ارتباط مستقیم با مسیري

100

که ربات حرکت میکند خواهد داشت مثال اگر ربات روي مسیر مسطح
حرکت میکند ،پا به مقداري که در بازه دوم باال رفته باید پایین بیاید

50

z

ولی اگر روي سطح شیبدار و یا پله حرکت میکند باید مقدار کمتري
0

پایین بیاید تا پا روي زمین قرار گیرد .در این فاز ،جابجایی بدنه و کف
پاي متحرک ربات به صورت زیر خواهد بود:
-40

-20

20

0

60

40

-50
80

x

] [

]

[

]

شكل  :58راست :منحنی حرکت پاها ،چپ :حرکت همزمان بدنه و یک پاي

[

ربات در یک گام.

در شكل  58مسیر حرکت کف پاهاي ربات در صفحه

مطابق

طراحی فوق براي گامبرداري پاهاي مختلف نشان داده شده است .در
همین شكل نماي جانبی از حرکت پاهاي شماره یک و دو ربات که در
سمت راست بدنه قرار گرفتهاند ،در طول یک گام برداري نشان داده شده
است .در این شكل پاي عقب در حال حرکت است و مسیر حرکت نقطه
انتهایی آن با ضربدرهایی مشخص شدهاست .همچنین در شكل  58نماي
شكل  :58نماي سه بعدي حرکت یک ربات چهارپاي شبیهسازي شده

سهبعدي از ربات شبیهسازي شده در متلب نشان داده شده است.

100

h

10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

0

y

0

آن باشد ،بدنه در همان موقعیت جانبی میماند .در همین شكل زوایاي

-10

49.201

49.201
10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

zh

بدست آمده براي عملگرهاي پاي اول که با استفاده از روابط جنبش

0

10

حرکت جانبی بدنه در جهت  yنیز در این شكل براي حفظ تعادل ربات
دیده میشود .هنگام حرکت یک پا ،اگر حرکت جانبی پاي قبل موافق

h

بدنه در راستاي نشان میدهد که بدنه روبه جلو در حال حرکت است.

10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

0

x

در شكل  58نیز منحنی حرکت بدنه نشان داده شده است ،حرکت

50

0

معكوس ( )8( ،)1و ( )8بدست آمدهاند ،براي رسیدن به منحنیهاي مسیر
مطلوب ،نشان داده شده است .برنامه مسیریابی باید بتواند پیوستگی
حرکت بدنه ربات را حین گام برداري پاهاي مختلف حفظ نماید و در
هرگام سرعت نهایی را به عنوان سرعت اولیه در گام بعدي لحاظ کند.

شكل  :58راست :منحنی حرکت بدنه ربات ،چپ :زوایاي چرخش محورهاي
پاي اول.

 -3-8الگوریتم کلی مسیریابی ربات چهارپا
قالب کلی الگوریتم مسیریابی یک ربات چهارپا در شكل  53نشان
داده شدهاست .این الگوریتم در هر زمان حرکت مورد نظر زوایاي
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333
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بندگاههاي ربات را به منظور انجام حرکت مورد نظر ارائه میدهد.
همانطور که مشاهده میشود پس از راه اندازي ربات و مقدار دهی اولیه
به کلیه متغیرها و پارامترهاي آن در لحظه نخست ،مقادیر ابتدا و انتهاي هر
گام کوچک (نقاط زمانی کلیدي) تعیین شده و سپس موقیعت بدنه و پاها
در نقاط کلیدي تعیین میگردد .سپس با استفاده از تابع مسیریابی ()Traj
که رابطه ریاضی آن معادله ( )38میباشد ،موقعیت بدنه و هر پا را در هر
زمان دلخواه بین نقاط کلیدي محاسبه میشود .سپس با استفاده از موقعیت
تولید شده در زمان دلخواه ،محاسبات الزم براي یافتن موقعیت نسبی پاها

̈

()43

∑
̈
)
̈

()45

∑

∑

)
∑

̈
)
̈

()43

∑
̈ (

)
∑

̈

()44

̈ (

̈ (

)

̈ (

̈
)

̈ (

̈
)

̈ (

∑

∑

̈ (

̈ (

)

و بدنه در دستگاه مختصات مرجع انجام شده و این موقعیت با استفاده از

که در معادالت باال

حل جنبش معكوس ربات ( )IKتبدیل به زوایاي بندگاههاي پاها میشوند

پیوند بوده که مختصات مرکزجرم ،شتاب خطی مرکزجرم وشتاب

که این مقادیر به حلقه کنترل موقعیت بندگاهها ارسال میگردد.

زاویهاي آن به صورت زیر بیان میگردد:
̈

InitializeRobot

Trajectory Planning

] ̈ [
̈

()41
No

Yes
t

t

t

T1,T2,T3

Traj

IK

0

جرم  iامین پیوند ربات و

OneStep

همچنین

̈

̈
̈

]̈ [
̈

جرم بدنه ربات و

ممان اینرسی آن

] [

تانسور لختی آن بوده که مختصات

مرکزجرم ،شتاب خطی مرکزجرم وشتاب زاویهاي آن به صورت زیر بیان
میگردد:
̈
] ̈ [
̈

GiveStepStruct

PosUpdate

()48

شكل  :53الگوریتم کلّی مسیریابی ربات چهارپا.

ربات چهارپا از نظر ایستا پایدار است اگر همواره تصویر مرکز ثقل
ربات در مثلث تشكیل شده از نقاط تماس ربات با زمین قرار بگیرد .به
طور معادل میتوان گفت اگر مجموع مساحتهاي سه مثلث تشكیل شده
با راسهاي تصویر مرک ز جرم و هر دو نقطه از سه نقطه تماس با زمین با
و اگر نباشد ناپایدار است .براي محاسبه مساحت هر کدام از مثلثها در

است که جرم اصلی ربات در آن قرار دارد .بنابراین معادالت فوق نهایتاً
به صورت زیر ساده میشوند:
)

()48

̈ (
̈ (

)
̈
)

̈ (
̈ (

براي آنکه نقطه  ZMPدر مثلث پشتیبان قرار گیرد ،با توجه به شكل
 ،31بردارهاي

که )  ( xi , yiو  i  1,2,3سه نقطه از مثلث میباشند .بدین وسیله میتوان

()43

در هر لحظه مساحت مثلثها را محاسبه و پایداري ایستاي ربات را مورد

()11

ارزیابی قرار داد.

،

|
صورت زیر تعریف میکنیم:
و | را به

()13

 -1-8استخراج شروط پایداري پویا

حال اگر نقطه  Pبخواهد در مثلث  ABCقرار گیرد میبایست شروط

براي پایداري پویا باید نقطه  ZMPربات درون مثلث تشكیل شده از

()41

)
̈

()48

مختصات کارتزین از رابطه زیر استفاده کنیم:

()33

]̈ [
̈

] [

شده است ،در معادله باال فقط یک پیوند وجود داشته و آن بدنه ربات

مساحت مثلث سه نقطه تماس با زمین برابر باشد ربات چهارپا پایدارِ ایستا

ربات از روابط زیر بدست میآید:

̈

با توجه به آنکه در تحلیل پویاي انجام شده از جرم پاها صرفنظر

 -4-8بررسی پایداري ایستاي ربات چهارپا

نقاط تماس سه پاي پشتیبان با زمین قرار بگیرد .مختصات نقطه

̈

̈

زیر برقرار باشند:

ZMP

()15
()13
که و از معادالت زیر بست میآیند:

که در آن:
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 نتيجه گيري-8
در این مقاله پس از ارائه تاریخچهاي از پژوهشها در زمینه طراحی
 تحلیل جنبشی و پویشی یک نمونه کلی از این،و ساخت ربات چهارپا
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 همچنین نحوه مسیریابی ربات و شرایط تضمین.رباته ا انجام گرفت
 البته عالوه بر تضمین پایداري میتوان.پایداري ربات ارائه گردید
مسیرهاي حرکت ربات را طوري تنظیم نمود که حاشیه پایداري ربات بر
 همچنین بهینه سازي.پایه یكی از معیارهاي ذکر شده در مقاله بیشینه نمود
 دفع،کیفیت حرکت و هوشمندسازي ربات در جهت بهبود پایداري
 کنترل ربات با تحمل آسیب بر روي یكی،اغتشاش و کنترل مقاوم ربات
 و نیز کنترل خودگردان ربات از جمله فعالیتهایی است که،از پیوندها
.اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و هنوز جاي کار بسیاري دارد

.ABC  در مثلثP  شروط قرار گیري نقطه:31 شكل
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چکیده :کنترلکنندههای پیشبین با ویژگی های منحصر به فرد خود از قبیل حل مسئله قید ،برخورد مهندسی با تأخیر و کاربرد در
سیستمهای چندمتغیره جایگاه ویژهای در صنعت یافته اند .اما همانند سایر راهكارهای طراحی سیستمهای کنترلی ،کارکرد مطلوب و درست
این کنترلکنندهها به تنظیم مناسب پارامترهای آنها وابسته است .مسأله تنظیم کنترل پیش بین با توجه به ارتباط پیچیده و غیرخطی
پارامترهای آن با عملكرد سیستم حلقه بسته مسألهای بسیار دشوار است و در سال های اخیر توجه فراوانی به آن شده است .در این مقاله،
نخست به بررسی تأثیر هر کدام از پارامترها بر رفتار کنترل پیشبین پراخته میشود و سپس مسأله تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین مورد
توجه قرار میگیرد و ضمن مطالعه مروری روش های تنظیم ارائه شده در مراجع مختلف ،راهكارهای نوین تنظیم بررسی شدهاند .تاکید این
مقاله بر روشهایی بر پایههای نظری است که به عبارتهای بستهای برای تنظیم منجر میشوند ،زیرا فرمولهای بسته بر پایههای نظری در
تحلیلهای حلقه بسته بسیار سودمنداند .هم چنین با استفاده از یک مثال ،بعضی از روشهای تنظیم را که عبارتهای بسته تنظیم دارند مقایسه
نموده و نقاط قوت و ضعف هر کدام بیان شده است.
کلمات کلیدی :کنترل پیشبین ،تنظیم پارامترهای کنترلکننده ،مدل مرتبه اول با تأخیر.

Review of Model Predictive Control Tuning Methods and Modern
Tuning Solutions
Ali Khaki Sedigh, Peyman Bagheri
Abstract: Model Predictive Controllers (MPC) are effective control strategies widely used in
the industry. The desirable MPC performance requires appropriate tuning of the controller
parameters. However, the MPC tuning parameters are related to the closed loop characteristics in a
complex and nonlinear manner, so the tuning procedure is an intricate problem, which has received
much attention in recent decades. In this paper, the effects of each tuning parameter on the closed
loop behavior are studied. Then, the issue of MPC tuning problem is considered and a review of the
available tuning methods are provided. Modern tuning strategies are also considered. The emphasis
of this paper is on theoretical tuning strategies which lead to closed form tuning equations that can
be used in closed loop analysis. Finally, a simulation study is employed to have a comparative study
on some closed form tuning equations and the advantages and disadvantages of each method is
clarified.
Keywords: Model Predictive Control, Controller tuning, First order plus dead time model.
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معرفی میگردد که در بخشهای بعد بر اساس همین دسته بندی کارها

 -1مقدمه
3

کنترل پیشبین مبتنی بر مدل به عنوان یكی از موفقترین روشهای
کنترل فرآیند پیشرفته بیش از چهار دهه است که مطرح گردیده است.
استقبال روزافزون از این روش کنترلی در صنعت و دانشگاهها اهمیت آن
را بیش از بیش نمایان میسازد .کاربردهای موفق این خانواده از
کنترلکننده ها در صنایع مختلف ،مخصوصاً صنایع شیمیایی مانند نفت و
پتروشیمی در مراجع متعددی از بدو ارائه این روشها تا سالهای اخیر
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است ].[3-32
ویژگیهای منحصر به فردی مانند قابلیت حل مسئلهی قید ،برخورد
اصولی و مهندسی با تاخیرو کنترل سیستمهای چندمتغیره از دالیل
موفقیت کنترل پیش بین در این چند دهه است .یكی از چالشهای به
کارگیری کنترلکنندههای پیشبین بررسی اثر و تنظیم پارامترهای آنها
است .مسأله تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین از همان ابتدا مورد توجه
محققان بوده است .با توجه به ارتباط پیچیده و غیرخطی پارامترهای تنظیم
کنترلکنندههای پیش بین با پایداری ،عملكرد و مقاومت سیستم حلقه
بسته ،مسأله تنظیم دشوار و حل کامل آن مسأله بازی در حوزه کنترل
پیشبین است .در سالهای اخیر روشهای فراوانی برای تنظیم پارامترهای
کنترل پیشبین انجام شده است .در ] [33روشهای تنظیم ارائه شده از
سال  3387تا  3334آورده شده است .کارهای جدیدتر تا سال  2773در
] [34بررسی شده است .همچنین در ] [38روشهای تنظیم ارائه شده
برای کنترل ماتریس دینامیكی 2معرفی شدهاند .در این مقاله به بررسی

مطالعه خواهند شد .در بخش سوم به بررسی روشهای تنظیم متفرقه
پرداخته شده است .بخش چهارم روشهای تنظیمی را که مبتنی بر بهینه
سازی به روشهای عددی و یا محاسبات نرم هستند معرفی میکند .در
بخش پنجم به روشهای تنظیمی که فرمول بسته ارائه نمودهاند
می پردازیم .با توجه به اهمیت این دسته از روشها ،دستهبندی
کوچکتری ارائه شده و با جزئیات بیشتری به این دسته از روشها
پرداخته شده است .در بخش ششم ،مطالعه مقایسهای از روشهای تنظیم
فرمول بسته بر روی فرآیند  ،pH3پرداخته شده است .در نهایت در بخش
نهایی این مقاله جمعبندی و نتیجهگیری ارائه شده است.

 -2کنترل پیشبین مبتنی بر مدل و مسأله تنظیم
پارامترهای آن
کنترل پیشبین مبتنی بر مدل چند دهه است که به عنوان موفقترین روش
کنترل فرآیند پیشرفته جایگاه بسیار خوبی در صنایع مختلف پیدا کرده
است .کاربردهای موفق این کنترلکنندهها از سال  3308تا کنون در
مراجع بسیاری آورده شده است ] .[3-32در این بخش ابتدا
کنترلکنندههای پیشبین مبتنی بر مدل به صورت مختصر معرفی میشود.
کنترل پیشبین مبتنی بر مدل به روشهای کنترلی اطالق میشود که در
آنها روند زیر اجرا میشود ]:[9
−

مروری روشهای تنظیم ارائه شده برای پارامترهای قابل تنظیم

پیشبینی رفتار آینده سیستم در طول افق پیشبین 4با استفاده
از مدلی که برای فرآیند در نظر گرفته شده است،

کنترلکنندههای پیشبین پرداخته میشود .مطالعات انجام شده در زمینه

−

تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین را میتون به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

تعریف یک تابع معیار 8به عنوان هدف بهینهسازی،

−

حل مسأله بهینهسازی با استفاده از مدل پیشبین به منظور به

روشهای متفرقه تنظیم ،تنظیم بر پایه روشهای عددی و محاسبات نرم و
فرمول های بسته تنظیم .هر کدام از این دستهها به زیر دستههای
کوچکتری تقسیم شده و کارهای انجام شده بر اساس این دستهبندیها
مطالعه خواهد شد .در این دستهبندی ،فرمولهای بسته تنظیمی که
برپایههای نظری ارائه شدهاند اهمیت بیشتری دارند زیرا این فرمولها در
تحلیل های حلقه بسته بسیار سودمند است و دید خوبی از رفتار سیستم
حلقه بسته از نظر پایداری ،عملكرد و مقاومت ایجاد میکند .این روشها
با تفصیل بیشتری بررسی میشوند .در انتهای مقاله با استفاده از یک مثال،
برخی از روشهای تنظیم را که فرمول های بسته دارند مقایسه نموده و

دست آوردن سیگنالهای کنترلی بهینه در طول افق کنترل،9
−

اعمال اولین سیگنال کنترلی بهینه در طول افق کنترل و
اجرای مجدد همین روند.

روشهای مختلف کنترل پیشبین بر اساس سه بند فوق پایهگذاری
شدهاند .به عنوان دو نمونه معروف میتوان به کنترل ماتریس دینامیكی
] [39و کنترل پیشبین تعمیم یافته [30] 0که به ترتیب از پاسخ پله و تابع
تبدیل برای پیشبینی رفتار خروجی سیستم استفاده میکند ،اشاره نمود.

 3-2کنترل ماتریس دینامیكی سیستمهای تک ورودی-
تک خروجی

نقاط قوت و ضعف هر کدام نشان داده شده است.
در بخش دوم مقاله ابتدا ساختار کلی کنترلکنندههای پیشبین
معرفی شده و سپس به کنترل ماتریس دینامیكی به عنوان یكی از پر
کاربردترین روشهای کنترل پیشبین می پردازیم .سپس پارامترهای قابل

در این بخش روابط حاکم بر طراحی کنترل ماتریس دینامیكی ارائه شده
و پارامترهای تنظیم بررسی میشوند .همانطور که اشاره شد ،کنترل

تنظیم معرفی شده و از طریق شبیهسازی تأثیر آنها در کنترل ماتریس
دینامیكی مورد بررسی قرار میگیرد .سپس دستهبندی روشهای تنظیم

Model Based Predictive Control
)Dynamic Matrix Control (DMC
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1
2

3

Power of Hydrogen
4
Prediction Horizon
5
Cost Function
6
Control Horizon
7
)Generalized Predictive Control (GPC
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) ( ̂

ماتریس دینامیكی از پاسخ پله برای پیشبینی استفاده میکند .برای

) (

سیستم پایدار تک ورودی -تک خروجی داریم:
)

()3

)

که در آن ) (

و ) ( به ترتیب خروجی مدل و سیگنال کنترلی در

لحظه نمونهبرداری
)

(

) (

()0

) (

∑

) ( ̂

)) (

) (

هستند،

) (

(

پیشبینی

) (

امین پاسخ پله سیستم و
است .با توجه به رابطه ( )3میتوان

گام جلوتر خروجی سیستم را در لحظه نمونهبرداری

به

صورت زیر نوشت:

) |

که در آن

(

) |

∑

( ̂

()2
) (

(

)

که در آن ) (

) ( سیگنال مرجع،

) (

مقدار کنونی آن است( ) .

()8

)

) ( ،

(

ماتریسهای وزنی مثبت نیمه معین و مثبت

∑

) ( عبارت تصحیح کننده و در

)

(

) |

∑

( ̂

که در آن ) ( پاسخ آزاد 3سیستم بوده و حاوی اطالعات گذشته و
کنونی سیستم است و به صورت زیر محاسبه میشود:
()4

) (

که در آن

افق مدل 2است و

(

)

)

)

(

 .حال در طول

افق پیشبین ،پیشبینی خروجی سیستم به صورت زیر نوشته میشود:
) (

است ،برای محاسبه ) ( استفاده و به

که ) (

و

) |
) |

( ̂
( ̂

]) |

( ̂[

و

پارامترهای قابل تنظیم کنترل ماتریس

دینامیكی هستند.

 2-2مسأله تنظیم پارامترهای کنترل کنندههای پیشبین
پارامترهای قابل تنظیم کنترلکنندههای پیشبین عبارتاند از:زمان
نمونهبرداری ( ) ،افق پیشبینی ( ) یا حد باال و پایین افق پیشبینی
(

) ،افق کنترل ( ) ،افق مدل ( ) که در کنترل ماترسی

دینامیكی تعریف میشود ،ضریب یا ماتریسهای وزنی در تابع هزینه،
( ) برای حالت تک ورودی -تک خروجی و (

(∑

) (

) ( (

ماتریسهای وزنی

خروجی سیستم در لحظه نمونهبرداری

(

)) (

)

(

) (

سیستم اعمال میشود .افق مدل  ،افق پیشبین  ،افق کنترل

است .به این ترتیب رابطه ( )2به صورت زیر بازنویسی میشود:

()8

و

( ̂

معین هستند .در حالتیکه قیدهای مسأله بهینهسازی ( )0فعال نباشند،

اولین عنصر ) (

برگیرنده نامعینیها و اغتشاشها است که بهترین پیشبینی آن در آینده،

()3

)

)

(

(

(

جواب بهینه عبارت است از:
)

)

(

) (

) برای حالت چند

ورودی -چند خروجی و قطب فیلتر نرمکننده ورودی مرجع ( ) .در
ادامه به بررسی هر کدام از این پارامترها و تأثیر آنها بر عملكرد
کنترلکننده میپردازیم.
زمان نمونهبرداری .انتخاب مناسب زمان نمونهبرداری در گسستهسازی

) ( ̂

سیستم تأثیر بسزایی دارد و بزرگتر از اندازه شدن آن میتواند باعث از
دست رفتن بخشی از رفتار دینامیكی سیستم گردد همچنین بیش از اندازه
کوچک بودن آن حجم محاسباتی باالیی داشته و خطاهای محاسباتی را
به همر اه خواهد داشت .در بعضی از مراجع ،به نحوهی انتخاب زمان

که در آن
)
)

(
(

)

(

]

) (
) (

[

]

)

نمونهبرداری مناسب پرداخته شده است .با این وجود ،زمان نمونهبرداری

(

)

[

) (

همیشه به عنوان پارامتر تنظیم مطرح نیست چون در اغلب کاربردهای

(

عملی زمان نمونهبرداری توسط محدودیتهای موجود در سیستم و

()9

سخت افزار به کاربر تحمیل میشود.
افق پیشبینی .اگرحد پایین افق پیشبینی مقدار بزرگی انتخاب شود ،به
]

و

افق پیشبین،

افق کنترل و

این معنی است که خطا در زمانهای اولیه مهم نیست و این باعث کند

[
3

ماتریس دینامیكی نام دارد .اکنون

مسأله بهینه سازی زمان محدود زیر را در نظر بگیرید:
Free Response
Model Horizon
Dynamic Matrix
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شدن پاسخ در حالت گذرا میشود .همچنین این حد اگر کوچکتر از
میزان تأخیر سیستم انتخاب شود تأثیری در بهینهسازی نخواهد داشت .در
سیستمهای پایدار ،زمان نشست سیستم حلقه باز برای حد باالی افق

1

پیشبینی در نظر گرفته میشود.

2
3
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افق کنترل .افق کنترل میزان درجه آزادی کنترلکننده است و حداکثر

میدهد که این پارامتر ،پارامتر مناسبی برای تنظیم نیست و بهتر است

میتواند برابر با افق پیشبینی باشد  .حد پایین افق کنترل برای سیستمهای

مقدار مناسبی برای آن در نظر گرفته شود .در شكل  4تأثیر تغییر پارامتر

پایدار ،برابر یک است .برای سیستمهای دینامیكی ساده که با مدل مرتبه

وزنی موجود در تابع معیار به عنوان با اهمیتترین پارامتر قابل تنظیم این

اول با تأخیر 3توصیف میشوند ،عملكردهای مطلوب قابل حصول ،با افق

کنترلکننده دیده میشود.

کنترل یک بهدست میآید ] .[38ولی برای سیستمهای پیچیدهتر عملكرد
2.5

مطلوب با یک درجه آزادی قابل دستیابی نیست.
ماتریسهای وزنی در تابع معیار .این پارامترها تأثیرگذارترین پارامترها در

P=30
P=10
P=7
P=60

2.25

0.75

0.4
Reference
P=30
P=10
P=7
P=60

0.25
0

قطب فیلتر نرمکننده ورودی مرجع .در عمل ،ورودی مرجع بعد از عبور
از یک فیلتر به سیستم اعمال میشود .این فیلتر غالباً یک فیلتر پایین گذر
با یک قطب و بهره حالت ماندگار واحد بوده و محل قطب فیلتر یكی از
پارامترهای تنظیم است.

2000

2500

-0.25
1500

0

2500

)Time (sec
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شكل  :37تأثیر افق پیشبینی بر پاسخ سیستم حلقه بسته.
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0.75

برای سیستم خطی تک ورودی -تک خروجی با شبیهسازی مطالعه

0.5

گردیده و نكاتی در مورد هر پارامتر و تأثیر آن بیان شده است.

0

سیستم زیر را در نظر بگیرید ]:[33
2500

()

 .در این مقاله اندیس

و

به ترتیب برای نشان

دادن مدل و فرآیند واقعی بهکار گرفته شده است .در ] [33برای سیستم

-0.25
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) (

فرض کنیم بین مدل و فرآیند اختالفی وجود نداشته باشد ،یعنی
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شكل  :37تأثیر افق مدل بر پاسخ سیستم حلقه بسته.

ترتیب تأثیر تغییر افق پیشبینی ،کنترل و مدل دیده میشود .افزایش افق

6
Landa=1
Landa=0.1
Landa=0.01
Landa=10

پیشبینی پایداری بیشتری ایجاد میکند .همچنین دیده میشود که با کم
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حالت مطلوب خارج میشود چون فرض
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نقض می شود .بیشتر از حد زیاد شدن آن نیز بیتأثیر است .این نكته نشان

0.5
0
2500

2000

)Time (sec

-0.5
1500

2500

Output

 3دیده میشود که با کم کردن افق مدل پاسخ سیستم حلقه بسته از

3
2.5

0.8

Control Signal

شدن افق کنترل سرعت پاسخ سیستم حلقه بسته کاهش مییابد .در شكل

1- First Order plus Dead Time (FOPDT) Models
2
- Scaling
3
- ill-condition
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میباشد .مقادیر زیر برای پارامترهای تنظیم انتخاب شده است:

داده شده در رابطه ( )37ثابت نگه داشته میشوند .در شكل  2 ،3و  3به

0

)Time (sec
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پارامتر ،آن پارامتر را تغییر داده و مابقی پارامترها در همان مقدار نامی
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شكل  :27تأثیر افق کنترل بر پاسخ سیستم حلقه بسته.

پیشنهاد شده است که مناسب

فیلتر ورودی مرجع نیز در نظر گرفته نمیشود .برای نشان دادن تأثیر هر

Output

در این بخش تأثیر پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده ماتریس دینامیكی
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در پاسخ سیستم حلقه بسته
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 3-2-2بررسی تأثیر پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده ماتریس دینامیكی

فوق زمان نمونهبرداری

0.6

0.5

محدود کردن سیگنال کنترلی نقش دارند.

) (

0.8

Output

1

Control Signal

1.5
1.25

کنترلی ،جلوگیری از بدخیمی 3در محاسبه سیگنال کنترلی ] [33و
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()3
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شكل  :47تأثیر پارامتر وزنی موجود در تابع معیار بر پاسخ سیستم حلقه بسته.
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شكل  4نشان میدهد که افزایش پارامتر وزنی موجب کند شدن سرعت

3-2

پاسخ سیستم حلقه بسته و کاهش تغییرات سیگنال کنترلی میشود .در
شكلهای  3تا  4فرض شده است ورودی مرجع از قبل مشخص نباشد .در
شكل  8پاسخ سیستم حلقه بسته در حالتی که آینده پروفایل ورودی
مرجع مشخص باشد با حالتی که آینده ورودی مرجع وجود نداشته باشد،
مقایسه شده است .دیده می شود که لختی و تأخیر سیستم تا حدی جبران
گردیده است و هم چنین به دلیل اضافه شدن صفرهای خارج از دایره
واحد توسط کنترلکننده ،پاسخ غیرمینیمم فاز شده است.
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Profile is known
2200

2400

0
1800

2000

بررسی بر اساس پارامترهای تنظیم است و نویسندگان برای هر پارامتر
قابل تنظیم ،کارهای ارائه شده را معرفی نمودهاند .دیدگاهی که در این

به صورت کلی زیر تقسیمبندی کردهایم:
Control Signal

2
1.5

1600

تنظیم ارائه شده برای کنترل ماتریس دینامیكی آمده است .در

−

-0.5
1000

1200

)Time (sec

روشهای متفرقه تنظیم:


روشهای تجربی بر اساس سعی و خطا،



روشهای تنظیم با در نظر گرفتن سیستمهای خاص،



روشهای تنظیم برای کنترلکنندههای پیشبین خاص

شكل  :87تأثیر استفاده از اطالعات آینده پروفایل ورودی مرجع.

و یا پارامترهای خاص،

در شكل 9تأثیر فیلتر نرمکننده ورودی مرجع دیده میشود .همانطور که

−

تنظیم بر پایه روشهای عددی و محاسبات نرم.

اشاره شد ،این فیلتر باعث کند شدن پاسخ سیستم حلقه بسته و نرم شدن

−

فرمولهای بسته تنظیم:

سیگنال کنترلی میشود .داریم:
) (

()33
که در آن ) (

) (

سیگنال نرم شده ورودی مرجع ) (

قطب

است و

فیلتر است.

2200

0.5
0
2000

1800

1600

1400

1200

1000

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
-0.25
1000

Control Signal

Alpha = 0
Alpha = 0.7
Alpha = 0.9

)Time (sec

شكل  :97تأثیر فیلتر نرم کننده (آینده پروفایل ورودی مرجع مشخص است).

جمعبندی نتایج شبیهسازیها به صورت زیر است:

−

−

o

روشهای آماری،

o

روشهای تحلیلی.

حلقه بسته اهمیت دارند.

 -3روشهای متفرقه تنظیم

)Time (sec

−



روشهای بر پایههای نظری:

اهمیت بیشتری دارند زیرا فرمولهای داده شده در تحلیل رفتار سیستم
Output

Reference
Alpha = 0
Alpha = 0.7
Alpha = 0.9

2400



مبتنی بر روشهای تجربی،

در این دسته بندی ،دسته آخرکه عبارات تحلیلی برای تنظیم ارائه میکنند
1

2400

][34

اساس روش تنظیم ارائه شده برای این پارامترها است .روشهای تنظیم را

)Time (sec

1400

کارهای جدیدتر تا سال  2773در ] [34مرور شدهاند .در ] [38روشهای

پارامترهای قابل تنظیم بیشتر است ،دستهبندی که ارائه میشود نیز بر

0
1600

بررسی روشهای تنظیم ارائه شده از سال  3387تا سال  3334در ] [33و

توجه به این که نقش پارامترهای وزنی در تابع معیار نسبت به دیگر
Output

0.5

1400

کنترلکنندههای پیشبین

مقاله در پیش گرفته شده است بر اساس ماهیت روش تنظیم است .با
1

1200

دستهبندی

روشهای

تنظیم

پارامترهای

پارامتر وزنی تأثیر زیادی بر پاسخ حلقه بسته دارد و به عنوان

در این بخش ابتدا روشهایی معرفی میشوند که فقط به ارائه
دستورالعملها و نكات کلی در مورد تنظیم پارامترها و یا تأثیر آنها بر
پایداری ،عملكرد و مقاومت سیستم بسنده کردهاند .سپس به مطالعاتی
اشاره میشود که مسأله تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین را برای یک
سیستم خاص و یاروشهای خاص کنترل پیشبین و پارامترهای خاص
این کنترلکننده حل کردهاند.

 3-3روشهای تجربی بر اساس سعی و خطا

موثرترین پارامتر قابل تنظیم مطرح است.

در بحث تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین ،دستهای از مطالعات به صورت

افق کنترل و افق پیشبینی به عنوان پارامترهای قابل تنظیم

تجربی به ارائه مطالبی نكتهوار و کلی در مورد پارامترها پرداختهاند .در

تأثیر محدودی بر سیستم حلقه بسته دارند و حد باالیی برای

این بخش به مطالعه تعدادی از کارهای برجسته در این دسته از روشها

آنها وجود دارد.

میپردازیم.

افق مدل پارامتر مناسبی برای تنظیم نیست و مقدار آن باید
مناسب انتخاب شود.
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اولین ایده مطرح شده برای تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین مربوط
به سال  3387است ] .[27برای کنترلکنندههای پیشبین تک ورودی-
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04

علی خاکی صدیق ،پیمان باقری

تک خروجی ،پیشنهاد نرمالیزه کردن ضریب وزنی
(که در آن

سیستم به صورت

نسبت به بهره

بهره سیستم حلقه باز است)

()32

اولین بار در ] [27ارائه شده است .این نرمالیزه کردن بسیار کاربردی بوده

که در آن بهره حالت ماندگار سیستم حلقه باز را نشان میدهد .با توجه

و پاسخ حلقه بسته را مستقل از بهره سیستم حلقه باز میکند .همچنین

به این که به حد فاز باال نیاز است ،افق کنترل یک در نظر گرفته شده

اولین راهكار پیشنهادی برای تنظیم پارامترهای کنترل ماتریس دینامیكی

است و افق پیش بینی هم بر اساس زمان خیز سیستم حلقه باز انتخاب شده

روشهای سعی و خطای روشمند بوده است که در ] [23مطرح شده

است .در ] [20برای کنترل سیستم چندمتغیره فشار از کنترل ماتریس

است [22] .جز اولین مقاالت در زمینه بررسی تأثیر پارامترهای

دینامیكی استفاده شده است .در این مقاله برای تنظیم افق کنترلی و

کنترل کننده ماتریس دینامیكی بر پایداری سیستم حلقه بسته است .در این

ماتریسهای وزنی روشی به نام روش سطوح پاسخ

4

ارائه شده است[28] .

مقاله شرایط الزم و یا کافی را برای مقدار افقها برای پایداری سیستم

برای کنترل فرآیند تولید پنیسیلین 8از کنترل پیشبین تعمیم یافته بهره

حلقه بسته بیان میکند .در ] [23تنظیم کنترلکننده پیشبین تعمیمیافته

گرفته و روش تنظیمی با بررسی حساسیت انتگرال قدر مطلق خطا نسبت

بیان شده است و تأثیر کم و یا زیاد کردن هر کدام از پارامترها بر پاسخ

به پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده ارائه کرده است .در ] [23از روش

سیستم حلقه بسته بررسی شده است .در این مقاله ،برای حد باالی افق

مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای تنظیم ضریب وزنی تغییرات سیگنال

پیش بینی بازه تأخیر سیستم تا زمان نشست پاسخ پله حلقه باز پیشنهاد شده

کنترلی کنترلکننده پیشبین تعمیم یافته برای کنترل فرآیند  pHاستفاده

است .همچنی ن ذکر شده است که در انتخاب ضریب وزنی باید

شده و با پیاده سازی عملی نتایج روش تنظیم ارائه شده از دید انواع

مصالحهای بین عملكرد ردیابی و تغییرات سیگنال کنترلی انجام پذیرد .در

خطاهای ردیابی بررسی شده است .در ] [37تنظیم پارامتر وزنی کنترل
9

این مقاله به نرمالیزه کردن ضریب وزنی نیز اشاره شده است و برای

پیشبین تعمیمیافته برای کنترل سرعت سیستم راه اندازی مطرح شده

انتخاب آن یک مقدار اولیه نیز پیشنهاد شده است .در بسیاری از کتاب-

است .در این مقاله به منظور افزایش مقاومت کنترلکننده ،فیلتر نویز به

های کنترل پیشبین نی ز مطالبی در مورد تنظیم پارامترها آمده است .برای

مدل کنترل کننده افزوده شده و با در نظر گرفتن مقادیری تجربی برای

مثال ] [24به صورت سرانگشتی قوانینی برای پارامترهای کنترل ماتریس

این فیلتر ،نتایج پیادهسازی آن در مقاله آورده شده است.کنترل شبكه

دینامیكی آورده است .در ] [4نیز نكاتی برای تنظیم پارامترهای کنترل

انتقال آب آشامیدنی با استفاده از کنترلکننده پیشبین چندمتغیره در

پیش بین تعمیم یافته بیان شده است.به عنوان مثال نویسنده در ] [4ذکر

] [33بررسی شده است .در این مرجع تنظیم افق پیشبینی و وزنهای

کرده است که افق کنترل باید بزرگ باشد و اختالف افق پیشبینی و افق

موجود در تابع هزینه با استفاده از بهینهسازی چند هدفه بر اساس قوانین

کنترل باید از زمان نشست سیستم حلقه باز بزرگتر باشد .در ] [28ابتدا به

0

فازی انجام شده است .در ] [32کنترل مبدل چهار مرحلهای  FCبا استفاده

بررسی چند روش تنظیم ارائه شده برای کنترل ماتریس دینامیكی پرداخته

از کنترلکننده پیشبین ارائه شده است که برای انتخاب عوامل وزنی

شده است .سپس تأثیر پارامترهای قابل تنظیم بر مسیر حرکت قطبهای

مناسب ،از معیار میانگین حاصل جمع مجذور خطای ردیابی استفاده شده

حلقه بسته با شبیهسازی بر روی یک سیستم مرتبه دوم مطالعه شده است.

است .در ] [33هدف کنترل ستون تقطیر با دو ورودی و دو خروجی است

این کنترلکننده حل کردهاند.

و تأثیر پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده پیشبین بر پاسخ سیستم حلقه
8

بسته از طریق شبیهسازی بررسی شده است.کنترل سیستم ترکیبی باطری

 2-3روشهای تنظیم با در نظر گرفتن سیستمهای خاص
در این بخش مراجعی مورد بررسی قرار داده میشود که مسأله تنظیم
کنترل پیشبین را برای یک سیستم خاص حل نمودهاند و به صورت
عملی یا شبیهسازی روش خود را روی سیستم مد نظر پیادهسازی
کردهاند .اولین کاری که در این دسته قرار میگیرد مربوط به سال 3332
است که در آن مسألهی تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین تعمیم یافته

خودرو در ] [34مطرح شده است .کنترلکننده پیشبین با فرض افق
پیش بینی بینهایت برای کنترل این سیستم در نظر گرفته شده و بر این
اساس فرمولهای تنظیمی ارائه شده است.

 3-3روشهای تنظیم برای کنترلکنندههای پیشبین
خاص و یا پارامترهای خاص

برای سیستم کنترل عددی کامپیوتری 3مطرح شده است ] .[29اهداف

در کنار روشهای معروفی مانند کنترل ماتریس دینامیكی و کنترل

3

پیشبین تعمیم یافته روشهای خاص دیگری نیز معرفی شدهاند .برای

 8است .تأثیر افق پیشبین و ضریب وزنی تغییرات سیگنال

برخی از این روشها ،روشهای تنظیمی ارائه شده است .برای نمونه،

تنظیم در این مقاله رسیدن به حد فاز 2بیشتر از  48درجه و حد بهرهی
بیشتر از

کنترلی بر حد بهره و حد فاز بررسی شده و فرمولی تجربی برای ضریب

3

] [38کنترل پیشبین ساده شده را ارائه و روشی برای تنظیم پارامترهای

وزنی برای سیستم مدنظر به صورت زیر ارائه شده است:
4

- Response Surface Method
- Fed-batch Penicillin Production
6
- Driver
7
- Four-level flying-capacitor inverter
8
- Hybrid
9
)- Simplified MPC (SMPC
5

)- Computer Numerical Control (CNC
- Phase Margin
- Gain Margin
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333
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این کنترلکننده پیشهاد میدهد .در این روش به جای بهینهسازی در طول

روابطی که در مقاله ارائه شده است تنظیم میشوند .پیشنهاد مقاله برای

افق ،بهینهسازی فقط در یک نقطه انجام میپذیرد یعنی:

زمان اعمال سیگنال ورودی مرجع میزان تأخیر سیستم باضافه مرتبه سیستم

)

()33

)

(

که در آن ̂ خروجی پیشبینی شده و
ترتیب داریم

است .در ] [47پارامتری قابل تنظیم ،مشابه با ضریب وزنی تغییرات

(̂

سیگنال کنترلی برای قسمت ردیابی در تابع معیار تعریف شده است .به
ورودی مرجع است .به این

این صورت که داریم:

 .برای این کنترلکننده ،پارامتر قابل

تنظیم نقطه تطابق

3

)) |

است که عددی طبیعی میباشد .در این مقاله تابع

تبدیل کنترل کننده محاسبه شده و با رسم نمودارهای مربوط به پایداری
تا رسیدن به مقدار

مقاوم حلقه بسته و با کم و زیاد کردن مقدار

()39

معیار کنترل پیشبین ،جلوگیری از ویژه شدن ماتریس

پیشبین تعمیم یافته اصالح شده [30] 3مطرح شده است .در روش اول
ستون اول ماتریس

)) (

است .برای

جلوگیری از ویژه شدن ،ماتریس دینامیكی انتقال یافته ] [39و کنترل
بدون تغییر نگه داشته میشود ولی ستون بعدی به

پایین انتقال پیدا کرده و از باال به آن صفر افزوده میشود .مابقی ستونها
نیز به همین ترتیب تشكیل می شوند .در این روش پارامتر تنظیم مقدار
انتقال است که عددی صحیح بوده و ضریب وزنی وجود ندارد .در روش

(

)) |

مطلوب ،این پارامتر تنظیم میشود .یكی از ویژگیهای ضریب وزنی تابع
2

) (

(
(

(∑
) (

(

) |

که در آن ) ( مقدار واقعی خروجی اندازهگیری شده است و ) (

ورودی مرجع است .در این فرمول

پارامتر قابل تنظیم جدیدی است.

عالوه بر پارامتر نرم کننده ورودی مرجع ،پارامتر دیگری نیز در مرجع
] [43به همین منظور مطرح گردیده است .در این مقاله نویسندگان برای
نرم کردن تغییرات سیگنال کنترلی پارامتر را تعریف میکنند:
) (

دوم ازماتریس غیرقطری زیر برای ماتریس وزنی استفاده میشود:

) |

(̂ ( ∑

)

∑

(

)

(

()30

()34

سادهتر از  λبوده و با دید
کردهاند که تنظیم این پارامتر 

نویسندگان ادعا
]

امكانپذیر است.

فیزیكیتری


[

این نوع وزندهی اشكال مفهومی دارد زیرا عناصر قطری که نقش

 -4تنظیم بر پایه روشهای عددی و محاسبات

محدود کنندگی در تغییرات سیگنال کنترلی دارند در این فرمول صفر در
نظر گرفته شده است .در ] [38برای سیستم مرتبه دوم با تأخیر روابط

نرم

بازگشتی در ساختار کنترلکننده پیشبین ارائه شده است که حجم

با توجه به پیشرفت چشمگیر در محاسبات عددی و امكان انجام محاسبات

محاسبات را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد .در این مقاله سعی شده
است که پارامترهای جدید کنترلکننده بر حسب پارامترهای مدل و
ضریب وزنی نوشته شود .با توجه به ساده نبودن ارتباط پارامترهای جدید
و ضریب وزنی ،این پارامترها با توابعی غیرخطی از ضریب وزنی تخمین
زده شدهاند و روشی برای تنظیم آنها بیان شده است.
همان طور که اشار شد ،مطالعاتی نیز وجود دارد که پارامترهای جدیدی
معرفی کرده و سعی در تنظیم این پارامترها دارند .به عنوان مثال در

][33

تكیه اصلی روی سیگنال ورودی مرجع است .برای ورودی مرجع یک
فیلتر پایینگذر به صورت زیر در نظر گرفته شده است:
()38

)

()

پارامترهای کنترل پیشبین پرداختهاند .در این بخش به بررسی روشهای
تنظیمی پرداخته میشود که با استفاده از روشهای عددی و یا با استفاده
از روشهای محاسبات نرم مانند شبكههای عصبی ،فازی ،الگوریتم
ژنتیک و دیگر روشهای عددی بهینهسازی به تنظیم پارامترهای کنترل
پیشبین میپردازند.

 - 3-4تنظیم مبتنی بر الگوریتمهای عددی
در سال  2777تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین تعمیم یافته به روش
بهینهسازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک مطرح شد ] .[42در این مقاله
پارامترهای مد نظر افق کنترل و پیشبینی ،فیلتر مربوط به نویز در مدل و

(

عالوه بر این ،در این مرجع تنظیم زمان اعمال سیگنال ورودی مرجع نیز
در نظر گرفته شده است .پارامترهای فیلتر فوق با توجه به زمان نشست و
- Coincidence Point
)- Shifted Dynamic Matrix Control (Shifted DMC
- Modified GPC
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پیچیده بهینه سازی ،محققانی به استفاده از این ابزار در مسأله تنظیم

1
2

زمان نمونهبرداری بوده و ضریب وزنی تغییرات سیگنال کنترلی صفر
فرض شده است .دو معیار بهینهسازی به صورت همزمان برای حالت
گذرا و ماندگار در نظر گرفته شده و بهینهسازی این معیارها با الگوریتم
ژنتیک انجام پذیرفته است .محققان دیگری نیز از الگوریتم ژنتیک برای
تنظیم پارامترهای کنترلکننده پیشبین تعمیم یافته استفاده نمودهاند ].[43

3
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در ] [43بیشتر تمرکز بر روی افقها بوده و اشاره شده است که بر اساس

غیر خطی چندمتغیره مقید مطرح شده است .برای تنظیم پارامترها از

دانشی که از سیستم داریم باید انتخاب شود .معیاری که برای تنظیم در

قوانین فازی استفاده میشود .در ] [82بحث تنظیم خودکار کنترل

نظر گرفته شده است عالوه بر مینیمم سازی خطا و تالش کنترلی،

پیشبین چندمتغیره مطرح شده است .در این مقاله ،تنظیم مقاوم

افقهای پیشبینی و کنترل را نیز مینیمم میکند .در ] [44روش تنظیمی

کنترلکننده نسبت به نامعینی با استفاده از روش  min-maxمد نظر است

برای کنترلکنندههای پیشبین با استفاده از تلفیق الگوریتم ژنتیک و

و برای بهینهسازی از روش بهینهسازی اجتماع ذرات بهره گرفته شده

بهینهسازی چندهدفه با تصمیمگیری فازی ارائه شده است .به وسیله روش

است .در ] [83از روش گرادیان نزولی برای بروز رسانی پارامترهای

ارائه شده در این مقاله به تنظیم ماتریسهای وزنی کنترلکننده ماتریس

تنظیم استفاده شده است .در این تنظیم افقها و ماتریسهای وزنی تنظیم

دینامیكی برای سیستمهای چندمتغیره مقید پرداخته شده است .الگوریتم

میشوند.

تكاملی ذهنی 3برای تنظیم پارامترهای کنترلکننده پیشبین در ] [48بكار

 - 2-4تنظیم برپایه مهندسی معكوس

گرفته شده است .افق کنترل و پیشبینی و وزنهای موجود در تابع معیار

تعدادی از محققان نیز از ایده مهندسی معكوس 3استفاده کردهاند و به

پارامترهای مد نظر این مقاله هستند .برای تنظیم نیز عالوه بر تابع معیار

صورت عددی روشی برای تنظیم پارامترهای کنترلکننده پیشبین ارائه

متداول کنترلکننده پیشبین ،عبارتهایی برای محدود کردن فراجهش و

نمودهاند .در این روشها هدف تنظیم کنترلکننده پیشبین به نحوی

بهبود مقاومت کنترلکننده و همچنین سرعتدهی مناسب به پاسخ سیستم

است که این کنترلکننده به مانند یک کنترلکننده خطی ساده رفتار

حلقه بسته وجود دارد [49] .بهینهسازی چند هدفه را برای تنظیم

نماید .با معادلسازی کنترلکننده پیشبین با کنترلکنندههای سادهتر این

کنترلکننده پیش بین چندمتغیره مقید مطرح کرده است و هدف آن

امكان ایجاد میشود که به جای تحلیل کنترلکننده پیشبین ،کنترلکننده

عملكرد مقاوم کنترلکننده است .با در نظر گرفتن توابع حساسیت

معادل تحلیل گردد .در این دسته از روشها فرض معادل بودن

چندگانه در حوزه فرکانس و مینیممسازی چنین توابعی تنظیم حاصل

کنترلکننده ها فقط زمانی مطرح است که قیدها غیرفعال باشند .اولین کار

میگردد .برای تنظیم افقها از جستجوی تصادفی استفاده شده است و

در این دسته از روشها در ] [84ارائه شده است .هدف این مقاله هدف

برای ضرایب وزنی از روش برنامهریزی مربعی سلسلهمراتبی 2بهره گرفته

آن است که در حالت غیرفعال بودن قیدها ،تابع معیار و بهره تخمین زن

شده است .در ] [40با استفاده از بهینهسازی اجتماع ذرات برای

حالت کنترلکننده پیشبین طوری تعیین شود که رفتار کنترلکننده به

کنترلکننده پیشبین چندمتغیره مقید ،روش تنظیمی ارائه شده است که

مانند یک کنترلکننده مرتبه پایین و سادهتر باشد .با فرض افق پیشبین

عملكرد مقاوم دارد .در این روش فرض میشود که سیستم متعلق به یک

بینهایت روابطی برای تنظیم بدست آمده است .این ایده در ] [88تكمیلتر

مجموعه از سیستمها باشد و برای بدترین حالت تنظیم انجام میشود .در

شده است .همچنین ایده این دو مقاله در ] [89مورد استفاده قرار گرفته و

] [48به بحث تنظیم کنترل ماتریس دینامیكی پرداخته شده و هدف

بیشتر تاکید بر روی رویتگر و طراحی رویتگر مرتبه پایین است .در

رسیدن به میزان مشخصی از فراجهش در سیگنال کنترلی است .در این

مراجع مذکور ،فیدبک حالت مد نظر بوده ولی اخیراً در ] [80بحث

مرجع تنظیم ماتریس وزنی کنترل ماتریس دینامیكی چندمتغیره مد نظر

فیدبک حالت به فیدبک خروجی نیز تعمیم داده شده است .در کنار

است و هدف تنظیم آن دستیابی به میزان مشخصی از فراجهش در

روشهای مطرح شده که بر پایه طراحی رویتگر هستند ،روشهایی هم

سیگنال کنترلی است که برای این کار از روش بهینهسازی Simplex

ارائه شدهاند که فرض دسترسی به متغیرهای حالت را دارند .در

استفاده شده است.اغلب روشهای ارائه شده تنظیم ،برای سیستمهای

بحث تطابق کنترلکنندهی پیشبین با کنترلکننده فیدبک حالت مطرح

خطی بوده و خیلی کم به تنظیم کنترل پیشبین غیرخطی پرداخته شده

شده است .در این مقاله نویسندگان بر این تالشاند که ماتریسهای وزنی

است .از معدود مراجعی که جدیداً به این مسأله پرداخته است میتوان به

کنترلکننده پیشبین را به گونهای تنظیم نمایند که به رفتاری مشابه

] [43اشاره کرد .در این مقاله ،تنظیم بر اساس بهینهسازی چندهدفه انجام

کنترل کننده فیدبک حالت با بهره دلخواه داده شده برسند .این کار توسط

][88

میشود.

تبدیل مسأله تطابق کنترلکنندهها به یک مسأله نامعادله ماتریسی خطی

تمام روشهای تنظیمی که تا به اینجا معرفی شدهاند ،به صورت خارج از

حل شده است .ایراد وارد بر روشهای ارائه شده در این مقاله ،حجم

خط هستند .اما در زمینه تنظیم بر خط پارامترهای کنترل پیشبین نیز تعداد

محاسباتی باال و تضمین نشدن امكانپذیری 8مسأله است .در ] [83کار

معدودی کار وجود دارد .در ] [87روش تنظیمی به صورت بر خط برای

مشابهی با مسأله تطابق کنترلکنندهها انجام شده است با این تفاوت که

ماتریسهای وزنی کنترلکننده پیش بین مقید ارائه شده است .با محاسبه

سیستم از دید ورودی -خروجی در نظر گرفته شده است .در این مقاله

حساسیت پیشبینی انجام شده نسبت به پارامترهای قابل تنظیم ،فرمولهای

کنترل پیش بین تعمیم یافته مد نظر بوده و نویسندگان بر این تالش هستند

4

تنظیم ارائه شده است.در ] [83بحث تنظیم روی خط کنترلکننده پیشبین
3

)- Mind Evolutionary Algorithm (MEA
)- Sequential Quadratic Programming (SQP
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- Inverse engineering
)- Linear Matrix Inequality (LMI
- Feasibility

1

4
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که با استفاده از روش بهینهسازی محدب ،ماتریسهای وزنی کنترلکننده
را به نحوی تنظیم نمایند که قطب و صفرهای سیستم حلقه بسته کمترین

()27

)

و

(

به

به ترتیب تأخیر وبهره برای مدل از ورودی

اختالف را با مقادیر مطلوب داشته باشد .در این مقاله افق کنترل یک

که در آن

فرض شده است .ایده این مقاله به سیستمهای چندمتغیره نیز تعمیم داده

خروجیها و

شده است ] .[97همچنین در ] [93مشكل فرض افق کنترل یک که در دو

] .[94از جمله اینکه برای بهرههای خیلی کمتر از یک و خیلی بیشتر از

مقاله ] [83و ] [97بود حل شده است و همچنین بحثهایی در مورد

یک عملكرد بسیار متفاوتی دارد .در ] [98روشی تجربی برای تنظیم

انتخاب قطب و صفرهای مطلوب سیستم حلقه بسته شده است چون هر

پارامترهای کنترل پیش بین تعمیم یافته بیان شده است .برای حد پایین افق

انتخابی مجاز نبوده و ممكن است مسأله بهینهسازی جواب مناسبی ندهد.

پیش بینی ،حد باالی آن و افق کنترل به ترتیب مقدار تأخیر ،سه برابر

افق پیشبینی است .ایراداتی به این فرمول وارد است

تأخیر و برابر با مقدار تأخیرسیستم پیشنهاد شده است .این انتخابها برای

 -5فرمولهای بسته تنظیم

سیستمهای بدون تأخیر دچار مشكل میشود .مدل زیر برای سیستم در

در این بخش روشهای فرمول بسته برای تنظیم پارامترهای
کنترلکنندههای پیشبین ارائه میشوند .پارهای از این روشها مبتنی بر
روشهای تجربی و آزمون و خطا و پارهای بر پایههای نظری استوارند.

نظر گرفته شده است:
)

()23

روشهای مبتنی بر پایههای نظری ،به روشهای آماری و تحلیلی

انتخاب

تقسیمبندی میشود .از آنجا که روشهای مبتنی بر پایههای نظری

میشود تا عددی در بازه

اهمیت فراوانی دارند ،با جزئیات بیشتری به آنها میپردازیم.

 - 3-8فرمولهای بسته مبتنی بر روشهای تجربی و
آزمون و خطا

به  37چندین بار ضرب یا تقسیم

بدست آید .این عدد بدست آمده برای

در نظر گرفته میشود .بارزترین ایراد وارده به این انتخاب ،نرمالیزه
نكردن نسبت به بهره حالت ماندگار مدل است.

 - 2-8روشهای مبتنی بر پایههای نظری (روشهای
آماری)

در چندین مرجع با سعی و خطا و یا به صورت تجربی فرمولهای بستهای
برای ضریب یا ماتریسهای وزنی تابع معیارکنترلکننده پیشبین ارائه

به این صورت است که

(

سال  2779ایدهای برای تنظیم ضریب وزنی کنترلکننده ماتریس
3

شده است .اولین مرجع در این دسته ] [92است که برای پارامترهای

دینامیكی ارائه شد که بر مبنای استفاده از ابزاری به نام تحلیل واریانس

کنترلکننده ماتریس دینامیكی تک ورودی -تک خروجی مقادیری

است ] .[99تحلیل واریانس برای یک سری از دادههای ورودی و

پیشنهاد داده است .فرض می شود که سیستم با مدل مرتبه اول با تأخیر زیر

خروجی میزان تأثیر و اهمیت دادههای ورودی و یا ترکیبی از دادههای

تقریب زده شده است:

ورودی را بر دادههای خروجی مشخص میکند .در این مقاله از مدل
مرتبه اول با تأخیر ( )38استفاده میشود و برای تنظیم معیاری برای

) (

()38

عملكرد به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
وبرای پارامتر وزنی

برای افق مدل و پیشبینی مقدار
داده شده است و ادعا شده که این

به پاسخ حلقه بسته

()22

|) ( |

|) ( | ∫

سریع و  37تا  38درصد فراجهش منجر میشود .این انتخاب ساده،

که در آن

پارامتر طراحی است.مجموعه پارامترهای مدل یعنی

کاربری آن را آسان می سازد ولی مستقل بودن آن نسبت به تأخیر و ثابت

و پارامتر

در نظر گرفته شده و برای هر دسته مقدار ضریب وزنی

زمانی محدودیت این فرمول است .در ] [93تنظیم کنترلکننده ماتریس

تغییرات سیگنال کنترلی بهینه

دینامیكی چندمتغیره بررسی شده است .در این مقاله آمده است که

محاسبه میشود .سپس برای مجموعه )

بایستی اندازه افق پیشبینی بزرگ انتخاب شود تا بزرگتر شدن آن

واریانس انجام میشود .بر اساس این تحلیل و سعی و خطا ،فرمولی بسته

تأثیر ی بر سیگنال کنترلی نداشته باشد .برای سیستم چندمتغیره ،ماتریس

به صورت زیر ارائه شده است:

وزنی تغییرات سیگنال کنترلی به صورت زیر انتخاب میشود:
()33

]

[

()23

که معیار ( )22را بهینه میکند،
( تحلیل

) (

به این فرمول ایرادهایی وارد است که در ] [90] ،[94و ] [98بیان شده
است .از جمله می توان به متناسب بودن بهره با ضریب وزنی تغییرات

که در آن تعداد سیگنالهای کنترلی،

ماتریسی با عناصر صفر و ابعاد

سیگنال کنترلی و عدم وجود پارامتر

در فرمول اشاره کرد .در ] [98به

مناسب است و داریم:
1

)- Analysis of Variance (ANOVA
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اصالح بعضی از ایرادات فرمول ( )23پرداخته شده است و فرمولی به

این مرجع به مانند مراجع ] [99تا ] [07بوده و برای کالس خاصی از

صورت زیر ارائه شده است:

سیستمهای با دو ورودی و دو خروجی فرمول تنظیم ارائه گردیده است.

()24
که در آن

) (

)

 - 3-8روشهای مبتنی بر پایههای نظری (روشهای

(

پارامتر جدیدی است که به سرعت پاسخ سیستم مرتبط
را

است .برای سیستم با تأخیر کم در برابر ثابت زمانی،

خواهیم داشت که نمیتواند پاسخ سریعی ایجاد نماید .در ] [93و ] [07از
تحلیل واریانس برای تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین تعمیم یافته استفاده
شده است .در این مراجع ،سیستم مرتبه دوم با تأخیر 3به صورت زیر در
نظر گرفته میشود:
)

(

()

()28

تحلیلی)
اولین کارهای تحلیلی در حوزه تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین در سال
 3300انجام شده است ] [33و ] .[02در این مراجع برای تمامی پارامترهای
قابل تنظیم کنترلکننده تک ورودی -تک خروجی کنترل ماتریس
دینامیكی روابط تحلیلی ارائه شده است .این روابط با در نظر گرفتن مدل
مرتبه اول با تأخیر برای سیستم واقعی به دست آمده است .تنظیم به قصد
جلوگیری از بدخیم شدن ماتریس دینامیكی انجام پذیرفته است.

) (

نویسندگان با مثالهایی نشان دادهاند که تأثیر ضریب وزنی بر عملكرد
سیستم بیشتر است .در این مقالهها برای زمان نمونهبرداری داریم:

) (

)

()23
با استفاده از تحلیل واریانس و برازش غیرخطی فرمولهای تنظیم پارامتر
وزنی به صورت زیر بدست آمده است:
)

(

()29

)

)

)

(

برای افقهای پیشبینی و مدل نیز داریم:
) (

()37

(

این انتخاب برای افق پیشبینی مناسب است اما افق مدل بایستی بزرگتر

(
(

)

(

انتخاب گردد ] .[94در این مراجع افق کنترل عددی بین  2تا  9پیشهاد
میشود .سپس به اثبات نرمالیزه کردن ضریب وزنی تغییرات سیگنال
کنترلی یعنی

در فرمولها تأخیر دیده نمیشود .عالوه بر این ،نرمالیزه کردن ضریب
وزنی نسبت به بهره ماندگار به صورت صریح در فرمولها ظاهر نشده
است.کاری مشابه در ] [94و ] [90انجام شده است و ایرادهای کارهای
قبلی مرتفع گردیده است .در این مراجع با استقاده از مدل مرتبه اول با

که در آن

مستقل از

است ،پرداخته شده

است .با تفریبهایی مناسب و با در نظر گرفتن مقدار  877برای عدد
شرطی ماتریس )

()33

( ،فرمول تنظیم زیر پیشنهاد شده است:
(

)

تأخیر برای تمام پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده ماتریس دینامیكی

همین نویسندگان روش ارائه شده را به سیستمهای چند ورودی -چند

فرمول ارائه شده است .زمان نمونهبرداری و افق پیشبین به مانند ] [33و

خروجی نیز تعمیم دادهاند ] [03و ] .[04ماتریسهای وزنی به صورت

افق مدل دو برابر مقدار پیشنهادی ] [33و برای افق کنترلی مقدار 4پیشنهاد

بلوکی قطری زیر فرض شده است:

شده است .برای تنظیم تابع معیاری به صورت زیر در نظر گرفته شده
است:
()20

] )) (

(

که در آن ) ( سیگنال مرجع و

)) (

]

) ( ([ ∫

()32

زمان کل شبیهسازی است .ابتدا

نسبت به بهره سیستم نرمالیزه شده است ،یعنی

و سپس برای

]

ارائه فرمول تنظیم روندی مشابه با ] [99در پیش گرفته شده و با انتخاب

()28

)

(

[

که در آن و تعداد خروجیها و ورودیهای سیستم است .فرض شده

مناسب بازه برای پارامترها فرمول زیر پیشنهاد شده است:
)

[

است که تک تک توابع تبدیل سیستم چندمتغیره به صورت مدل مرتبه

(

اول با تأخیر زیر باشند:

در کاری جدید با استفاده از تحلیل واریانس فرمولهایی برای تنظیم
پارامترهای کنترل پیشبین چندمتغیره ارائه شده است ] .[03روند کار در

) (
) (

()33
در این مقالهها پارامترهای تنظیم به صورت زیر پیشنهاد شدهاند:

)- Second Order plus Dead Time (SOPDT
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(

)

روند تنظیم پارامترهای وزنی مشابه مقاالت قبلی بوده ولی عدد شرطی 37
در نظر گرفته شده است .فرمول زیر برای تنظیم پارامتر وزنی ارائه شده

)

()34

)

)

(

(

)

)

(
(

)

)

()47

(
)

برای انتخاب

است:

(

)

(

(
(

در بخش پایانی مقاله با الهام از ] [03به بحث چندمتغیره هم پرداخته شده

فرمولی ارائه نشده و فقط به این راهكار بسنده شده است

که این ضرایب برای هر خروجی اندازهگیری شده طوری انتخاب شوند
که دامنه خروجیها در یک بازه قرار گیرند .برای

است .فرض شده که تک تک توابع تبدیل سیستم چندمتغیره
مرتبه اول با تأخیر پایدار و یا مرتبه اول انتگرالی هستند ،یعنی:
) (
) (

ها روند مشابه به

حالت تک ورودی -تک خروجی ] [33در پیش گرفته شده است و در
نهایت با در نظر گرفتن عدد شرطی  877برای تنظیم ضرایب ماتریس

یا

()43

) (
) (

وزنی تغییرات سیگنالهای کنترلی چنین فرمولی ارائه کردهاند:
∑

{

در این حالت ،پارامترهای تنظیم به صورت زیر انتخاب میشوند:
)

()38

)

}

(
(

{

√
)

مقاله ] [08با هدف ارائه فرمول تنظیم برای کنترلکننده ماتریس دینامیكی
چندمتغیره با یک یا چند زیر توابع تبدیل دارای انتگرالگیر ارائه شده

)

است .در این مرجع ابتدا به معرفی روش کنترلکننده ماتریس دینامیكی
)

()42

(

(

)

سپس به حالت چندمتغیره تعمیم داده شده است .در حالت تک ورودی-

)

تک خروجی برای تقریب سیستم واقعی مدل مرتبه اول با تأخیر انتگرالی
}

) (

)

زمان نمونهبرداری در این مقاله به صورت زیر پیشنهاد داده شده است:

(
{

(

()30

(
{

∑

(

) )

{

(

)

زیر فرض شده است:
()39

(

)

اصالح شده که برای سیستمهای انتگرالی است ،پرداخته شده است .در
ادامه برای حال تک ورودی -تک خروجی فرمولهایی ارائه شده است و

(

∑
(

در سیستمهای انتگرالی از پاسخ پله حلقه باز نمیتوان استفاده کرد .برای

در ] [09بحث تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین در فضای حالت برای

سیستم حلقه بسته مقدار مطلوب زمان نشست به صورت زیر در نظر گرفته

دستیابی به عملكرد مقاوم مطرح گردیده است .با در نظر گرفتن نویز و

شده است تا از آن بتوان برای محاسبه افقها استفاده نمود:

تخمینزن حالت به تنظیم کنترل پیشبین برای سیستمهای چندمتغیره
پرداخته شده است و قواعدی برای پارامترهای قابل تنظیم بیان شده است.

√

()38

افقهای پیشبینی ،مدل و کنترل در این مقاله به این صورت انتخاب
میشوند:
)

(

()33

)

(

به عنوان مثال برای ماتریس وزنی و با نرمالیزهسازی ورودیها فرمول زیر
ارائه شده است:
()43

) (

که

]

ماتریس نامعینی ورودی و

[

تا

با توجه به حداکثر خطا در

هر خروجی در اثر نامعینی در ورودی انتخاب میشوند .به این ترتیب فقط
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́

پارامتر تنظیم باقی می ماند که در مقاله گفته شده این پارامتر را کم کم
افزایش میدهیم تا به عملكرد مقاوم مطلوب دست یابیم.
برای سیستمهای چندمتغیره غیرمینیمم فاز روش تنظیمی به قصد عملكرد

()49

)

مقاوم

3

زمان خیز پاسخ

انتخاب میشود .که در آن

) (

́

(
]) ́

مقاوم سیستم حلقه بسته ارائه شده است ] [00که مبتنی بر عدد عملكرد
است .در این مقاله زمان نمونهبرداری به صورت

́

) (
) (
[

́ و

که در آن

) (
) (

(

́ بهرههایی هستند که از پارامترهای مدل و

پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده ناشی میشوند .در ادامه مفهوم
2

پله برای سیستم حلقه بسته مطلوب است .برای حد باالی افق پیشبینی،

بهرههای شدنی معرفی می شود .این مفهوم کلیدی نقش تعیین کنندهای

زمان نشست سیستم حلقه باز و برای حد پایین آن هم میزان تأخیر پیشنهاد

در بررسی عملكرد سیستم حلقه بسته دارد و عملكردهای امكانپذیر

شده است .افق کنترل یک چهارم حد باالی افق پیشبینی انتخاب

سیستم حلقه بسته را به ازای پارامترهای قابل تنظیم کنترلکننده تعیین

میشود .ماتریسهای وزنی به صورت قطری هستند و برای دستیابی به

میکند .در این مقاله تاکید شده است که بهرههای مطلوب

عملكرد مطلوب و همرنج سازی سیگنالهای سیستم به کار میروند .یک

́ و

́ توسط کاربر انتخاب میشوند .در صورتی که پارامترهای تنظیمی

الگوریتم کامل برای تنظیم ماتریسهای وزنی با استفاده از جهتهای

وجود داشته باشند که به این بهرهها منجر شود به بهرههای انتخاب شده

صفر ورودی و خروجی و عدد عملكرد مقاوم ارائه شده است.

بهرههای مطلوب شدنی گفته میشود .در ادامه برای رسیدن به بهرههای

در ] [08به بررسی تحلیلی تأثیر پارامترهای قابل تنطیم کنترل پیشبین بر

مطلوب شدنی ،با در نظر گرفتن افق کنترل یک و دو قضایایی مطرح شده

ع ملكرد سیستم حلقه بسته از دیدگاه مقادیر ویژه آن پرداخته شده است.

است .فرمولهای تنظیم ارائه شده برای سیستم پایدار معتبر بوده و

در این مقاله با استفاده از نرمافزار  MATHEMATICAروابطی تحلیلی

همچنین محدودهی بهرههای شدنی نیز در این قضایا مشخص میگردد.

برای ارتباط پارامترها با قطبهای حلقه بسته به دست آمده است .با توجه

نشان داده میشود که تمام عملكرد شدنی با افق کنترل یک و یا دو قابل

به پیچیدگی فراوان روابط ،تأثیر هر پارامتر با ثابت نگه داشتن بقیه

حصول بوده و نیازی به افزایش حجم محاسبات به واسطه باال بردن افق

پارامترها (اغلب صفر یا یک) انجام شده است .در این مقاالت بر روی

کنترل نیست .این نتیجه مهمی است که در کنار کاهش حجم محاسباتی،

افق پیشبینی تاکید فراوانی شده است و نقش ضریب وزنی مورد توجه

ساختار کنترلکننده را نیز سادهتر و تنظیم و تحلیل آن را سادهتر میسازد.

قرار نگرفته است.

در اینجا یكی از قضایای تنظیم که برای افق کنترل دو ارائه شده است،

در ] [38با در نظر گرفتن مدل مرتبه اول با تأخیر برای سیستم ،روش

بیان میشود .گفته شده است که برای افق کنترل دوبا انتخاب وزنهای

تحلیلی برای تنظیم پارامترهای کنترل پیشبین تک ورودی -تک

ضریب تغییرات سیگنال کنترلی به عنوان پارامترهای تنظیم ،بهرههای

خروجی ارائه شده است .مدل مرتبه اول بدون تأخیر ( )38با فرض زمان

مطلوب شدنی

نمونهبرداری

)

()44
که در آن

⁄

و

()40

) (
) (

)

و ) (

و ) ( به ترتیب

خروجی مدل و سیگنال کنترل در لحظه

́ و

́

به صورت زیر گسستهسازی میشود:
(

́ ناتساویهای زیر را برآورده میسازند:
́

́

(

و فرمولهای تنظیم برای رسیدن به بهرههای مطلوب شدنی عبارتاند از:
هستند وتأخیر ضریب

صحیحی از زمان نمونه برداری فرض شده است .در این مقاله از نمایش

́

)

بهدست آمده است .تابع معیار در نظر گرفته شده عبارت است از:
)) (

)) (

)) (

()48

(

) ( (
)) (

()48

]

[ )

(

́

)

(
́

که در آن:
(

) (

)

)

(

)
[

()43

)

در حالتی که بین خروجی سیستم و مدل تفاوتی نباشد ،تابع تبدیل سیستم
حلقه بسته به صورت زیر محاسبه شده است:

1

)

)
)
)

(
(

()
()
(
)
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́
́ ()

)

- Robust performance number

()

́

)
]

(

́

فضای حالت تابع تبدیل داده شده استفاده شده و پیشبینی خروجیها
) ( (

́

(
(

(

)

)
(
)
(
)
(

(
(

(

(
(

2

- Feasible
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در ] [03و ] [87به ترتیب روش مطرح شده در ] [38به سیستمهای ناپایدار

ثابتهای معادله فوق در ] [83آمده است .معادله فوق چهار جواب دارد

دارای تاخیر غیرضریب صحیح از زمان نمونهبرداری و سیستمهای چند

که فقط یكی از آنها معتبر است .این جواب از طریق رابطه زیر pH ،را

متغیره تعمیم داده شده است .

تعیین میکند:
()82

 -6مطالعه مقایسهای عملکرد چند روش تنظیم

کنترل این فرآیند غیرخطی با کنترلکننده ثابت مناسب نبوده ،عملكرد

با شبیهسازی

مطلوبی ندارد و نیازمند روشهای دیگری میباشد ] .[82اما برای بازه

در این بخش به مقایسه چند روش تنظیمی که فرمولهای بسته ارائه
کردهاند پرداخته میشود .این مقایسه با شبیهسازی بر روی فرآیند تک

کوچكی از تغییرات  pHمیتوان از تک کنترلکننده استفاده کرد .در این
مثال ،بازه  8/08تا  0برای  pHدر نظر گرفته میشود .در این بازه ،میتوان

ورودی -تک خروجی  pHانجام میشود .در این مثال عملكرد ردیابی،

فرآیند را با مدل زیر توصیف کرد:

حذف اغتشاش و مقاومت فرمولهای تنظیم در برابر نامعینی مورد مطالعه

()83

قرار گرفته است .روشهای مد نظر از مراجع ] [94] ،[92]، [33] ،[38و
] [90انتخاب شدهاند.
مسأله رگولهسازی و کنترل فرآیند  pHیک مسأله کنترل غیرخطی
دشوار است که در صنعت به وفور یافت میشود از جمله میتوان به
فرآیندهای شیمیایی همچون خنثی سازی پسآب ،3تخمیر ،تولید صابونها
یا اسیدهای چرب اشاره کرد .مدلسازی کاملی از یک فرآیند چندمتغیره
 pHدر ] [83ارائه شده است .این فرآیند سه ورودی و دو خروجی دارد.
ورودیهای این فرآیند اسید ،باز و بافر 2و خروجیهای آن  pHخروجی
از مخرن ترکیب و ارتفاع محلول داخل مخزن است .دبی ورودی اسید با
 ،باز با

نشان داده شده است .در حالت تک

و دبی بافر با

ورودی -تک خروجی یكی از ورودیهای اسید یا باز ثابت فرض
میشود و  pHتنها خروجی فرآیند است .همچنین فرض میشودبافر
اغتشاش غیر قابل اندازه گیری این فرآیند است .روابط دینامیكی حاکم بر
فرآیند  pHکه در ] [83معرفی شده است ،به صورت زیر است:
)

()87

]

)
)

(

)

(

]

که در آن

(
(

)

تغییرناپذیر واکنش و

متغیرهای

و

][83

آمده است .معادله استاتیكی حاکم بر این فرآیند که در تعیین  pHنقش
دارد به رابطه تتراسیون 4معروف است و غلظت یون هیدرونیوم

را

میدهد به صورت زیر میباشد:
(

()83

(

)

(
(

اندازهگیری انجام میشود .این فاصله ،تاخیری در خروجی ایجاد میکند
که  37ثانیه فرض شده است.
روش تنظیم ارائه شده در ] [38با بهرههای مطلوب

́ و

́ برای مدل ( ) 83به پاسخ حلقه بسته با زمان نشست حدود

 287ثانیه و بدون فراجهش میانجامد .برای دستیابی به این بهرهها ،از
قضایای آمده در ] [38استفاده میکنیم .داریم:
()84

}

{

روش تنظیم ارائه شده در ] [33برای کنترل ماتریس دینامیكی منجر به
پارامترهای تنظیم زیر میشود:
()88

با مرجع ] [92نیز پارامترهای تنظیم همانند ( )88انتخاب میشود ،به جز

ها ثابتهایی هستند که مقادیر آنها در

(

فرآیند اندازهگیری  pHدر داخل مخزن انجام نشده و با فاصلهای از مخزن

()89

(

حجم محلول موجود در مخزن،
3

برای این مدل ،زمان نمونهبرداری

مناسب است .در این

در ] [94و ] [90پارامترهای تنظیم به صورت زیر انتخاب میشوند:

(

)

) (

انتخاب میشود:
()80
در شكل  0نتایج شبیهسازی روشهای مذکور برای فرآیند  pHآمده
است .نتایج ردیابی ورودی پله به همراه حذف اغتشاش در این شكل

(
)

ضریب وزنی که با توجه به بهره حالت ماندگار سیستم به صورت زیر

آمده است .در لحظه  4877ثانیه اغتشاش بافر وارد شده است .همچنین

)
)))

برای بررسی مقاومت روشها در برابر نامعینی ،بعد از ورود اغتشاش پله
بافر ،ورودی مرجع به مقدار  0تغییر داده شده است .با توجه به اینکه با
تغییر بافر رفتار دینامیكی فرآیند تعییر میکند ،عملكرد کنترلکننده در
1-

Waste Water Neutralization
- Buffer
3
-Reaction invariants
4
-Titration
2
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ردیابی این مقدار میتواند نشانگر میزان مقاومت کنترلکننده در برابر
نامعینی در مدل باشد.
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در این مثال روش تنظیم ارائه شده در ] ،[92پاسخ کندی در ردیابی و
حذف اغتشاش دارد .اما در برابر نامعینی مقاومت خوبی نشان داده است.
روش ] [33به پاسخ سریعی در ردیابی و حذف اغتشاش منجر شده است.
این سرعت زیاد مقاومت را در برابر نامعینی پایین میآورد و حتی
میتواند به ناپایداری بیانجامد .روش ارائه شده در ] [94و ] [90در ردیابی
سرعت نسبتاً باالیی دارد و در حذف اغتشاش عملكرد متوسطی دارد.
نهایتاً روش ارائه شده در ] [38سرعت متوسطی در ردیابی داشته و حذف
اغتشاش با سرعت باالیی انجام میپذیرد .در برابر نامعینی نیز مقاومت
خوبی از خود نشان داده است.

 -5نتیجهگیری
ویژگیهای منحصر به فردکنترلکنندههای پیشبین ،این خانواده از
کنترلکنندهها را روز به زور بیشتر مورد توجه دانشگاهیان و صنعتگران
قرا داده است .از طرف دیگر ،مسأله تنظیم پارامترهای کنترلکننده برای
هر روش کنترلی بسیار پر اهمیت است و شرط دستیابی به عملكرد
مطلوب ،تنظیم صحیح پارامترهای کنترلکننده است .از همان سالهای
نخست که روشهای کنترل پیشبین ارائه شد ،تعداد زیادی از محققان به
مسأله تنظیم پارامترهای این کنترلکنندهها پرداختهاند .در این مقاله پس از
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار سیستم حلقه بسته با کنترل پیشبین
وارائه یک دسته بندی ،روشهای مختلف تنظیم کنترلکنندههای پیشبین
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Ref 64-67
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7.5

به اختصارمرور شدند .در بین روشهای تنظیم ،روشهایی که بر پایههای
نظری به فرمولهای بسته منجر شدهاند بیشتر مورد توجه قرار گرفت .در

7.25

این گزارش عالوه بر مطالعه روشهای مختلف تنظیم ،با یک مثال بعضی

7

pH

6.75

از روشهای تنظیم را که فرمولهای بسته ارائه کردهاند ،مقایسه نموده و
نقاط قوت و ضعف هر کدام نشان داده شد.
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چکیده :رباتهای کابلی دستهای از رباتهای موازی میباشند که در آنها کابلها جایگزین بازوهای صلب معمول گردیدهاند.
جایگزینی کابل بجای بازوهای صلب در رباتهای موازی ،این دسته از رباتها را جایگزینی مناسب برای مقابله با کاستیهای ذاتی و
ساختاری رباتهای معمول سری و موازی میسازد .اما این موضوع چالشها و افقهای جدیدی را پیشروی محققین پدیدار میسازد .در
این مقاله یک مطالعه مروری بر روی تحقیقات انجام ش ده در زمینه با تاکید بر نوع مقید کامل آن انجام شده است ،ضمن اینكه مسائل
چالشبرانگیز در این حوزه را نیز بررسی می کند .با این توصیف ،در این مقاله بررسی اجمالی کاربردها و موضوعات نظری مطرح شده در
حوزه ربات های کابلی مانند فضای کاری ،دینامیک و کنترل صورت میپذیرد .علیرغم اینكه با توجه به پیشینه تحقیقات مختلف انجام شده
در این زمینه به نظر می رسد که تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گرفته است ،در این مقاله موضوعات نظری و کاربردی گوناگونی
عنوان می گردد که هنوز به عنوان مسائل چالشبرانگیز باز تحقیقات در این موضوع اشاره دارند
کلمات کلیدی :ربات موازی ،ربات کابلی ،مقاله مروری ،سینماتیک ،دینامیک ،حل افزونگی ،فضای کاری ،کنترل.

Cable Driven Parallel Robots: Kinematics, Dynamics and Control
Hamid D. Taghirad, Azadeh Zarif Loloei, Mohammad A. Khosravi
Abstract: Cable-driven robots are a class of parallel robots in which the rigid links are replaced
by cables. Using cables instead of rigid links in parallel robots makes them a suitable choice to
remedy some of the traditional shortcoming of the conventional robots. However, this introduces
new challenges in the study of cable-driven robots. This paper presents a survey of cable-driven
robots and addresses numerous challenging open problems in this field. The paper consists of an
overview of both applications and theoretical issues of cable-driven robots such as workspace,
dynamics and control, and furthermore some open challenging issues in this field of research.
Keywords: Parallel robots, cable driven robots, kinematics, dynamics, control, redundancy
resolution, workspace.

ساخته شوند تا بتواند پاسخگوی نیازهای گستردهی بشری باشد.

 -1مقدمه

رباتها را میتوان از دیدگاههای متفاوتی از جمله درجات آزادی،
پیشرفت روزافزون علم رباتیک سبب شده که این مكانیزمها فراتر

نوع عملگرها و غیره تقسیمبندی کرد .یكی از این تقسیمبندیها،

از صنایع و در بسیاری از فرآیندهای پزشكی ،خدماتی و غیره به

طبقهبندی رباتها از نقطه نظر ساختار زنجیرههای سینماتیكی

فعالیت بپردازند [ .]3با توجه به گسترش روزافزون استفاده از

است .از این منظر رباتها به سه دستهی سری ،موازی و رباتهای

رباتها در کاربردهای مختلف ،امروزه بسیاری از رباتهای

سیار طبقهبندی میشوند [ .]2رباتهای سری ،مكانیزمهای با

متداول صنعتی قادر به پاسخگویی به تمامی نیازها نیستند .این

زنجیرههای سینماتیكی باز بوده که مجری نهایی توسط مجموعهای

موضوع سبب شده ساختارهای جدیدی از رباتها طراحی و

نویسنده عهده دار مكاتبات :حمیدرضا تقی راد
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از بازوها 3که به صورت سری نسبت به یكدیگر قرار گرفتهاند به

صنعت از اقبال خوبی برخوردارند .یكی از آنها ،ربات استوارت-

پایه متصل شده است .مزایای اصلی این مكانیزمها فضایکاری

گو 4است که از مشهورترین مكانیزمهای موازی بوده و مطالعات

نسبتاً وسیع ،قابلیت انعطاف و مانور زیاد است .با این حال شكل

گستردهای بر روی آن صورت گرفته است .این مكانیزم توسط گو

قرارگیری مفاصل به صورت متوالی سبب بوجود آمدن معایب

برای سیستم تست تایر در سال  3347معرفی شد [ .]8در سال 3365

قابل توجهی از جمله سختی 2کم ،دقت پایین و خطای انباشتگی

نیز استوارت به ارائه طرح دیگری از این ساختار پرداخت [.]3

شده است .همچنین قابلیت حمل بار موثر در این نوع رباتها به

آنچه به عنوان ربات استوارت-گو امروزه شناخته میشود ،یک

دلیل حمل وزن بازوها ،موتورها و سایر اجزای خود به صورت

مكانیزم شش درجه آزادی است که در دستگاههای شبیهساز پرواز

قابل توجهی کاهش مییابد [.]2

و به کارگیری آن در ماشینکاری دقیق است [ .]3علیرغم

در دهههای اخیر با گسترش کاربرد رباتها ،محققان با نگاهی تازه

کاربردهای بیان شده ،این مكانیزم از ضعف محدودیت
5

به طبیعت به ساختارهای زنجیرهی سینماتیكی بسته با ویژگیهایی

فضایکاری در رباتهای موازی رنج میبرد .ربات دلتا یک

نظیر دقت باال ،شتاب زیاد و قابلیت حمل بار دست یافتند [.]3

نمونهی پرکاربرد دیگر از مكانیزمهای موازی در صنعت است

همانگونه که انسان برای حمل اشیای سنگین از هر دو دست

[ .]30این ربات از سه بازوی متوازیاالضالعی تشكیل شده که

استفاده میکند و یا برای انجام کارهایی مثل نوشتن یا گرفتن

توسط مفاصل چرخنده به پایه متصل است .مهمترین ویژگی این

اجسام چند انگشت خود را به کار میبرد ،استفاده از زنجیرههای

مكانیزم سرعت و دقت باالی آن در برداشتن و گذاشتن اجسام

بستهی سینماتیكی راه کار مناسبی برای رفع مشكالت بازوهای

سبک در صنایع بستهبندی ،بهداشتی و دارویی است[ .]33ربات
6

سری است [ .]5،4با توجه به این درک شهودی ،به کارگیری

کواترو نیز مكانیزمی اقتباس شده از ربات دلتا است که با افزودن

زنجیرههای سینماتیكی بسته رو به افزایش بوده و جهتگیری

یک بازوی بیشتر دارای چهار درجه آزادی است [.]32

تحقیقات و توسعهی فناوری در زمینهی رباتهای موازی گسترش

هر چند جهتگیری در تحقیقات و توسعه فنآوری در زمینهی

یافته است [.]6

رباتیک به سمت رباتهای موازی پیش رفته است ،به دلیل

در بازوهای موازی به طور معمول تعداد بازوها با درجات آزادی

محدودیت فضایکاری و مشكالت ساخت ،این نوع رباتها

ربات برابر بوده و هر بازو توسط یک عملگر کنترل شده است.

نسبت به نوع متداول سری از گستردگی کمتری در کاربردهای

عملگرها معموالً نزدیک پایه یا روی آن نصب میشوند و منجر به

صنعتی برخوردارند .از حدود سه دهه گذشته و برای غلبه بر

سبكی بازوها و کاهش ابعاد موتورها میگردند .بدین ترتیب

ضعفهای هر دو مكانیزم سری و موازی نگرش جدیدی در

بازوها در ساختار موازی معموالً بار عملگرها را به دوش نمیکشند

طراحی رباتهای موازی مطرح گردید [ .]33این نگرش مبتنی بر

و لذا سبکتر از بازوهای ساختار سری مشابه قابل طراحی است .از

به کارگیری بازوهای کابلی به جای بازوهای صلب است و با

طرف دیگر به دلیل وجود بازوهای موازی هر بازو تحمل بخشی از

طراحی یک بازوی ماهر که تنها از نیروی کششی کابل استفاده

بار را عهدهدار است و در نتیجه میتوان نیروهای بزرگتری را به آن

کند ،بكار گرفته میشود .با استفاده از این رویكرد جدید میتوان

اعمال کرد و سرعت و شتابهای باالتری را انتظار داشت [ .]7هر

رباتهای موازی طراحی کرد که از نظر وزن به مراتب سبکتر از

چند مكانیزمهای موازی معایب رباتهای سری را پوشش دادهاند

مكانیزمهایی با بازوی صلب میباشند [ .]34به این ترتیب جرم

ولی فضایکاری محدود و وجود موقعیتهای تكین 3داخل

متحرک ربات بسیار کاهش مییابد و در نتیجه با نیروی یكسان،

فضایکاری موجب محدودیت در کاربردهای این مكانیزمها

سرعت و شتاب بیشتری را میتوان در مجری نهایی به دست آورد

شدهاست .عالوه بر این در رباتهای موازی پیچیدگی محاسباتی

و بار بیشتری را نیز حمل کرد [ .]35در ادامه به معرفی این نوع

در سینماتیک مستقیم و به کارگیری آن در سیستم کنترلی ربات بر

مكانیزمها پرداخته میشود.

ضعفهای این نوع مكانیزمها افزوده است.
علیرغم ضعفهای بیان شده ،دو گونه از این نوع رباتها در
1

4

2

5

Link
Stiffness
3
Singular
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6
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-1.1

حریق چاههای نفت کویت [ ]33و کاربردهای مربوط به بازیافت

رباتهایموازیکابلی 


ربات موازی کابلی ،مكانیزمی با حلقههای سینماتیكی بسته است
که قسمت متحرک آن توسط کابلها به پایه متصل شده است .این
مكانیزمها از دیدگاه مصرف انرژی بسیار پربازده بوده و به
کارگیری آنها در حمل و انتقال بارهای سنگین شبیه به
ربوجرثقیلها 3انتخاب مناسبی است [ .]36از منظر فضایکاری نیز
به دلیل نبود محدودیت در انتخاب طول کابل ،این نوع رباتها
میتوانند در کاربردهای با فضایکاریهای بسیار بزرگ مانند
تصویربرداری از استادیومها [ ]37و یا تلسكوپهای رادیویی []38
مورد استفاده قرار گیرند.
در رباتهای کابلی موقعیت مجری نهایی با تغییر طول کابل تنظیم

پسماندهای هسته ای و سمی[ ]23بهکار گرفته شده است .این
سیستم در موسسه ملی استاندارد و فناوری 4با هدف طراحی و
ساخت یک ربات کابلی مجسمه ساز توسعه داده شدهاست .در این
مكانیزم از شش پتانسیومترخطی کابلی پسیو به منظور اندازهگیری
موقعیت مجری نهایی استفاده میشود .در  IPAنیز پات 5با تمرکز
بر کاربردی کردن رباتهای کابلی دو نمونه ربات کابلی
 IPANemaو  IPANema2را معرفی کرده است [ .]24به لحاظ
نظری در این پروژه الگوریتمهایی برای تحلیل سریع فضای کاری
ربات توسعه داده شدهاند[ .]25در شكل (3الف) ،نمونهای از
ربوجرثقیلها نمایش داده شده است.

میشود و کابلها فقط میتوانند نیروی کششی اعمال کنند و قادر
به اعمال نیروی فشاری و یا گشتاور نیستند .با توجه به این موضوع،
رباتهای موازی کابلی نیاز به حداقل یک محرک افزونتر بر
درجات آزادی یا نیروی ایستا دارند تا کابلها را در تمام
جهتهای فضایکاری در حال کشش نگه دارند .از این نقطهنظر
مكانیزمهای کابلی به دو دسته کلی مقید کامل 2و مقید ناقص

3

تقسیم میشوند [ .]33رباتهای کابلی مقید کامل با افزونگی در
محرکها طراحی میشوند و درجات آزادی سیستم به وسیله
کابلها محدود میشود .در این نوع تعداد کابلهای فعال از تعداد

(الف)

درجه آزادی سیستم بیشتر است [ .]33در مكانیزمهایی که به
صورت ناقص مقید میباشند کشش کابلها توسط یک نیروی
منفعل شبیه به جاذبه تامین میشود .این بدان معنی است که در این
نوع از رباتهای کابلی موقعیت مجری نهایی بیشتر تحت تاثیر
اغتشاش قرار میگیرد.

با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد مكانیزمهای کابلی ،کاربرد
آنها روز به روز در حال افزایش است .طیف وسیع کاربردهای
جدید آن در صنایع گوناگون از حمل و نقل اشیا سنگین تا
کاربردهای توانبخشی و فضایی گسترده است .ربات ربوجرثقیل از
مكانیزمهای پرکاربرد کابلی مقید ناقص است که در حمل و نقل
اجسام با هدف افزایش ایمنی و کنترلپذیری نسبت به جرثقیلهای
معمولی بكار میرود [ .]20این نمونه در سال  3385ساخته شده
است که بیشترین استفاده از آنها در حمل کانتینرها و بنادر است
[ .]22 ،23نمونه بهبود یافته آن در جنگ خلیجفارس برای اطفای

(ب)
شكل ( :3الف) ربات کابلی ربوجرثقیل [( ،]20ب) ربات موازی SkyCam
در تصویربرداری از یک استادیوم ورزشی []37

تصویربرداری هوایی از استادیومها یكی دیگر از کاربردهای قابل
درک این مكانیزمها برای عموم مردم در سطح جهان است .یک
نمونه عملی از این ربات ،ربات  SkyCamاست که برای فیلم
برداری در محدودة وسیع فضای استادیومها از آن استفاده میشود.

1

RoboCrane
Fully Constrained
3
Under Constrained
2
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شكل (3ب) نمونهای از این ربات را که در یک استادیوم فوتبال

سریع این رباتها ،نگاه پژوهشگران را در مسایل امداد و نجات به

نصب شده است نشان میدهد [ .]37شایان ذکر است که در این

خود معطوف ساخته است [.]33

ربات وزن دوربین همان نیروی انفعالی موردنیاز برای همواره در
کشش قرار دادن کابلها میباشد.
در پروژه الر 3با نگاهی تازه کاربرد دیگری از مكانیزمهای کابلی
معرفی گردیده است .در این پروژه به منظور ساخت تلسكوپهای
غولپیكر رادیویی بینالمللی از یک بالن سبک جهت اطمینان از
تحت کشش بودن کابلها استفاده شده است [ .]26این بالون به
مجری نهایی متصلبوده و با اوج گرفتن در هوا و باال رفتن ،نیروی
کششی کابلها را که یک سر آنها به زمین و سر دیگر آنها به
مجرینهایی وصل است ،تامین میکند.

(الف)

جرم بسیار کم مكانیزمهای کابلی ،توجه پژوهشگران را در
بكارگیری اینگونه رباتها در کاربردهای فضایی به خود جلب
کرده است .ربات کابلی شارلوت 2از مشهورترین مكانیزمهای
کابلی مقید کامل است که برای انجام آزمایشات در هاب فضایی

3

به کار میرود [ .]27این مكانیزم دارای هشت کابل بوده و یک
مكانیزم مقید کامل بشمار میآید .از جمله ویژگیهای منحصر به
فرد آن میتوان به فضایکاری گستردهاش اشاره نمود .عالوه بر
این به دلیل وزن پایین این مكانیزم قابلیت حمل و نقل آن به

(ب)
شكل ( :2الف) ربات کابلی مورد استفاده در بازتوانبخشی [( ،]28ب)ربات

سادگی امكانپذیر است.
به دلیل سادگی مونتاژ و حمل و نقل رباتهای کابلی ،ردپای آن

کابلی امدادگر [.]33

در کاربردهای بازتوانبخشی نیز دیده میشود .در شكل ( 2الف)

استفاده از شتابهای باال در سیستمهای شبیهسازی و واقعیت

نمونهای از این ربات نشان داده شده است .جرم ناچیز کابلها و

مجازی موجب شده است تا بخشی از کاربردهای رباتهای

مجری نهایی در این ربات ،آن را ایمن ساخته و مصرف انرژی را

موازی کابلی در توسعه این کاربرد معطوف گردد .مكانیزم وارپ

4

بسیار پایین آورده است [ .]28عالوه بر این ساختار مكانیكی ساده

یكی از مكانیزمهای شش درجه آزادی با هشت عملگر کابلی

ربات که روی هم سوار شده و یا از هم جدا میشوند و همین

است که با تاکید بر بهینهسازی فضایکاری طراحی شده است

مزیت نگهداری و حمل و نقل آنها را آسانتر میکند ،میتواند

[ .]32در این راستا مكانیزمهای دیگری مانند فالكن ]33[ 5با هدف

بكارگیری این دسته از رباتها را در این نوع از کاربردها گسترش

کاربرد در سرعتهای خیلی باال نیز پیشنهاد شدهاست . .این

دهد .همچنین امكان اصالح و توسعهی عملكرد ربات با اضافه

مكانیزم که از هفت عملگر کابلی سود میبرد ،میتواند

نمودن ماژولهای بیشتر همانند نمونهی ربات ارائه شده در []23

سرعتهای خیلی باالیی را داشته و با استفاده از هفت موتور 60W

وجود دارد و تعمیر و پیكربندی مجدد این رباتها را تسهیل

شتابهای تا  40gرا بدست دهد.

میکند [. ]30

با عنایت به پتانسیل گسترده استفاده از رباتهای کابلی در صنعت

یكی دیگر از کاربردهای مكانیزمهای کابلی در عملیات امداد و

و قابلیتهای بالقوه علمی در گروه رباتیک ارس ،این گروه

نجات ناشی از بالیا مانند زلزله است .در واقع باز هم ویژگیهای

طراحی و ساخت صنعتی ربات موازی کابلی را در دستور کار

فضایکاری گسترده و قابلیت حمل بار باال و نقل و انتقال و نصب

خود قرار داده است .هدف از این پروژه طراحی ،ساخت و تولید
فنآوری یک ربات موازی افزونه کابلی است که در عین دارا

1

)LAR (Large Adaptive Reflector
Charlotte
Space-Hub
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بودن سرعت ،شتاب و سختی باال ،حداقل محدودیتهای

مساله سینماتیک مستقیم در این نوع ربات همانند مكانیزم موازی

فضایکاری را داشته و بتواند کارکرد دقیق و مناسبی را برای

دیگر ،مشكل و پیچیده است .افزونگی یكی از راهكارهای مناسب

کاربردهای صنعتی به ارمغان آورد .در این پروژه جدیدترین

در فرار از پیچیدگی سینماتیک مستقیم میباشد .تحلیل

نظریههای علمی در زمینههای طراحی ،ساخت و کنترل ربات

فضایکاری یكی دیگر از مهمترین بخشها در طراحی رباتها

افزونه کابلی در کنار استفاده صنعتی از این نظریهها مد نظر قرار

است و وجود یک روش تحلیلی مناسب دیدگاه موثری در گام

گرفته است .هدف از تعریف این پروژه طراحی و ساخت سامانه

طراحی برای طراح به وجود میآورد .در حوزه رباتهای کابلی به

رباتیكی است که بتواند با استفاده از لیزر ،عملیات جوش و برش را

دلیل قید کششی بودن کابل تحلیل فضایکاری بسیار پیچیدهتر از

با دقتهای مناسب انجام دهد .طراحی این ربات در دو فاز

رباتهای متداول سری و موازی است .در این راستا این موضوع به

صفحهای و فضایی پیشبینی شده است .در فاز اول هدف ساخت

عنوان یكی از مهمترین بخشها در حوزه رباتهای کابلی تا کنون

یک ربات موازی افزونه کابلی در صفحه بوده است که سه درجه

مطرح است .در رباتهای کابلی امكان برخورد کابلها به یكدیگر

آزادی الزم برای حرکت در صفحه را برای مجری نهایی فراهم

و به بدنه ربات وجود دارد و این امر منجر به یک قید در طراحی

میکند .این مكانیزم که هم اکنون در دانشگاه خواجه نصیرالدین

بهینه ربات میشود.

طوسی ساخته شده و با عنوان ربات موازی کابلی صفحهای نصیر

در طراحی بهینه مكانیزم عالوه بر توجه به افزایش فضایکاری

معرفی میگردد ،یک مكانیزم سه درجه آزادی با دو درجه آزادی

مكانیزم ،ساختار هندسی نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد .در طول

حرکت انتقالی در راستاهای  xو  yو یک درجه چرخشی حول

فرایند طراحی ،انتخاب تعداد کابل ،هندسه بدنه ربات ،محل

محور  zاست که در شكل  3نشان داده شده است [ .]34در فاز دوم

قرارگیری اتصاالت کابل و  ...دارای اهمیت فراوانی در تحلیل

طراحی و ساخت یک مكانیزم فضایی شش درجه آزادی تعقیب

عملكرد ربات از جمله :تكینگی ،پایداری ،فضایکاری ،مهارت

میشود که مطالعات تكمیلی بر روی آن در حال انجام است.

ربات در فضایکاری سیستم است .یک مساله پایه در ساختار
فیزیكی کابل این است که هرگز نمیتواند نیروی فشاری و یا هر
نیروی دیگری بجز نیروی محوری کششی تولید کند .همین مساله
در طراحی ،کنترل و توزیع نیروها در این دسته از رباتها به
مسالههای باز متعددی تبدیل میشود .این خاصیت ذاتی کابل،
همان دلیلی است که هرگز یک ربات موازی کابلی ماهر
نمیتواند جدای از افزونگی باشد .یعنی طراحی کنترلکننده به
تنهایی نمیتواند این مساله را حل کند و ابزار دیگری در کنار
خود نیاز دارد که حل افزونگی در توزیع نیروها بین عملگرهای
کابلی ربات است.

در مكانیزمهای کابلی به دلیل وجود زنجیره سینماتیكی حلقه بسته،
شكل  :3ربات موازی کابلی صفحهای ساخته شده در گروه رباتیک ارس
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی [.]34

-1.1

هایرباتهایموازیکابلی 


چالش

دارای دینامیک پیچیدهتری نسبت به مكانیزمهای سری است .این
مسئله هنگامی که دینامیک کابل نیز در نظر گرفته شود بغرنجتر و
پیچیدهتر خواهد بود .با توجه به غیر محدب بودن فضای کاری
قابل کنترل در این رباتها حتی حرکت نقطه به نقطه نیز در این

علیرغم عمر کوتاه رباتهای کابلی ویژگیهای مطلوب آن

فضای کاری نیاز به یک الگوریتم پیچیده دارد تا بتواند منحنی

توانسته است اشتیاق محققان را برای به کارگیری این مكانیزمها در

مورد نیازی را بیابد که در فضای کاری قابل کنترل بوده و زمان یا

زمینههای مختلف افزایش دهد .اما به منظور توسعه این فنآوری

انرژی را کمینه کند .به دلیل ویژگی یكتای کابل که فقط میتواند

در سطح گسترده ،چالشها و موانع فراوانی وجود دارد که در

نیروی کششی اعمال کند ،بسیاری از الگوریتمهای کنترلی که

ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.

تاکنون برای رباتهای سری و موازی پیشنهاد شدهاند ،نمیتوانند
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بدون تغییر در کنترل این رباتها مورد استفاده قرار گیرند .در همه
الگوریتمهای کنترلی سابق ،محرکها میتوانند در هر دو جهت
مثبت و منفی اعمال تحریک کنند اما در این رباتها محرکها
فقط باید در یک جهت عمل کنند به همین دلیل از نقطه نظر
کنترلی ،افزونگی در این رباتها یک نیاز اساسی است تا سیستم
بتواند نقص اعمال یک جهته تحریک را به نحوی جبران کند .در
مقایسه با حجم زیاد پژوهشهای انجام شده در زمینه کنترل

شكل  :4بردارهای فرضی سینماتیكی بر روی ربات موازی کابلی.

رباتهای سری و موازی بحث کنترل رباتهای کابلی چندان
مورد توجه محققین قرار نگرفته است .البته باید توجه داشت در این
رباتها تنها طراحی کنترلکننده کافی نیست و باید به گونهای

-1.1

سینماتیکوارون 

مسئله حل افزونگی که به نحوی با توزیع نیروها در کابلها در

آنچه که سینماتیک وارون ربات نامیده میشود ،رابطهای است که

ارتباط است ،مد نظر قرار گیرد.

متغیرهای فضای مفاصل را برحسب متغیرهای فضای کاری بیان
کند .یا به عبارت دیگر ،بیان طول بازوها (کابلها) در ربات موازی
بر اساس موقعیت قرارگیری سكوی متحرک 2است.

سینماتیکمکانیزمهایموازیکابلی 

-1

با توجه به اینكه طول کابل همواره مقدار مثبت و حقیقی دارد،

تحلیل سینماتیكی رباتها از پایهایترین مسایل مورد بررسی در

جواب فوق یكتاست [ .]37برای تحلیل معادالت سینماتیک وارون

علم رباتیک است .در تحلیل سینماتیكی ،هندسهی حرکت اجزاء

ربات فرض میکنیم که با یک سنسور موقعیت صفحه متحرک را

مختلف ربات و رابطه آنها (صرفنظر از نیروهای بهوجود آورنده

به دست میآوریم و در هر لحظه مختصات نقطه

را در فضا در

حرکتها) بررسی میشوند .در رباتهای موازی برخالف

اختیار داریم که دارای حداکثر  6پارامتر شامل موقعیت در

رباتهای سری ،تحلیل سینماتیكی وارون سادهتر است و عموماً،

مختصات کارتزین و موقعیت در جهت گیری است که همگی

روابط مستقلی بین هر یک از پارامترهای مفصلی و موقعیت مجری

نسبت به مختصات ساکن اندازهگیری میشوند .در واقع طول هر

نهایی به دست میآید [ .]35سینماتیک وارون رباتهای موازی از

بازو با طول بردار ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ برابر است.

پیچیدگی خاصی برخوردار نیست و به راحتی قابل حصول است
اما سینماتیک مستقیم در این مكانیزمها از جمله مسائل باز

3

-1.1

ژاکوبینوحالتهایتکینگی 

محسوب میشود [ .]36ربات موازی کابلی نیز چنین خواصی را از
خانواده رباتهای موازی به ارث بردهاست.

آنالیز ماتریس ژاکوبین نقش اساسی در تحلیل و مطالعات رباتها

با در نظر گرفتن شماتیک کلی مكانیزم موازی کابلی در شكل ،4

بازی میکند .این ماتریس مختصات فضای مفصلی را به مختصات

به

فضای کاری مرتبط کرده ضمن این که بین نیروهای فضای کاری

صورت برداری قابل تعریف است .در این شكل ̂ بردار یكه در

و گشتاورهای عملگرها ارتباط برقرار میکند .هرگاه بردار

موقعیت مجری نهایی و فریم ثابت نسبت به مرکز مختصات
و

نقاط اتصال iامین

متغیرهای عملگرهای ربات و بردار موقعیت سكوی متحرک

کابل به پایه و مجری نهایی است .همچنین

برداری در امتداد

در نظر گرفته شود ،معادالت سینماتیكی ربات به صورت یک تابع

امتداد طول کابل از
خط واصل بین

و

به

است که

است .با توجه به بردارهای معرفی شده به

ضمنی

)

( به دست میآید و با مشتقگیری از این تابع

رابطه بین سرعت مجری نهایی و نرخ تغییرات ورودی یافت

بررسی تحلیل سینماتیكی مكانیزمهای کابلی پرداخته میشود.

میشود و ماتریس ژاکوبین کلی ( ) ربات موازی از رابطه زیر به
دست میآید:

Open Problems
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()3

̇
̇

دراین رابطه پارامترهای

[ .]38این پیچیدگی در رباتی که جاسلین و همكار ایشان بر اساس

و

سادگی حل سینماتیک مستقیم پیشنهاد کردهاست ،وجود ندارد

از روابط زیر پیروی میکنند:

()2

[ .]33این ساختار ربات موازی نیازی به حل سینماتیک پیچیدهی
معمول رباتهای موازی ندارد .مخترعین این نوع از رباتهای

,

همچنین با آنالیز ماتریس ژاکوبین میتوان به نقاط تكین دست پیدا

موازی ساختارهای جایگزین برای هر درجه آزادی از رباتهای

کرده و روش مناسبی برای به دست آوردن فضای کاری ربات و

موازی پیشنهاد کرده اند که بر اساس مقید کردن مفاصل ربات به

مهارت ربات در این فضا هم به حساب میآید .همین موضوعها

نحوی است که حرکت ربات تنها در جهت حرکتهای کارتزین

باعث شده تا آنالیز ژاکوبین یكی از موارد مهم در مطالعه رباتها

امكانپذیر باشد [ .]40اما به علت وجود قیود خاص در عملگرهای

باشد .در بیشتر بازوهای مكانیكی ،به ازای مقادیری از متغیرها

صلب بكار رفته ،چنان ساختاری را نمیتوان در مورد ربات کابلی

ماتریس ژاکوبین تكین میشود .در رباتهای سری ،ربات یكی از

بكار بست.

درجات آزادی خود را از دست میدهد .در چنین وضعیتی

سینماتیک مستقیم رباتهای موازی توسط روشهای مختلف

راستایی وجود دارد که به ازای اعمال نیرو توسط عملگرهای

عددی و تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .مطابق

مفاصل ،حرکتی در آن راستا انجام نمیپذیرد .به این حالت،

مطالعات انجام یافته از روشهای مختلف ،آنچه که مشهود است

تكینگی سری گفته میشود.

عدم یكتایی حل این مسئله و وجود جوابهای مختلف برای آن

رباتهای موازی عالوه بر تكینگی مزبور تكینگی دیگری تحت

است .به عنوان مثال برای ربات استوارت-گو جواب سینماتیک

عنوان تكینگی موازی دارند .در این حالت سرعتهای غیر صفر

مستقیم نه تنها الزاماً یكتا نیست بلكه وجود  40جواب برای موقعیت

برای مجری نهایی در حالیکه عملگرها ساکن هستند ،امكانپذیر

مجری نهایی ربات گزارش شده است [ .]43از میان روشهای

میشود .ربات در این حالت یک درجه آزادی بهدست میآورد

مختلف حل این مسئله برخی از محققان از اندازهگیری متغیرهای

که عملگری برای کنترل آن ندارد .بخش دیگری از تكینگی

مفاصل غیر فعال برای حل مسئله سینماتیک وارون سود بردهاند

رباتهای موازی در مطالعه رابطة بین سرعتهای مفاصل منفعل

[ .]42اکثر این روشهای حل منحصر به تعداد درجات آزادی

با سرعتهای مفاصل فعال یا مجری نهایی حاصل میشود.

ربات نیست .در یكی از این روشها معادالت سینماتیک مستقیم با

تكینگی ژاکوبین تبدیل این مفاصل موجب بروز تكینگی مفاصل

استفاده از روابط بین مختصات نقاط اتصال و سینماتیک وارون،
2

منفعل میشود .در رباتهای کابلی با جایگزینی کابل و

ساده میشود .بدین ترتیب یک حل بصورت بسته از معادالت

خصوصیت کششی بودن آن ،برداشتهای متعارفی که از ماهر

بدست میآید [ .]43البته میتوان این حل حلقه بسته را با دادههای

بودن و فضایکاری مطرح بوده ،تغییر یافته است .همچنین با

یک سنسور خطی آمیخت تا حل سینماتیک مستقیم بهتر شود

بهرهگیری از مفاهیم موجود با افزودن قید کششی بودن کابل

[ .]44در مطالعه دیگری نیز ،این روش بصورت تجزیة معادالت

رویكردهای جدیدی در تحلیل ژاکوبین و فضایکاری ربات به

غیر خطی حاصله به دو دسته مسئله خطی و ماتریسی انجام یافته

وجود آمده است .با عنایت به نو بودن بحث رباتهای کابلی در

است [ .]45در کارهای جدیدتر ،به جای حل معادلهی مثلثاتی بر

حوزه رباتیک این موضوعات هم اکنون به عنوان مسائل باز مطرح

حسب مختصات مجری نهایی ،از حل معادالت جبری چند جمله

است.

ای برای نقاط اتصال استفاده شده است [ .]46عالوه بر روشهای
فوق ،برخی نیز با استفاده از راهبردهای غیر کالسیک سعی در حل
این مسئله داشتهاند .الگوریتم ژنتیک 3از روشهایی است که با

 -1.2سینماتیکمستقیم 

تبدیل سینماتیک مستقیم به یک مسئله بهینهسازی قابل استفاده
استخراج مختصات مجری نهایی در صورت معلوم بودن طول
کابلها در سینماتیک مستقیم 3ربات بررسی میشود .پیچیدگی این

است [ .]47یكی از روشهای بكار رفته دیگر در این زمینه ،شبكه
عصبی مصنوعی 4است .بدین ترتیب که وزنهای شبكه عصبی در

مسئله در اکثریت قریب به اتفاق رباتهای موازی مشاهده میشود

Forward Kinematics
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آموزش با سینماتیک وارون آموزش میبینند و به هنگام اجرا

در مطالعهی فضایکاری رباتهای موازی کابلی عالوه بر بررسی

عكسِ کاری را میکنند که در سینماتیک وارون انجام میگیرد

مسایلی که در تحلیل فضایکاری رباتهای موازی مورد توجه

[ .]48نگارندگان این مقاله در تحقیق دیگری [ ]43نتیجه گرفته اند

قرار میگیرند ،باید مسأله کششی بودن نیروی کابلها نیز به عنوان

که شبكه عصبی جوابگوی استفاده در سینماتیک مستقیم نیست.

یک ویژگی ذاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .از اینرو
محققان چندین نوع فضایکاری جدید را با در نظر گرفتن

رباتهایموازیکابلی 
کاری 
فضای 

 -2تحلیل

خصوصیت کششی بودن نیروی کابل معرفی نموده و آنها را مورد
تحلیل قرار دادهاند [ .]54 ،53این محققان معتقدند فضایکاری

عوامل مختلفی حرکتهای مكانیزمهای موازی را محدود

متعارف در رباتهای موازی لزوماً در فضایکاری رباتهای

مینمایند .از آن جمله میتوان محدودیتهای مكانیكی مفاصل

موازی کابلی معتبر نبوده و این عدم اعتبار ناشی از نیاز به کششی

غیرفعال ،تداخل و برخورد سایر اعضا ،محدودیتهای محرکها و

بودن نیروی کابلها است [ .]54اثر نیروی کابلها و رابطه بین

تكینگیهایی که فضایکاری مكانیزم را به چند قسمت جدا

نیروی عملگر و نیروی اعمال شده به مجری نهایی با توجه به اصل

مینمایند ،برشمرد .به همین دلیل در این رباتها که در مقایسه با

کار مجازی به صورت رابطه زیر بیان میگردد [:]53

مكانیزمهای سری به داشتن فضایکاری محدود مشهورند ،حجم
قابل توجهی از تحقیقات بر روی الگوریتمهای مختلف یافتن

()3

فضایکاری آن تمرکز دارند [ 53،50و.]52

در رابطه فوق ماتریس  ،ماتریس ساختار 6نامیده میشود [.]55

در تحلیل فضایکاری این مكانیزمها ،مشكل اصلی در به تصویر

همانگونه که بیان گردید ،تحلیل فضایکاری مكانیزمهای کابلی

کشیدن فضایکاری آنها و ارتباط و وابستگی درجات آزادی به

عالوه بر وابستگی به تحلیل تكینگی در فضای ربات ،به آنالیز

یكدیگراست .به همین علت فضایکاری مكانیزمهایی که بیش از

کششی بودن نیروی کابلی نیز وابسته است .در تحلیل کششی بودن

سه درجه آزادی دارند را نمیتوان به تصویر کشید .برای

نیروی کابلها ،الزم است در هر وضعیت از فضای ربات ،رابطه

 ،الزم است

( )3با شرط مثبت بودن بردار نیروی کابل حداقل دارای یک

تا از درجات آزادی را ثابت نگه داریم .با توجه به

جواب حقیقی باشد .در واقع تمام موقعیتهایی از ربات که منجر

درجات آزادی که برای مكانیزم ثابت نگه میداریم،

به وجود پاسخی مثبت در رابطه ( )3گردد ،در فضایکاری مكانیزم

فضایکاریهای گوناگونی برای مكانیزم به دست آورده است.

کابلی قرار میگیرد.

مكانیزمهایی که بیش از سه درجه آزادی دارند
که

فضایکاری دوران ثابت 3یكی از انواع فضاهایکاری است که در
آن زاویههای دوران ثابت فرض میشود و با تغییر موقعیتهای

| {

()4

مجموعهای از نیروهای خارجی اعمال شده به

ربات فضایکاری محاسبه میشود .یكی دیگر از فضاهایکاری،

در این رابطه

فضایکاری موقعیت ثابت 2است که به تمام جهتگیریهایی از

مجری نهایی است .بردارهای

ربات اطالق میشود که با در نظر گرفتن موقعیت ثابت ،مجری

کششی کابل هستند .با این تعریف کلی و تعیین کرانهای بردار

نهایی میتواند به آن دست یابد .نیز تمام موقعیتهایی از ربات

نیروی کابلی و مجموعه نیروی خارجی

فضاهایکاری

است که با در نظر گرفتن محدوده معینی از جهتگیری ،مجری

مختلفی در حوزه مكانیزمهای کابلی تعریف میشود .عالوه بر این

و

کران باال و پایین نیروهای

نهایی میتواند به آن دست یابد .عالوه بر این فضاهایکاری

یكی از شروط الزم برای وجود جواب در رابطه فوق ،برآورده

4

شدن قید کامل بودن مرتبه ماتریس ساختار ( ) است .از این حیث

و فضایکاری دوران تام کاهش یافته 5در تحلیل فضایکاری

بررسی تكین بودن ماتریس ژاکوبین در تحلیل فضایکاری

رباتهای موازی تعریف شدهاند [.]2

مكانیزمهای کابلی همواره به عنوان یک شرط الزم مورد توجه

دیگری مانند فضایکاری دوران تام ، 3فضایکاری دوران فراگیر

است.
1

)Constant Orientation Workspace (COW
)Constant Position Workspace (CPW
3
)Total Orientation Workspace (TOW
4
Inclusive orientation workspace
5
Reduced total Orientation workspace
2
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-2.1

فضایکاری بستار چرخش ]53[ 4و بستار نیرو ]65[ 5نیز شناخته

هایکابلیافزونه 
ربات 
کاری 


فضای
انواع

فضاهایکاری تعریف شده در حوزه رباتهای موازی کابلی را
میتوان به چهار گروه اصلی فضایکاری قابل دسترس،
فضایکاری استاتیكی ،فضایکاری دینامیكی و فضایکاری
کنترلپذیر تقسیم نمود [ .]56فضایکاری قابل دسترس با درنظر
گرفتن خواستههای واقعی و فیزیكی موجود در ربات از جمله
محدودیت کمینه و بیشینه در نیروی کابلها و یا اعمال یک
مجموعه مشخص از نیروهای خارجی به مجری نهایی مكانیزم به
دست میآید که در نوع خود حایز اهمیت و درخور توجه است.
برخی از محققان این نوع فضایکاری را با نامهای فضایکاری
چرخش-شدنی ،3فضایکاری نیرو-شدنی 2و یا فضایکاری قابل
قبول 3معرفی نمودهاند [ .]58،57یكی از روشهای مطرح در تحلیل
این نوع فضا ،به کارگیری تحلیل بازهای [ ]53در تعیین محدودهی
آن است .در این دیدگاه محدودیتهای عملی در نظر گرفته شده
است و میتواند در طراحی یک مكانیزم خاص با عملكرد مشخص
کارآمد باشد .اما به علت آنكه این محدودیتها مسأله به مسأله
متفاوت بوده و مقدار مشخصی ندارند در مسأله بهینهسازی در
حالت کلی قابل استفاده نمیباشد .فضایکاری قابل دسترس
استاتیكی ،نیروی جاذبه زمین را به عنوان یكی از عوامل مقید
کننده ربات در نظر میگیرد .در واقع این نوع فضا در رباتهای
مقید ناقص مطرح است که نیروی جاذبه ،نقش یكی از کابلهای
افزونه را دارد [ .]60این نوع فضا با نامهای فضایکاری تعادلی
استاتیكی [ ]63و ناحیه نیروی کابلی [ ]62نیز تعریف شده است.
دیگر فضایکاری تعریف شده ،فضایکاری دینامیكی است که در
آن شتابهای خطی و زاویهای مجری نهایی مكانیزم در آن مورد
توجه است [ .]63در واقع این نوع فضا زیر مجموعهای از
فضایکاری قابل دسترس است که نیروی خارجی ،ناشی از
شتابهای تعیین شده است .محققان این نوع فضایکاری را برای
رباتهای صفحهای بررسی نمودهاند و ادعا کردهاند که قابل تعمیم
به رباتهای فضایی نیز میباشد [ .]63این نوع فضا نیز مانند دو
فضایکاری دیگر وابسته به خصوصیات کاربردی یک مكانیزم
است و تعبیر آن در مسائل متفاوت نیز متغیر است.
یكی از عمومیترین فضاهایکاری مطرح شده در مكانیزمهای
کابلی ،فضایکاری کنترلپذیر است [ ]64که با نامهای

شده است .در این فضایکاری ،بردارهای نیروی خارجی
مجموعهای از تمام بردارهای نیرو در هر جهت و با هر اندازه است.
همچنین کران بردار نیروی کابلی نیز در محدوده مثبت محور
حقیقی قرار دارد .در واقع در رابطه ( )4کران پایین بردار نیرو صفر
و کران باالی آن بینهایت است .یكی از نكات حایز اهمیت در این
نوع فضا ،الزام قید افزونگی کابلی در مكانیزم است و در
مكانیزمهای مقید کامل قابل بررسی است [ .]66از آنجایی که هیچ
محدودیتی به غیر از مثبت بودن نیروی کابلی در این نوع نگرش
وجود ندارد ،این فضایکاری فقط وابسته به هندسه ربات و نحوه
قرار گرفتن نقاط اتصال به قاب ساکن و متحرک در ربات است
[ .]53از این منظر فضایکاری کنترلپذیر در مسألهی طراحی
مكانیزم کابلی مقید کامل بسیار حایز اهمیت است .به این علت،
تحقیقات نسبتاً گستردهتری در این نوع فضایکاری نسبت به دیگر
فضاهای کاری انجام شده است.
یكی از مهمترین قضایای مطرح در تحلیل فضایکاری کنترلپذیر
بررسی فضای پوچی ماتریس ساختار است .بر مبنای خصوصیت
فضای پوچی ،موقعیت ربات در فضایکاری کنترلپذیر قرار
میگیرد اگر و تنها اگر ماتریس ساختار ربات مرتبه کامل بوده و
فضای پوچی آن شامل برداری با عناصر مثبت (یا همعالمت و
مخالف صفر) باشد[.]68 ،67
در یک مكانیزم افزونه در موقعیتهای غیرتكین تعداد بردارهای
مستقل پوچی با تعداد درجه افزونگی ربات برابر است .در نتیجه در
یک ربات کابلی یک درجه افزونه یافتن این بردار و تعیین عالمت
آن نسبتأ سهل و ساده است .با افزایش درجات آزادی تعداد
بردارهای مستقل فضای پوچی افزایش یافته و دستیابی به برداری
اکیدأ مثبت در این دسته از بردارها پیچیدگی مسأله را چند برابر
میکند .از این منظر برای مكانیزمهای با بیش از یک درجه
افزونگی تحلیلهای مختلفی ارائه گردیده است .الگوریتم
بازگشتی کاهش ابعاد ،6یكی از روشهایی است که برای تعیین
فضایکاری کنترلپذیر پیشنهاد شده است [ .]70،63در این روش
فضایکاری کنترلپذیر با نام فضایکاری بستار نیرو معرفی شده
است .این روش مبتنی بر تحلیل پوسته محدب ]73[ 7بوده و یک
روش سیستماتیک عددی است .این روش برای آنكه نشان دهد
الگوریتم ارائه شده تمام فضای کنترلپذیر را میپوشاند ،فاقد یک
4

)Wrench Feasible Worksapce (WFW
)Force Feasible Workspace (FFW
Acceptable Workspace
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6
Recursive dimention reduction algorithm
7
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بیان مستدل است .همچنین با به کارگیری این روش تنها با

معادالت نمایند .از طرف دیگر با ارائه و اثبات قضایای مهمی در

شبكهبندی فضای مكانیزم میتوان فضایکاری کنترلپذیر را به

این زمینه نواقص روشهای گذشته مرتفع شده است .با روش ارائه

دست آورد و توانایی تعیین مرز فضایکاری مكانیزم وجود ندارد.

شده عالوه بر اینكه تمامی مرزهای فضایکاری بدست میآیند،

تعیین تحلیلی مرز فضایکاری کنترلپذیر مكانیزم ،یكی دیگر از

میتوان با قطعیت اثبات نمود که فضای درون این مرزها

رویكردهای مورد مطالعه است .در این نگرش منحنیهای مرز

فضایکاری کنترلپذیر را تشكیل میدهند و هیچ موقعیتی خارج

فضایکاری به صورت یک معادله چندجملهای معرفی میگردد و

از این محدوده ،جزو فضایکاری کنترلپذیر نمیباشد .با تعمق

ادعا شده است تمامی موقعیتهای درون مرز مشخص شده ،در

بیشتر بر روی رباتهای کابلی و به منظور توصیف فیزیكی فضای

فضایکاری کنترلپذیر قرار دارد .در [ ]72طبق روش ارائه شده

کاری ،آنها به یک مجموعه نیروی بنیادی دست یافتند به گونهای

معادالت مرز فضایکاری برای رباتهای با یک درجه افزونگی

که در هر موقعیت ربات ،هرگاه با اعمال این مجموعه نیرو کابلها

استخراج گردیده است و ادعا شده که این روش قابل تعمیم برای

در کشش قرار گیرند ،حتماً به ازای تمامی نیروهای خارجی دیگر

مكانیزمهای با بیش از یک درجه نیز میباشد ،هر چند که این ادعا

نیز کشیده باقی خواهند ماند.

به اثبات نرسیده است .در [ ]73نیز با ارائه یک روش موثر به
بررسی فضایکاری کنترلپذیر پرداخته شده است .در این روش
نحوهی قرارگیری بردارهای ستونی ماتریس ساختار یک مكانیزم
صفحهای نسبت به یكدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و مرزهای
فضایکاری کنترلپذیر ربات صفحهای به صورت معادالت
چندجملهای بیان شدهاند .تعمیم همین روش به مكانیزمهای فضایی
نیز در [ ]53ارائه گردیده است .هر چند این روش در مكانیزم
صفحهای بطور مستدل بیان شده است ولی در بیان تعمیم این روش
به مكانیزمهای فضایی استدالل روشنی در آن دیده نمیشود.
مهمترین علت فقدان بیان مستدل در هر یک از روشهای بیان
شده در [ ]72 ،53این است که اگر تمام موقعیتهای درون مرز
فضایکاری با روشهای بیان شده بررسی گردند نقاطی درون
فضایکاری وجود دارد که در الگوریتمهای بیان شده به اشتباه به
عنوان فضای کاری کنترل پذیر شناخته نمیشوند.
یكی از عمومیترین روشهای تحلیل این فضایکاری ،تحلیل
بردارهای فضای پوچی است که با چالشهایی همچون پیچیدگی

-2.1

برخوردکابلها 

یكی از مشكالتی که فضایکاری رباتهای کابلی را بسیار
محدود میکند ،پدیده برخورد کابلها است .اهمیت این شاخص
به خصوص در رباتهای کابلی فضایی به حدی زیاد است که
معیارهایی نظیر کنترلپذیری و یا مهارت ربات را تحتالشعاع قرار
میدهد .در [ ]75الگوریتمهایی بیان شده است که در موقعیتهای
مختلف ربات ،امكان برخورد کابل با کابل و یا مجری نهایی و
قطعهکار را آشكار میکند.
در صورتی که دو کابل ربات کابلی حین حرکت مجری نهایی به
یكدیگر برخورد کنند ،حرکت مختل شده و ربات مهارت خود را
از دست میدهد .برای آشكارسازی برخورد دو کابل ،روشهای
متعددی ارائه شده است که روش ارایه شده در [ ]75یكی از ساده
ترین و درعین حال کاراترین الگوریتمهای آشكارسازی برخورد
کابل ها است.

شدید محاسبات با افزایش درجه آزادی و درجه افزونگی ربات
همراه است .همچنین روشهای بیان شده فاقد یک توصیف
فیزیكی از فضایکاری کنترلپذیر است و نمیتوانند تمام این فضا
را پوشش دهد .در نتیجه ارائه یک روش حل تحلیلی برای
رباتهای فضایی با بیش از یک درجه افزونگی مرز دانش در این
زمینه را گسترش خواهد داد.
ظریف لولویی و تقی راد در [ ]74با ارائه یک مجموعه جدید از
نیروهای خارجی موسوم به نیروهای بنیادی توانستهاند از
پیچیدگیهای محاسباتی روشهای پیشین بكاهند و تحلیل
فضایکاری کنترلپذیر را معطوف به حل یک گروه محدود از

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

شكل  :5قرار گرفتن دو کابل و فاصله بین آنها [.]75

در این روش ابتدا عمود مشترک بین دو برداری که در راستای دو
Journal of Control, Vol. 8, No. 3, Fall 2014

37

رباتهای موازی کابلی :سینماتیک ،دینامیک و کنترل
حمید رضا تقی راد  ،آزاده ظریف لولویی ،محمد اعظم خسروی

در شكل  ) 5قرار میگیرد را به دست آورده و طول

بیضیگون مهارت خواهد بود [ .]78هر چند عدد وضعیت به دلیل

کابل (

آن را محاسبه میکنند .هرگاه مقدار این طول کمتر از مقداری

سادگی محاسبات و بیان مهارت ربات از اقبال بسیار خوبی



برخوردار است ولی در حضور توأمان درجات آزادی دورانی و

بستگی به ضخامت کابلهای بكار رفته در مكانیزم دارد و یک

انتقالی همگن نبوده و دارای واحدهای فیزیكی یكسانی نیست.

معیار عملی است .در [ ]75همچنین به شرایط برخورد کابل با

[ 83، 80،73و  .]82در سالهای اخیر برای برطرف کردن مشكالت

مجری نهایی و قطعهکار نیز توجه گردیده و الگوریتمی موثر در

شاخصهای سینماتیكی ،دو شاخص متمایز با نام حساسیت

این راستا نیز ارایه شده است .در این روش با بررسی کابل در

سینماتیكی دورانی و حساسیت سینماتیكی انتقالی تعریف گردیده

نزدیكی قطعهکار شرایط برخورد مورد توجه قرار گرفته است .هر

است [.]83

چند الگوریتم ارایه شده در نحوه برخورد کابل با قطعهکار روشی

شاخصهای حساسیت سینماتیكی دورانی و حساسیت سینماتیكی

کارا و موثر است ولی در آن قطعهکار صرفا با هندسه مكعبی در

انتقالی کران باالی خطای دورانی و انتقالی مكانیزم هستند که این

نظر گرفته شده است .البته شایان ذکر است که هر قطعهکار و

خطاها ناشی از خطای با نرم واحد در فضای مفصلی است [ .]84از

مجری نهایی را میتوان در یک مكعب محاط نمود و سپس از

آنجا که این دو شاخص خطای درجات آزادی دورانی و انتقالی را

روش ارایه شده در برخورد کابل و مجری نهایی استفاده کرد.

به طور جداگانه در نظر میگیرند ،از نظر واحد سازگار هستند .اما

هر چند مطالعات قابل توجهی در مورد فضایکاری مكانیزمهای

این شاخص تفسیری از میزان نزدیكی به تكنیگی ارائه نمیدهد

کابلی صورت پذیرفته است ،اما همچنان این موضوع یكی از

[ .]85چنانکه ممكن است در موقعیتی خاص ،حساسیت

موضوعات چالشی در این نوع مكانیزمها است.

سینماتیكی ربات بسیار مطلوب باشد ،اما ربات به مرز تكینگی نیز

مانند  باشد در آن شرایط برخورد حادث شده است .مقدار

نزدیک باشد.

 -4معیارهایمهارت 

-4.1

محاسبه فاصله از نقاط تكین کار پیچیدهایست و هیچ بررسی
کاملی برای محاسبه فاصلهی بین یک موقعیت از مكانیزم از
نزدیكترین موقعیت تكین آن انجام نگرفته است .برای ایجاد کمیتی
که فاصله تكینگی را نمایش دهد با کمی اغماض میتوان
شاخصهای سینماتیكی-استاتیكی را در نظر گرفت .یكی از
مفروضات در بررسی عملكرد سینماتیكی محدود در نظر گرفتن
نرم خطای اندازهگیری است [ ]76منجر به بیان رابطهی شبه-
کرهی 3خطا در فضای مفصلی و بیضیگون خطا در فضایکاری
مكانیزم میشود .در ادبیات فضایکاری معموالً این حجم،
بیضیگون مهارت 2نامیده میشود ،که شكل و حجم آن
مشخصهای از مهارت مكانیزم است.
3

یكی از مشهورترین شاخصهای مهارت ،شاخص یوشیكاوا []77
است .مقدار این شاخص متناسب با حجم بیضیگون مهارت است.
از دیگر شاخصهای پرکاربرد در مكانیزمهای موازی معیار عدد
وضعیت 4است که متناسب با نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک

مکانیزمهایموازیکابلی 

معیارهایمهارت

در مكانیزمهای موازی معیارهای متعددی در تعیین عملكرد
سینماتیكی بیان گردیده است و این معیارها در رباتهای کابلی نیز
بكار میرود .اما بدلیل کششی بودن نیرو در کابلها به کارگیری
معیارهای مهارت بیان شده در رباتهای مرسوم به تنهایی کارایی
مناسبی ندارد .زیرا ممكن است در وضعیتی معیار مهارت مناسب
باشد ولی نیروی کششی کابل قابل دسترس نباشد .از این حیث
تعریف یک معیار مهارت جدید در رباتهای کابلی مرز دانش را
در این زمینه گسترش میدهد .در اینگونه رباتها یكی از معدود
شاخصهای موجود ،معیار مهارت یکجهته 5برای رباتهای
کابلی با یک درجه افزونگی [ ]86است.
این معیار به خوبی توانسته است هم اثر نیروی داخلی که ناشی از
بردار پوچی است را درنظر بگیرد و هم اثر ژاکوبین را مطرح سازد.
این معیار هرچند برای مكانیزمهای یک درجه افزونه میتواند به
عنوان یک معیار مناسب انتخاب گردد و فضایکاری کنترلپذیر
را نیز مشخص میکند ،ولی یكی از مشكالتی که به کارگیری این
معیار برای رباتهای با بیش از یک درجه افزونگی ایجاد میکند،

1

hyper-sphere
manipulability ellipsoid
3
Yoshikawa’s manipulability index
4
Condition number
2
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به دست آوردن یک بردار پوچی منحصر به فرد است .زیرا با
Unilateral Dexterity
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افزایش درجه افزونگی ابعاد بردار پوچی افزوده میشود و در

داشتن درجه آزادی برای طراحی کنترلکننده مناسب اشاره نمود.

صورت قرار گرفتن موقعیت مكانیزم در فضای کنترلپذیر به تعداد

همه موارد فوق در رباتهای متداول غیرکابلی یک قید ضروری

درجات آزادی بردار پوچی مثبت وجود دارد .در نتیجه انتخاب

نیست و منجر به بهبود عملكرد ربات میشود .در حالیکه در

بردارهای پوچی با عناصر مثبت متفاوت منجر به مقادیر متفاوتی در

رباتهای کابلی ،افزونگی نه یک امكان بلكه یک ضرورت است.

این معیار میشود .از این منظر ،خالء بیان یک معیار مهارت که

محدودیت ذاتی کابلها در اعمال نیروی محوری تنها در جهت

بیان کننده تاثیر ژاکوبین و نیروی داخلی به صورت همزمان باشد

کشش ،وارد کردن نیرو در دو جهت مخالف را غیر ممكن

برای رباتهای موازی کابلی با بیش از یک درجه افزونگی در

میسازد .بدین ترتیب افزونگی در عملگر و جایگذاری مناسب آن
در طراحی موجب میشود که سیستم کنترلی اختیار توزیع بهینه

ادبیات موضوع مشاهده میشود.
ظریف لولویی و تقیراد در [ ]87معیار حساسیت نیرویی

3

را

نیروها جهت حرکت را داشته باشد .این توزیع بهینه که به کششی

پیشنهاد دادهاند ،این معیار هر چند از مفاهیم حساسیت سینماتیكی

بودن نیروها مقید است در حل افزونگی مورد مطالعه قرار میگیرد.

بهره جسته است ،ولی در عمل مفهومی فیزیكی از دقت ربات در

بر اساس آنچه بیان شد ،در رباتهای موازیی که عملگرهای

توزیع نیروی کابلی در مكانیزمهای افزونه ارائه داده است .در این

صلب با کابل جایگزین شدهاند به دلیل کاهش چشمگیر وزن

معیار به جای نگاه بر تغییرات موقعیتی مكانیزم نسبت به طول کابل،

عملگرها ،شتابهای بزرگی را میتوانند تولید کنند و در

به نحوه تغییرات نیروی کابل در برابر اعمال نیروی خارجی به

کاربردهای سرعت باال جایگاه ویژهای پیدا کنند .اما عملگر کابلی

مجری نهایی توجه شده است .از این حیث با محدود فرض کردن

تنها نیروی کششی تولید میکند .از سال 3330به بعد تا کنون،

بردار نیروی خارجی تغییرات نیروی کابل بررسی شده است .در

رباتهای کابلی زیادی به دنیا معرفی شدهاند و برای هر کدام به

این معیار کران باالی نرم بردار نیروی کابل محاسبه میگردد که

نحوی مسئله تضمین کشش کابلها حل شده است ،در بعضی با

این مقدار ناشی از اعمال نیروی خارجی با نرم واحد به مكانیزم

اضافه کردن کابل افزونه و در مواردی نیز از طریق یک المان

بوده است.

فنری [ ]88و یا یک سیلندر نیوماتیكی [ .]83در [ ]88یک فنر برای

معیار حساسیت نیرویی به عنوان معیاری منحصر به فرد در حوزه

تحت کشش نگه داشتن کابل در ساختار روبات طراحی شده

مكانیزمهای کابلی بوده است .بر اساس این معیار که بر پایه ایده

است .در [ ]30یک نمونه اولیه از روبات با عملگرهای ترکیبی

نیروهای بنیادی استوار است ،نسبت تغییرات نیروی کابلی به

کابل و سیلندر پیستون مورد توجه قرار گرفته است.

تغییرات نیروی خارجی سنجیده میشود .این معیار عالوه بر اینكه

در [ ]33یک روش تحلیلی برای توزیع بهینه نیروی کابلی ارائه

رویكرد مناسبی در نقاط تكین یا کنترلناپذیر دارد و در این نقاط

گردیده است و در آن مجموع نیروهای کششی کابل در هر

مقدار صفر را به خود اختصاص داده است ،در نزدیكی مرزهای

موقعیت بهینه میگردد .روش ارائه شده هر چند تحلیلی است ولی

کنترلپذیری نیز به صفر میل میکند.

برای روباتهای با بیش از یک درجه افزونگی کاربردی ندارد.
همچنین در [ ]32یک الگوریتم تكرار شونده برای یافتن مقدار
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کمینه نیروی کابلی ارائه داده است .این الگوریتم یک روش

تحلیلافزونگیوتوزيعنیروها 

تصویر کردن عددی تكرارشونده و همگرا میباشد .سپس برای

ایجاد افزونگی در عملگرهای بازوی روبات موضوعی است که از

یافتن مقدار کمینه از یک الگوریتم تكراری دیگر استفاده نموده

مدتها قبل توسط طراحان ،چه سری و چه موازی مورد استفاده

است .این روش به مساله هموار بودن مجموعه جواب نیروی

قرار میگیرد .در حقیقت به خاطر خصوصیات متعددی که در اثر

کششی و همچنین بازه کمینه و بیشینه نیرو در یک مسیر توجهی

افزونه بودن عملگرها حاصل میشود این موضوع همواره مورد

نداشته است.

توجه طراحان روبات در دنیا بوده است .از جمله این مزایا میتوان

تقیراد و بابازاده بدوستانی در [ ]33با استفاده از قضیههای موجود
2

به گسترش فضایکاری و دوری از تكینگی ،کم شدن نقاط تكین،

در تئوری برنامهریزی غیرخطی [ ]34و قضیه کروش-کان-تاکر

افزایش مهارت روبات،بهبود در نحوه حرکت ربات موازی و

به حل مساله افزونگی در مكانیزمهای کابلی پرداختهاند .در این

1

Force Sensitivity Index
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Karush-Kuhn-Tucker
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روش مساله افزونگی به حل مساله کمینهسازی نیروها در فضای

طراح ایجاد کند .به همین دلیل ،برخی ابزارهای گرافیكی مورد

بازوها با در نظر گرفتن قیدها برای نیروها (کششی بودن نیروها در

استفاده قرار میگیرند تا به وضوح دید طراحی بیافزایند .برای

کابلها) تقلیل پیدا کرده و با به دست آوردن معادالت الگرانژ

مثال ،مرجع [ ]300وابستگی معیار بهینگی را در موقعیتهای

یک روش شبه-تحلیلی کارامد برای حل مساله ارائه شده است.

مختلف برای رباتهای سری توسط بیضیگون نمایش میدهد و
مرجع [ ]303برای ربات موازی کابلی کشش کابل را به همان

های موازی
ربات 
کاری  
هینهسازی فضای 
 -6ب 
کابلی 

کاراییهای مطلوب در یک ربات در حالت کلی میتواند شامل
دسترسی به فضایکاری ،مهارت ربات ،سختی و یا مسیر مورد نظر

تقاضای روز افزون برای رباتهایی پر شتاب ،با بازده انرژی باال و
فضایکاری وسیع نیازمند طراحی بهینه بر اساس محدودیت منابع
است .مسألهی طراحی بهینه عبارت است از تعیین بهینه مجموعهای
از پارامترهای طراحی که اهداف طراحی 3را بر اساس معیارهای

2

مختلف به صورت همزمان برآورده سازد .پیچیدگی ساختار و
فراوانی پارامترها ،محدودیتها و هدفهای بهینهسازی موجب
میشود فرآیند طراحی بهینه برای رباتهای سری و با شدت بیشتر
برای رباتهای موازی مشكل شود [ .]2در حالیكه تحقیقات
بسیاری بر روی طراحی بهینه رباتها انجام شده است ،بر روی
طراحی رباتهای موازی کابلی مطالعات کمتری انجام یافتهاست
[ ]35که در تمامی این مطالعات تنها به فضایکاری با نیروی
کششی تمرکز شده است.
روشهای بسیاری برای طراحی بهینهی رباتهای سری و موازی
استفاده شدهاست .روشهای ترکیببندی تحلیلی ،3گرچه بسیار
مفهومی و کم اشتباه به نظر میرسند اما برای رباتهایی با درجات
آزادی بیشتر از سه غالباً بسیار پیچیده و اکثراً غیرقابل حل هستند .به
عنوان یک راهحل جایگزین ،تعریف یک شاخص بهینگی 4و سعی
در کمینه ساختن آن به صورت فراگیر پیشنهاد شدهاست [.]37 ،36
بدین منظور شاخصهای مختلفی در مقاالت معرفی و مقایسه
شدهاند .گرچه در تحقیقات مختلف بر روی یک ربات خاص این
شاخصها جوابگو هستند ،اما به دلیل وابستگی به مقیاس 5غالباً
برای مقایسه رباتهای مختلف قابل بهرهبرداری نمیباشند [،38
.]33
این روشهای ریاضی نمیتوانند یک تصویر شفاف از وابستگی
معیارهای طراحی به پارامترها ،نواحی بهینگی و تحدب 6آنها در
1

Design Objective
Criterion
3
Analytical Synthesis Methods
4
Optimality Index
5
Scale Dependency
6
Convexity
2
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طریق نشان میدهد.

باشد [ 303 ،302و  .]304در بهینهیابی چندهدفه دو نگاه عمده
وجود دارد ،در نگاه اول که مبتنی بر ارجحیت است بر اساس
اطالعات سطح باالتر یک بردار ارجحیت وزنی انتخاب گردیده و
سپس با تشكیل یک تابع مرکب ،مسأله تبدیل به یک بهینهیابی
تک هدفه میشود .معموالً این نوع نگرش در بهینهیابیهای
کالسیک مورد استفاده قرار میگیرد .یكی از عمدهترین مشكالت
به کارگیری این نوع روشها یافتن بردار وزنی است .در نگرش
دوم ،مجموعه جوابهای بهینه موسوم به پرتو مورد استفاده قرار
میگیرد .در اینصورت میتوان بر اساس ترجیحات متفاوت کاربر،
با توجه به منحنی پرتو به دست آمده مصالحههای متفاوتی را در
جوابهای بهینه به دست آورد .این نوع نگاه قاعدهمندتر و عینیتر
از روش اول است [.]305
در نگاه اول مسأله طراحی بهینه تعریف یک تابع معیار  Tشامل
مجموع وزندهی شده شاخصهای مطلوب

است ،که هر کدام

از این شاخصها تابعی از پارامترهای طراحی (𝜌) میباشند [.]306
)𝜌(

()5

که در رابطه فوق

∑

وزنهای تعریف شده طراح برای شاخصها

میباشد .روشهای عددی برای یافتن مجموعه 𝜌 بطوری که
تابع معیار  Tرا کمینه کند ،به کار میرود .معموالً این روشها با
یک حدس مقدار اولیه 𝜌 شروع شده و مجموعه بهینه 𝜌 را پس
از چند تكرار به دست میآورد و 𝜌 به عنوان پاسخ طراحی بهینه
محسوب میگردد.
اما این روش دارای چندین چالش است؛ اول اینكه فرض بر آن
است که شاخصهای مطلوب قابل تعریف باشند و بتوانند بطور
7

سریع و موثری در رویه عددی بهینهسازی محاسبه گردند .دومین
مسأله همگرایی تابع معیار تعریف شده در رویه بهینهسازی است،
که ممكن است در روند الگوریتم بهینهسازی در یک کمینه
Procedure

7
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محلی 3قرار گیرد و به حل بهینه طراحی همگرا نشود .عالوه بر این

انتخاب یک تابع هدف کلی وزندهی شده پارامترهای طراحی

انتخاب مقدار توابع وزنی نیز دیگر مشكل مهم در انتخاب تابع

محاسبه میگردند .آنچه در تمامی روشهای بهینهسازی ارائه شده

معیار است و کمترین تغییر در هر یک از وزنها ممكن است باعث

قابل مشاهده است به کارگیری یک تابع هدف کلی در روند

تغییر مقدار بهینه گردد .در بهینهسازی چندهدفه اگر هدفها را

بهینهسازی است.

نتوان از روشهایی مانند جبهه پرتو 2به هم مربوط ساخت ،ناگزیر

با توجه به آنچه در روشهای مورد مطالعه دیده میشود وجود

از یک تابع هزینه کلی استفاده میگردد .در بسیاری از طراحیها

چند هدف در بهینهسازی ربات کابلی امری اجتنابناپذیر است.

محققان با توجه به این مشكل تنها یک معیار را در بهینهسازی در

در [ ]85و [ ]87به کارگیری روشهای بهینهسازی چندهدفه مبتنی

نظر میگیرند [.]307

بر جبهه پرتو پیشنهاد گردیده است .سپس طرح بهینه یک مكانیزم

در مكانیزمهای کابلی روشهای مختلفی در بهینهسازی مكانیزم به

کابلی فضایی با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک و ازدحام

کار رفته است .یكی از روشهای مطرح در رباتها روشهای

ذرات و با توابع هدف انتخابی فضایکاری کنترلپذیر ،حساسیت

گسستهسازی است که به صورت گستردهای در طراحی رباتهای

سینماتیكی و عدد وضعیت ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در این

کابلی به کار رفته است [ .]330 ،303، 308در این روشها به دلیل

روش امكان انتخاب نقاط بهینه با توجه به اهمیت معیارهای طراحی

گسستهسازی پارامترها و بررسی تاثیر آنها در کل فضایکاری

در شرایط گوناگون توسط طراح فراهم است.

فرض شده ربات ،هزینه محاسباتی زیادی به طراح تحمیل میشود
و از طرفی تعیین فاصله بین مقادیر گسسته نیز در تعیین پارامترهای
طراحی بسیار موثر است .همچنین در این روشها هیچ ضمانتی
برای به دست آمدن طراحی بهینه وجود ندارد.
در [ ]333نیز تابع معیار با ترکیب وزندار از فضایکاری
کنترلپذیر ،فضایکاری در دسترس استاتیكی و فضای عاری از
برخورد کابلها به یكدیگر ارائه شده است .با تغییر مسأله
بهینهسازی چند هدفه به یک مسأله تک هدفه و با گسستهسازی
پارامترهای طراحی در بازههای مفروض با استفاده از یک الگوریتم
ترتیبی 3مقادیر بهینه پارامترها به دست آمده است .با توجه به اینكه
ممكن است جواب بهینه به یک حل بهینه فراگیر همگرا نشود ،از
الگوریتم ژنتیک برای تایید آن استفاده میشود .در این روش در
صورتی که الگوریتم ژنتیک منجر به پاسخ بهتری نگردد،
پارامترهای تعیین شده در مرحله اول به عنوان پاسخ بهینه در نظر
گرفته می شود .در این الگوریتم راهكار مناسبی در ارزشدهی
توابع وزنی ارائه نشده است و با اعتماد بر تبحر طراح این وزندهی
بایستی انجام پذیرد.
4

به کارگیری نمودارهای بازبینی نظارتی یكی دیگر از روشهایی
است که برای وزندهی توابع هدف در مسأله بهینهسازی تک
هدفه با یک تابع هزینهی کلی مطرح شده است [ .]332با بررسی
وابستگی هر هدف به متغیرهای طراحی ،طراح با درک اثر هر
متغیر بر روی توابع ،وزن مناسب را پیشنهاد میدهد و سپس با
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دينامیکرباتهایموازیکابلی 


بر خالف بازوهای مكانیكی ماهر سری ،مدلسازی دینامیكی
بازوهای مكانیكی موازی بسیار پیچیده است .بر خالف تحقیقات
زیادی که در زمینه سینماتیک رباتهای موازی انجام پذیرفته،
کارهای انجام شده در زمینه دینامیک این رباتها محدود میباشد.
رایج ترین روش برای بدست آوردن معادالت دینامیكی حرکت
در رباتهای موازی استفاده از روش نیوتون اولر است .با این
روش میتوان به درک شهودی بهتری از فیزیک مساله دست یافت
زیرا همه نیروهای داخلی ،قیود و  ...در این روش دیده میشوند اما
پیچیدگی معادالت و حجم زیاد آنها باعث میشود حتی برای
مسائل ساده نتوان به شكل دلخواه معادالت دست یافت .جاسلین

5

در [ ]333از این روش برای تحلیل دینامیكی رباتهای موازی
صفحهای و فضایی استفاده کردهاست .داسگوپتا 6نیز برای بدست
آوردن معادالت دینامیكی حرکت ربات استوارت-گو که
مشهورترین مكانیزم موازی است از روش نیوتون اولر استفاده
کردهاست .برای اینكار وی معادالت حرکت همه شاخهها و
سكوی متحرک را با در نظر گرفتن نیروهای قیود بدست آورده
که حجم این معادالت باالست [ .]334فتاح نیز در [ ]335برای
بدست آوردن معادالت دینامیكی حرکت مكانیزم موازی با سه
درجه آزادی مستقل از روش نیوتون اولر استفاده کردهاست.

1

Local minimum
Pareto
3
Sequential Algorithm
4
Inspection Visualization
2
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روش الگرانژ که دینامیک سیستم را با استفاده از مفاهیم کار و

مفاصل پسیو را به زاویه مفاصل تحریک شده مربوط میکند،

انرژی توصیف میکند نیز در مدلسازی رباتهای موازی به کار

دینامیک وارون مكانیزمهای دارای حلقه بسته سینماتیكی را بدست

رفته است .از آنجا که نیروهای قیدی در این روش حذف شده و

آوردهاند .چنگ 4نیز در [ ]323مسئله دینامیک رباتهای موازی

دیده نمیشوند ،این روش از نقطه نظر محاسباتی کارآمدتر از

افزونه را مورد توجه قرار دادهاست .وی با اعمال اصل داالمبر-

روش نیوتون اولر میباشد .در [ ]336از این روش برای مدلسازی

الگرانژ و استفاده از سیستم کاهشیافته معادالت دینامیكی حرکت

یک مكانیزم موازی شش درجه آزادی استفاده شده و معادالت

مكانیزم با حلقههای سینماتیكی بسته را بدست آورده است .در این

دینامیكی حرکت به فرم بسته بدست آمده است .آنها در این

تحقیق نیز چگونگی تاثیر قیود در معادالت دینامیكی سیستم با

مدلسازی شاخهها را به صورت جرم های نقطه ای در نظر

ماتریسهای ژاکوبینی که سرعتهای مفاصل را بر حسب

گرفتهاند .لبره 3در [ ]337نیز از روش الگرانژ برای مدلسازی

مختصات تعمیم یافته بیان میکنند ،توصیف میشود.

مكانیزم استوارت سود برده است .البته باید دقت داشت که در این

استفاده از کابل به جای بازوهای صلب معمول در رباتهای

روش بدلیل وجود حلقههای سینماتیكی متعدد بدست آوردن

موازی کابلی ،علیرغم سادگی در طرح و هزینه ،چالشهای

معادالت صریح حرکت بر حسب مختصات مستقل تعمیم یافته

جدیدی را بویژه در حوزه دینامیک و کنترل پیش روی محققین

بسیار مشكل است.

قرار میدهد .عالوه بر این به دلیل ماهیت ذاتی کابل که فقط قادر

از دیگر روشهای مورد استفاده در مدلسازی دینامیكی رباتهای

به اعمال نیروهای کششی است ،در طراحی دینامیكی این رباتها

موازی میتوان از روش کار مجازی نام برد [ .]338در این روش با

باید چگونگی اعمال و توزیع نیروها را نیز به صورت مناسبی در

استفاده از شتابهای خطی و زاویهای هر جسم ،نیروها و

نظر گرفت .علیرغم اینكه رفتار کابلها از زمانهای طوالنی مورد

گشتاورهای اینرسی محاسبه میشوند و نیازی به محاسبه نیروهای

مطالعه قرار گرفته است ،کاربرد آنها در رباتهای موازی بجای

قیدی نیست .از دیگر روشهای معمول برای بدست آوردن

بازوهای صلب با آنچه در مهندسی عمران مورد استفاده قرار

معادالت دینامیكی سیستمهای با حلقههای سینماتیكی بسته استفاده

گرفته است ،متفاوت است .در کاربردهای مهندسی عمران معموال

از سیستم کاهشیافته 2است [ ]333و [ .]320این ایده اولین بار

کابل بسیار سنگین بوده و عمال تحلیل استاتیكی آن به منظور

توسط ویتنبرگ 3در مطالعه دینامیک مكانیزمهای با حلقههای

پایداری سازه مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]325[،]324در حالی

سینماتیكی بسته ارائه شد [ .]323در این روش ابتدا مكانیزم با حلقه

که در کاربردهای مبتنی بر رباتهای موازی تغییر طول کابل به

بسته سینماتیكی به یک مكانیزم حلقه باز با ساختار درختی تبدیل

عنوان یک متغیر کنترلی مطرح بوده و کابلهای مورد استفاده

میشود و فرض میشود که همه مفاصل تحریک نشده در ساختار

سبک میباشند .در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه به منظور

درختی نیز محرکهای مجازی میباشند .سپس همه گشتاورهای

لحاظ کردن تغییر شكل کابل و بحث سینماتیک رباتهای کابلی

مفاصل مكانیزم با ساختار باز درختی بر مبنای همان حرکت دلخواه

انجام پذیرفته ،مدلهای متفاوتی که اکثر آنها در [ ]326جمعآوری

مكانیزم حلقه بسته محاسبه میشوند و در نهایت گشتاورهای

گردیدهاند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مفاصل تحریک شده سیستم اصلی از گشتاورهای محاسبه شده

در بسیاری از رباتهای کابلی از جرم کابلها صرف نظر گردیده

برای سیستم حلقه باز با در نظر گرفتن قیود بدست میآید.

و کابل به عنوان یک المان صلب بدون جرم در نظر گرفته میشود

دینامیک سیستم درختی (کاهشیافته) که به صورت یک مكانیزم

[ ]328[ ،]327و [ .]323این فرض سادهکننده در کاربردهای با

حلقه باز است به صورت گسترده ای توسط محققین مورد مطالعه

فضای کاری بزرگ شبیه تلسكوپ های غول آسا بدلیل عدم

قرار گرفته است [ .]322[ ،]35ناکامورا و قدوسی در [ ]320از این

توصیف مناسب رفتار دینامیكی کابل نمیتواند مورد استفاده قرار

ایده برای بدست آوردن معادالت دینامیكی رباتهای موازی

گیرد و باید به نحوی با مسئله خمش و کشیدگی کابل رودررو

استفاده کردهاند .آنها با اعمال اصل داالمبر-الگرانژ به سیستم و در

شده و راهكارهای مناسبی برای برخورد با این مسئله ارائه داد .با

نظر گرفتن تاثیر قیود توسط یک ماتریس ژاکوبین که زاویه

فرض قابل مالحظه بودن جرم کابل ،خمش ناشی از کابل قابل
توجه است پس باید از نقطه نظر استاتیكی کابل را به خوبی

Lebret
Reduced System
Wittenburg
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شناخت .کژک 3با در نظر گرفتن جرم کابل ،یک مدل استاتیكی

مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،مدلهای استاتیكی هستند که در تحلیل

از کابل بر مبنای یكی از مدلهای پیشنهادی در [ ]330بدست

سینماتیكی و ماتریس سختی سیستم کاربرد دارند .از نقطه نظر

آورده است .وی نشان دادهاست که خمش کابل تاثیر زیادی در

دینامیكی برای مدلسازی کابل در مكانیزمهای موازی کابلی

مسئله سینماتیک و سختی سیستم دارد .ژی 2نیز با فرض سرعت

مدلهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اکثریت قریب به

پایین برای ربات به گونهای که بتوان آن را با حالت ایستا تخمین

اتفاق این تحقیقات کابلها به صورت المانهای صلب بدون جرم

زد ،یک مدل ریاضی از کابل با در نظر گرفتن خمش پیشنهاد

در نظر گرفته شدهاند [ .]323[ ،]328[ ،]327با این فرض ساده

دادهاست و بر مبنای این مدل با در نظر گرفتن نیروهای اعمالی،

کننده دینامیک ربات به مشخصههای دینامیكی مجری نهایی

جابهجایی استاتیكی کابل را بدست آورده است [.]333

وابسته خواهد بود .اما در کاربردهای با دقت و سرعت باال دیگر

وقتی که نیرویی بر نقطه انتهایی یک بازوی مكانیكی اعمال

نمیتوان این فرض ساده کننده را به کار برد و باید از مدلهای

میشود این نقطه انتهایی با مقداری که بستگی به مقاومت بازو و

4

3

دقیقتری سود برد .نیهان از روش کلوین-ویت برای مدلسازی
5

نیروی اعمال شده دارد ،تغییر شكل میدهد .سختی نقطه انتهایی

دینامیكی کابل استفاده کردهاست [ .]334آگراوال نیز برای

بازو مقاومت بازوی مكانیكی و از همه مهمتر دقت موقعیتی در

مدلسازی ارتعاشات منتجه از انعطافپذیری کابل با فرض اینكه

برابر بارها و نیروهای اعمالی را تعیین میکند .از آنجا که

کابل بدون جرم و طول آن ثابت است ،نشان دادهاست که میتوان

رباتهای موازی کابلی با عنایت به ماهیت ساختاری کابلها در

از معادله موج برای مدلسازی کمک گرفت [ .]335فرض طول

معرض ارتعاشات قرار دارند ،پس تعیین سختی سیستم میتواند به

ثابت در کاربردهای مبتنی بر رباتهای کابلی فرض درستی نیست.

عنوان یک پارامتر مهم در طراحی ،تحلیل و کنترل این رباتها

برای رفع این مشكل فرض بر این قرار گرفته که ابتدا حرکتهای

تلقی گردد .به همین دلیل یكی از چالشهایی که در رباتهای

بزرگ مجری نهایی که مستلزم تغییرات بزرگ در طول

کابلی با آن مواجهیم ،سختی کم این رباتها در مقایسه با همتایان

کابلهاست ،با در نظر گرفتن همان مدل سنتی ربات انجام گرفته

صلب خود میباشد .سختی کم ،صلبیت پایین را نتیجه داده و در

است و مجری نهایی به محل مطلوب رسیده است اما به دلیل

نهایت به عدم دقت مكانی در سیستم منجر میشود.

انعطافپذیری کابل سیستم حول این نقطه ارتعاش دارد .حال برای

در بسیاری از رباتهای کابلی ریشه انعطاف ،مدول االستیک کابل

تضعیف این ارتعاشات از مدل ذکر شدهاستفاده گردیده و کنترل
6

میباشد که باید مدل گردد اما برای سیستمهایی که خمش کامال

مناسب بر این مبنا طراحی میگردد .ژنگ نیز به مدلسازی و

قابل توجه است یک نوع دیگر از انعطاف که وابسته به انرژی

کنترل یک سیستم نقاله ساده دو کابله پرداخته و معادالت حرکت

جاذبه کابلهاست ،نیز مورد توجه قرار میگیرد .کژک نشان

را برای این سیستم ساده با طول کابل متغیر بدست آورده است.

دادهاست که خمش ناشی از جرم کابلها میتواند تاثیر بسیار

معادالت بدست آمده بسیار حجیم و پیچیده بوده و عمال برای

زیادی بر سختی سیستم به ویژه در رباتهای کابلی با مقیاس

استفاده از آنها مجبور به سادهسازی هستیم [.]336

بزرگ بگذارد .وی برای نشان دادن این مطلب از معیار فرکانس

در اکثریت قریب به اتفاق مطالعاتی که در زمینه کنترل رباتهای

طبیعی سیستم استفاده کردهاست .با توجه به ارتباط مستقیمی که

کابلی صورت پذیرفته ،برای سادگی و فرار از پیچیدگیهای

بین فرکانسهای طبیعی و سختی سیستم وجود دارد وی برای دو

موجود از مدل ایدهآل کابل (یک رشته صلب بدون جرم) استفاده

سیستم نمونه نشان دادهاست که بزرگترین فرکانس طبیعی سیستم

شدهاست [ .]323[ ،]328[ ،]327استفاده از این مدل در کاربردهای

با در نظر گرفتن خمش در کابلها به صورت قابل مالحظهای

با سرعت و دقت باال ،بدلیل در نظر نگرفتن انعطاف ذاتی کابل

کاهش می یابد [ .]330بهزادی پور نیز با معرفی یک مدل چهار

مناسب نبوده و راه به جایی نمیبرد عالوه بر این استفاده از این

فنره برای کابل ،شرایط الزم و کافی برای پایداری ربات در یک

مدل در فرآیند طراحی الگوریتم کنترلی ممكن است منجر به نتایج

موقعیت خاص را بر پایه مثبت معین بودن ماتریس سختی سیستم

ناگوار در عملكرد حلقه بسته سیستم و حتی ناپایداری مكانیزم

بدست آورده است [.]333[،]332

گردد .به همین دلیل باید در این کاربردها تاثیرات انعطاف کابل را

همان گونه که تاکنون مالحظه شد اکثر مدلهایی از کابل که
Kozak
Zi
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به گونهای لحاظ کرد .اتاویانو 3و کاستلی 2در [ ]337و [ ]338بر

سیستم صورت پذیرفته است.

اساس نتایج شبیهسازی و عملی نشان دادهاند در صورتی که جرم
مجری نهایی خیلی بزرگتر از جرم کابلها باشد میتوان از جرم
کابلها صرف نظر کرد و دینامیک غالب کابل را فقط انعطاف
طولی در امتداد کابل در نظر گرفت .دیائو 3و ما 4در [ ]333با
رویكرد استفاده از فرکانسهای طبیعی ربات به همین نتیجه رسیده
اند .آنها نشان دادهاند که در رباتهای کابلی مقید کامل ارتعاشات
ربات که ناشی از نوسانات عرضی کابلهاست در مقایسه با تاثیر
ارتعاشات طولی کابلها ناچیز بوده و میتوانند نادیده گرفته شوند.
این مطالعات میتواند به این نتیجه منجر شود که در رباتهای
کابلی مقید کامل مدل فنر خطی در امتداد کابل بخوبی میتواند
تاثیرات دینامیكی غالب کابل را در این کالس از رباتها توصیف

هایايدهآل 


هایکابلیباکابل

دينامیکربات

-7.1

همان گونه که گفته شد ،از آنجا که در کاربردهای عملی
جرم کابل در قیاس با سایر قطعات مکانیکی به ویژه مجری
نهایی ناچیز است در بسیاری از کاربردها میتوان از جرم
کابل چشم پوشی نموده و آن را شبیه به یک رشته صلب
بدون جرم در نظر گرفت [ ]121[ ،]121و [ .]121با این
فرض سادهکننده معادالت دینامیکی حاکم بر ربات را
میتوان به صورت زیر نوشت [:]143
)̇
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کند .کاوامورا نیز با استفاده از مفهوم سختی به همین نتیجه رسیده
است [ .]33با توجه به آنچه گفته شد ،خسروی و تقیراد در []340
با در نظرگرفتن مدل فنر با سختی ثابت برای توصیف تاثیرات
دینامیكی غالب کابل ،معادالت دینامیكی سیستم را با در
نظرگرفتن انعطاف بدست آوردهاند .این نحوه نمایش معادالت که
رفتار دینامیكی غالب کابل را نیز در بر دارد از شكل مناسبی برای
بهره بردن از نظریههای مختلف کنترلی برخوردار است .معادالت
بدست آمده ربات موازی کابلی را به عنوان یک سیستم غیرخطی
و کوپلشده نشان میدهند .با توجه به این معادالت برخالف آنچه
در رباتهای معمول داریم ،معادالت دینامیكی به صورت
کوپلشده در هر دو فضای کاری کارتزین و فضای طولی کابلها
نوشته شدهاند و توسط ماتریس ژاکوبین مكانیزم که ارتباط
مستقیمی با تحلیل سینماتیكی ربات و فضای کاری آن دارد ،به هم
مربوط میشوند .این شكل نمایش شامل زیر سیستمهای کند و تند
و برهم کنش آنها با یكدیگر است .به سادگی میتوان نشان داد
که مدل ربات کابلی با کابلهای کشسان میتواند به مدل ربات
کابلی با کابلهای ایدهآل کاهش یابد اگر سختی کابلها به بی
نهایت میل کند [ .]343این نوع نگرش در مدلسازی رباتهای
کابلی با درنظرگرفتن دینامیکهای غالب این امكان را فراهم

که در آن بردار مختصات تعمیم یافته ،بردار نیروی کابل ها،
ماتریس ضرایب اصطكاک ویسكوز و
کولمب می باشند.

) (

بردار اصطكاک

ماتریس جرم،

کوریولیس/سانتریفوژ و ) ( بردار جاذبه می باشند که بسط آن
ها در [ ]343به تفضیل آمده است .ماتریس ژاکوبین بوده و
بردار اغتشاش در سیستم می باشد که می تواند نمایانگر هر گونه
نامعینی در دینامیک سیستم باشد .توجه به این نكته ضروری است
که معادالت دینامیكی باال در صورتی صادق هستند که ماتریس
ژاکوبین
(

غیرتكین بوده و همه کابل ها تحت کشش باشند

) .از طرف دیگر دینامیک محرک ها را نیز می توان به

صورت زیر بازنویسی کرد:
̇

() 1
در این معادله

شعاع درام،

ماتریس استهالک و

̈

ماتریس لختی موتورها،

زاویه شفت موتور است .با این فرض که

وقتی ربات در موقعیت صفر قرار دارد ،چرخش مثبت
تغییر طول
)

(

میسازد تا بتوان از نظریه انحرافات تكین در مدلسازی و کنترل
این دسته از رباتها استفاده کرد .در [ ]342مدل فنر با سختی متغیر

با ترکیب معادالت باال و توجه به این نكته که

نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته و اصالح الزم در دینامیک
1

Ottaviano
Castelli
3
Diao
4
Ma
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

مقدار

را در کابل ها باعث خواهد شد ،داریم:

() 1

برای توصیف تاثیرات دینامیكی غالب کابل توسط همین

)̇

(

ماتریس

̇

̇ خواهیم

داشت:

() 1

)̇

(

̈ ) (

که در آن
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) (

()11

̇ ̇
̇

)̇

()11

̇

(

)

̇ ) (
̇

)

(

(

همان گونه که می بینیم دینامیک محرک ها با تبدیل ژاکوبین که

و اعمال معادله الگرانژ به فرم

یک نگاشت از فضای مفصلی به فضای کارتزین است ،به فضای

()11

کارتزین منتقل شده اند.

-7.1

̇

)

(
̇

می توان معادالت دینامیكی کامل سیستم را پس از پاره ای

مدلسازی رباتهای کابلی با در نظرگرفتن

انعطافدرکابلها 


محاسبات و ساده سازی معادالت بدست آورد [:]345[ ،]340
)

(

()12

)̇

(

)
̇

(
̈

در رباتهای موازی کابلی هنگامی که انعطاف در کابل را نیز در

در این معادله رابطه

نظر بگیریم ،موقعیت محرک مستقیماً به موقعیت مجری نهایی

فضای مفصلی و کارتزین برقرار است و داریم:

مرتبط نیست .بنابراین در مدلسازی این رباتها ،باید هم موقعیت

)̇

محرک و هم موقعیت مجری نهایی را به عنوان بردار حالت سیستم
در نظرگرفت [ .]345[ ،]344[ ،]340در مدلسازی ربات کابلی
میتوان از مدل فنر طولی برای توصیف رفتار دینامیكی کابل سود
برد .برای مدلسازی یک ربات موازی با
که

کابل فرض می کنیم

نشان دهنده طول

کشش بوده و

امین کابل تحت

نشان دهنده طول امین کابل

بدون کشش باشد .اگر سیستم کامال صلب باشد خواهیم داشت:
 .با اعمال نماد برداری :
)

()6

(
(

)

()1

̇

̇

رابطه سینماتیكی با
)،

) (

̇

زاویه شفت موتور (متناسب با
ماتریس اینرسی

موتورها می باشد .مجموع انرژی پتانسیل سیستم را نیز می توان به
این صورت نوشت:

()1
انرژی پتانسیل ربات صلب بوده و ترم دوم با

فرض مدل فنر خطی برای کابل عبارت است از:

()1

)

(

(

که ماتریس سختی کابل ها می باشد .با تشکیل
الگرانژین سیستم به صورت:
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()13
در این معادالت
محرک ها و

بردار شش بعدی موقعیت،

بردار زاویه ای

ماتریس قطری سختی کابل هاست .بقیه پارامترها

نیز شبیه به قبل تعریف می شوند .وجود ترم سختی فنر

که

ارتباط دهنده معادالت بوده و مقدار بزرگی را نیز دارا می باشد ،ما
را قادر می سازد تا این معادالت را به فرم تئوری انحرافات تكین
بیان نماییم .با فرض اینكه همه ثابت فنرها دارای یک مقدار باشند
(این فرض از عمومیت مسئله نمی کاهد زیرا با مقیاس کردن

)

(

با این فرض می توان نوشت:
()15

) ( ) (

)̇

( ) (
̈

از آنجا که نظریه انحرافات تكین معموال برای ترم های کوچک
بیان میشود تا ترم های بزرگ،
می کنیم بنابر این

)

̇ )̇

()14

ماتریس جرم ربات صلب و

در این معادله

) (

(

(

را بدین صورت نوشت:

که در آن :بردار مختصات تعمیم یافته در فضای کارتزین (که
دارد)،

̇

که ماتریس ژاکوبین است ،بین

می توان به این نتیجه رسید) ،می توان نیروی االستیک در کابل ها

انرژی جنبشی سیستم عبارت است از:
̇ ) (

̇

̈ ) (

که:

̇

وقتی

را به صورت

 ،از طرف دیگر می دانیم

̇

بنابراین
)̇

()16

تعریف

̇

̇ (
)̇ ̇
̈

̈ (

̇
̈

با جایگذاری این روابط در معادله دینامیكی مربوط به محرکها و
پارهای محاسبات خواهیم داشت:
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̇

()11

)

̇

(

̇ ̇
̈

این رباتها یک نیاز اساسی است تا سیستم بتواند نقص اعمال یک

بدین ترتیب معادالت کلی سیستم که به فرم استاندارد نظریه
انحرافات استثنایی درآمده اند را می توان به صورت زیر خالصه
کرد [:]343

()11

) (
) (

)̇

(
)̇

(
̇

جهته تحریک را به نحوی جبران کند .عالوه بر این الگوریتم
کنترلی باید به گونهای طراحی شود که فرض کششی بودن نیروی
کابلها را در تمام مانورهای حرکتی ارضا کند.

̈
̈

-8.1

که در آن

()11

جهت عمل کنند به همین دلیل از نقطه نظر کنترلی ،افزونگی در

̇

)̇ ( ) (
) ( ) (
̇ ̇
̇
)

)̇
) (
)̇
(

اندازهگیری موقعیت و جهتگیری مجری

دررباتهایکابلی 

نهايی 

(
̇

(

) (

اولین مرحله در طراحی و پیادهسازی یک سیستم حلقه بسته
کنترل ،اندازهگیری صحیح و دقیق هدف کنترلی است .بدون یک
اندازهگیری درست حتی پیشرفتهترین کنترلکنندهها نیز از کنترل
دقیق باز خواهند ماند .اندازهگیری موقعیت و جهتگیری

رباتهایموازیکابلی 
 -8کنترل 

رباتهای موازی کابلی در حالت کلی میتواند به دو صورت
مستقیم و غیر مستقیم انجام گردد .در روش غیر مستقیم طول هر

از اوایل دهه هفتاد که مهندسین کنترل وارد عرصه کنترل حلقه

کدام از کابلها توسط انكودرهای متصل شده به شفت موتورها

بسته رباتها شدند ،روشها و الگوریتمهای مختلفی برای کنترل

اندازهگیری شده و سپس با حل مسئله سینماتیک مستقیم مكان

رباتها پیشنهاد شدهاند به طوری که هم اکنون میتوان گفت

مجری نهایی ربات بدست میآید .از این روش در [ ]347[ ،]343به

مسئله کنترل رباتهای سری به خوبی فهمیده شدهاست .از جمله

عنوان روش اندازهگیری استفاده شده است .از مزایای این روش

این روشهای کنترلی میتوان به کنترل  ،PIDروشهای غیرخطی

پیادهسازی آسان آن با هزینهای اندک است .اما در کاربردهایی از

نظیر گشتاور محاسبه شده ،مقاوم ،تطبیقی و روشهای هوشمند

رباتهای کابلی که به دقت و سرعت باالیی نیاز است طول کابل

اشاره کرد[ .]36[ ،]35کنترل سیستمهای با حلقههای بسته

اندازهگیری شده در این روش به علت کشسانی ذاتی کابل قابل

سینماتیكی به دلیل پیچیده بودن معادالت دینامیكی و وجود قیود

اطمینان نیست .عالوه بر این حل مسئله سینماتیک مستقیم به علت

سینماتیكی در متغیرهای مفصلی از دیرباز مورد توجه محققین قرار

پیچیدگی و دارابودن جوابهای متعدد ،دقت و سرعت

گرفته است .بسیاری از روشهای کنترلی که برای رباتهای سری

اندازهگیری را محدود خواهد کرد.

پیشنهاد شدهاند برای استفاده در این رباتها تطبیق داده شدهاند .از

به منظور کاهش تاثیر کشسانی کابلها بر اندازهگیری میتوان از

جمله این روشها میتوان به کنترل خطی ،ساده و غیر متمرکز

مبدلهای موقعیت کابلی 3استفاده کرد [ .]348در این صورت

 PIDکه عملی ترین روش کنترلی در رباتهای سری است ،اشاره

کابل غیرفعال خروجی از این مبدلها به موازات هر کابل قرار

کرد [ .]323روش گشتاور محاسبه شده یا کنترل دینامیک وارون

گرفته و به علت این که تحت بارگذاری نیست طول دقیق هر کابل

نیز از جمله روشهای غیر خطی است که در کنترل این رباتها

را بدست خواهد داد .اما باید دقت داشت که دقت در این مبدلها

مورد استفاده قرار گرفته است [.]346[ ،]323

بر حسب درصدی از کل بازه اندازهگیری بیان شده و با افزایش

بدلیل ویژگی یكتای کابل که فقط میتواند نیروی کششی اعمال

بازه اندازهگیری دقت مبدل کاهش مییابد .عالوه بر این با توجه به

کند ،بسیاری از الگوریتمهای کنترلی که تاکنون برای رباتهای

این که اندازهگیری با این روش یک روش تماسی محسوب

معمول پیشنهاد شدهاند ،نمیتوانند بدون تغییر در کنترل این

میشود ممكن است بر حرکت مجری نهایی تاثیر داشته باشد .از

رباتها مورد استفاده قرار گیرند .در همه الگوریتمهای کنترلی

دیگر معایب این مبدلها قیمت باالی این تجهیزات اندازهگیری

سابق ،محرکها میتوانند در هر دو جهت مثبت و منفی اعمال

است .عالوه بر این مسئله سینماتیک مستقیم و پیچیدگیهای

تحریک کنند اما در این رباتها محرکها فقط باید در یک
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

Cable Position Transducer
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مربوط به آن همچنان به قوت خود باقی است .با عنایت به این

کرد.

دالیل بهتر است که موقعیت و جهتگیری مجری نهایی ربات در

الگوریتمهای کنترل موقعیت رباتهای کابلی را میتوان بر مبنای

کاربردهای دقیق و سرعت باال با استفاده از روشهای اندازهگیری

معیارهای متفاوتی دستهبندی کرد .یكی از این معیارها ،دستگاه

مستقیم انجام شود .اما باید توجه داشت که اندازهگیری مستقیم در

مختصاتی است که کنترلکننده در آن طراحی میشود .بر مبنای

مقایسه با روشهای اندازهگیری غیرمستقیم پیچیدهتر بوده و به

این معیار ،الگوریتمهای کنترلی را میتوان به دو دسته کنترل در

تجهیزات پیشرفته و سنسورهای گرانقیمتی مانند مسافتسنجهای

فضای کابل و کنترل ربات در فضای کاری تقسیمبندی کرد .در

لیزری یا ترکیبی از جیپیاسها ،شتابسنجها و ژیروسكوپها و

فضای طول کابل ابتدا مسیرهای مطلوب که در فضای کاری

یا چند دوربین با وضوح و سرعت نمونهبرداری باال نیاز دارد .به

طراحی میشوند با استفاده از سینماتیک وارون ربات به فضای

همین دلیل تحقیقات کمی در حوزه پیادهسازی کنترلکنندههای

طولی کابل نگاشته میشوند و سپس از کنترلکنندههای

فضای کاری که از اندازهگیریهای مستقیم سود میبرند ،انجام

غیرمتمرکز به منظور کنترل طول هر کدام از بازوهای کابلی

شده است .در [ ]350[ ،]343[ ،]333از مسافتسنجهای لیزری

استفاده میشود .در این دسته برای پرهیز از حل مسئله سینماتیک

برای اندازهگیری مستقیم مكان ربات کابل  6درجه آزادی استفاده

مستقیم که بسیار پیچیده است و یا عدم استفاده از سنسورهای شش

شده است .در [ ]353موقعیت مجری نهایی به صورت مستقیم با

بعدی موقعیت که بسیار گران قیمت هستند ،طراحی کنترلکننده

استفاده از  GPSهای تفاضلی و جهتگیری مجری نهایی به کمک

در فضای طول کابلها انجام میپذیرد .بدین معنی که طول هر

ژیروسكوپهای متصل به مجری نهایی اندازهگیری شده است .در

کدام از کابلها به راحتی توسط انكودرهای متصل به شفت

[ ]353[ ،]352و[ ]354از دوربین و روشهای مبتنی بر اندازهگیری

موتورها اندازهگیری شده و به عنوان فیدبک در ساختار

دیداری برای اندازهگیری مستقیم مكان رباتهای کابلی استفاده

کنترلکننده مورد استفاده قرار میگیرد [ .]327[ ،]33اما همان

شده است .روشهای دیداری از جمله روشهای اندازهگیری

گونه که گفته شد در کاربردهایی که به سرعت و دقت باالیی نیاز

غیرتماسی هستند که قابلیت استفاده در رباتهای کابلی با فضاهای

است استفاده از فیدبک طول کابل در ساختار کنترلکننده قابل

کاری بزرگ را نیز دارا میباشند .با استفاده از این روش میتوان

اطمینان نیست .عالوه بر این نامعینیهای موجود در سینماتیک

مكان مجری نهایی ربات را با دقت باال و به صورت مستقیم

ربات بر نگاشت صحیح مسیرهای زمانی به فضای طول کابل تاثیر

اندازهگیری کرد .این کار معموال با نصب یک نشانه بر روی

منفی گذاشته و عملكرد کلی سیستم را تحتالشعاع قرار خواهد

مجری نهایی و ردیابی ویژگیهای مربوط به آن انجام میشود.

داد .با عنایت به این مسائل میتوان گفت که با وجود ساختار
ساده ،کم هزینه و عملی کنترلکننده در فضای طول کابل ،کنترل

-8.1

کنترل کالسیک رباتهای موازی کابلی با

رباتهای کابلی در این فضا چندان قابل اطمینان نیست و بهتر است

کابلهایايدهآل 


به منظور بهبود عملكرد کنترلکننده در ردیابی مسیر مطلوب

در مقایسه با حجم زیاد پژوهشهای انجام شده که در زمینه کنترل
رباتهای سری و موازی معمول به انجام رسیده ،متاسفانه تعداد
محدودی به بحث کنترل رباتهای کابلی پرداختهاند که در
بسیاری از آنها الگوریتمهای کنترلی که برای رباتهای سری و
موازی توسعه داده شدهاند برای استفاده در رباتهای موازی کابلی
تطبیق داده شدهاند .البته باید توجه داشت در این رباتها تنها
طراحی کنترلکننده کافی نیست و باید به گونهای مسئله حل
افزونگی که به نحوی با توزیع نیروها در کابلها در ارتباط است،
مد نظر قرار گیرد .از جمله این روش ها می توان به روش های
مبتنی بر قضیه لیاپانوف [ ،]355[ ،]33گشتاور محاسبه شده [،]328
[ ،]356کنترل  ]343[ PIDو روش سطوح لغزشی [ ]357اشاره
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

تعریف شده در فضای کاری ،خطای مكانی ربات به صورت
مستقیم و بدون بهره بردن از تبدیالت سینماتیكی مورد استفاده قرار
گیرد.
در دسته دیگر طراحی کنترلکننده در فضای کاری کارتزین
صورت پذیرفته [ ]347[ ،]333[ ،]328[ ،]33و سپس با حل مسئله
افزونگی توزیع نیروها در کابلها بدست میآید .در این فضا
میتوان کنترلکننده را به دو صورت طراحی کرد .در روش اول
درست است که کنترلکننده با توجه به خطای مكانی مجری نهایی
طراحی میشود ،اما به منظور پرهیز از اندازهگیری مستقیم موقعیت
و جهتگیری مجری نهایی ،تغییر طول کابل به وسیله انكودرهای
اندازهگیری شده و با حل سینماتیک مستقیم برای ربات ،موقعیت و
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جهتگیری ربات تخمین زده میشود .اما همان گونه که گفته شد

مجری نهایی ربات ندارند.

اندازهگیری طول کابل به دلیل نامعینیهای سینماتیكی و دینامیكی،

با این مقدمه و با در نظرگرفتن مدل ایدهآل برای کابل ،کاوامورا و

قابل اطمینان نبوده ضمن اینكه حل بهنگام مسئله سینماتیک مستقیم

دیگران در [ ]33از الگوریتم کنترلی  PDبه همراه جبران سازی

ربات در حلقه فیدبک به علت پیچیدگی و وجود جوابهای

جاذبه برای کنترل ربات کابلی در فضای کابل استفاده کرده اند.

متعدد عالوه بر کاهش دقت اندازهگیری پهنای باند حلقه کنترل را

در این الگوریتم برای اینكه کابل ها همیشه در حالت کشش باقی

نیز محدود خواهد کرد .در روش دوم مكان مجری نهایی ربات به

بمانند از بردار نیروی داخلی استفاده شده است .این بردار که به

صورت مستقیم اندازهگیری شده و به صورت مستقیم در حلقه

منظور اطمینان از تحت کشش بودن کابل ها به خروجی کنترلر

فیدبک کنترل مورد استفاده قرار میگیرد [ .]353[ ،]333اما همان

اضافه می شود ،تاثیری در حرکت مجری نهایی نداشته و در فضای

طور که گفته شد اندازهگیری مستقیم موقعیت و جهتگیری

پوچی ماتریس ژاکوبین مكانیزم قرار دارد .آلپ و آگراوال در

مجری نهایی در مقایسه با اندازهگیری طول کابل پیچیدهتر و

[ ]328از روش خطی سازی با فیدبک برای طراحی کنترلر سود می

چالشبرانگیزتر بوده و به تجهیزات پیشرفته و گرانقیمتی نیاز دارد

برند .در این روش ابتدا با استفاده از دینامیک مكانیزم ،سیستم

[.]358[ ،]353[ ،]333

خطی شده و سپس از یک کنترلر خطی برای دستیابی به

یكی دیگر از معیارهای دستهبندی الگوریتمهای کنترل موقعیت

مشخصات مطلوب استفاده می شود .این روش کنترلی در فضای

رباتهای کابلی روش طراحی الگوریتم است .مطابق این معیار

کاری کارتزین شكل می گیرد و با توجه به وابسته بودن آن به

کنترلکنندهها را میتوان به دو دسته کنترلکنندههای کالسیک و

مدل سیستم در مقابل خطاهای مدل سازی و تغییر پارامترهای

کنترلکنندههای غیرخطی دستهبندی کرد .کنترلکنندههای

سیستم مقاوم نیست .در [ ]334از ایده کنترل سری برای کنترل

کالسیک مانند کنترلکنندههای  PIDساختاری ساده داشته و به

 LARکه یک ربات کابلی با فضای کاری بزرگ است ،استفاده

مدل دقیق دینامیكی ربات نیازی ندارند [ .]343عالوه بر این به

شده است .در این ایده از دو حلقه کنترلی داخلی و خارجی

سادگی قابل پیادهسازی بوده و هزینههای سنگیم محاسباتی در بر

استفاده شده است .در [ ]357نیز از کنترل مد لغزشی برای کنترل

ندارند .اما لحاظ نكردن تاثیرات دینامیكی ربات در ساختار

یک ربات کابلی صفحهای استفاده شده است .روشهای کنترل

کنترلکننده عملكرد آن را در ردیابی مسیرهای مطلوب زمانی

تطبیقی نیز در کنترل این رباتها مورد استفاده قرار گرفتهاند

کنترلکنندههای غیرخطی مانند

[ .]33[ ،]352در [ ]352برای کنترل یک ربات کابلی با درجات

کنترلکنندههای دینامیک وارون [ ،]356[ ،]347کنترلکنندههای

آزادی انتقالی  xو  yاز یک کنترلکننده  PDبه عالوه یک ترم

مبتنی بر روش لیاپانوف [ ]342و یا کنترلکنندههای مد لغزشی

اصالحی تطبیقی به منظور شناسایی مقادیر پارامترهای سینماتیكی و

[ ]357میتوانند با بهره بردن از دینامیک ربات عملكرد ردیابی

قوام بخشیدن هر چه بیشتر به سیستم کنترلی در مقابل نامعینیها

کنترلکننده را در تعقیب مسیرهای زمانی بهبود بخشند .اما باید

استفاده شده است .عالوه بر این در این تحقیق نشان داده شده است

توجه داشت که برای پیادهسازی این الگوریتمها به مدل

که با اندازهگیری همزمان طول کابلها و مكان مجری نهایی

سینماتیكی و دینامیكی دقیقی از ربات نیاز است که در اکثر موارد

میتوان نیروهای داخلی را بر حسب یک ماتریس رگرسور و یک

این چنین مدلهایی در دسترس نیست .وجود این مشكل عملكرد

بردار شامل پارامترهای سینماتیكی نوشت .باباقصابها و دیگران نیز

کنترلکنندههای غیرخطی مبتنی بر مدل را در ردیابی مسیرهای

در [ ]353به منظور برطرف کردن مشكالت ناشی از وجود

زمانی دلخواه محدود خواهد کرد .همان گونه که گفته شد کابلها

نامعینیهای پارامتری ،الگوریتم کنترلی تطبیقی را در فضای کاری

باید در حین اجرای مانورهای حرکتی توسط ربات تحت کشش

پیشنهاد دادهاند که در این الگوریتم پارامترهای سینماتیكی و

باقی بمانند .به همین دلیل در رباتهای موازی کابلی مقید کامل از

تطبیقی به صورت همزمان تطبیق داده میشوند .همین نویسندگان

مفهوم نیروهای داخلی برای اطمینان از تحت کشش ماندن کابلها

در [ ]360به منظور افزایش قوام کنترلکننده پیشنهادی تطبیقی در

در تمام فضای کاری ربات استفاده میشود [ .]343این نیروها

مقابل اغتشاشات خارجی و نامعینیهای ساختاریافته مدل

فضای پوچی ماتریس ژاکوبین ربا را اسپن میکنند .این بدان معنی

سینماتیكی و دینامیكی ربات به طراحی کنترلکننده مقاوم تطبیقی

است که این نیروها در حالت ایدهآل هیچ تاثیری در حرکت

پرداخته و با اعمال این الگوریتم به ربات موازی کابلی نصیر به

محدود خواهد کرد.

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333
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بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی در عمل پرداختهاند.

کابلی منجر به پیچیدهتر شدن الگوریتمهای کنترلی شده و

اما در این روشهای کنترلی ،ساختار روش کنترلی پیچیده بوده و

مطالعات در این زمینه بسیار محدود و هنوز در مراحل ابتدایی

در اکثر این روش ها تحلیل پایداری مقاوم سیستم حلقه بسته در

است .از آنجا که توانایی رباتهای کابلی در برآوردن دقتها و

مقابل نامعینی های ساختاریافته و غیر ساختار یافته انجام نشده

سرعتهای مورد نظر حرکتی و نیز ارتعاشات حرکتی ربات

است .بنابر این پیاده سازی این روش ها با عنایت به دسترس نبودن

وابستگی مستقیمی به الگوریتم کنترلی پیشنهادی برای این دسته از

اطالعات کامل از دینامیک سیستم و پیچیدگی ساختار کنترلی غیر

رباتها دارد ،بنابراین مطالعه عمیق کنترل رباتهای کابلی و

عملی است .با عنایت به این محدودیت ها و با توجه به محبوبیت

تحلیل پایداری آنها با توجه به انعطافپذیری ذاتی کابلها از

کنترل ساده  PIDدر صنعت واکثریت قریب به اتفاق کاربردهای

اهمیت ویژهای برخوردار است و باید به نحوی این مفاهیم را در

عملی رباتیک ،در [ ]343چهار چوب نظری الزم برای استفاده از

طراحی الگوریتم کنترلی در نظر گرفت.

این کنترلر در ربات های موازی کابلی تبیین گردیده و پایداری

میونیر و همكاران در [ ]334از طرح کنترلی دوحلقهای برای کنترل

مقاوم آن در مقابل نامعینی های ساختاریافته و غیر ساختار یافته

ربات کابلی  LARاستفاده کردهاند .در این طرح حلقه داخلی که
3

بررسی می گردد .در این تحقیق برای اطمینان از تحت کشش

از تكنیک زمان بندی بهره برای تطبیق طول کابل با کنترل

بودن کابل ها در تمامی فضای کاری مفهوم نیروی داخلی که

بهره میبرد با مدل در نظرگرفته شده برای کابل تعامل دارد .ضمن

فضای پوچی ماتریس ژاکوبین مكانیزم را پوشش می دهد ،معرفی

اینكه حلقه خارجی که حلقه کنترل موقعیت است از الگوریتم

شده و در ساختار کنترلی پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترلی گشتاور محاسبه شده با یک کنترلکننده  PIDبهره میبرد.

ضمن اینكه در تحلیل پایداری سیستم حلقه بسته فرض بر این قرار

متاسفانه در این تحقیق توجهی به پایداری سیستم حلقه بسته

می گیرد که همه پارامترهای دینامیكی و ژاکوبین مكانیزم نامعین

نگردیده و تحلیل پایداری مكانیزم با الگوریتم کنترلی پیشنهادی

بوده و تنها کران آن ها در دسترس می باشد.

مغفول مانده است .در [ ]337از مدل فنر طولی بدون جرم در
امتداد کابل به عنوان مدل کابل استفاده شده و بر مبنای این مدل

 -8.2کنترل رباتهای موازی کابلی با کابلهای
انعطافپذير 
برای کاربردهایی که دقت و سرعت باالیی مورد نیاز است ،باید
مدل دقیقی از کابل که تاثیر انعطافپذیری کابل را در خود لحاظ
کند ،مورد استفاده قرار داد و سیستم کنترلی را با توجه به آن
طراحی نمود .در غیر این صورت ارتعاشات نتیجه شده از کابل
دقت مكانی سیستم را تحت تاثیر قرار خواهد داد .ضمنا این نكته را
باید مورد توجه قرار داد که مدلسازی دقیق دینامیكی کابلها در
مكانیزمهای موازی کابلی ،بسیار پیچیده است .عالوه براین از آنجا
که مدل بدست آمده در طراحی الگوریتم کنترلی مورد استفاده
قرار میگیرد ،باید حتی االمكان با سادهسازی آن را به یک شكل
مناسب برای اعمال الگوریتمهای مختلف کنترلی تبدیل کرد .به
همین دلیل در عمل فقط دینامیکهای غالب کابل در مدلسازی
نهایی مورد توجه قرار میگیرند .همان گونه که در بخش قبل نشان
دادهشد ،در رباتهای مقید کامل مدل فنر طولی در امتداد کابل
میتواند به خوبی بیانگر تاثیرات غالب دینامیكی کابل در تحلیل
دینامیكی سیستم باشد.

وارد کردن ویژگیهای دینامیكی کابل در مدلسازی رباتهای
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

یک الگوریتم کنترلی برای کنترل ربات موازی کابلی پیشنهاد شده
است .این الگوریتم کنترلی که در فضای طول کابل شكل گرفته
از مفهوم نیروهای داخلی به منظور تحت کشش نگه داشتن کابلها
و یک ترم اصالحی به منظور تضعیف ارتعاشات کابلها سود
میبرد .همچنین در این تحقیق آنالیز پایداری سیستم حلقه بسته از
طریق روش دوم لیاپانوف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله
از شبیهسازی ارائه شده است .اما همان گونه که گفته شد با وجود
ساختار ساده ،کمهزینه و عملی کنترلکنندههای طراحی شده در
فضای طول کابل ،کنترل در این فضا بدلیل نامعینیهای سینماتیكی
و خصوصیات ذاتی کابل از جمله کشسانی موجود چندان قابل
اطمینان نبوده و عملكرد ربات را در تعقیب مناسب مسیرهای زمانی
مطلوب محدود خواهد کرد.
به منظور برطرف کردن این مشكل ،خسروی و تقیراد در [ ]363با
استفاده از مدل فنر طولی بدون جرم در امتداد کابل به عنوان رفتار
دینامیكی غالب کابل ،از یک الگوریتم کنترلی ترکیبی که در
فضای کاری طراحی شده و از یک ترم اصالحی میرایی در فضای
طول کابل سود میبرد ،استفاده کردهاند .این الگوریتم کنترلی
Gain Schedualing 1
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ترکیبی که با سود بردن از نظریه تئوری انحرافات تكین طراحی

رباتهای کابلی بدلیل قید کششی بودن کابلها تحلیل فضای

شده شامل یک کنترلکننده مقاوم  ،PIDترم نیروهای داخلی و

کاری بسیار پیچیدهتر از رباتهای متداول سری و موازی است و

یک ترم اصالحی برای میرا نمودن ارتعاشات کابلهاست .در این

بر این مبنا و با این قید ،تعریف و تحلیل فضای کاری و

تحقیق با بكارگیری تئوری انحرافات تكین ،مدل ربات به دو زیر

تكینگیهای آن متفاوت با روشهای معمول بوده و نیاز به تعریف

سیستم کند و تند تجزیه شده و در آنالیز پایداری سیستم کامل

دقیق و متفاوت فضای کاری و تكنیکهای مختلف جهت تحلیل

حلقه بسته مورد استفاده قرار گرفته است .همان طور که گفته شد

آن بیش از پیش احساس میشود .معیارهای کمی و کیفی که در

اگر چه کنترلکننده  PIDبرای طراحی ساختاری ساده داشته و به

مقایسه و بهینهسازی فضای کاری ربات مورد استفاده قرار

مدل دقیق دینامیكی ربات نیازی ندارد اما لحاظ نكردن تاثیرات

میگیرند نیز از سایر مسایل مهمی هستند که در چند سال اخیر

دینامیكی ربات در ساختار کنترلکننده عملكرد آن را در ردیابی

مورد توجه محققین قرار گرفتهاند.

مسیرهای زمانی مطلوب تحتالشعاع قرار خواهد داد .برای رفع این

دینامیک مكانیزمهای با حلقههای سینماتیكی بسته از جمله

مشكل و به منظور بهبود عملكرد ربات در تعقیب مسیرهای زمانی

رباتهای موازی کابلی از دیگر مسایل چالش برانگیزی است که

مطلوب در [ ]342نیز همانند [ ]363از یک الگوریتم کنترلی

توجه زیادی را به خود جلب نموده است .دینامیک این سیستمها

ترکیبی استفاده شده است با این تفاوت که در این تحقیق دینامیک

بسیار پیچیدهتر از سیستمهای سری میباشد .اصلیترین چالش در

ربات در ساختار الگوریتم پیشنهادی کنترل بكار گرفته شده است.

این مكانیزمها وابستگی متغیرهای مفصلی به یكدیگر میباشند .این

آنالیز پایداری سیستم نیز با استفاده از نظریه انحرافات تكین

وابستگی با قیود سینماتیكی که میتوانند بسیار پیچیده باشند ،بیان

صورت گرفته و نتایج حاصل از شبیهسازی بر روی یک مدل 6

میشود .در اغلب اوقات انتخاب و شناسایی یک مجموعه مستقل

درجه آزادی با  8کابل موید این نكته است که این الگوریتم

و ناوابسته از متغیرهای موقعیت بسیار مشكل و غیرکاربردی است.

پیشنهادی قادر به ردیابی مطلوب مسیرهای زمانی حتی با درنظر

در رباتهای کابلی شرایط از این نیز بغرنجتر است زیرا کابل یک

گرفتن کشسانی کابلهاست.

المان منعطف بوده و انعطاف ذاتی کابلها تاثیرات اساسی در همه

 -9نتیجهگیری 
رباتهای موازی کابلی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردشان از
جمله فضای کاری بزرگ ،نسبت بار به وزن ربات باال و دارابودن
سرعت و شتابهای باال از حدود سه دهه پیش مورد توجه قرار
گرفته و کاربردهای متعددی پیدا کردهاند .نگرش اساسی در این
گونه رباتها استفاده از کابل به جای بازوهای صلب معمول در
رباتهای موازی است .استفاده از کابل به جای بازوهای صلب،
پیچیدگی ساختار مكانیكی و هزینههای زیاد ساخت را
تحتالشعاع قرار میدهد ،اما چالشهای جدیدی را نیز پیش روی
محققین پدیدار میسازد .از آنجا که کابلها تنها قادر به اعمال
نیروی کششی بوده و توانایی اعمال نیروی فشاری و یا گشتاور
نیستند پس نمیتوان مستقیما و بدون هیچ تغییری از مكانیزمهای
موازی معمول استفاده کرد و باید این نقص اعمال تحریک
یکطرفه نیرو را بگونهای جبران نمود.
تحلیل فضای کاری ربات یكی از مهمترین بخشها در فرایند
طراحی ربات است و وجود یک روش مناسب برای تعیین فضای
کاری ربات میتواند طراح را در جهت بهینه کردن این فضا با
توجه به مشخصات عملكردی مطلوب یاری کند .در حوزه
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

موضوعات مربوط به مدلسازی ،سینماتیک ،طراحی بهینه ،کنترل
و دقت ربات به جای میگذارد و باید به گونهای با این موضوع
برخورد کرد .با توجه به پیچیدگی موضوع متاسفانه پژوهشهای
مربوط به تاثیرات ویژگیهای ذاتی کابل در موضوعات مختلف
طراحی این دسته از رباتها نظیر فضای کاری ،دینامیک و ...
اندک میباشد.
در حوزه کنترل رباتهای موازی کابلی نیز شرایط با آنچه در
رباتهای سری و موازی است ،متفاوت است .بدلیل ویژگی کابل
که فقط میتواند نیروی کششی اعمال کند ،بسیاری از
الگوریتمهای کنترلی که تاکنون برای رباتهای سری و موازی
پیشنهاد شدهاند ،نمیتوانند بدون تغییر در کنترل این دسته از
رباتها مورد استفاده قرار گیرند .در همه الگوریتمهای کنترلی
معمول محرکها میتوانند در هر دو جهت مثبت و منفی اعمال
تحریک کنند ،اما در این رباتها محرکها فقط باید در یک
جهت عمل کنند .به همین دلیل از نقطه نظر کنترلی افزونگی در
این رباتها یک ضرورت است تا بتواند به نحوی این نقص اعمال
یک طرفه اعمال نیرو را به نحوی جبران کند .البته باید به این نكته
توجه داشت که عالوه بر طراحی کنترل با در نظر گرفتن قید
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کششی بودن نیروی کابلها باید به گونهای مسئله حل افزونگی که
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چکیده :در این مقاله ،مروری بر کاربردهای نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي در سیستمهای صنعتي و عملي صورت گرفته
است .نظریه شناسایي و تخمین پارامترها و متغیرهای حالت یک سیستم دینامیكي و کنترل تصادفي از مباحث مهم و پرکاربرد در سیستمهای
صنعتي ميباشند .شاخههای مختلف علمي مطالعه شده در این مقاله شامل ،استفاده از نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي در مقوالتي
مانند تشخیص نشتي در خطوط انتقال سیاالت ،حوزه ردیابي اهداف مانوردار ،مدیریت فعال صف در شبكههای ارتباطي ،کاربرد نظریه
کنترل و مدلسازی تصادفي در پزشكي و سالمت ،کنترل سرایت بیماری ،تنظیم تجویز دارو ،مدلسازی بیماریها و درمان بیماری ميباشد.
همچنین در این مقاله ،موضوعات انتساب کواریانس خاص به متغیرهای حالت یک سیستم دینامیكي ،سیستمهای کوانتومي ،مكانیابي،
شناسایي و کنترل تصادفي رباتها ،کاربرد نظریه تخمین در سیستمهای ناوبری ،تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي موتورهای الكتریكي و
تخمین ترافیک در سیستمهای حمل و نقل هوشمند بررسي شدهاند .در ادامه تعدادی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه سیستمهای
آشوبي با رویكرد کنترل ،تخمین و شناسایي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .عالوه بر مطالعات مروری ،تعدادی از مسائل باز و چالشهای پیش
رو در زمینه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي ،در این مقاله معرفي گشتهاند.
کلمات کلیدی :نظریه تخمین ،شناسایي سیستم ها ،کنترل تصادفي ،تشخیص عیب ،ردیابي هدف مانوردار ،مدیریت فعال صف،
پزشكي و سالمت ،انتساب کواریانس ،رباتیک ،ناوبری ،موتورهای الكتریكي ،سیستمهای حمل و نقل هوشمند ،سیستمهای مخابرات
آشوبي.

A Survey on Applications of Estimation Theory, Identification and
Stochastic Control in Industrial Systems
Hamid Khaloozadeh, Atiyeh Keshavarz-Mohammadiyan
Abstract: In this paper, a survey on applications of estimation theory, identification and
stochastic control in industrial systems is presented. Identification, parameter and state
estimation of a dynamical system, and stochastic control are three important and applicable
fields in industry. Several fields are discussed in this paper containing, leak detection in fluid
pipelines, maneuvering target tracking, Active Queue Management (AQM) in communication
networks, applications of stochastic modeling and control in medical and health issues, disease
infection and control, dosage regimen design, and disease modeling and treatment. In addition,
covariance assignment of dynamical systems’ states, quantum systems, localization,
identification and stochastic control of robots, and also applications of estimation theory in
navigation systems are reviewed. Furthermore, estimation, identification, and stochastic control
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of electrical motors, and traffic control in Intelligent Transportation Systems (ITS) are
investigated. Also, chaotic systems control, synchronization, estimation, and identification are
studied. Moreover, some open problems in the estimation theory, identification, and stochastic
control are introduced in this paper.
Keywords: Estimation theory, System identification, Stochastic control, Fault detection,
Maneuvering target tracking, Active Queue Management, Medical and health, Covariance
assignment, Robotics, Navigation, Electrical motors, Intelligent Transportation Systems, Chaotic
communication systems.

نویزهای ناشناخته فرآیند و مشاهدات ميباشند ،نظریه کنترل تصادفي به

 -1مقدمه
نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي سه مبحث مهم و پرکاربرد
در سیستمهای صنعتي ميباشند .به یافتن یک پارامتر ناشناخته از روی
دادههای در دسترس تخمین گفته ميشود .همانطور که ميدانیم برای
کنترل پسخور یک سیستم به متغیرهای فضای حالت آن سیستم نیازمندیم،
بنابراین تخمین حالت یک سیستم دینامیكي از روی مشاهدات آن ،به
مسألهای مهم تبدیل ميشود .تاکنون پژوهشهای گستردهای در زمینه
تخمین حالت های یک سیستم دینامیكي صورت گرفته است و فیلترهای
مختلفي برای حل مسأله تخمین معرفي گشتهاند .به طور مثال ميتوان از
فیلترهای بیزین مانند فیلتر کالمن و نسخه های تغییریافته آن ،فیلتر ذرهای و
نسخههای تغییریافته آن و فیلترهای مبتني بر جدول نام برد .همانگونه که
اشاره شد ،تخمین حالت یک سیستم دینامیكي به عنوان یک مسأله مهم و
پرکاربرد در صنعت شناخته ميشود و در زمینههای مختلفي مانند ردیابي
هدف مانوردار ،رباتیک ،ناوبری ،پزشكي و تشخیص نشتي در خطوط
انتقال سیاالت به کار ميرود.
همچنین به منظور تحلیل و کنترل یک سیستم دینامیكي نیازمندیم تا
یک مدل ریاضي از آن سیستم داشته باشیم .به عمل استخراج مدل
ریاضي برای یک سیستم دینامیكي با استفاده از سیگنالهای ورودی و
خروجي آن ،شناسایي سیستم گفته ميشود .مبحث شناسایي سیستم نیز
یكي از شاخههایي است که مورد توجه بسیاری از محققان و دانشمندان
قرار گرفته و حوزه وسیعي از پژوهشها را به خود اختصاص داده است.
شناسایي سیستم کاربردهای مهم و مختلفي در صنعت داشته و نقشي
اساسي در تحلیل و کنترل یک سیستم صنعتي دارد.
نظریه کنترل تصادفي نیز زیرشاخهای از نظریه کنترل ميباشد که
برای سیستم های دارای نامعیني در معادالت فرآیند و یا مشاهدات به کار
ميرود .این نظریه با دستهای از سیستمهای دینامیكي سروکار دارد که
تحت اغتشاشاتي در قالب فرآیندهای تصادفي قرار ميگیرند .این نظریه به
تحلیل مشخصات آماری متغیرهای یک سیستم تصادفي و همچنین به
دست آوردن یک قانون کنترلي برای سیستم تصادفي جهت بهینهسازی
یک تابع هزینه ميپردازد .از آنجا که در عمل ،اکثر سیستمها تحت
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عنوان ابزاری مهم در سیستمهای صنعتي و عملي کاربرد پیدا ميکند.
در این مقاله به علت اهمیت نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل
تصادفي و کاربردهای وسیعي که در سیستمهای صنعتي دارند ،مروری در
زمینه کاربردهای این سه نظریه در سیستمهای صنعتي صورت گرفته
است .این مطالعه مروری از آن جهت حائز اهمیت ميباشد که ميتواند
برای پژوهشهای آتي محققان به عنوان یک مرجع و راهنما از کارهای
پیشین مورد استفاده قرار بگیرد.
ساختار این مقاله به شرح زیر ميباشد .در بخش  2به مرور شاخه
های مختلف علمي و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه استفاده از
نظریه تخمین و شناسایي برای تشخیص نشتي در خطوط انتقال سیاالتي
مانند گاز ،نفت و آب پرداخته شده است .بخش  3به معرفي پژوهشهای
انجام شده در حوزه ردیابي اهداف مانوردار با استفاده از نظریه تخمین
تصادفي اختصاص داده شده است .کاربرد کنترل تصادفي در مدیریت
فعال صف در شبكههای ارتباطي در بخش  4مورد بحث و مرور قرار
گرفته است .در بخش  5نیز به مطالعه کاربرد نظریه کنترل و مدلسازی
تصادفي در پزشكي و سالمت پرداخته شده و پژوهشهای صورتگرفته
با استفاده از نظریه کنترل و یا مدلسازی تصادفي در مباحثي مانند کنترل
سرایت بیماری ،تنظیم تجویز دارو ،مدلسازی بیماریها و درمان بیماری
معرفي شدهاند .بخش  6به معرفي کاربردهای نظریه تخمین و کنترل
تصادفي در انتساب کواریانس خاص به متغیرهای حالت یک سیستم
دینامیكي و مرور پژوهش های پیشین در این زمینه اختصاص یافته است.
در بخش  7مطالعه پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کاربرد کنترل
تصادفي در سیستمهای کوانتومي انجام شده است .بخش  8به مروری بر
پژوهشهای پیشین در زمینه مكانیابي ،شناسایي و کنترل تصادفي
رباتها اختصاص یافته است .در بخشهای  3الي  32نیز به ترتیب مروری
بر سابقه پژوهشي استفاده از نظریه تخمین در سیستمهای ناوبری ،مطالعه
روشهای پیشنهادی در پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تخمین،
شناسایي و کنترل تصادفي موتورهای الكتریكي ،مروری بر سابقه
پژوهشي در زمینه تخمین ترافیک در سیستمهای حمل و نقل هوشمند و
مروری بر تعدادی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه سیستمهای
آشوبي با رویكرد کنترل ،تخمین و شناسایي انجام شده است .در انتها در
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بخش  33به ارائه مسائل باز و چالشهای پیش رو در پژوهشهای آتي و

فواصل مساوی مورد نیاز ميباشد .در روش پیشنهادی رویكرد مرزی
3

در بخش  34به جمعبندی مطالب پرداخته شده است.

4

توسعهیافته ،تنها فشار آب در نقاط ابتدایي و انتهایي خط لوله و همچنین
دبي جریان در این نقاط مورد نیاز ميباشد .با استفاده از اطالعات دو

 -2کاربرد در تشخیص نشتی در خطوط انتقال

نشتي ساختگي ،مكان نشتي واقعي و اندازه آن قابل تعیین خواهد بود.
روش پیشنهادی در [ ]3تنها قادر به تشخیص نشتي در یک خط لوله مجزا

سیاالت
همانطور که ميدانیم برای انتقال سیاالتي مانند گاز ،نفت و آب از
خطوط لوله استفاده ميشود .این خطوط لوله ممكن است بر اثر تصادف،
خوردگي و یا با گذشت زمان دچار نشتي گردند .بروز نشتي در خطوط
مي تواند منجر به ایجاد حوادثي مانند انفجار و همچنین اتالف سیال مورد
انتقال شود .بنابراین ارائه روشي برای تشخیص نشتي در خطوط انتقال
سیاالت حائز اهمیت ميباشد .در این بخش به بررسي کاربرد نظریه
تخمین و شناسایي در تشخیص نشتي و مرور پژوهشهای صورت گرفته
در این زمینه ميپردازیم.
در [ ]3که یكي از اولین پژوهشهایي است که به تشخیص نشتي با
استفاده از نظریه تخمین پرداخته است ،روشي برای تشخیص و مكانیابي
نشتي در خطوط لوله طوالني گاز ارائه شده است .در این روش،
نشتيهای مصنوعي (ساختگي )3در مكانهای از پیش تعیین شده در
امتداد خط لوله ایجاد شده و فیلتر کالمن توسعهیافته برای تشخیص دامنه
این نشتيها اجرا شده است .سپس برای تشخیص نشتي از درونیابي خطي
دامنه و مكان نشتي های مصنوعي استفاده شده است .مدل پیشنهادی ،خط
لولهای به طول  31کیلومتر را شبیهسازی کرده است .نتایج روش
پیشنهادی در این مقاله حاکي از این بوده است که ميتوان از یک زمان
گسسته سازی بزرگ برای کاهش بار محاسباتي استفاده نمود بدون این
که دقت تخمین مكان نشتي کاهش یابد .در [ ]2نیز یک الگوریتم بر
اساس مدل و با استفاده از فیلتر کالمن توسعهیافته برای تعیین دامنه و
مكان نشتي در خط لوله انتقال آب پیشنهاد شده است .این روش نیز مانند
روش پیشنهادی در [ ]3از نشتيهای مصنوعي با موقعیتهای از پیش
تعیین شده استفاده ميکند .هرچند دامنههای این نشتيهای مصنوعي باید
تخمین زده شوند .در این روش با استفاده از تخمین نشتيهای مصنوعي،
به تعیین موقعیت و دامنه نشتيهای واقعي در خط لوله پرداخته شده است.
است.
در [ ]3یک روش تشخیص نشتي در خطوط لوله آب بر اساس مدل
ارائه شده و توانا یي آن برای تشخیص نشتي در خطوط بررسي گشته
است .هدف از این پژوهش تعیین کارایي فیلتر کالمن و روش جدیدی
به نام رویكرد مرزی توسعهیافته 2برای تشخیص نشتي در یک شبكه
توزیع آب بوده است .در این روش از فیلتر کالمن توسعهیافته برای
تخمین دو نشتگي ساختگي در مكانهای مشخص از خط لوله استفاده

ميباشد.
در [ ]4به پایش نرمافزاری و شناسایي میزان نشتي در خطوط انتقال
گاز پرداخته شده و یک روش پایش نرمافزاری که تنها از
اندازهگیری های ابزاردقیق موجود در خطوط انتقال استفاده ميکند
پیشنهاد شده است .در واقع در این روش به جای استفاده از مدلهای خط
لوله که به علت در نظر گرفتن فرضهای ساده کننده دقت چنداني
ندارند ،رفتار سیال درون لوله بررسي ميشود؛ زیرا هنگام بروز نشتي رفتار
سیال درون لوله تغییر ميکند .در این روش با استفاده از اندازهگیری دبي
جریان و فشار گاز در نقاط مشخصي از خط لوله به تشخیص نشتي
پرداخته شده و برای تشخیص نشتي از فیلتر کالمن و فیلتر کالمن حالت
افزوده استفاده شده است .در فیلتر کالمن افزوده ،ورودی به متغیرهای
حالت اضافه گشته است .برای بررسي عملكرد روش پیشنهادی از
شبیهسازی در نرم افزار الگا با مشخصات یک خط لوله واقعي استفاده شده
و برای نزدیک شدن نتایج شبیهسازی به حالت واقعي ،نویز اندازهگیری به
داده ها افزوده شده که منجر به شناسایي و تخمین بهتر پارامترها ميگردد.
با استفاده از اطالعات دبي جریان و فشار نقاط مختلف با نشتيها و
اندازه های مختلف ،سیستم شناسایي شده و نشتي و مقدار آن در نقاط و
زمانهای مختلف تشخیص داده شده است .در شناسایي این سیستم
تغییرات فشار در نقاط مختلف از خط لوله به عنوان ورودی سیستم و دبي
جریان در همان نقاط به عنوان خروجي استفاده شده است .این روش قادر
است وجود نشتي را در بین دو حسگر تشخیص دهد ولي امكان تعیین
دقیق محل نشتي توسط آن وجود ندارد.
یكي دیگر از پژوهشها [ ]5به ارائه روشي بر اساس مدل برای
5

تشخیص نشتي و موقیعت آن در خطوط لوله گاز بر اساس فیلتر STF

پرداخته است .این فیلتر بر خالف فیلتر کالمن توسعهیافته در برابر
نامعینيهای مدل ،مقاومت 6باالیي دارد .بنابراین تشخیص نشتي و موقعیت
توسط فیلتر  STFبا دقت و سرعت بیشتری نسبت به فیلتر کالمن
توسعهیافته انجام ميشود .فیلتر  STFدر واقع یک فیلتر کالمن توسعهیافته
محوشونده زیربهینه  SFEKF7ميباشد که در برابر خطاها و نویز مدلسازی
نسبت به فیلتر کالمن توسعهیافته ،کارآمدتر است .روش پیشنهادی در []5
توسط شبیهسازی کامپیوتری بررسي شده و نتایج بهتری را نسبت به فیلتر
کالمن توسعهیافته نشان داده است.

شده است .در این پژوهش عنوان شده است که برای حصول اطمینان از
رؤیتپذیر بودن مدل ،اندازهگیری فشار آب درون لوله در چهار نقطه با
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در [ ]6یک روش شناسایي سیستم بیزین 3برای به روز رساني مدل و

وجود نشتي ،دبي را تخمین ميزند؛ بنابراین به عنوان یک مرجع عمل

تشخیص نشتي در خطوط لوله توزیع آب پیشنهاد شده است .روش

ميکند .فیلتر دوم از یک سیگنال زمانبندی اندازهگیری شده استفاده

پیشنهادی احتمال 2هر رویداد 3نشتي (شامل موقعیت و شدت نشتي) را

کرده و حالت افزوده با مقدار مرجع مقایسه ميگردد .در صورت وجود

توسط اندازه گیری دبي و فشار سیال ،تخمین ميزند .طبق تخمین احتمال

اختالف بارز میان حالت افزوده و مقدار مرجع ،اعالن نشتي ميگردد.

رویدادها ،محتملترین رویداد تعیین گشته و باقي رویدادها به ترتیب

کارایي این روش توسط آزمایش با دادههای واقعي و دادههای شبیهسازی

احتمال وقوع ردهبندی ميشوند .تعیین محتملترین رویداد منجر به یک

نشان داده شده است.
7

مسأله بهینهسازی گسستهزمان ميگردد .کارایي روش پیشنهادی در []6

در [ ]33روشي برای تشخیص و مكانیابي نشتي رویخط در شبكه

توسط اعمال آن به یک شبكه خطوط لوله آب ارزیابي گشته و تأثیر

خطوط لوله گاز با استفاده از اندازهگیریهای دبي و فشار پیشنهاد شده

عوامل مختلفي مانند خطای مدلسازی ،نویز اندازهگیری ،شدت نشتي و

است .ویژگي اصلي این روش پیشنهادی این است که هم قابل اعمال به

موقعیت ،تعداد و نوع حسگرها بر روی کارآیي روش پیشنهادی بررسي

یک خط لوله تنها و هم به یک شبكه خطوط لوله ميباشد .در این روش

شده است .در صورت عدم وجود نویز اندازهگیری و خطای مدلسازی،

از یک الگوریتم تخمین حالت کارآمد بر اساس مدل تابع تبدیل که در

نشتي و موقعیت آن به طور دقیق توسط این روش شناسایي ميشوند.

[ ]32ارائه گشته استفاده شده است .به منظور ارزیابي عملكرد روش

همانطور که گفته شد در برخي پژوهشها از روشهایي بر اساس

پیشنهادی ،شبیهسازی بر روی دو شبكه خطوط لوله انجام شده است .در

مدل در زمینه تشخیص نشتي استفاده شده است .برای مثال از روشهای بر

[ ]33نیز عملكرد روش پیشنهادی در [ ]33توسط آزمایش عملي بر روی

اساس فیلتر کالمن توسعهیافته و فیلتر  STFنام برده شد .این روشها

یک شبكه آزمایشگاهي بررسي شده است .همچنین به منظور بررسي

نیازمند خطيسازی مدل غیرخطي خطوط لوله ميباشند که منجر به

کارایي این روش به صورت رویخط ،آزمایش عملي بر روی یک خط

کاهش سرعت و دقت تشخیص نشتي ميگردند .چنانچه ميدانیم

لوله به طول  214/7کیلومتر انجام شده است .هر دو آزمایش عملي

فیلترهای ذرهای قابل اعمال به سیستمهای غیرگوسي و غیرخطي بدون

نشان دهنده عملكرد خوب روش پیشنهادی در تشخیص سریع و رویخط

نیاز به خطيسازی ميباشند .در [ ]7یک فیلتر ذرهای تطبیقي برای

نشتي با دقت قابل قبول در تعیین مكان نشتي بودهاند.

تشخیص نشتي پیشنهاد گشته است .در این روش به منظور تخمین نشتي،
از روش حالت افزوده استفاده شده است .شبیهسازی کامپیوتری مؤثر

 -3کاربرد در ردیابی اهداف مانوردار

بودن روش پیشنهادی در [ ]7را نشان ميدهد.

چنانچه ميدانیم ردیابي هدف مسألهای است که از گذشته تا حال

در [ ]8روش جدیدی برای تشخیص نشتي در خطوط لوله گاز با

مورد توجه محققان و دانشمندان بوده و در زمینههای مختلفي مانند

فشار باال پیشنهاد شده است .در این روش خط لوله به صورت یک سیستم

محیطهای نظامي ،ردیابي جانوران در محیط زیست ،ردیابي انسانها و یا

 LPV4مدل شده و دبي نقطه خروجي به عنوان خروجي سیستم ،دبي نقطه

8

وسایل نقلیه کاربرد دارد .در بحث ردیابي ،ردیابي اهداف مانوردار به

ورودی به عنوان ورودی سیستم و فشار گاز به عنوان متغیر زمانبندی 5در

عنوان یک مسأله پر اهمیت ،بخش وسیعي از پژوهشها را به خود

نظر گرفته شده است .شناسایي سیستم توسط الگوریتم شناسایي سیستم

اختصاص داده است .در این قسمت به معرفي پژوهشهای صورت گرفته

 LPVکه در [ ]3پیشنهاد شده است ،صورت گرفته است و نشتي توسط

در زمینه ردیابي اهداف مانوردار با استفاده از نظریه تخمین تصادفي

یک فیلتر کالمن تشخیص داده شده است .در این روش خطا به عنوان

ميپردازیم.

یک حالت افزوده در نظر گرفته شده است .در [ ]31نیز یک روش برای

یكي از پژوهشهایي که در آن مسأله ردیابي هدف مانوردار مورد

تشخیص نشتي در خطوط لوله گار فشار باال ارائه شده است .در این روش

توجه قرار گرفته است [ ]34ميباشد .در این روش معادله شتاب هدف به

دو آشكارساز 6نشتي به صورت سیستمهای  LPVمدل شدهاند و

فیلتر کالمن افزوده شده و به صورت یک فرآیند  ARمرتبه اول نمایش

سیگنالهای زمانبندی آنها به ترتیب فشار ورودی و خروجي خط

داده شده است .فیلتر افزوده ،به خوبي اهداف مانوردار را ردیابي ميکند

ميباشند .این دو آشكارساز یكسان بوده و به صورت همزمان اجرا

اما در حالتي که هدف با سرعت ثابت و در خط مستقیم حرکت ميکند،

ميشوند .ابتدا خط لوله توسط الگوریتم شناسایي سیستم  LPVشناسایي

عملكرد فیلتر افزوده در مقایسه با فیلتر کالمن ساده تنزل ميیابد .یک

ميشود .هر آشكارساز نشتي از دو فیلتر کالمن استفاده ميکند و خطا به

روش کاربردی برای حل این مسأله این است که در زمان حرکت هدف

عنوان یک حالت افزوده در نظر گرفته ميشود .فیلتر اول با فرض عدم

با سرعت ثابت از مدل هدف بدون مانور استفاده شود و در زمان تشخیص

3

مانور هدف ،یک فیلتر ردیاب با مدل مانور مناسب به کار گرفته شود .تا
1

Bayesian
Probability
3
Event
4
Linear Parameter Varying
5
Scheduling variable
6
Detector
2
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کنون فیلترهای ردیاب بسیاری به منظور ردیابي اهداف مانوردار پیشنهاد
Online
Maneuvering target
Auto Regressive

7
8
9
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گشتهاند .دو رویكرد مختلف که برای ردیابي اهداف با مانور نامشخص
مورد مطالعه قرار گرفتهاند شامل فیلترینگ تطبیقي بر اساس مدل [ ]35و

به منظور غلبه بر مشكالت روش تخمین ورودی ،نسخههای
تغییریافته آن پیشنهاد شدهاند .به طور مثال روش تخمین ورودی تغییریافته
32

تخمین ورودی  IE3ميباشند .روشهای فیلترینگ تطبیقي بر اساس مدل

33

 MIEدر [ ]23و روش تخمین ورودی افزایشیافته  EIEدر [ ]24ارائه

که به مدلهای چندگانه متعامل  IMM2تكامل یافتهاند [ ،]36تغییرات

گشتهاند .در [ ]25نیز روش تخمین ورودی تعمیمیافته 33با مدلسازی

سیستم را به صورت یک پارامتر مارکوف 3با یک احتمال گذار 4مدل

ورودی نامعین به صورت ترکیب خطي توابع زماني پایه مشخص پیشنهاد

ميکنند .ردیابهای  IMMچند مود مختلف برای مانور در نظر ميگیرند

شده است .در این روش ضرایب بهینه 34به کمک روش حداقل مربعات

و تغییرات مودها توسط فرآیند مارکوف پنهان 5مدل ميشوند .در هر مود

تخمین زده ميشوند .در [ ]26نیز با فرض شتاب ثابت ،حالتهای تخمین

تخمین حالت انجام شده ،سپس نتایج تخمین در مودهای مختلف به

زده شده و پیشبیني شده به حالتهای متناظر در حالت بدون مانور

صورت یک مجموع وزنیافته 6با یكدیگر ترکیب ميشوند .وزنها در

منسوب ميگردند .عملكرد این روش در صورت غیرثابت بودن شتاب

این حالت متناسب با احتمالها 7ميباشند [ .]37در [ ]38که ردیابي هدف

هدف تضعیف ميگردد.

بر اساس مدل  IMMپایه پیشنهاد شده است ،دو مود شتاب کم و شتاب

در [ ]27روش تخمین ورودی جدیدی برای مسأله ردیابي اهداف

زیاد در نظر گرفته شده و فرض بر این است که احتمالهای گذار

مانوردار ارئه شده است .مدل پیشنهادی از ترکیب دو مدل نامعیني یعني
35

زنجیرههای مارکوف ،8ایستا و مشخص ميباشند .در برخي پژوهشها،

مدلهای بیزین و فیشر تشكیل شده است .در این روش شتاب به عنوان

ردیابي هدف بر اساس تخمینگرهای  IMMبا ساختار متغیر 3انجام شده

یک ورودی اضافي در معادالت حالت در نظر گرفته شده است .ایده

است [ .]33،21در نظر گرفتن ساختار متغیر در تخمینگرهای  IMMمنجر

اصلي این روش تبدیل مسأله هدف مانوردار به هدف بدون مانور توسط

به کاهش تعداد مدل های مورد نیاز و در نتیجه کاهش حجم محاسباتي

حالت افزوده به منظور حصول یک مدل بیزین استاندارد ميباشد .این

ميگردد .به طور مثال در [ ]33به طراحي یک تخمینگر  IMMبا

روش نیازی به مرحله تشخیص مانور ندارد .مدل پیشنهاد شده در این

ساختارمتغیر برای ردیابي گروهي از اهداف زمیني یعني تعدادی خودرو

روش یک مدل فضای حالت افزوده است که هم بردار حالت و هم بردار

در بزرگراه پرداخته شده است .در این روش ،برای حل مسأله تغییر

ورودی نامعلوم را به عنوان یک بردار حالت افزوده جدید در نظر

شرایط مانند انشعاب در مسیر ،به هم پیوستن دو مسیر و تقاطعها از تغییر

ميگیرد .در این روش بردارهای شتاب و حالت اصلي به طور همزمان

در ساختار تخمینگر  IMMبه طور مثال تغییر تعداد مدلها و یا تغییر

توسط یک فیلتر کالمن استاندارد تخمین زده ميشوند .این روش هم

پارامترها در هر مدل استفاده شده است.

برای اهداف بدون مانور و هم اهداف مانوردار قابل اجرا است .در []28

در [ ]23نیز روش فیلترینگ با ابعاد متغیر پیشنهاد گشته است .در این

نیز روش جدیدی برای ردیابي اهداف مانوردار بر اساس تخمین ورودی

روش در زمان تشخیص مانور هدف ،مدل حالت هدف با افزودن شتاب

ارائه شده است .در این روش با افزودن ورودیهای ناشناخته (مانورها) به

هدف به متغیرهای هدف تغییر ميیابد.

بردار حالت ،تحقق فضای حالت مرتبه باالتری به دست آمده و تخمین

روش تخمین ورودی رویكرد دیگری برای ردیابي اهداف با مانور

حالت و ورودیهای ناشناخته به طور همزمان انجام شده است .تخمین

نامشخص مي باشد .ایده اصلي در این رویكرد ،تخمین ورودی ناشناخته و

همزمان حالت و ورودی ها منجر به حذف تأخیر ناشي از مرحله

سپس تخمین حالت توسط تخمین ورودی ميباشد .این رویكرد در []22

آشكارسازی مانور مي گردد .روش پیشنهادی هم برای اهداف مانوردار و

پیشنهاد شده است .در این روش هنگام تشخیص مانور ،دامنه شتاب هدف

هم اهداف بدون مانور عملكرد خوبي از خود نشان داده است.
36

توسط تخمین حداقل مربعات 31به دست ميآید .سپس با استفاده از

در [ ]23یک روش فیلترینگ جدید به نام  STMIEبر اساس فیلتر

تخمین شتاب و فیلتر کالمن استاندارد به تخمین حالت هدف پرداخته

 STFبا فاکتورهای چندگانه محوشونده به منظور بهبود عملكرد ردیابي

مي شود .در زماني که هیچ مانوری تشخیص داده نشود ،فیلتر کالمن به

روش تخمین ورودی تغییریافته برای اهداف با مانور باال معرفي گشته

تنهایي استفاده مي شود .ایراد این روش این است که ورودی ثابت در نظر

است .در این روش بهره فیلتر به منظور افزایش عملكرد ردیابي اهداف
37

مانوردار در حالت زمان-واقعي تنظیم ميگردد .کارایي این روش

گرفته ميشود.

توسط شبیهسازی ارزیابي گشته و نتایج نشاندهنده دقت بیشتر و عملكرد
بهتر زمان-واقعي این روش در مقایسه با  MIEفازی تطبیقي بوده است.
1

Input Estimation
Interacting Multiple Model
3
Marcov parameter
4
Transition probability
5
Hidden markov process
6
Weighted
7
Likelihoods
8
Marcov chains
9
Variable structure IMM
10
Least Squares
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

11

Modified Input Estimation
Enhanced Input Estimation
13
Generalized
14
Optimal coefficients
15
Fisher
16
Strong Tracing Modified Input Estimation
17
Real-time
12
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 -5کاربرد در پزشکی و سالمت
 -4کاربرد در مدیریت فعال صف در شبکههای

در این قسمت به مطالعه کاربرد نظریه کنترل و مدلسازی تصادفي
در پزشكي و سالمت ميپردازیم .تاکنون پژوهشهای گستردهای با

ارتباطی
یكي از رویكردهای مؤثر جهت جلوگیری و کنترل تراکم در

استفاده از نظریه کنترل و یا مدلسازی تصادفي در مباحث پزشكي و

شبكههای کامپیوتری ،روش مدیریت فعال صف  AQM3ميباشد .در این

سالمت به طور مثال کنترل سرایت بیماری ،تنظیم تجویز دارو ،مدلسازی

روش با نظارت طول صف در مسیریابهای شبكه ،احتمال دور ریختن

بیماریها و درمان بیماری صورت گرفته است .در ادامه مروری بر

بسته2های ورودی به مسیریابها محاسبه ميشود .با دور ریختن بستهها

پژوهشهای صورت گرفته در این مباحث انجام ميدهیم.

پیش از پر شدن کامل صف در مسیریاب ،فرستنده از امكان وقوع تراکم

همان طور که گفته شد تنظیم و مدیریت تجویز دوز 31دارو یكي از

آگاه گشته و نرخ ارسال خود را به منظور جلوگیری از تراکم کاهش

زمینه هایي است که کنترل تصادفي در آن کاربرد دارد .به طور مثال در

مي دهد .بدین ترتیب طول صف در مسیریاب مدیریت ميشود .انتظار

[ ]32روش کنترل بهینه تصادفي برای تجویز دارو پیشنهاد شده است .این

ميرود به علت خاصیت تصادفي شبكههای ارتباطاتي ،روشهای

مسأله از آن جهت تصادفي در نظر گرفته شده است که هم میزان تأثیر

مدیریت فعال صف بر اساس نظریه کنترل تصادفي در مقایسه با روشهای

دارو و هم شرایط اولیه فیزیولوژیكي 33بیمار دارای نامعیني ميباشند.

متداول مدیریت صف عملكرد بهتری از خود نشان دهند .در ادامه به

همچنین به منظور جلوگیری از عوارض جانبي دارو ،مقدار بیشینهای برای

مطالعه کاربرد نظریه کنترل تصادفي در مدیریت فعال صف در شبكههای

دوز مجاز دارو در نظر گرفته شده است.

ارتباطاتي به منظور کاهش تراکم 3ميپردازیم.

در [ ]33نیز به مطالعه کاربرد نظریه کنترل تصادفي به منظور تنظیم

در [ ]31یک روش مدیریت فعال صف تصادفي جدید به نام

بهینه رژیم

32

دارویي پرداخته شده است .این مسأله به سه بخش

الگوریتم  PDF-HRED4پیشنهاد شده است .این روش بر اساس تخمین

تقسیمبندی شده است .بخش اول دربرگیرنده تعریف یک مدل شامل

تصادفي تابع چگالي احتمال و کنترلکننده  HREDو روش  PSO5عمل

ساختار ،پارامترها و نامعیني در اندازهگیریها ميباشد .بخش دوم انتخاب

ميکند .در واقع در این روش بر خالف روشهای پیشین که بر اساس

ورودی کنترلي است .به طور مثال ميتوان از مقدار دوز دارو و یا فواصل

گشتاور 6مرتبه اول تغییرات طول صف هستند ،بر اساس تابع چگالي

زماني بین دوزها به عنوان ورودی کنترلي استفاده نمود .بخش سوم نیز

احتمال عمل ميکند؛ به این صورت که ورودی کنترلي (احتمال دور

شامل تعریف یک معیار عملكرد مناسب برای ارزیابي روش کنترلي

ریختن بستههای داده) طوری انتخاب ميشود که تابع چگالي احتمال

ميباشد .در [ ]34رویكرد کنترل تصادفي با مدل چندگانه به منظور

طول صف به یک تابع مطلوب همگرا گردد .عملكرد این روش توسط

طراحي دوز دارویي در نظر گرفته شده است .این روش بر روی فرآیند

شبیهسازی با نرمافزار  NS7بررسي شده و نتایج بهتری نسبت الگوریتمهای

تجویز داروی بیهوشي پیادهسازی شده و نتایج خوبي را در بر داشته است.
در [ ]35نیز یک روش بهینهسازی تصادفي به منظور طراحي رژیم

مدیریت فعال صف متداول به دست آمده است.
در [ ]33نیز یک روش مدیریت فعال صف بر اساس کنترلکننده

دارویي پیشنهاد شده است .هدف از روش پیشنهادی ،تنظیم دوز دارو

تصادفي و رؤیتگر  B-splineبه نام  IPDF8-AQMپیشنهاد شده است.

شامل مقدار دوز و فواصل زماني بین دوزها برای هر بیمار بوده است؛ به

این روش که بر اساس کنترل تابع چگالي احتمال و روش  PSOميباشد،

طوری که میزان دوز از یک آستانه پایینتر باشد تا اثرات جانبي کاهش

نه تنها طول صف متوسط در زمان کنوني بلكه تابع چگالي احتمال طول

یابد و از یک آستانهای باالتر باشد تا دارو روی بیمار تأثیر داشته باشد .به

صف در یک زمان چرخشي  RTT3را در نظر ميگیرد .در این روش سعي

منظور بررسي مزایا و محدودیتهای روش پیشنهادی دو مطالعه موردی
33

34

بر این است که بر اساس تقریب  ،B-splineتابع چگالي احتمال طول

بر روی داروهای سیكلوفسفامید و گاباپنتین صورت گرفته است.

صف به یک تابع مطلوب همگرا گردد .نتایج شبیهسازی حاکي از بهبود

نتایج عددی نشاندهنده وجود پاسخهای بهینه و کاهش بار محاسباتي در
35

مقایسه با رویكرد متداول جستجو بر اساس جدول و مونت-کارلو

عملكرد مدیریت فعال صف توسط این روش بوده است.

36

بوده است.
در [ ]36یک کنترل کننده تصادفي غیرخطي جدید بر اساس روش
1

Active Queue Management
Packet
3
Congestion
4
Probability Density Function-Hyperbolic Random Early
Detection
5
Particle Swarm Optimization
6
Moment
7
Network Simulator
8
Intelligent Probability Density Function
9
Round Trip Time

بهینهسازی  BFO37به منظور کاهش سلولهای آلوده به بیماری  HIVدر

2
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10

Dosage
Physiological
12
Regimen
13
Cyclophosphamide
14
Gabapentin
15
Grid search
16
Monte-Carlo
17
Bacterial Foraging Optimization
11
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حضور پارامترهای تصادفي دینامیک  HIVارائه گشته است .روش کنترل

عواملي چون اندازه اولیه تومور ،نرخ جهش

غیرخطي سیگموئید  BFO-SNC3یک روش بهینه مقاوم غیرخطي جدید

سلولهای سرطاني بررسي شده است.

است که قادر به کنترل مشخصات بیولوژیكي 2دینامیک غیرخطي و
تصادفي  HIVتوسط مدیریت دوز دارو ميباشد .کنترلکننده پیشنهادی،

31

و نرخ دگرگوني

33

در [ ]43یک مدل تصادفي برای آغاز بیماری سرطان در نظر گرفته
شده است .این مدل به منظور ارزیابي اثر مجاورت
33

32

بر مراحل

34

توانایي کنترل دینامیک  HIVرا تحت تغییرات تصادفي پارامترهای

پیشبدخیمي و بدخیمي بروز سرطان به کار رفته است .همچنین از

عفونت بیماری دارد .روش کنترلي پیشنهادی با کمینه کردن مقدار

این مدل برای تخمین نرخ جهش ژنهای شرکتکننده در پیشرفت نوعي

متوسط 3یک تابع هزینه تصادفي ،به جستجوی بهترین محدوده برای

توده پیشسرطاني دهاني استفاده شده است .اثر مجاورت به معنای توانایي

پارامترهای کنترلکننده ميپردازد و سطح عفونت را به پایینتر از یک

جهش ژنهای تومورزا 35برای افزایش احتمال جهش سلولهای مجاور

مقدار معین ميرساند .نتایج شبیهسازی نشاندهنده بهبود عملكرد درمان با

ميباشد.
36

روش  BFO-SNCدر مقایسه با روشهای کنترلي دیگر بوده است.

در [ ]44نیز یک مدل تصادفي برای رشد تومور جامد بر اساس

چنانچه پیشتر اشاره شد ،رویكرد تصادفي در زمینههای مختلف

37

قانون گامپرتز ارائه شده است .تكامل سلولهای تومور توسط یک
38

پزشكي و سالمت کاربرد دارد .در ادامه به معرفي کاربردهای رویكرد

فرآیند تکبعدی دیفیوژن که توسط دو آستانه بهبود کامل بیمار و

تصادفي در سایر زمینههای پزشكي و سالمت ميپردازیم .در [ ]37از

مرگ بیمار محدود شده ،توصیف گشته است .مدل پیشنهادی به منظور

روش بهینهسازی تصادفي برای نحوه ذخیرهسازی و توزیع داروها در

شبیهسازی اثرات یک نوع درمان وابسته به زمان به کار گرفته شده است.
چنان چه اشاره شده یكي از کاربردهای مدل تصادفي در توصیف

زمان رخداد سوانح استفاده شده و یک مطالعه موردی برای روش
پیشنهادی در هنگام وقوع زلزله انجام شده است .در [ ]38با استفاده از

بیماریهای مسری و همهگیر ميباشد .در [ ]45مدلي تصادفي به نام

فیلتر کالمن به تخمین ضریب نفوذپذیری  BBB4پرداخته شده است .در

33

21

[ ]33از فیلتر کالمن با مدل مشاهدات افزوده برای تصویربرداری ECG

ميباشد برای توصیف بیماریهای مسری طراحي شده است.

5

استفاده شده است .در [ ]41روشي جدید برای تعیین و ردیابي مسیر

 GSCMکه ترکیبي از شبیهسازی تصادفي و مدلسازی مبتني بر عامل

در [ ]46نیز توسط مدلسازی تصادفي به مطالعه دینامیک گسترش
23

ویروس  RSVدر منطقهای از اسپانیا پرداخته شده است .مدل تصادفي

رگها در شبكیه چشم بر اساس فیلتر ذرهای ارائه شده است.
همانطور که ميدانیم مدلسازی تصادفي نقش مهمي در مدلسازی
و تحلیل بیماریهای مسری ،سلولهای سرطاني و سایر بیماریها دارد .در

توسط توصیف آشفتگيهای

22

تصادفي بر روی پارامتر سرشماری

جمعیت و نرخ گسترش ویروس  RSVبه دست آمده است .به منظور
24

23

ادامه به معرفي پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه ميپردازیم .در

بررسي اثر نرخ پیدایش و نرخ گسترش ویروس  RSVبر روی

[ ]43یک مدل تصادفي برای شیميدرماني سرطان به دست آمده است.

دینامیک جمعیت ،شبیهسازی عددی بر روی مدلهای تصادفي و معین

25

یكي از موانع مهم در درمان سرطان افزایش مقاومت سلولهای سرطاني

صورت گرفته است .پاسخهای عددی مدل تصادفي توسط روشهای

در برابر دارو ميباشد .بنابراین این مدل دربرگیرنده افزایش مقاومت در

اویلر-مارویاما

28

برابر دارو بوده و ميتواند طیف گستردهای از تومورها را در بر گیرد .این

پاسخهای تصادفي توسط روش مونت-کارلو به دست آمدهاند.

26

و میلاشتاین

27

محاسبه شده و بازههای اطمینان
23

مدل به منظور تحلیل اثر داروهایي مانند آدریامایسین ،6سیكلوفسفامید و

در [ ]47مدل تصادفي مبتني بر عامل و ناهمگن برای بیماریهای

متروترکسات 7بر سرطان سینه بر روی دادههای به دست آمده از

مسری ارائه شده است .در [ ]48نیز به ارائه مدل تصادفي برای بیماریهای

آزمایشهای بالیني 8به کار گرفته شده است.
یک روش مؤثر برای جلوگیری از مقاومت دارویي و افزایش
موفقیت درمان ،بهکارگیری روشهای درماني چنددارویي 3ميباشد .در
[ ]42یک مدل تصادفي برای مقاومت سلولهای سرطاني در برابر درمان
چنددارویي ارائه و تحلیل گشته است .همچنین وابستگي نتیجه درمان به

1

Bacterial Foraging Optimization Sigmoid Nonlinear Control
Biological characteristics
3
Expected value
4
Blood–Brain Barrier
5
Electrocardiogram
6
Adriamycin
7
Methotrexate
8
Clinical
9
Multi-drug therapeutic
2
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10

Mutation rate
Turnover rate
12
Bystander effect
13
Pre-malignant
14
Malignant
15
Oncogens
16
Solid tumor
17
Gompertz law
18
Diffusion process
19
Global Stochastic Contact Model
20
Agent-based modeling
21
Respiratory Syncytial Virus
22
Perturbations
23
Birth rate
24
Transmission rate
25
Deterministic
26
Euler-Maruyama
27
Milstein
28
Confidence intervals
29
Heterogeneous
11
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مسری پرداخته شده است .در این مدل از روش جداسازی متغیرها برای

در [ ]53معادالت کواریانس حالت حلقه بسته بر اساس مدل سیستم

حل معادالت دیفرانسیل جزئي استفاده گشته است .برای حل معادالت

تصادفي اصلي به دست آمده و مسأله انتساب کواریانس به طراحي

دیفرانسیل معمولي به دست آمده از معادالت جزئي نیز ،از تابع تولید

جبرانکننده ای با توانایي حذف اغتشاش تبدیل شده است .برای این
7

احتمال  PGF3یک متغیر تصادفي استفاده شده است.

مسأله ،ابتدا یک کنترلکننده  PIDطراحي گشته و سپس یک ردیاب
بهینه بر اساس قضیه ردیاب بهینه کالسیک با تابع هزینه با افق نامحدود

 -6کاربرد در انتساب کواریانس

برای سیستم کواریانس طراحي شده است .همچنین نشان داده شده است

مسأله کنترل و یا انتساب کواریانس به معنای طراحي کنترلکنندهای

که همگرایي ماتریس کواریانس سیستم به مقدار مطلوب قابل تضمین

است که ماتریس کواریانس حالت معیني را برای سیستم حلقهبسته تحت

است.

عملكرد مطلوب نتیجه دهد .اهمیت مسأله کنترل کواریانس از آن جهت

در [ ]61یک فرم جدید برای توصیف سیستم کواریانس بر اساس

است که انتساب گشتاور دوم متغی رهای حالت سیستم ،نتایج مطلوبي را در

سیستم تصادفي خطي پیشنهاد شده است .ایده اصلي این روش بر اساس

بر دارد .به طور مثال خطای  RMS2در ورودی ،خروجي و متغیرهای

تغییر چیدمان معادله ریكاتي ماتریس کواریانس مربوطه به یک سیستم

حالت به وضوح در ماتریس کواریانس نقش دارند .بنابراین ميتوان با

فضای حالت خطي معین ميباشد .در سیستم کواریانس جدید ،واریانس

کنترل کواریانس ،خطای  RMSرا نیز کنترل نمود .همچنین پارامترهای

متغیرهای حالت و کواریانس بین هر دو متغیر به عنوان حالت سیستم در

مارکوف که پاسخ حالت گذرای سیستم را تعیین ميکنند ،وابسته به

نظر گرفته مي شوند .با انجام یک سری عملیات ریاضي ،مسأله انتساب

ماتریس کواریانس حالت هستند .مزیت دیگر کنترل کواریانس این است

کواریانس به مسأله استاندارد حذف اغتشاش تبدیل ميشود .به علت

که برخي خواص مقاومت سیستم به خواص ماتریس کواریانس حالت

خطي و معین بودن سیستم کواریانس جدید ،تمامي کنترلکنندههای

وابسته است.

3

8

متدوال بر روی آن قابل استفاده هستند .نتیجه این روش با بهکارگیری

3

تاکنون پژوهشهای بسیاری روی مسأله طراحي پسخور حالت

قانون کنترل پسخور کواریانس بر اساس کنترل انتگرالي روی سیستم

خطي به منظور کنترل کواریانس سیستم تصادفي حلقهبسته در حالت

کو اریانس جدید نشان داده شده است .قانون کنترلي پیشنهادی منجر به

ماندگار انجام گرفته است .به طور مثال در [ ]43قضیهای برای طراحي

پایداری سیستم حلقهبسته به همراه ماتریس کواریانس از پیش تعیین شده

کنترلکننده های پسخور خطي با هدف حصول کواریانس مطلوب

برای متغیرهای حالت سیستم حلقهبسته ميگردد.
31

متغیرهای حالت سیستم حلقه بسته معرفي شده است .در [ ]51حدود پایین

در [ ]63نیز یک روش ابداعي به فرم بسته برای انتساب کواریانس

و باالی ماتریس کواریانس حالت ،تحت نامعینيهای پارامتری سیستم

بر اساس سیستم تصادفي خطي پیشنهاد شده است .فرم بسته معادالت

ارائه شدهاند .در [ ]54-53نیز نشان داده شده است که ميتوان با استفاده

کواریانس حالت توسط تبدیل معادالت ریكاتي ماتریس کواریانس به

از قضیه انتساب کواریانس حالت  ،SCA4قسمتهایي از ماتریس

یک سیستم فضای حالت خطي معین ،به دست آمده و مسأله انتساب

کواریانس حالت را تغییر داد .در [ ]55،56از قضیه کنترل کواریانس برای

کواریانس تبدیل به یک مسأله حذف اغتشاش شده است .مزیت این

سیستمهای تصادفي دوخطي 5استفاده شده است .در [ ]57نیز روشي برای

روش این است که بر خالف روشهای پیشین ،نیاری به حل مسأله

کنترل کواریانس سیستمهای تصادفي پیوسته-زمان آشفته 6با قیود

ریكاتي وجود ندارد .در این روش پیشنهادی ،طبق عملگر ضرب

واریانس پیشنهاد شده است.

کرونكر ،33مدل فرم بسته برای ماتریسهای سیستم کواریانس جدید ارائه

در [ ]58مسأله کنترل کواریانس برای سیستمهای تصادفي گسسته-

شده است.

زمان بررسي شده است .برای کنترل کواریانس از روش کنترل انتگرالي با

در [ ]62مسأله مقاوم تصادفي انتساب تقریبي کواریانس و

تضمین پایداری کواریانس حالتها استفاده شده است .در این روش

پایدارسازی کواریانس در نظر گرفته شده و بر روی پارامترهای متغیر

خطای ردیابي کواریانس به عنوان یک حالت جدید به سیستم کواریانس

32

شبكههای  AIMDبه کار گرفته شده است .کنترل گشتاورهای باالتر
33

افزوده شده است .بنابراین ميتوان کنترلکننده را طوری طراحي نمود که

اندازه پنجره تراکم به دالیل مختلف از اهمیت قابل توجهي برخوردار

هم پایداری کواریانس حالت و هم ردیابي کواریانس حالت برای سیستم

است .اندازه پنجره تراکم برابر با تعداد بستههایي است که یک فرستنده

تصادفي گسسته-زمان به دست آید.

در شبكه مي تواند به صورت متوالي ارسال نماید بدون این که منتظر

7

1

Probability Generating Function
Root Mean Square
3
Feedback
4
State Covariance Assignment
5
Bilinear
6
Perturbed
2
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Proportional Integral Derivative
Arrangement
9
Riccati
10
Closed-form
11
Kronecker
12
Additive Increase Multiplicative Decrease
13
Congestion Window Size
8
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دریافت بیت اعالم وصول 3آنها باشد .یكي از دالیل اهمیت کنترل

کوانتومي است .در [ ]73با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفي

گشتاورهای باالتر اندازه پنجره تراکم این است که گشتاور اول هیچگونه

کوانتومي ،معادالت دیفرانسیل تصادفي کالسیكي استخراج شده که بر

اطالعاتي در مورد نوسانات 2پنجره تراکم به دست نميدهد ،هرچند این

اساس اندازهگیریهای خروجي ،تخمین حالت سیستم کوانتومي باز

36

نوسانات پراهمیت ميباشند .گشتاور مرتبه دوم یا همان کواریانس از آن

(دارای تقابل و برهمکنش با محیط) را امكانپذیر مينماید .این معادالت
37

جهت حائز اهمیت است که عدم عدالت 3و نوسانات در شبكه در زمان

تخمین ،مسیر کوانتومي

کوتاه را نشان مي دهد .ایده اصلي الگوریتم پیشنهادی ،استفاده از تنظیم

مسیرهای کوانتومي ارائه گشتهاند که به عنوان مثال ميتوان از کنترل بهینه

پارامترهای شبكه  AIMDبه منظور انتساب کواریانس اندازه پنجره تراکم

تصادفي و پایدارسازی تصادفي نام برد .در [ ]72پایدارسازی تصادفي

نام دارد .روشهای کنترلي فراواني برای

38

به مقداری مطلوب ميباشد .هدف از این روش ،پیدا کردن پارامترهای

مسیر کوانتومي برای یک بیت کوانتومي (کوبیت ) بررسي شده است.

بهینه کنترل تراکم در شبكه  AIMDبرای بهره پسخور ماتریسي است به

در [ ]73م سأله پایدارسازی سراسری برای دو دسته مسیر بررسي شده و از
33

طوری که تابع هزینه ای که بر اساس معیارهای مقاوم بودن و قیود انتساب

روش کنترل چندقانوني سوئیچینگ برای پایدارسازی این دو سیستم

کواریانس به دست آمده است ،با الگوریتم ژنتیک تطبیقي  AGA4بهینه

استفاده شده است .در [ ]74کنترل لیاپانوف مسیر کوانتومي با وجود

گردد .در واقع در [ ]62کنترل تراکم توسط روش کنترل تصادفي جدید

مشاهده پذیر خودالحاقي و پایدارسازی تصادفي سراسری سیستم

که ترکیبي از کنترل مقاوم ،جایابي قطب 5و کنترل تابع چگالي احتمال

کوانتومي بررسي شده است [.]75

مي باشد ،صورت گرفته است .با استفاده از این روش کنترل تراکم،

در [ ]76سیستم کوانتومي با دینامیکهای غیرخطي و کنترل حلقه

معیارهای  QoS6شبكه بهبود یافته است .دقت و عملكرد کنترلکننده

بسته کوانتومي به صورت یک مسئلهی کنترل غیرخطي تصادفي در نظر

پیشنهادی توسط شبیهسازی در نرمافزارهای متلب 7و  NSنشان داده شده

گرفته شده است .کنترل تصادفي مسئله را به دو قسمت تقسیم کرده است.

است.

ابتدا با تشكیل یک فیلتر ،حالت سیستم تخمین زده شده ،سپس کنترل
حلقهبسته برای سیستم طراحي گشته است .نوع پسخور در این سیستم،

 -7کاربرد در سیستمهای کوانتومی

پس خور حالت است .مدل فیزیكي به کار رفته در این مقاله شامل ابری از

در این بخش به مطالعه پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کنترل

الكترونها است که با یک میدان نوری (هم جهت با محور  )zبرهمکنش

سیستمهای کوانتومي 8ميپردازیم .تاریخچه تخمین و کنترل سیستمهای

دارند .میدان نوری پس از برهمکنش ،توسط یک آشكارساز نوری

کوانتومي به سال  3381میالدی باز ميگردد [ .]65-63اولین کسي که

آشكار ميگردد .یک میدان الكتریكي (هم جهت با محور  )yنیز نقش

تخمین کوانتومي را بر اساس نظریه مارتینگل 3و محاسبات کوانتومي

کنترل را بازی ميکند.

توسعه داد ،بالوکین 31بود [ .]65،66سپس در [ ]67توسط ابداع محاسبات
تصادفي کوانتومي ،قانون کوانتومي ایتو 33و معادالت دیفرانسیل تصادفي

در [ ]77روشهای کنترل تصادفي حلقهباز با هدف کنترل
چسبیدگي 21در محیطهای اتالفي 23ارائه و مقایسه شدهاند .یكي از این

کوانتومي  ،QSDE32نظریه تخمین توسعه یافت .در [ ]71-68نیز با استفاده

روشها زمان نمو را به صورت یک متغیر تصادفي غیرگوسي توصیف

از محاسبات تصادفي بر اساس نظریه احتماالت شرطي کوانتومي و قانون

ميکند و روش دیگر توسط مدوالسیون تصادفي ،کنترل دینامیكي را

کوانتومي بیز ،33معادالت تخمین کوانتومي بالوکین به دست آمد.
یكي از مهمترین کاربردهای کنترل سیستمهای کوانتومي ،در توسعه

روی مقیاسهای زماني 22غیرمارکوفي 23به کار ميگیرد.
ميتوان رابطه بین سیستمهای کوانتومي باز و نویزهای کوانتومي
24

محاسبات و پردازش اطالعات کوانتومي به منظور تحقق و ساخت

غیرجابجایيپذیر

رایانههای کوانتومي است .معادالتي که نمو 34سیستم کوانتومي با نویز

کوانتومي توصیف نمود .این معادالت نقش مهمي در طراحي و تحلیل

کوانتومي (فوتون )35را بیان ميکند ،معادالت دیفرانسیل تصادفي

بنیادی

25

را توسط معادالت دیفرانسیل تصادفي

شبكههای کوانتومي 26به ویژه در پردازش اطالعات کوانتومي دارند.
بنابراین در [ ]78یک معادله هامیلتون-ژاکوبي-بلمن 27برای معادالت

1
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دیفرانسیل تصادفي کوانتومي به دست آمده و اصل بهینگي بلمن برای

پیشنهاد شده است .این فیلتر ،پارامتر نامعین را توسط سختافزار اضافي

سیستمهای کوانتومي باز حاصل شده است .تابع هزینه مشاهدهگر

تخمین زده و به منظور حصول عملكرد مناسب در تخمین ،الگوریتم فیلتر

کو انتومي که قرار است کمینه گردد ،عبارت است از یک چندجملهای

را به طور تطبیقي تغییر ميدهد .مقاوم بودن این فیلتر در قالب خطای

غیرجابجایيپذیر از عملگر کوانتومي .3این روش برای شبكههای نوری

تخمین ارزیابي شده و با روش عددی نشان داده شده است.
در [ ]84کران کرامر-رائو 31کوانتومي برای حساسیت محاسبه شده

کوانتومي 2قابل استفاده است.
در [ ]75کنترل پایدارساز سراسری مسیر کوانتومي با حالتهای
تعادل چندگانه بررسي شده است .بدین منظور سیستم کوانتومي تصادفي

است که ميتوان توسط آن ،یک و یا چندین پارامتر را که در یک حالت
32

33

گوسي سراسری تک-مودی رمزگذاری شدهاند تخمین زد .این
34

33

35

36

با حالت تخمین یافته (مسیر کوانتومي) که چندین نقطه تعادل دارد ،به

فرمول برای تخمین فاز ،خلوص  ،تلفات  ،دامنه و فشردگي به کار

منظور طراحي کنترل کننده پایدارساز سراسری مورد مطالعه قرار گرفته

گرفته شده است .در حالتي که چندین پارامتر به صورت همزمان تخمین
37

است .قانون کنترلي که در [ ]75طراحي شده است ،رسیدن سیستم را به

زده ميشوند ،ماتریس اطالعات فیشر کوانتومي ارائه ميگردد .نتیجه

تنها یک نقطه از چندین نقطه تعادل تضمین ميکند .به منظور بررسي

روش پیشنهادی در [ ]84تشكیل یک پاسخ کامل برای مسأله جستجوی

روش پیشنهادی پایدارسازی سراسری از شبیهسازی روی یک اتم دارای

بهترین حساسیت اندازهگیریها بر اساس یک حالت گوسي تک-مودی

اسپین 3نیم (شامل دو نقطه تعادل) که به عنوان بیت کوانتومي کاربرد

است.

گستردهای در محاسبات کوانتومي دارد ،استفاده شده است.
در [ ]73فرآیندهای پیوستهزمان مشاهدات در سیستمهای کوانتومي

 -8کاربرد در رباتیک

توصیف شدهاند و مسأله بهینهسازی با هدف به دست آوردن بهترین

در این بخش به مطالعه کاربرد نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل

حالت کوانتومي  a-posterioriدر نظر گرفته شده است .همچنین این

تصادفي در رباتیک ميپردازیم .بدین منظور پژوهشهای صورت گرفته

واقعیت که فیلترینگ بهینه یک سیگنال کوانتومي مارکوفي با نویز

در زمینه مكانیابي ،شناسایي و کنترل تصادفي رباتها را بررسي ميکنیم.

کوانتومي گوسي سفید را ميتوان توسط یک فیلتر خطي مارکوفي

ابتدا مروری ميکنیم بر پژوهشهای انجام شده در زمینه کنترل
تصادفي رباتها .در [ ]85یک کنترلکننده تصادفي و یک کنترلکننده

توصیف نمود ،اثبات شده است.
4

در [ ]81برای از پیش رو برداشتن محدودیت هایزنبرگ در

پیشنمایشي

38

برای کنترل حرکت دارای

درجه آزادی بازوی

33

مغناطیسسنجي اتمي ،5روشي بر اساس ترکیب اندازهگیری پیوسته و فیلتر

رباتها با هم ترکیب شدهاند .رفتار این دو کنترل کننده در حضور

کالمن کوانتومي ارائه شده است.

اغتشاشهای تصادفي و معین نشان داده شده است .کنترلکننده

در [ ]83مطالعه جامعي روی دستاوردهای نظری و عملي در زمینه

پیشنمایشي پیشنهادی یه صورت برونخطي 21به کار گرفته شده و مسأله

تخمین حالتها در سیستمهای کوانتومي صورت گرفته است .به طور

بهینه برای یک مسیر حرکت از پیش تعیین شده حل شده است .در حالي

مثال روش بیشینهشباهت  ML6برای تخمین حالتهای کوانتومي شامل

که طراحي کنترلکننده تصادفي بر اساس کنترل مینیم واریانس صورت

تخمین فرآیندهای کوانتومي و تخمین مشاهدات کوانتومي بررسي شده

گرفته و از روش حداقل مربعات برای تخمین پارامترهای کنترلکننده

است.

تصادفي استفاده شده است .برای ارزیابي عملي بودن و مقاوم بودن این

در [ ]82یک فیلتر تصادفي کوانتومي با مدلسازی پاسخ یک شبكه

دو کنترلکننده و همچنین دقت ردیابي آنها از شبیهسازی استفاده شده

عصبي 7توسط معادله موج شرودینگر 8ارائه شده است .این فیلتر با

است .در [ ]86نیز به طراحي کنترلکننده پسخور بهینه برای ربات در

فیلترهای متداول مانند فیلتر کالمن مقایسه شده است .دقت این روش در

حضور نامعینيهای تصادفي در شرایط اولیه پرداخته شده است .روش

بدون نویز نمودن یک سیگنال  DCدر مقایسه با فیلتر کالمن هزار مرتبه
بهتر بوده است .مهمترین خاصیت این فیلتر این است که هیچگونه فرضي

23

پیشنهادی از یک تابع هزینه میانگین استفاده نموده و هزینه کنترل اولیه
22

و خطای ردیابي را ارزیابي ميکند .پارامترهای تنظیمکننده طوری

را در مورد شكل و طبیعت سیگنال و نویز در نظر نميگیرد .در [ ]83نیز
یک فیلتر کالمن کوانتومي مقاوم برای سیستم نوری 3با پارامتر نامعین

1
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انتخاب مي شوند که تابع هزینه کمینه گردد .توسط روشهای بهینهسازی
تصادفي ،کنترل پسخور بهینه و مقاوم به دست آمده است .در نهایت

در [ ]33مسأله تخمین پارامترهای نامعین مدل غیرخطي جعبه-
33

خاکستری مطالعه شده است .روش پیشنهادی بر اساس تخمین تابع
34

عملكرد روش پیشنهادی با مقایسه با کنترلکننده  PD3آزمایش شده

پاسخ فرکانسي  FRFدر تعدادی از نقاط کار ميباشد .مدل غیرخطي

است.

جعبه-خاکستری نیز در همان نقاط کار خطيسازی شده و منتج به تابع

در [ ]87روشي برای طراحي کنترلکننده بهینه تطبیقي تصادفي برای

پاسخ فرکانسي پارامتری گشته است .پارامترهای بهینه توسط کمینهسازی

رباتهای کم عملگر 2ارائه شده است .رباتهای کم عملگر ،رباتهایي

اختالف بین توابع پاسخ فرکانسي پارامتری و غیرپارامتری به دست

هستند که در آنها تعداد درجات آزادی بیشتر از تعداد ورودیهای

آمدهاند .طرزکار روش پیشنهادی توسط تخمین پارامترهای

کنترلي ميباشند .در این روش سیستم به دو زیرسیستم تقسیم شده است.
زیرسیستم اول شامل تعداد

مفصل 3دارای عملگر 4بوده و زیر

35

ارتجاعپذیری یک ربات صنعتي نشان داده شده و نتایج آزمایشها
نشاندهنده مفید بودن روش شناسایي پیشنهادی بوده است.

5

در [ ]32روش شناسایي

سیستم دوم شامل یک مفصل بدون عملگر ميباشد .برای زیر سیستم اول

36

 IVبرای شناسایي رباتهای صنعتي

37

یک مدل مرجع توسط روش بهینهسازی  LQR6به دست آمده است .برای

صلب معرفي گشته است .به منظور همگرایي سریع ،بهرههای کنترل

مفصل زیرسیستم دوم نیز شبكه عصبي  RBF7برای طراحي کنترل مرجع

کننده مطابق تخمین  IVبهروزرساني شدهاند .مؤثر بودن روش پیشنهادی

تطبیقي استفاده شده است .پایداری و ردیابي بهینه روش پیشنهادی توسط

توسط آزمایش عملي روی یک ربات صنعتي با  4درجه آزادی نشان
38

تحلیل نظری اثبات شده و شبیهسازیها نشاندهنده کارایي روش کنترلي

داده شده است .در [ ]33یک روش کالیبراسیون برای افزایش دقت

بودهاند.

موقعیت بازوی ربات ها پیشنهاد شده است .در روش پیشنهادی یک مدل

در ادمه به مرور پژوهشهای انجام شده در زمینه شناسایي ربات
ميپردازیم .در [ ]88یک مرور کلي بر روی تحقیقات صورت گرفته

سینماتیكي برای ربات به دست آمده و پارامترهای هندسي ربات توسط
الگوریتم  EKFشناسایي شدهاند.

روی شناسایي پارامترهای ربات های سری و موازی انجام شده است .به

در [ ]34به شناسایي رویخط پارامترهای کیلومترشمار یک ربات

این ترتیب که مدل تحت شناسایي ،روش بهینهسازی دینامیک مسیر،

متحرک پرداخته شده است .بدینمنظور الگوریتم  EKFتوسط مقادیر

روشهای سنجش اعتبار 8مدلهای تخمین زده شده و کاربردهای

نامي کیلومترشمار طراحي گشته است .یک مدل حلقهباز ثانویه که فیلتر

شناسایي پارامتری دینامیک سیستم معرفي شدهاند .نتایج به دست آمده در

 EKFرا ردیابي ميکند نیز در نظر گرفته شده است .پارامترهای سیستم

[ ]88قابل استفاده برای محققان و سازندگان ربات جهت انتخاب صحیح

ردیاب حلقهباز ،با هدف ردیابي حاالت سیستم که توسط  EKFتخمین
زده شدهاند ،بهروزرساني ميگردند .با آموزش پارامترهای سیستم

روش شناسایي ميباشند.
3

در [ ]83آزمایشي به منظور مقایسه روش تخمین  WLSو فیلتر EKF

حلقهباز ،مقادیر نامي پارامترهای  EKFنیز بهروزرساني ميشوند .بنابراین
33

برای شناسایي دینامیک ربات انجام شده است .در [ ]31یک الگوریتم

یک سیستم حلقهبسته آبشاری پیشنهاد شده است .در [ ]35نیز شناسایي

تخمین تصادفي بر اساس روش ترکیبي GHMM33 31ارائه شده است .از

رویخط مدل ربات متحرک توسط  EKFانجام شده است.
در ادمه به مرور تحقیقات صورتگرفته در زمینه مكانیابي ربات

این الگوریتم برای شناسایي پارامترهای دینامیک غیرخطي و مكانیابي
ربات متحرک چرخدار استفاده شده است .مدلهای تصادفي دینامیكي و

ميپردازیم .در [ ]36،37یک روش مكانیابي و نقشهبرداری همزمان

سینماتیكي 32ربات و محیط با در نظر گرفتن نامعینيها معرفي گشتهاند.

21

سپس برای شناسایي مدل تصادفي غیرخطي از روش  GHMMاستفاده

الگوریتم  EKFو شبكه عصبي  RBFتشكیل شده است .مزیت این روش

شده است .حالت ربات توسط بهینهسازی پاسخ بیشینهشباهت و به کمک

نسبت به روش  EKFتنها ،جبران خطای ناشي از فرآیند خطيسازی است.

الگوریتم ژنتیک تخمین زده شده است.

 SLAMترکیبي بر اساس فیلتر پیشنهاد شده است .این روش از ترکیب

در [ ]38به مكانیابي یک ربات متحرک بر اساس فناوری رادیویي
23

 UBWو فیلتر ذرهای پرداخته شده است .بدین منظور تعدادی آزمایش

در محیطها و شرایط مختلف صورت گرفته و طبق نتایج این آزمایشها،
1

Proportional Derivative
Under-actuated
3
Joint
4
Fully actuated
5
Unactuated
6
Linear Quadratic Regulator
7
Radial Basis Function
8
Model Validation
9
Weighted Least Squares
10
Hybrid
11
Genetic-Hidden Markov Model
12
Kinematic

یک مدل احتماالتي به دست آمده است .سپس یک فیلتر ذرهای با

2
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13

Gray-Box
Frequency Response Function
15
Elasticity
16
Instrumental Variable
17
Rigid
18
Calibration
19
Cascaded
20
Simultaneous Localization And Mapping
21
Ultra-Wide-Band
14
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در [ ]313نیز مكانیابي و نقشهبرداری همزمان  CSLAM8توسط چند

ترکیب اطالعات به دست آمده از بیكن3های رادیویي  UWBو

ربات بر اساس فیلتر  UKF3انجام شده است .اطالعات مكانیابي و

کیلومترشمار ربات ،به تخمین موقعیت ربات ميپردازد.
در [ ]33مكانیابي یک ربات متحرک در محیط شناختهشده توسط

31

نقشهبرداری که توسط ربات حكمران به دست آمده ،با رباتهای
33

فیلتر کالمن کوانتیزهشده 2انجام شده است .محیط مورد نظر مجهز به

زیردست به اشتراک گذاشته ميشوند .رباتهای زیردست در این

برچسب3های  RFID4ميباشد .ربات ميتواند حضور این برچسبها را با

روش تنها به مكانیابي موقعیت خود ميپردازند .روش پیشنهادی منجر به

عبور از نزدیكي شان تشخیص داده و اطالعات حاصله را با اطالعات

کاهش بار پردازشي رباتهای زیردست گشته و کاهش زمان محاسبات و

دریافتي از حسگرهای خود (کیلومترشمار) ترکیب نماید .از آنجا که

پیچیدگي سختافزار آنها را نتیجه ميدهد.

اندازهگیریهای  RFIDدارای نویز غیرگوسي باالیي ميباشند ،معموال از

در [ ]314به مكانیابي ربات توسط ترکیب فیلتر کالمن و فیلتر

فیلتر ذرهای برای ترکیب اطالعات  RFIDو حسگرها استفاده ميشود؛

32

هرچند فیلترهای ذرهای بار محاسباتي باالیي را در پي دارند .بنابراین در

شرایط اولیه و نویز ،استفاده از فیلتر  EKFبرای مكانیابي منجر به

[ ]33استفاده از فیلتر کالمن کوانتیزهشده به منظور کاهش بار محاسباتي

تخمینهای غیر قابل قبول ميگردد .در صورت استفاده از فیلتر  EFIRنیاز

در مقایسه با فیلترهای ذرهای استفاده شده است.

33

 EFIRبه روش مثلثبندی پرداخته شده است .در صورت عدم شناخت

به اطالعات نویز مرتفع ميگردد ولي همچنان

اطالعات کیلومترشمار ربات که در مكانیابي استفاده ميشود،

نقطه اولیه از

اندازهگیری های خطي مورد نیاز خواهد بود .بنابراین در [ ]314از

ممكن است به علت لغزش ربات دچار خطا گردد .بنابراین استفاده از

تخمین اولیه توسط  EKFاستفاده شده و اطالعات نویز و شرایط اولیه برای

یک ژیروسكوپ 5ارزانقیمت به همراه روشهای فیلتر کالمن در بسیاری

تخمینهای بعدی در اختیار فیلتر  EFIRقرار داده شدهاند.

از پژوهشها پیشنهاد شده است .هرچند در صورت استفاده از فیلتر کالمن

در [ ]315روشي برای تخمین جهت ربات و انحراف ژیروسكوپ بر

استاندارد ،محدودیتها و قیود فیزیكي ربات در نظر گرفته نميشوند.

اساس فیلتر آبشاری کالمن-ذرهای پیشنهاد شده است .فضای حالت این

بنابراین در [ ]311به مكانیابي ربات متحرک با استفاده از ژیروسكوپ و

سیستم شامل سینماتیک و دینامیک سرعت زاویهای ربات و دینامیک

فیلتر کالمن با در نظر گرفتن محدودیتهای ربات و یک روش

انحراف ژیروسكوپ ميباشد .این سیستم غیرخطي بوده و ابعاد باالیي

بهینهسازی مقید پرداخته شده است .مشاهدهپذیری حالت در این روش

دارد .بنابراین به منظور کاهش پیچیدگي ،تجزیه این سیستم به دو

توسط افزودن متغیرهای حالت بهبود یافته است.

زیرسیستم آبشاری و طراحي رؤیتگرهای آبشاری جداگانه پیشنهاد شده

در [ ]313حل مسأله مكانیابي و نقشهبرداری همزمان توسط چند

است .این طراحي منجر به تنظیم سادهتر و کاهش زمان محاسباتي

ربات بر اساس فیلتر ذرهای  RBPF6انجام شده است .در این روش هر

مي گردد .برای زیرسیستم گوسي و خطي شامل سرعت زاویهای و

ربات دارای یک دوربین بوده و قادر به مشاهده عالمتگذاری7های بصری

دینامیک انحراف ژیروسكوپ از فیلتر کالمن استفاده شده است .سپس

محیط ميباشد .هر کدام از رباتها در مسیری جداگانه در محیط حرکت

سرعت زاویهای که تخمین زده شده به عنوان ورودی مشاهدهگر دوم که

کرده و اندازهگیری عالمتها را جمعآوری مينماید .سپس با استفاده از

یک فیلتر ذرهای است ،استفاده ميشود.

فیلتر ذرهای  RBPFو اطالعات جمعآوری شده توسط تمامي رباتها

 -9کاربرد در ناوبری

یک نقشه واحد از محیط به دست ميآید.

34

در [ ]312به پیادهسازی عملي مكانیابي و نقشهبرداری همزمان یک

همانطور که ميدانیم ،ناوبری به معنای تعیین موقعیت ،سرعت و

ربات بر اساس  EKFو توسط حسگرهای بینایي پرداخته شده است .این

مسافت پیموده شده توسط یک جسم یا وسیله نقلیه نسبت به یک سیستم

سیستم با موفقیت در محیط آزمایشگاهي پیادهسازی و آزمایش شده

مختصاتي ميباشد [ .]316این وسیله نقلیه ميتواند یک کشتي ،هواپیما،

است .در این آزمایش ،ربات در محیط به حرکت درآمده و به نقاط

زیردریایي ،ماهواره و یا فضاپیما باشد .در ادامه مروری بر سابقه پژوهشي

مشخصي هدایت شده و موفق به ایجاد نقشهای از محیط پیرامونش گشته

استفاده از نظریه تخمین در سیستمهای ناوبری انجام ميدهیم.
35

است .نتایج این آزمایش نشاندهنده این بوده است که موقعیت تخمین

در یک روش ناوبری که ناوبری اینرسي نام دارد ،با استفاده از

زده شده عالمتها در محیط روی نقشه حاصله ،انطباق خوبي با موقعیت

حسگرهای حرکت مانند شتاب سنج و حسگرهای چرخش مانند

این عالمتها در محیط واقعي داشته است.

ژیروسكوپ و توسط عملیات ریاضي و فیلترینگ به تخمین موقعیت،
8

1

Beacon
Quantized
3
Tag
4
Radio Frequency IDentification
5
Gyroscope
6
Rao-Blackwellized Particle Filter
7
Landmark
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 3333

Coordinative Simultaneous Localization And Mapping
Unscented Kalman Filter
10
Master
11
Slave
12
Extended Finite Impulse Response
13
Triangulation
14
Navigation
15
Inertial Navigation
9
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سرعت و جهت حرکت وسیله نقلیه پرداخته ميشود .در [ ]317مطالعه

اساس روش بهینهسازی  BBO32برای ناوبری یک وسیله زمیني بدون
33

جامعي در راستای کاربرد نسخههای مختلف فیلتر کالمن در سیستم

سرنشین پیشنهاد گشته است و در [ ]333فیلتر کالمن  WMFKFبرای

ناوبری اینرسي برای یک بالون بدون سرنشین انجام شده است .نتیجه این

ناوبری وسیله هوایي بدون سرنشین پیشنهاد شده است .در این روش

مطالعه نشان دهنده این بوده است که بهترین مصالحه بین دقت و قدرت

خطای اندازهگیری حسگرهای مكانیابي بيسیم به عواملي چون مسافت
34

پردازش هنگامي به دست ميآید که از دو فیلتر  EKFمتوالي استفاده

حرکت ،اثرات چندمسیری و نویز حسگرها وابسته است .در روش

گردد .فیلتر اول جهت حرکت بالون و فیلتر دوم سرعت و موقعیت بالون

 WMFKFپیشنهادی ،اندازهگیریهای انجام شده بر روی مسافت طي شده

را تخمین ميزند.

توسط سیگنال ،وزندهي ميگردند .این روش پیچیدگي محاسباتي

در [ ]318نیز یک فیلتر  UKFتغییریافته برای سیستمهای تصادفي

کمتری نسبت به فیلتر کالمن استاندارد دارد .در [ ]334نیز از فیلتر تطبیقي

غیرخطي پیشنهاد گشته است .از این فیلتر برای تعیین خودمختار 3مدار

مربعسازی مبتني بر جدول پراکنده برای ناوبری نسبي یک فضاپیما

ماهواره های موجود در جو زمین استفاده شده است .همچنین در []318

استفاده گشته است.

نشان داده شده است که طراحي ماتریس کواریانس نویز نقش اساسي در
افزایش پایداری فیلتر دارد .بنابراین یک روش طراحي برای ماتریس

35

از آنجا که تأخیر یونوسفریک

36

37

بر روی سیگنالهای ناوبری

ماهواره ها تأثیرگذار بوده و نیاز به اصالح دارد ،در [ ]335به تخمین این
38

کواریانس توسط نسخه تغییریافته  UKFپیشنهاد شده است.

تأخیر با استفاده از فیلتر کالمن بر اساس اثر داپلر پرداخته شده است.
33

یكي دیگر از پژوهشهایي که با استفاده از فیلترینگ به ناوبری

بدین منظور محققان در [ ]335با استفاده از اطالعات  GPSماهوارههای

پرداخته است [ ]313ميباشد که در آن نسخهای تغییریافته از فیلتر کالمن

موجود در مدار زمین در طول چهار روز ،تخمین تأخیر مذکور را در

نقطهسیگما 2برای تخمین جهت 3و موقعیت دو فضاپیما( 4پیشرو 5و

مودهای پیوسته و کالیبرهشده انجام دادهاند.

دنبالهرو )6ارائه شده است .این فیلتر به علت تضمین مثبت نیمهمعین 7بودن

در [ ]336به تخمین دینامیک وسیله هوایي بدون سرنشین توسط فیلتر

تمامي ماتریسهای کواریانس ،پایداری باالیي دارد .در روش ناوبری

کالمن تطبیقي مقاوم  RAKF21در حضور خطاهای حسگری و عملگری

پیشنهادی ،تمامي متغیرهای حالت فضاپیمای پیشرو شناختهشده فرض

پرداخته شده است .فیلتر  RAKFبا بهکارگیری الگوریتمهای تطبیقي برای

شدهاند .در حالي که متغیرهای حالت نسبي با استفاده از مشاهدات سرعت

کواریانس نویز فرآیند و نویز اندازهگیری به تطبیق خود در برابر خطاهای

زاویهای و شتاب فضاپیمای دنبالهرو ،تخمین زده ميشوند .روش

حسگری و عملگری ميپردازد .بدینترتیب این فیلتر در برابر خطاها و

پیشنهادی ،خطای تخمین موقعیت و جهت نسبي کمتر و همگرایي

حتي از کار افتادن حسگرها و یا عملگرها مقاوم ميباشد .عملكرد فیلتر

سریعتری را نسبت به فیلتر  EKFاستاندارد از خود نشان داده است.

 RAKFتوسط شبیهسازی و تخمین حالت یک وسیله هوایي بررسي گشته

در [ ]331نیز روش تخمین وزنیافته تصادفي 8جدیدی برای
موقعیت یابي و ناوبری دینامیک ارائه گشته است .این روش با استفاده از

است.
در [ ]337نیز فیلتر کالمن جدیدی بر اساس ترکیب اطالعات 23و
22

مفهوم تخمین وزنیافته تصادفي به تخمین ماتریسهای کواریانس

سوئیچینگ و با استفاده از فیلتر  ISRUKFپیشنهاد شده است .سپس با

نویزهای مشاهدات و نویزهای متغیرهای حالت سیستم با هدف کنترل

استفاده از این فیلتر به ناوبری خودمختار یک فضاپیمای مانوردار پرداخته

اغتشاشات مشاهدات و خطاهای مدلسازی سینماتیک ميپردازد .در

شده است.

[ ]333نیز نسخهای تغییریافته از فیلتر کالمن-ذرهای توسعهیافته به نام

در [ ]338،333ناوبری وسایل زیرآبي توسط نسخههای تغییریافته

 MEKPF3برای ناوبری نسبي استفاده شده است .نتایج شبیهسازی

فیلتر کالمن مورد پژوهش قرار گرفته است .به این صورت که در []338

نشاندهنده دقت و عملكرد خوبي در ناوبری یک فضاپیما بوده است.

از فیلتر  EKFبرای ناوبری یک وسیله زیرآبي خودمختار استفاده شده

در [ ]332و [ ]333به ترتیب به ناوبری وسیله نقلیه زمیني بدون

است .در این روش دادههای مربوط به جهت حرکت ،ارتفاع ،سرعت و

سرنشین  UGV31و وسیله هوایي بدون سرنشین  UAV33پرداخته شده

اطالعات  ،GPSبردار حالت را تشكیل ميدهند .در [ ]333نیز به ناوبری

است .به این صورت که در [ ]332روشي برای تخمین کواریانس نویز بر

1

12

2

13

Autonomous
Sigma-Point Kalman Filter
3
Attitude
4
Spacecraft
5
Leader
6
Follower
7
Semi-Positive Definite
8
Random Weighting Estimation
9
Modified Extended Kalman Particle Filter
10
Unmanned Ground Vehicle
11
Unmanned Aerial Vehicle
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Biogeography-Based Optimization
Weighted Measurement Fusion Kalman Filter
14
Multipath
15
Adaptive Sparse Grid Quadrature Filter
16
Relative Navigation
17
Ionospheric
18
Doppler
19
Global Positioning System
20
Robust Adaptive Kalman Filter
21
Information fusion
22
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وسایل نقلیه زیرآبي توسط فیلتر کالمن بيرد تطبیقي  AUKF3پرداخته

از چهار گروه  EA33 ،ES32 ،LS33و  PSOانتخاب شدهاند .در [ ]323روشي

شده است .آزمایشهای عملي نشاندهنده برتری عملكرد این روش در

برای تخمین همزمان پارامترها و متغیرهای حالت موتورهای القایي بر

کاهش خطای موقعیت و افزایش مقاومت در مقایسه با فیلتر  EKFو UKF

اساس یک رؤیتگر مشابه کالمن ارائه گشته است .در [ ]324با استفاده

بودهاند.

از دو الگوریتم  EKFو سوئیچینگ بین آنها ،به تخمین همزمان مقاومت
35

34

در [ ]321مسأله مكانیابي و ناوبری خودمختار یک سیستم وسیله

روتور و استاتور و کنترل بدون حسگر سرعت )  (DVCپرداخته شده

2

بازه زماني از یک الگوریتم  EKFبه

هوایي بدون سرنشین چندگانه توسط روشهای فیلترینگ توزیعیافته

است .در این روش پس از هر

مورد مطالعه قرار گرفته است .در سیستم وسیله هوایي بدون سرنشین

دیگری سوئیچ ميشود .بنابراین توسط این روش ميتوان تعداد پارامتر

وسیله نقلیه هوایي

بیشتری را نسبت به روشهایي که از تنها یک  EKFاستفاده ميکنند،

ایستگاه زمیني نظارت ميشوند.

تخمین زد .در این روش ،تخمین بدون حسگر مقاومت روتور و استاتور

رویكرد کلي روش پیشنهادی استفاده از یک فیلتر در هر یک از

در حالت گذرا و ماندگار و در سرعت باال و پایین و همچنین تخمین

چندگانه در [ ]321فرض بر این است که تعداد
(هلیكوپتر) بدون سرنشین توسط

ایستگاهها برای ردیابي وسایل هوایي بدون سرنشین توسط ترکیب

36

37

گشتاور نامعین بار و سرعت و شار به طور همزمان به دست ميآیند.
38

اندازهگیری های به دست آمده از حسگرهای آنها ميباشد .سپس با

در [ ]325نیز الگوریتمي بر اساس تخمینگر کالمن دوطبقهای برای

ترکیب تخمینهای حالت به دست آمده از همه فیلترهای توزیعشده ،یک

تخمین غیرخطي با کاربرد تخمین شار و سرعت روتور یک موتور القایي

تخمین نهایي برای هر وسیله هوایي بدون سرنشین به دست ميآید .طبق

پیشنهاد گشته است .استفاده از این الگوریتم منجر به کاهش  25درصدی

این رویكرد ،ابتدا با در نظر گرفتن گوسي بودن نویزها از فیلترهای  EIF3و

عملیات حسابي شده و استفاده از میكروکنترلرهای ارزانتر را ممكن

 UIF4استفاده شده است .تخمینهای به دست آمده توسط این دو فیلتر به

ميسازد .در [ ]326نیز به مقایسه فیلتر کالمن و فیلتر ذرهای در تخمین

ترتیب توسط یک کنترلکننده  Flatness-Basedاستفاده ميشود تا

بردار حالت یک موتور  DCو کنترل آن پرداخته شده است .در [ ]327نیز

وسایل نقلیه هوایي در مسیرهای مطلوب حرکت کنند .همچنین در []321

یک روش جدید برای تخمین رویخط مقاومت استاتور و روتور موتور

از فیلتر  DPF5با فرض غیرگوسي بودن اندازهگیریها استفاده شده است.

القایي پیشنهاد گشته است .در روش پیشنهادی ،از یک الگوریتم  EKFبا

روش پیشنهادی با فیلتر  DEIF6پیادهسازی گشته و عملكرد روش

دو ورودی مختلف که به طور متوالي به الگوریتم اعمال ميشوند استفاده

پیشنهادی با فیلترهای  EIF ،UIF ،DPFو  DEIFنیز توسط شبیهسازی روی

شده است .این دو ورودی از دو مدل مجزا برای موتور القایي که بر

یک سیستم دارای دو وسیله هوایي بدون سرنشین و دو ایستگاه نظارت

اساس تخمین مقاومت روتور و استاتور به دست آمدهاند ،حاصل

زمیني بررسي شده است.

ميشوند .با استفاده از این روش به تخمین رویخط جریان استاتور ،شار
روتور ،سرعت زاویهای روتور ،گشتاور بار و مقاومت روتور و استاتور و

 -11کاربرد در موتورهای الکتریکی

همچنین کنترل بدون حسگر سرعت موتور القایي پرداخته شده است.

در این بخش به مطالعه روشهای پیشنهادی در پژوهشهای صورت

عملكرد این روش در حاالت مختلف مانند تغییرات پلهای و یا خطي در

گرفته در زمینه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي موتورهای الكتریكي

سرعت مرجع ،گشتاور بار و مقاومت روتور و استاتور و در سرعتهای

ميپردازیم.
7

باال و پایی ن ارزیابي شده است .این روش عملكرد بهتری را نسبت به

8

در کنترل سرعت بدون حسگر موتور القایي  ،پارامترهای موتور به

روش ارائه شده در [ ]324که از دو الگوریتم  EKFاستفاده ميکند ،نشان

خصوص مقاومت روتور 3تأثیر زیادی روی تخمین سرعت دارند .بنابراین

داده است .در [ ]328نیز به طراحي یک رؤیتگر بهرهباالی دوطبقه برای

در بسیاری از پژوهشها به تخمین پارامترهای موتور پرداخته شده است.

تخمین مقاومت روتور و استاتور پرداخته شده است.

به طور مثال در [ ]323تخمین مقاومت روتور در حالت گذرا ،بر اساس

در [ ]323یک روش کنترل برداری بدون حسگر برای موتور القایي

الگوریتم حداقل میانگین مربعات 31و الگوریتم تطبیقي انجام شده است.

با تخمین سرعت روتور توسط  EKFمعرفي گشته است .این فیلتر طوری

در [ ]322به مقایسه عملكرد الگوریتمهای بهینهسازی مختلف برای

طراحي شده که خطای تخمین سرعت در حالت گذرا و ماندگار و در

شناسایي پارامترهای دو موتور القایي پرداخته شده است .این الگوریتمها

گستره وسیعي از سرعت ،کوچک باشد .در این روش ،گشتاور بار و
سرعت روتور به طور همزمان تخمین زده شدهاند .در این تخمین،

1

Adaptive Unscented Kalman Filter
Distributed
3
Extended Information Filter
4
Unscented Information Filter
5
Distributed Particle Filter
6
Distributed Extended Information Filter
7
Sensorless
8
Induction motor
9
Rotor
10
Least Mean Square
2
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Local Search
Evolution Strategies
13
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14
Stator
15
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16
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17
Flux
18
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گشتاور بار به صورت یک پارامتر ثابت و سرعت روتور به صورت یک

آزادراه به صورت یک سیستم تصادفي ترکیبي در نظر گرفته شده است.

معادله حرکت در نظر گرفته شدهاند.

به این معنا که هر بخش ترافیک شامل تعدادی متغیر حالت پیوسته و

در [ ]331تخمین مقاومت شار و سرعت روتور در موتور القایي و

گسسته است که با بخشهای مجاور در تعامل ميباشد.

کنترل بدون حسگر سیستمهای کنترل حرکت 3در نظر گرفته شده است.

در [ ]334،335با استفاده از دادههای واقعي از ترافیک آزادراه به

در این روش از یک فیلتر کالمن مقاوم توصیفکننده 2مرتبه چهار برای

تخمین حالت ترافیک توسط مدلسازی تصادفي جریان ترافیک 7و فیلتر

تخمین سرعت توسط روش حداقل مربعات بازگشتي استفاده شده است.

 EKFپرداخته شده است .ویژگي اصلي روش پیشنهادی در این دو مقاله،

این فیلتر نامعینيهای پارامتری موتور را در بر ميگیرد .در [ ]333نیز

تخمین رویخط همزمان پارامترهای مهم مدل و متغیرهای جریان ترافیک

طراحي یک فیلتر کالمن مقدار-مختلط توسعهیافته  ECKF3برای تخمین

مانند سرعت متوسط ،سرعت مجاز و تراکم ميباشد .از مزایای روش

حالت موتور القایي و کنترل بدون حسگر سیستمهایي که این نوع موتور

پیشنهادی نیز ميتوان عدم نیاز به کالیبراسیون 8قبلي مدل و انطباق

در آنها به عنوان عملگر عمل ميکند ،انجام شده است .در روش

خودکار آن نسبت به تغییرات شرایطي مانند آب و هوا را نام برد.

پیشنهادی ،از یک مدل مقدار-مختلط به منظور سادهسازی تحلیل

در [ ]336م سأله تخمین جریان ترافیک آزادراه توسط فیلتر  UKFدر

رؤیت پذیری سیستم و تخمین مؤثرتر حالت استفاده شده است .تحلیل

نظر گرفته شده است .در این روش نیز آزادراه به صورت شبكهای از

رؤیتپذیری این مدل ،با نادیدهگرفتن معادالت مكانیكي مدل موتور

اجزاء مختلف در نظر گرفته شده است .توسعه ترافیک در هر بخش به

القایي انجام شده است .نادیده گرفتن این معادالت در حالتي که موتور

صورت یک سیستم دینامیكي تصادفي مدلسازی شده که تحت تأثیر

سرعت ثابت دارد ،فرضي معتبر است .تحلیل رؤیتپذیری در این حالت

متغیرهای حالت بخشهای مجاور ميباشد .کارآیي فیلتر  UKFپیشنهادی
3

نسبت به مدل مقدار-واقعي سادهتر است ،زیرا در این حالت ميتوان

توسط دادههای واقعي و ساختگي ترافیک ،با روش فیلتر ذرهای مقایسه

شرایط رؤیتپذیری را بر حسب بردارهای مقدار-مختلط جریان استاتور

گشته است.
در [ ]337تخمین ترافیک آزادراه توسط فیلتر ذرهای و بر اساس مدل

و روتور به دست آورد .بهکارگیری این روش منجر به کاهش 35
31

 CTMترافیک ،انجام شده است .در [ ]338نیز به تخمین حالت ترافیک

درصدی زمان محاسبات در مقایسه با فیلتر  EKFاستاندارد شده است.
در [ ]332نیز یک روش شناسایي پارامتر بدون حسگر جدید برای

توسط فیلتر  UKFو سوئیچینگ بین مدلهای خطي پرداخته شده است.

موتورهای پلهای مغناطیسدائمي 4ارائه گشته است .در این روش فرض

روش دیگری که برای تخمین حالت ترافیک آزادراه در [ ]333ارائه شده

بر این بوده است که حسگرهای جریان در دسترس ميباشند ولي

است بر اساس فیلتر  EKFميباشد .در این روش از مدل مرتبه اول ترافیک
33

در مختصات الگرانژی استفاده شده است.

حسگرهای مكانیكي وجود ندارند.

از آنجا که فیلتر  EKFدر کاربردهای زمان-واقعي و شبكههای

 -11کاربرد در سیستمهای حمل و نقل هوشمند
سیستمهای حمل و نقل هوشمند  ITS5به سیستمهایي گفته ميشود

بزرگ ترافیک عملكرد کندی دارد ،در [ ]341راهكاری برای غلبه بر این
مشكل ارائه شده است .در این روش از فیلتر  EKFمحلي ( )L-EKF32برای
33

که به ارائه خدماتي مانند امنیت و راحتي بیشتر در روشهای مختلف

تخمین حالت ترافیک زمان-واقعي مقیاسپذیر استفاده شده است .به

حمل و نقل ميپردازند .از کاربردهای این سیستمها ميتوان تابلوهای

این معنا که از تمامي اطالعات در دسترس برای بهروزرساني حالت

اعالم سرعت مجاز متغیر ،سیستمهای جلوگیری از تصادف و ترافیک،

استفاده نميشود .نتایج آزمایش نشاندهنده این بوده است که روش

چراغها و عالئم رانندگي دینامیک و سیستمهای اعالن وضعیت

پیشنهادی در مقایسه با  EKFمعمولي سریعتر بوده و در مقابل اندازه شبكه

اضطراری در وسایل نقلیه را نام برد .در ادامه مروری بر سابقه پژوهشي در

ترافیک مقیاس پذیری بهتری داشته است .همچنین دقت تخمین در روش

زمینه تخمین ترافیک که جزئي اساسي از مدیریت و کنترل ترافیک

 L-EKFنزیک به دقت  EKFمعمولي بوده است.
34

در [ ]343با توسعه یک مدل پیشبین و ترکیب مدل  GMMو

ميباشد ،انجام ميدهیم.
در [ ]333تخمین ترافیک با هدف پیشبیني رویخط ترافیک انجام

فیلتر کالمن به پیشبیني رویخط امنیت ترافیک در بزرگراهها پرداخته

شده و یک فیلتر ذرهای بر اساس مدل ترافیک آزادراه 6به دست آمده

شده است .در [ ]342به منظور فراهم آوردن سیستم حمل و نقل هوشمند،

است .در این روش ،آزادراه به صورت شبكهای از اجزاء در نظر گرفته

به آشكارسازی و تشخیص عالئم رانندگي در جادهها توسط روش

شده است که هر جزء عبارت از بخشي از شبكه ترافیک ميباشد .ترافیک
7

Traffic flow
Calibration
9
Synthetic
10
Cell-Transmission Model
11
Lagrangian coordinates
12
Localized-EKF
13
Scalable
14
Gaussian Mixture Model
8

1

Motion control systems
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3
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4
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5
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2
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دستهبندی غیرخطي  SVM3و فیلتر کالمن پرداخته شده است .در []343

در [ ]347خانواده جدیدی از رؤیتگرها به نام رؤیتگر ضربهای

نیز به مدل سازی تصادفي برخورد و تصادف وسایل نقلیه در خطوط حمل

تطبیقي  AIO7پیشنهاد شده است .این رؤیتگر قادر است تخمین پیوسته

و نقل هوایي پرداخته شده است .در این روش ،هدف تعیین مانور بهینه

حالتهای یک سیستم غیرخطي پیوسته را با استفاده از خروجي سیستم

جهت ایجاد توازن بین هزینه (سوخت) و احتمال برخورد ميباشد.

در زمانهای ضربهای گسسته به دست آورد .در [ ]348نیز رؤیتگر
ضربهای تطبیقي جدیدی با توانایي تخمین حاالت و پارامترهای ناشناخته

 -12کاربرد در سیستمهای مخابرات آشوبی

یک سیستم نامعین با استفاده از خروجي سیستم در زمانهای گسسته ارائه

دینامیکهای آشوبي 2سیستمهای قطعي هستند که رفتارهای شبه

گشته است .همچنین پایداری سیستم خطای تخمین حالت اثبات شده و

تصادفي از خود نشان ميدهند .آشوبي کردن و از بین بردن آشوب هر دو

حد باالیي برای بیشینه بازههای پرشها به دست آمده است .رؤیتگر

کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارند .از مهمترین این کاربردها

پیشنهادی برای همزمانسازی یک سیستم آشوبي استفاده شده است.

سیستمهای مخابراتي آشوبي است که نسبت به سیستمهای مخابراتي
متداول مزیتهای مهمي همچون امنیت باال ،مقاومت در برابر اغتشاش

 -13مسائل باز

باند باریک و قابلیت استفاده در سیستمهای چندکاربره و غیره دارند .در

در بخشهای پیشین با مرور پژوهشهای صورتگرفته توسط

ادامه مروری بر تعدادی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه

محققان ،کاربردهای مختلف نظریه تخمین ،شناسایي و کنترل تصادفي در

سیستمهای آشوبي با رویكرد کنترل ،تخمین و شناسایي انجام ميدهیم.

سیستمهای صنعتي مورد مطالعه قرار گرفت .در این بخش تعدادی از

در [ ]344به کنترل تطبیقي سیستمهای آشوبي غیرخطي در پارامتر
 NLP3پرداخته شده و روشي بر اساس الگرانژین یک تابعي هدف برای

مسائل باز در این زمینهها به منظور گشایش افقهای جدید برای
پژوهشهای آتي محققان ،معرفي ميشوند.

شناسایي پارامترهای سیستم استفاده شده است .همچنین این روش به

یكي از مواردی که تا کنون آنگونه که ميبایست مورد توجه

منظور حصول نرخ همگرایي بهتر در تخمین پارامترها ،بهبود داده شده

محققان واقع نشده است ،مسأله کنترل و همچنین تخمین متغیرهای حالت

است .از نتایج تخمین برای محاسبه تطبیقي نماهای لیاپانوف 4استفاده شده

و یا پارامترهای سیستمهایي است که دارای فقر داده ميباشند.

و از روش جایابي نماهای لیاپانوف برای انتساب نماهای لیاپانوف مطلوب

سیستمهای دارای فقر داده به سیستمهایي گفته ميشود که در آنها

سیستم حلقهبسته استفاده شده است.

کیفیت و یا کمیت اطالعات موجود از سیستم ناکافي ميباشد .عوامل

در [ ]345یک روش همزمانسازی تطبیقي جدید بر اساس رؤیتگر

8

مختلفي ممكن است منجر به فقر داده شوند .به طور مثال ممكن است

برای سیستمهای مخابراتي آشوبي ارائه گشته است .همچنین یک

تعداد حسگرهای به کار رفته برای یک سیستم کم باشد و یا فرکانس

6

کاری حسگرها در مقایسه با دینامیک فرآیند پایین باشد .در این حالت

حالت های فرستنده آشوبي تصادفي ،در گیرنده توسعه داده شده است.

مدلهای به دست آمده برای این سسیتم ها دارای نامعیني زیادی خواهند

این رؤیتگر قادر به غلبه بر اثر نامعینيهای پارامتری و مدل مانند

بود .سیستمهای بسیاری از جمله سیستمهای مهندسي ،اقتصادی و

نویزهای فرستنده ،نویزهای کانال ارتباطي و نویزهای اندازهگیری

خصوصا بیولوژیكي را ميتوان به عنوان سسیتمهای دارای فقر داده

ميباشد .عالوه بر این در [ ]345با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف

توصیف نمود .به طور مثال ميتوان فرآیند درون یک کوره ذوبآهن،

رؤیتگر مود لرزشي 5تطبیقي تصادفي غیرخطي برای بازسازی

3

تصادفي ،قضیهای برای اثبات پایداری رؤیتگر پیشنهادی ارائه شده

سیستمهای کنترل تعاوني که در آنها حرکت گروهي از وسایل نقلیه

است.

خودمختار کنترل ميشود ،ستونهای تقطیر ،سیستم تجویز دارو ،سیستم

در [ ]346نیز رؤیتگری برای بازسازی حالتهای یک سیستم

تولید و توزیع توان الكتریكي ،کنترل آب و هوا در محیطهای بسته و

تصادفي غیرخطي با نامعیني های مدل ارائه شده است .در مدل سیستم ،هر

فرآیند تصفیه فاضالب را به عنوان سیستمهای دارای فقر داده در نظر

دو نویز فرآیند و اندازهگیری در نظر گرفته شدهاند .رؤیتگر پیشنهادی

گرفت .هر یک از این فرآیندها به دالیل مختلفي از جمله دشواری

برای همزمانسازی آشوبي بر اساس رؤیتگر استفاده شده است .از آنجا

اندازهگیری خروجي ،وجود اغتشاشات بزرگ و نامعین در ورودی،

که هم نویزها و هم نامعینيها در مدل رؤیتگر در نظر گرفته شدهاند،

تغییرپذیری با زمان ،نامعینيهای ناشي از اطالعات ناکافي حسگرها و

این رؤیتگر توانایي تخمین مؤثر حاالت نویزی یک فرستنده آشوبي با

وجود تأخیرهای زماني ميتوانند در دسته سیستمهای دارای فقر داده قرار

درجه غیرخطيگری باال را دارد.

گیرند [ .]343به طور مثال وجود نامعیني در ارتباطات بین
کنترلکنندههای وسایل نقلیه در سیستمهای کنترل تعاوني و یا دشوار
1

Support Vector Machine
Chaotic
3
Non-Linear in Parameter
4
Lyapunov exponents
5
Sliding mode
6
Reconstruct
2
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بودن اندازه گیری میزان تأثیر دارو (به عنوان مثال عمق بیهوشي بیمار)
Adaptive Impulsive Observer
Information-poor systems
Cooperative control systems

7
8
9
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ميتوانند منجر به فقر داده شوند .در این حالت ،تخمین و کنترل این گونه

شد و پژوهشهای صورتگرفته در مباحثي مانند کنترل بهینه تصادفي

سیستمها با دشواریهای خاص خود همراه بوده و ميتواند به عنوان یک

برای تجویز دارو ،بهینهسازی تصادفي به منظور طراحي رژیم دارویي،

مسأله باز و حلنشده مد نظر قرار گیرد.

کنترل تصادفي با هدف کاهش سلولهای آلوده به بیماری ،مدلسازی

در زمینه شناسایي سیستمها نیز علیرغم تاریخچه غني و پیشرفتهای

تصادفي شیميدرماني سرطان و مدلسازی تصادفي رشد تومور معرفي

بسیار ،همچنان مسائل باز و حل نشده متعددی پابرجاست .یک دسته از

گشتند .سپس به معرفي کاربردهای نظریه تخمین و کنترل تصادفي در

این مسائل باز ،شناسایي سیستمهای غیرخطي ميباشد .به عنوان مثال

انتساب کواریانس و مرور پژوهشهای پیشین در این زمینه پرداخته شد.

مسائلي همچون شناسایي یک سیستم غیرخطي حلقهبسته و پایدارشده

در ادامه پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کاربرد کنترل تصادفي در

توسط یک تنظیمکننده ناشناخته ،توسعه مدلهای خطای 3خطي یا

سیستمهای کوانتومي مانند تخمین حالتهای کوانتومي و کنترل تصادفي

غیرخطي برای سیستم های غیرخطي به منظور استفاده در طراحي

پایدارساز مسیر کوانتومي مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین در این مقاله

کنترلکننده مقاوم و ابداع آزمونهای غیرخطيگری برای سسیتمهای

مروری بر پژوهشهای پیشین در زمینه مكانیابي ،شناسایي و کنترل

دینامیكي بر اساس داده ،2ميتوانند به عنوان مسائلي حلنشده و پر ارزش

تصادفي ربات ها صورت گرفت .مروری نیز بر سابقه استفاده از فیلتر

مورد توجه محققان قرار گیرند .همچنین مسأله فرمولبندی روشهای

کالمن بيرد ،روش تخمین وزنیافته تصادفي ،فیلتر  ،WMFKFفیلتر

تخمین به صورت یک مسأله بهینهسازی محدب 3ميتواند در زمینه

کالمن تطبیقي مقاوم و فیلتر  ISRUKFبرای ناوبری و تخمین جهت و

شناسایي سسیتمها به خصوص سیستمهای غیرخطي مد نظر قرار گیرد.

موقعیت وسایل نقلیه انجام گرفت .سپس به مطالعه روشهای پیشنهادی

مسأله دیگری که ميتوان به عنوان موضوعي برای تحقیقات آتي پیشنهاد

در پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تخمین پارامترها و متغیرهای

نمود ،مبحث کاهش مدل 4و همچنین تقریب مدل 5در حوزه شناسایي

حالت موتور الكتریكي و شناسایي و کنترل تصادفي آنها پرداخته شد و

سیستمهای غیرخطي است .عالوه بر این مسائل ،به علت پیشرفت فناوری

در انتها مروری بر سابقه پژوهشي در زمینه تخمین ترافیک در سیستمهای

ذخیره داده و پیدایش پایگاههای داده 6عظیم ،ممكن است برای برخي از

حمل و نقل هوشمند و مروری بر تعدادی از پژوهشهای صورت گرفته

فرآیندها (به طور مثال شبكههای حسگر ،)7حجم داده بسیار باالیي در

در زمینه سیستمهای آشوبي با رویكرد کنترل ،تخمین و شناسایي انجام

دسترس باشد .از این رو ،ميتوان با گنجاندن مسأله دادهکاوی 8در حوزه

شد .همچنین به منظور گشایش افقهای جدید برای پژوهشهای آتي

شناسایي و مدلسازی ،به نتایج جدید و ارزشمندی دست یافت [.]351

محققان ،تعدادی از مسائل باز در زمینه کاربردهای نظریه تخمین،
شناسایي و کنترل تصادفي در سیستمهای صنعتي معرفي شد.

 -14جمعبندی
در این مقاله ،یک مطالعه مروری در زمینه کاربردهای نظریه تخمین،
شناسایي و کنترل تصادفي در سیستمهای صنعتي و عملي با هدف ایجاد
یک مرجع و راهنما برای پژوهشهای آتي محققان در این زمینهها ،انجام
شد .ابتدا پژوهشهای صورت گرفته در زمینه استفاده از نظریه تخمین و
شناسایي برای تشخیص نشتي در خطوط انتقال سیاالتي مانند گاز ،نفت و
آب انجام شد و استفاده از فیلتر کالمن توسعهیافته ،فیلتر کالمن حالت
افزوده ،فیلتر  SFTو فیلتر ذرهای با هدف تشخیص نشتي ،مورد مطالعه قرار
گرفت .سپس پژوهشهای انجامشده در حوزه ردیابي اهداف مانوردار با
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