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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:
 )1مدلسازی ،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 ،تشخی

عیرب ،تحلیرل و

و جبران عیب در سیستمها ،سیستمهای کنتررل پیچیرده ،سیسرتمهرای زمران

حقیقی و سیستمهای کنترل تحت نظارت ،کنترل مدل چندگانه.
کاربردهای مورد عالقه مجله "کنترل" ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4انرژی های تجدیدپذیر.
 )5مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )6سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )7سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )8مهندسی پزشكی ،مهندسی زیستی و سامانههای زیستی.
 )9نانو کنترل.
 )10پردازش داده.
 )11مهندسی خودرو.
 )12سیستم های حمل و نقل.
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 صرورت الكترونیكری از
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طریق سایت مجله  www.joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت نحوه تهیه و ارسال مقاالت می توانید
به سایت مجله مراجعه نمایید.
شیوه تدوین
متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطرو ،،در صرفحات A4

یك ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همرراه 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  200واژه ،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 بایرد واضرب 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 جزئیرات آنهرا بره شررر 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
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[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.
واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد  SIمتریك) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحرد انگلیسری در
داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
طول مقاالت
حداکثر تعداد صفحات مقاله  15صفحه است که معرادل حردود  7500واژه اسرت  .بررای چراپ صرفحات بیشرتر و یرا رنگری الزم اسرت
هزینهای معادل  250،000ریال  25دالر آمریكا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشری 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 تصحیب مقاله باشد ،تصحیحات باید تنها محدود به موارد ذکرشده باشد .در سایر موارد نویسنده الزم
است سردبیر را در جریان هرگونه تغییر و یا تصحیب 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.
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ارائه یک روش سیستماتیک برای طراحی و تحلیل یک سیستم هشدار تکمتغیره
مبتنی بر سناریوی پنالتی
جعفر طاهری کالنی ،1کوروش اصالن صفت ،2غالمرضا لطيف شبگاهی

3

 1دانشجوی دکترای مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه شهيد بهشتیJa_Taheri@abu.ac.ir ،
 2فارغ التحصيل کارشناسی ارشد مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه شهيد بهشتیk_aslansefat@abu.ac.ir ،
 3استاديار دانشكده مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه شهيد بهشتیGh_latif@abu.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/7/6تاريخ پذيرش مقاله )1395/10/5

چکیده :در اين مقاله حالت توسعهيافتهای از تايمرهای تأخيری بر مبنای ايده پنالتی و زنجيره مارکوف برای طراحی يک سيستم هشدار ارائه شده است.
مكانيزم پنالتی در واقع حالت توسعه يافته روش  nنمونه تأخير در رخداد/قطع هشدار است .در اين مقاله شاخصهای "نرخ هشدار نادرست" " ،نرخ هشدار
از دست رفته" و "ميانگين تأخير هشدار" برای سناريوی  nنمونه تأخير و تعداد پنالتی 𝑖 با استفاده از مدل مارکوف استخراج شده و عملكرد سيستم هشدار
مورد ارزيابی قرار می گيرد .به منظور محاسبه شاخص ميانگين تأخير هشدار در سناريوی پنالتی ،شاخص جديدی تحت عنوان "ميانگين زمانی رخداد
هشدار" با استفاده از مفهوم "ميانگين زمانی بين خرابی" در بحث قابليت اطمينان سيستمها معرفی می گردد و با استفاده از آن ،شاخص "ميانگين تأخير
هشدار" محاسبه می گردد .مقاله با معرفی يک تابع هدف مبتنی بر شاخص های مذکور ،مقادير بهينه ای را برای "تعداد تأخيرها" و "تعداد پنالتی ها" بر
اساس الگوريتم ژنتيک تعيين می کند .نشان داده می شود که الگوريتم معرفی شده در مقايسه با روش  nنمونه تأخير در طراحی سيستم های هشدار ،از
عملكرد بهتری برخوردار است .به منظور نشان دادن عملكرد مناسب سناريوی پنالتی ،اين ايده بر روی چندين مثال صنعتی و کاربردی اعمال شده و نتايج
حاصله با روش های معمول مقايسه شده است.
کلمات کلیدی :سيستم هشدار ،تايمر تأخيری ،سناريوی پنالتی ،ميانگين زمانی رخداد هشدار ،الگوريتم ژنتيک.

A Systematic Approach to Design and Analysis of Univariate Alarm
Systems Using Penalty Approaches
Jafar Taheri Kalani, Kourosh Aslansefat, Gholamreza Latif Shabgahi
Abstract: This paper presents a new method for designing a generalized delay timer based on
penalty scenario and Markov chain schemes. The penalty approach is the extension of n-sample
on/off delay approaches in designing alarm systems. Three performance indices named, False
Alarm Rate (FAR), Missed Alarm Rate (MAR) and Average Alarm Delay (AAD) are derived for
penalty approaches using Markov models. Also, the new index named “Mean Time to Alarm
(MTTA)” is introduced to analysis alarm system and computation of AAD in penalty scenario. The
optimal values of delays and penalties are derived based on target function using Genetic Algorithm
(GA). Finally, the effectiveness of the proposed method is investigated and compared with other
methods through a case study.
Keywords: Alarm system, Delay timer, Penalty scenario, Mean Time to Alarm, Genetic
Algorithm.
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برای تشخيص چترينگ هشدار مبتنی بر مفهوم "طول اجرا" معرفی

 -1مقدمه
امروزه سيستم های تشخيص و مديريت هشدار جزء الينفک سيستم
های صنعتی به شمار می روند و نقش بسزايی در ايمنی و عملكرد مناسب
سيستم های صنعتی دارند .مكانيزم هشدار در سيستم های مانيتورينگ
امروزی مانند سيستم های کنترلی توزيع شده ، (DCS) 1کنترل نظارتی 2و
سيستم های اکتساب داده ) (SCADAکاربرد فراوانی دارد .يک سيستم
هشدار مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها است که بر مبنای يک
سری استانداردها ] [2-1در توليد هشدار ،در تشخيص به موقع خطاهای
رخ داده در قسمت های مختلف يک واحد صنعتی کمک می کند.
واحدهای صنعتی بزرگ از اجزاء فراوانی تشكيل شده اند که ممكن است
در هر کدام از اجزاء اين سيستم خطا رخ دهد ،از اين رو تشخيص
رخداد خطا و پاسخ دهی به آنها يک موضوع حياتی است .معموالً
اطالعات واحدهای مختلف يک سيستم صنعتی به صورت متمرکز و از
طريق مانيتورينگ ،کنترل می شود .با پيچيده تر شدن واحد صنعتی،
تعداد هشدار هايی که بوسيله سيستم هشدار صادر می شود زياد شده و
حتی در بعضی اوقات به حالت سيل هشدار 3می رسد که تشخيص هشدار
های ضروری بوسيله کاربر تقريباً غيرممكن می شود .از اين رو طراحی
يک سيستم هشدار مناسب که بتواند اين هشدار ها را مديريت کرده و

گرديده است .در مرجع ] [14سناريوی  nنمونه تأخير در رخداد و قطع
هشدار معرفی گرديده و در مرجع ] [15سناريوی  n out-of mبه عنوان
حالت عمومی تايمرهای تأخيری معرفی شده است و در مرجع ][16
شاخص تأخير در تشخيص هشدار برای تايمرهای تأخيری و باند مرده
محاسبه شده است .در سالهای اخير عالوه بر سيستم های هشدار تک
متغيره ،سيستم های هشدار چندمتغيره نيز مورد توجه قرار گرفته است .در
مرجع ] [17روشی برای تنظيم بهينه آستانه در سيستم های چند متغيره و
در مرجع ] [18با استفاده از توزيع  T2و  Qآماری ،روشی برای تشخيص
عيب های جمعی و ضربی در سيستم های چند متغيره معرفی گرديده
است .عالوه بر سيستم های چند متغيره در سال های اخير ،کاربرد تئوری
های تصميم گيری در طراحی سيستم های هشدار نيز مورد توجه قرار
گرفته است .در مرجع ] [19از "تئوری شواهد" به عنوان راهكاری برای
طراحی يک سيستم هشدار استفاده شده است و مرجع ] [20به عنوان
يک مقاله مروری ،عالوه بر داليل عمده وقوع پديده سيل هشدار و
مراحل طراحی يک سيستم هشدار ،به روش های طراحی سيستم های
هشدار ،چالشها و موضوعات تحقيقاتی باز در حوزه سيستم های هشدار
پرداخته است.

فقط به هشدار های ضروری پاسخ دهد از اهميت فراوانی برخوردار است.
لذا در سال های اخير  ،طراحی و تحليل سيستم های هشدار در مراجع
مختلف ] [20-3مورد توجه محققان قرار گرفته است.

 1-1مرور کارهای گذشته
در مرجع ] [3روشی نرم افزاری برای کاهش تعداد هشدار ها
برمبنای پاک سازی هشدار ها ارائه شده است .در مرجع ] [4يک روش
هندسی برای مديريت و کاهش هشدار برای سيستم های چند متغيره بيان
شده است .در مرجع ] [5روش تخمين باند مرده 4به منظور کاهش هشدار
ها و در ] [6روشی برای کاهش پديده چترينگ هشدار 5بر اساس مفهوم
طول اجرا 6مورد توجه قرار گرفته است .در مراجع ] [8-7روشی مبتنی بر
کران هشدار 7برای مديريت هوشمند هشدار پيشنهاد شده است .در بعضی
مراجع مانند ] [11-9فيلترينگ هشدار 8مورد بحث قرار گرفته است .در
مرجع ] [9از درخت عيب ديناميكی استفاده شده است .در مرجع ][10
شاخص ميانگين تأخير در تشخيص عيب برای فيلترهای  MVمحاسبه
شده و در مرجع ] [11شرايط بهينه انتخاب پارامترهای يک فيلتر MV
مورد بررسی قرار گرفته است .در مراجع ] [12و ] [13بحث تشخيص
پديده "چترينگ هشدار" مورد بررسی قرار گرفته است و معيارهايی
شكل ( :1الف) :فضای نمونه يک سيگنال گسسته تصادفی( .ب)  :توابع توزيع
1

Distributed Control Systems
Supervisory Control
3
Alarm Floods
4
Dead Band
5
Alarm Chattering
6
Run Length
7
Alarm Limits
8
Alarm Filtering
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احتمال مربوط به قسمت های نرمال و غير نرمال سيگنال )𝑡(𝑥

در طراحی و تحليل عملكرد يک سيستم هشدار شاخصهايی مانند
تعداد هشدارها در ساعت ،پيک تعداد هشدارها در ساعت و  ...مورد
استفاده قرار می گيرد ] [2عالوه بر آن ،معموالً سه شاخص ،نرخ هشدار
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نادرست ،(FAR) 1نرخ هشدار از دست رفته (MAR) 2و ميانگين تأخير

شاخص های ارزيابی عملكرد سيستم هشدار و نحوه استخراج آنها از

هشدار (AAD) 3نيز در تحليل و طراحی سيستم های هشدار مورد استفاده

روی مدل مارکوف سيستم توضيح داده میشود .بخش  5با جمع بندی

قرار می گيرد ] .[14پارامتر  FARعملكرد سيستم هشدار در تشخيص

مطالب گفته شده ،يک روش سيستماتيک برای طراحی سيستم هشدار

هشدار های ناصحيح از صحيح را نشان می دهد ،پارامتر MAR

مبتنی بر الگوريتم ژنتيک ارائه می کند .روش پيشنهادی روی چند مثال

بيانگرهشدار های رخ داده از دست رفته است و پارامتر  AADنيز معرف

واقعی اعمال شده و نتايج شبيه سازی حاصله با نتايج حاصل از اعمال

سرعت عملكرد سيستم هشدار در تشخيص هشدار هایِ رخ داده است .با

روش ارائه شده در مرجع ] [14مقايسه و تحليل شده است.

توجه به اين تعاريف می توان نتيجه گرفت ،هر چقدر که اين پارامترها
کوچكتر باشند عملكرد سيستم هشدار بهتر خواهد بود .در مرجع ][14
سناريوی  nنمونه تأخير برای طراحی يک تايمر تأخيری معرفی شده
است و با استفاده از زنجيره مارکوف شاخصهای مختلف يک سيستم
هشدار مورد ارزيابی قرار گرفته است .در مرجع ] [15سناريوی m out-
 of nبه عنوان حالت عمومی تايمرهای تأخيری معرفی گرديده است.

 2-1الگوريتم پيشنهادی
در اين مقاله حالت جامع تری نسبت به روش ارائه شده در مرجع
] [14برای طراحی سيستم هشدار مبتنی بر پارامتر پنالتی 𝑖 معرفی می شود.
سناريوی پنالتی در واقع حالت توسعه يافته روش  nنمونه تأخير در رخداد
هشدار است که در مرجع ] [14معرفی شده است .در اين مقاله عالوه بر
شاخص های  FARو  ، MARشاخص ديگری به نام "ميانگين زمان
رخداد هشدار" يا  MTTA4معرفی می گردد و نشان داده می شود که با
استفاده از اين شاخص ،می توان شاخص  AADمعرفی شده در مرجع
] [14را به راحتی برای سناريوی پنالتی محاسبه کرد .اين در حالی است
که محاسبه شاخص  AADبرای سناريوی پنالتی با استفاده از روش مرجع
] [14تا حدودی مشكل و زمان بر است .اين شاخص ها برای يک سيستم
هشدار با  nنمونه تأخير در روشن/خاموش شدن هشدار با تعداد 𝑖 پنالتی
با استفاده از مدل مارکوف استخراج می شود .با اضافه کردن پارامتر 𝑖 به
مسأله ،درجه آزادی طراحی سيستم هشدار افزايش پيدا می کند و امكان
رسيدن به اهداف طراحی افزايش می يابد اما استخراج شاخصهای FAR
و  MARدر حالت کلی پيچيده می شود .لذا الگوريتمی برای تحليل
مدلهای مارکوف و استخراج اين شاخصها معرفی می گردد .پس از
استخراج شاخص های عملكردی سيستم هشدار ،به منظور انتخاب بهينه
پارامترهای 𝑛  𝑖 ،و آستانه از الگوريتم بهينه سازی ژنتيک استفاده می

 -2شاخص های عملکردی برای یک سیستم
هشدار پایه
در اين بخش ،شاخص های  MAR،FARو  AADمربوط به يک
سيستم هشدار پايه برای يک سيستم تک متغيره (تک سنسوره) بيان می
گردد .فضای نمونه مربوط به سيگنال گسسته تصادفی )𝑡(𝑥 با دوره
نمونه برداری  ℎنشان داده شده در شكل ( 1الف) را در نظر بگيريد .در
اين شكل 𝑝𝑡𝑥 آستانه در نظر گرفته شده برای رخداد هشدار است .فرض
کنيد که در لحظه  𝑡 = 1000ℎيک عيب رخ داده باشد و سناريوی
رخداد و قطع هشدار بدين صورت باشد که ،اگر  nنمونه پشت سر هم از
سيگنال )𝑡(𝑥 از سطح 𝑝𝑡𝑥 عبور کند(باالتر باشد) ،هشدار صادر می
شود .در صورتيكه  nنمونه پشت سرهم بعدی از سطح 𝑝𝑡𝑥 پايين تر باشد
هشدار صادر شده قبلی قطع می گردد .برای سادگی حالت  𝑛 = 1را در
نظر بگيريد .لذا داده های ) 𝑥(1: 1000به عنوان دادههای نرمال و داده
های ) 𝑥(1001: 2000به عنوان دادههای غيرنرمال در نظر گرفته می
شود .پس از جداسازی داده های نرمال و غيرنرمال ،می توان توزيع
احتماالتی اين داده ها را تخمين زد .تابع توزيع احتمال برای اين داده ها
مطابق شكل ( 2ب) ،به صورت نرمال فرض شده است .در اين
شكل )𝑥(𝑞 تابع توزيع احتمال مربوط به داده های نرمال و )𝑥(𝑝 تابع
توزيع مربوط به داده های غيرنرمال می باشد.
برای اين سيستم هشدار پايه ،پارامتر  FARبرابر است با سطح زير
نمودار تابع توزيع احتمال مربوط به داده های نرمال که از 𝑝𝑡𝑥 بزرگتر
باشند و به صورت زير تعريف می شود:


()1

FAR  q1   q  x  dx
x tp

گردد .درنهايت عملكرد الگوريتم پيشنهادی با ارائه چندين مثال عددی و

در واقع شاخص  FARبيانگر هشدارهايی است که به واسطه داده

صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و برتری آن نسبت به روش های مرسوم

های نرمال که باالتر از آستانه قرار گرفته اند ،اتفاق افتاده است .واضح

طراحی سيستم های هشدار نشان داده می شود.
اين مقاله به صورت زير سازماندهی می شود .بخش  2به تعاريف

است که اين هشدارها ،هشدارهای اضافی هستند .همچنين پارامتر MAR

اوليه و معرفی شاخصهای يک سيستم هشدار پايه پرداخته است .در

برابر است با سطح زير نمودار تابع توزيع احتمال مربوط به داده های

بخش  3روش مرسوم  nنمونه تأخير در طراحی سيستم هشدار و روش

غيرنرمال که از 𝑝𝑡𝑥 کوچكتر باشند و به صورت زير تعريف می شود:

جديد پيشنهادیِ مبتنی بر سناريوی پنالتی معرفی می گردد .در بخش 4
1

False Alarm Rate
Miss Alarm Rate
3
Average Alarm Delay
4
Mean Time To Alarm
2
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x tp

()2

 p  x  dx

MA R  p 2 



که بيانگر هشدارهايی است که به واسطه داده های غيرنرمال که
پايين آستانه قرار گرفته اند ،از دست رفته است يا رخ نداده است.
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به کمک زنجيره مارکوف نشان داد .در شكل  2مدل مارکوف متناظر با
اگر  𝑡0لحظه وقوع عيب باشد و 𝑎𝑡 لحظه رخداد هشدار باشد𝑇𝑑 ،

شاخص  FARمربوط به يک سيستم هشدار با  nنمونه تأخير در رخداد و

به عنوان تأخير در رخداد هشدار در نظر گرفته شده و به صورت زير

قطع هشدار با استفاده از سناريوی ريست ،نشان داده شده است .حالت

تعريف می گردد:

های بدون هشدار با 𝐴𝑁 و حالت های هشدار با 𝐴 نمايش داده شده اند.
Td  ta  t 0

()3

با توجه با اينكه سيگنال )𝑡(𝑥 يک سيگنال تصادفی گسسته با زمان

در اين شكل پارامتر  𝑞1همان پارامتر معرفی شده در ( )1می باشد و
 𝑞2 = 1 − 𝑞1است.

نمونه برداری  ℎاست 𝑇𝑑 ،نيز يک متغير تصادفی گسسته به صورت
} …  {0ℎ. 1ℎ. 2ℎ.خواهد بود لذا پارامتر  AADبه صورت اميد
رياضی متغير تصادفی 𝑑𝑇 تعريف می گردد و به صورت زير بيان می
شود



()4

A A D  E T d

با توجه به مرجع ] ،[14پارامتر  AADرا می توان بر حسب متغيرهای

شكل  :2مدل مارکوف داده های نرمال مربوط به سناريوی ريست برای  nنمونه
تأخير در رخداد و قطع هشدار

 𝑝1و  𝑝2بيان کرد:
p2
p1

()5

با توجه به شكل  ،2فرض کنيد اولين نمونه از سيگنال )𝑡(𝑥 پايينتر



AAD  E T d   ihp 2i p1  h
i 0

که در رابطه باال  𝑝1 = 1 − 𝑝2است.
در اين بخش فرض کرديم که  𝑛 = 1باشد و هر بار که يک نمونه
از سيگنال از سطح آستانه بيشتر شد ،هشدار صادر گردد و هر بار که يک
نمونه کوچكتر از آستانه شد سيگنال هشدار قطع گردد .در حالت کلی
می توان برای مقادير مختلفی از 𝑛 ،سيستم هشدار را طراحی کرد .اين
هدف با استفاده از ابزار مارکوف قابل دستيابی است .در ادامه سناريوهای
مختلف در طراحی تايمرهای تأخيری و سناريوی پيشنهادی پنالتی معرفی
می گردد.

 -3معرفی سناریوی ریست و ارائه الگوریتم
پیشنهادی (سناریوی پنالتی)

از آستانه باشد ،در اينصورت در حالت  𝑁𝐴1قرار داريم .اگر نمونه بعدی
نيز پايينتر از آستانه باشد ،در اينصورت با احتمال  𝑞2در همان حالت می
مانيم و اگر نمونه بعدی باالتر از آستانه باشد ،آنگاه با احتمال  𝑞1به
حالت  𝑁𝐴2خواهيم رفت .حال اگر نمونه بعدی نيز باالتر از آستانه باشد
به حالت  𝑁𝐴3خواهيم رفت .به همين شكل اگر  nنمونه پشت سرهم
باالتر از آستانه قرار گيرد ،سيستم هشدار به حالت هشدار  𝐴1خواهد
رفت و هشدار صادر خواهد شد .حال اگر بين اين  nنمونه ،نمونه ای از
سيگنال پايينتر از آستانه قرار گيرد ،سيستم هشدار به حالت اوليه 𝑁𝐴1
ريست خواهد شد .از اين جهت اين سناريو را سناريوی ريست می ناميم.
در حالت هشدار يعنی  ،𝐴1اگر نمونه بعدی باالتر از آستانه باشد در همان
حالت می مانيم و اگر پايينتر باشد با احتمال  𝑞2به حالت  𝐴2خواهيم
رفت و اين روند ادامه پيدا خواهد کرد تا اينكه  nنمونه پشت سرهم از
سيگنال )𝑡(𝑥 پايينتر از آستانه قرار گيرد که در اينصورت به حالت
 𝑁𝐴1خواهيم رسيد و هشدار قطع می گردد.

در اين بخش ابتدا روش مرجع ] [14در طراحی سيستم های هشدار

با توجه به ] ،[14اگر معادالت مارکوف مربوط به شكل  3را در

مورد بررسی قرار می گيرد که در اين مقاله تحت عنوان سناريوی ريست

حالت ماندگار نوشته و حل کنيم ،شاخص  FARبه صورت زير قابل

معرفی می گردد و در ادامه حالت توسعه يافته تری از اين روش تحت

محاسبه است:

عنوان سناريوی پنالتی معرفی می گردد .در اين بخش فرض می شود که
باالتر بودن مقدار سيگنال از سطح آستانه منجر به وقوع هشدار می گردد.

()6

 1-3سناريوی ريست

q1n 1  q 2   q 2n 1 

q1n 1  q 2   q 2n 1   q 2n 1  q1   q1n 1 

FA R 

که در آن 𝑃 احتمال حالت ماندگار است .حال اگر بخواهيم مدل

در اين سناريو اگر  nنمونه پشت سرهم از سيگنال )𝑡(𝑥 از سطح

مارکوف مربوط به شاخص  MARرا رسم کنيم ،کافی است در شكل ،3

آستانه 𝑝𝑡𝑥 باالتر باشد سيستم به حالت هشدار رفته و تا زمانيكه  nنمونه

به جای  𝑞2و  𝑞1به ترتيب  𝑝2و  𝑝1قرار دهيم .که در اين حالت

متوالی از سطح آستانه پايين تر قرار نگيرد ،هشدا قطع نمی گردد .سوال

شاخص  MARبه صورت زير قابل محاسبه است

اين است که اگر در بين اين  nنمونه که باالتر/پايينتر از سطح آستانه
قرار دارند ،يک يا چند نمونه از سيگنال پايينتر/باالتر از سطح آستانه
باشد ،سيستم هشدار بايستی چه تصميمی بگيرد؟ اين موضوع را می توان
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در ادامه سناريوی پيشنهادی يعنی سناريوی پنالتی را معرفی می کنيم.
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 2-3سناريوی پنالتی
فرض کنيد که بعد از  mنمونه پشت سرهم (𝑛 < 𝑚) از سيگنال
که باالتر از آستانه قرار گرفته اند يک نمونه از سيگنال پايين آستانه قرار
گيرد .در سناريوی ريست اثر آن  mنمونه که باالتر از آستانه قرار داشته
اند ناديده گرفته شده و سيستم ريست می شود و دوباره از اول شروع به
کار می کند .اين تصميم باعث می شود ميزان تأخير در وقوع هشدار
افزايش يابد .در اين قسمت می خواهيم مفهومی به نام پنالتی را معرفی

شكل  :4مدل مارکوف مربوط به سناريوی پنالتی برای  nنمونه تأخير در رخداد و
قطع هشدار با پنالتی 𝑖 = 2

کنيم که اين مشكل را تا حدودی برطرف کند .فرض کنيد پنالتی را با 𝑖
نشان دهيم .در شكل  3مدل مارکوف مربوط به يک سيستم هشدار با n
نمونه تأخير در رخداد هشدار و  nنمونه تأخير در قطع آن با پنالتی
 𝑖 = 1نشان داده شده است.

 -4شاخصهای سیستم هشدار در سناریوی
پنالتی
در اين بخش پارامترهای سيستم هشدار يعنی  MAR ،FARو AAD
به همراه معرفی پارامتر  MTTAبرای يک سيستم هشدار با پنالتی 𝑖 و n
نمونه تأخير در رخداد/قطع هشدار معرفی شده و روابط مربوط به آنها
استخراج می شود .اين شاخصها برای پنالتی  𝑖 = 1با استفاده از حل
معادالت مارکوف در حالت ماندگار استخراج می شود و برای حالت
کلی  nنمونه تأخير و پنالتی 𝑖 الگوريتمی معرفی می گردد که بتوان بدون

شكل  :3مدل مارکوف مربوط به سناريوی پنالتی برای  nنمونه تأخير در رخداد و
قطع هشدار با پنالتی 𝑖 = 1

همان طور که در شكل  3مشاهده می شود ،اگر بين نمونه های باالتر از
آستانه ،يک نمونه پايينتر از آستانه قرار گيرد ،بر خالف سناريوی
ريست ،سيستم هشدار به حالت  𝑁𝐴1ريست نمی شود بلكه يک واحد

نياز به رسم و حل مدلهای مارکوف ،شاخصهای مختلف را محاسبه
کرد.
مدل مارکوف شكل  3را در نظر بگيريد .اين مدل ،مدل شاخص
 FARدر حالت کلی  nنمونه تأخير با پنالتی  𝑖 = 1می باشد .ماتريس
گذار حالت برای اين شكل به صورت زير می باشد.

به عقب بر می گردد .به عنوان مثال ،اگر در حالت  𝑁𝐴3قرار داشته
باشيم و نمونه بعدی پايين تر از آستانه باشد ،سيستم هشدار به حالت قبلی
آن يعنی  𝑁𝐴2می رود نه به حالت  .𝑁𝐴1به طور مشابه اگر در حالت
 𝐴4قرار داشته باشيم و نمونه بعدی پايين تر از آستانه باشد ،سيستم هشدار
به حالت قبلی خود يعنی  𝐴3می رود .اين روند برای بقيه حالت ها نيز

()8

وجود خواهد داشت .حال فرض کنيد پنالتی برابر  𝑖 = 2باشد .شكل 4
مدل مارکوف متناظر با اين حالت را نشان می دهد .با توجه به شكل ،4
در اين حالت سيستم هشدار به اندازه  2واحد به عقب بر می گردد .به
عنوان مثال اگر در حالت  𝑁𝐴4قرار داشته باشيم و نمونه بعدی سيگنال
پايينتر از آستانه باشد ،سيستم هشدار به دو حالت قبلتر يعنی حالت 𝑁𝐴2
می رود و اين روند برای بقيه حالت ها هم وجود خواهد داشت .به طور
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معادالت حالت ماندگار مارکوف را می توان به صورت زير نوشت.

   Q

()9

کلی اگر پنالتی برابر 𝑖 باشد ،سيستم هشدار به 𝑖 حالت قبلتر از حالت فعلی

   1  2می باشد که  𝜋1تا 𝑛𝜋2
که در رابطه باال  2n 
احتمال هر کدام از حالت های مدل مارکوف در شكل  2می باشد .از

که سناريوی ريست در واقع حالت خاصی از سناريوی پنالتی با پنالتی

معادالت ( )8و ( )9داريم:

خود ريست خواهد شد .از مقايسه شكل های  2تا  4می توان نتيجه گرفت
 𝑖 = 𝑛 − 1می باشد .می توان دريافت که برای  𝑖 < 𝑛 − 1ميزان
تأخير در هشدار کاهش می يابد و از اين طريق می توان مشكل سناريوی
ريست را برطرف کرد .در ادامه تأثير پارامتر 𝑖 در شاخصهای سيستم
هشدار برای حالت کلی  nنمونه تأخير با پنالتی 𝑖 بررسی می گردد.
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از معادالت باال بخش  Iمی توان نتيجه گرفت

 n 2

()11
در

که

q1

 n 1

با استفاده از روابط ( )18( ،)17( ،)12( ،)11و ( )19داريم

 n 1 ,  n 1 

q1

n 

n

 𝛼𝑛 = 1, 𝛼𝑛−1 = 1 − 𝑞1 𝑞2و

اينجا

برای

 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 2داريم

 n  k 1

()12

q1 n  k 1

 n k

 n k 

از طرفی می دانيم که مجموع احتماالت حاالت مختلف مدل مارکوف
2n

k

1


k 1
2n

k



k  n 1

 .لذا
n

  k 
k 1

 n  2q1n

n

k


k 1

()22

q X  q X 
n
2

n
1

3

 q
 q

   1  n  2    1  n 1 


 n 1
  n


 k 1 

X    2  q1 3  q12 4  q13 5  q1n 1
(X    n  2  q 2  n 3  q 22  n  4  q 23  n 5  q 2n 1 )23

 n 1

 2  q 2 2  q1a3  q1n


q 
 q 
q
 1   1 3 1    1 4  1 3 1 



2
 2
  3


n

k



با استفاده از روابط ( )22( ،)18و ( ،)23شاخص  FARبرابر است با

k 1

q  q 

q
  1 5  1 4  1 3 1   
3
2
 4


()24

q1n X 
 X 


n
n
  n  2  q 2 X   q1 X 

2n

  k   n 1 

FAR 

k  n 1

که در رابطه باال

 q   q 2  q 3  q1n 1 
  1 1  1 3 1 4 1 5

2



n

k


k 1

به روشی مشابه برای معادالت ( )10بخش  IIمی توان به روابط زير رسيد
()16

k 1

2

پس از ساده سازی ،رابطه باال به صورت زير خواهد شد
()15

k



که در رابطه باال

با استفاده مجدد از رابطه ()12

()14

2n

با استفاده از روابط ( )20( ،)16( ،)15و ( )21داريم

 q 
q 
 q 

 1   1 3 1    1 4  2    1 5  3 



 2
  3

  4

n

()20

()21

با استفاده از روابط ( )10تا ( )12داريم

()13


 2q 2n
  n 1



q


q
a



2 2
1 3 
 n  2 2

برابر يک است يعنی  1

 n  k   n  k 1  q1q 2 n  k  2

4



1  


q   q 22  n  4  q 23  n 5   q 2n 1 
  n 1  1  2 n 3

n 2



()25

2n

k



k  n 1

 n  2   r 1 j  r 1
 
m
X    1     q 2    1 C m q1m   
 r  0  j  r 1  m  0
  


 n  2   r 1 j  r 1
 
m
X    1     q1    1 C m q 2m   
 r  0  j  r 1  m  0
  



در رابطه باال
()17

 2 n 2

q2

 2 n 1

 2 n 1 ,  2 n 1 

q2

2n

 2n 

که در اينجا  𝛽2𝑛−1 = 1 − 𝑞1 𝑞2 ،𝛽2𝑛 = 1و برای
 n + 2 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑛 − 2داريم
()18

 2 n  k 1

q 2  2 n  k 1

 2n k

که در رابطه باال
()26

!
C m 
,    n  j  1
! m !  m 

در حالت کلی ،حل مسأله برای  nنمونه تأخير و پنالتی 𝑖 پيچيده خواهد

 2n k 

 2 n  k   2 n  k 1  q1q 2  2 n  k  2

شد .لذا در اين مقاله ،الگوريتم نشان داده شده در شكل  5برای استخراج
شاخصهای سيستم هشدار پيشنهاد می گردد .اگر فرض کنيم که ماتريس
گذار متناظر با مدل مارکوف به صورت زير باشد

با استفاده از رابطه ( )10معادله اول بخش  Iمی توان نوشت
()19

 1  q 2  1   2   2n 
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شكل  :5فلوچارت پيشنهادی برای استخراج ماتريس 𝑄11

 FARبيان شد ،می توان ماتريس گذار مربوط به شاخص  MARرا به
Q12 
Q
Q   11

Q 21 Q 22 

()27

ماتريس  𝑄11را می توان با توجه به الگوريتم شكل  5استخراج کرد .با
جايگزينی  𝑞1با  𝑞2و  𝑞2با  𝑞1در ماتريس  𝑄11ماتريس  𝑄22نيز
بدست می آيد .درايه های ماتريسهای  𝑄12و  𝑄21نيز همگی صفر
هستند به جز  𝑄12 (𝑛, 1) = 𝑞1و  .𝑄21 (𝑛, 1) = 𝑞2با داشتن
ماتريس گذار برای حالت عمومی  nنمونه تأخير و پنالتی 𝑖 ،می توان
شاخص  FARرا به صورت زير محاسبه کرد .تعريف می کنيم
A  I 2 n 2 n  Q

()28

صورت زير به دست آورد
P12 

P22 

()31

P
P   11
 P21

حال تعريف می کنيم
B  I 2 n 2 n  P

()32

که در رابطه باال 𝑛 𝐼2𝑛×2ماتريس قطری واحد است .احتمال ماندگار
حاالت مختلف مدل مارکوف به صورت زير محاسبه می گردد
Pm  e Pm 0
B1

()33

که در رابطه باال 𝑛 𝐼2𝑛×2ماتريس قطری واحد است .احتمال ماندگار

⏟ 𝑃𝑚0 = [1
که در رابطه باال0 … 0]، 𝑃𝑚 = [𝑃𝑚1 , . . . , 𝑃𝑚2𝑛 ] ،

حاالت مختلف مدل مارکوف به صورت زير محاسبه می گردد

و  𝐵1همان ماتريس 𝐵 است که درايه های سطر اول آن همگی يک

P  e A1 P0

()29

⏟  𝑃0 = [1و 𝐴1
که در رابطه باال0 … 0]، 𝑃 = [𝑃1 , . . . , 𝑃2𝑛 ] ،
2𝑛−1

همان ماتريس 𝐴 است که درايه های سطر اول آن همگی يک هستند .در
نتيجه شاخص  FARبرای سناريوی پنالتی با  nنمونه تأخير به صورت زير
محاسبه می گردد
2n

()30

P

k

2𝑛−1

هستند .در نتيجه شاخص  FARبرای سناريوی پنالتی با  nنمونه تأخير به
صورت زير محاسبه می گردد
n

()34

FAR  Pm k
k 1

شاخص ديگری که در تحليل يک سيستم هشدار به کار می رود،
شاخص  AADاست .در شكل  ،6مدل مارکوف متناظر با شاخص AAD

FAR 

k  n 1

نشان داده شده است .در مرجع ] [14شاخص  AADبرای سناريوی
ريست محاسبه شده است اما محاسبه اين شاخص برای سناريوی پنالتی با

برای محاسبه شاخص  ،MARکافی است در مدلهای مارکوف به جای

استفاده از روش مرجع ] [14تا حدودی پيچيده است لذا در اين مقاله

 𝑞1و  𝑞2به ترتيب  𝑝1و  𝑝2قرار دهيم که  𝑝2با توجه به رابطه ()2

شاخص ديگری تحت عنوان  MTTAمعرفی می گردد ،سپس شاخص

محاسبه می گردد و  .𝑝1 = 1 − 𝑝2به روشی مشابه آنچه برای محاسبه

 AADبا توجه به آن محاسبه می گردد .نحوه محاسبه شاخص  MTTAبه
صورت يک قضيه در ادامه بيان می شود.
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بنابراين شاخص  MTTAيک سيستم هشدار دارای  nنمونه وقفه به

قضیه :1
با توجه به مدل مارکوف رسم شده در شكل  ،6ماتريس گذار حالت
𝑃 را می توان به صورت زير در نظر گرفت
Q  R 
P 

0 I 

()35

در اينصورت شاخص  AADبه صورت زير تعريف می شود
AAD  h  MTTA  1

()36

MTTA  t  NA1 

()39

مرجع ] ،[14شاخص  AADرا به صورت زير درنظر گرفته است
()40

AAD  T d  E T d   h  E T1.n 1   1

که در آن )  𝐸(𝑇1.𝑛+1ميانگين گامهای طی شده از حالت اول يعنی
 𝑁𝐴1به حالت جاذب  𝐴1میباشد .ما رابطه ( )40را بر حسب شاخص

که در آن  ℎزمان نمونه برداری و
n

MTTA  N 1k

()37

صورت رابطه زير تعريف میگردد.

k 1

که در اينجا 𝑘 𝑁1درايه های سطر اول ماتريس 𝑁 = (𝐼 − 𝑄 ′ )−1
است.

جديد  MTTAبه صورت زير بازنويسی می کنيم
()41

AAD  T d  h  MTTA  1

که شاخص  MTTAنيز با استفاده از ماتريس بنيادی

 𝑁 = (𝐼 − 𝑄)−1و رابطه ( )39قابل محاسبه است .

با استفاده از قضيه  1برای محاسبه شاخص  MTTAدر سناريوی
پنالتی ،کافی است ماتريس گذار مربوط به پنالتی مورد نظر را تشكيل
بدهيم که اين کار با استفاده از الگوريتم شكل  5به راحتی ممكن است.
سپس با استفاده از رابطه  𝑁 = (𝐼 − 𝑄)−1و رابطه ( )37می توان
شاخص  MTTAرا محاسبه کرد .توجه به اين نكته الزم است که در اينجا

شكل  :6مدل مارکوف متناظر با شاخص  AADدر سناريوی ريست ].[14

فرض شده است که زمان تأخير در رخداد هشدار از حالت  𝑁𝐴1شروع
می شود اما در حالت کلی لحظه شروع می تواند هر کدام از حالت های

اثبات قضیه :1
مدل مارکوف ارائه شده برای ارزيابی شاخص  AADدر شكل 6
يک مدل مارکوف جاذب است که به کمک ماتريس انتقال گسسته
حالت 𝑃 توصيف میگردد .اين مدل دارای يک حالت جاذب (حالت
مربوط به هشدار) و  nحالت غير جاذب میباشد .در اين مدل ماتريس 𝑃
را میتوان به فرم کانونيكال رابطه ( )35نوشت که در آن  𝑄 ′ماتريس
انتقال شامل گذرها از هر حالت غير جاذب به حالت غير جاذب ديگر
بوده و 𝑅 ماتريس شامل گذرها از هر حالت غير جاذب به حالت جاذب
است .الزم به ذکر است که در اين مسئله به دليل وجود تنها يک حالت
جاذب  Iدر رابطه ( )35برابر يک خواهد بود .با داشتن ماتريس انتقال
گسسته به فرم کانونيكال میتوانيم ماتريس بنيادی را به صورت
 𝑁 = (𝐼 − 𝑄)−1تعريف نماييم] .[26بردار  tرا در نظر بگيريد که به
کمک رابطه ( )38تعريف شده باشد که در آن  Cبرداری ستونی است
که تمام درايههای آن يک باشند .هر درايه از بردار  tبيانگر ميانگين
گامهايی است که بين حالتهای غير جاذب پيموده میشود تا از يک
حالت غير جاذب مشخص به حالت جاذب برسد.

t  t  NA1  t  NA 2   t  NA n    NC
T

()38

𝐴𝑁 در شكل  6باشد .با توجه به ماتريس بنيادی 𝑁 ،از جمع درايههای
سطری اين ماتريس می توان متوسط زمانی هر کدام از حالتها را
محاسبه کرد.

 -5بررسی عملکرد سناریوی پنالتی و مقایسه آن
با سناریوی ریست
در اين قسمت شاخصهای  MAR،FARو  MTTAبرای يک مثال
برای پنالتیهای مختلف محاسبه شده و با هم مقايسه می گردد .فرض
کنيد برای يک سيگنال گسسته اتفاقی )𝑡(𝑥 ،با آستانه  𝑥𝑡𝑝 = 4پس از
جداسازی داده های نرمال و غيرنرمال و تخمين توابع توزيع احتمال آنها،
مقادير  𝑞1و  𝑝2در ( )1و ( )2به صورت  𝑞1 = 0.32و 𝑝2 = 0.35
به دست آمده است .در ادامه تأثير تغيير پارامترهای 𝑛 𝑖 ،و آستانه 𝑝𝑡𝑥
را بر شاخصهای  MAR ،FARو  MTTAمورد بررسی قرار می دهيم.

 -1-5تأثير تغييرات 𝒏 بر شاخص های عملكردی
سيستم هشدار
ابتدا فرض کنيد که  𝑖 = 𝑛 − 1باشد يعنی سيستم هشدار بر مبنای
سناريوی ريست طراحی شده باشد .در شكل  7اثر افزايش ( nتعداد
تأخير) بر شاخصهای سيستم هشدار نشان داده شده است.

حال اگر بخواهيم ميانگين زمان تا وقوع هشدار را به دست آوريم کافی

شكل  7نشان می دهد که افزايش  nمنجر به کاهش شاخصهای  FARو

است که زمان از حالت غير جاذب اول به حالت جاذب را محاسبه کنيم.

 MARو افزايش شاخص  MTTAمی شود .همان طور که قبالً هم اشاره
شده بود ،کوچک بودن مقادير پارامترهای سيستم هشدار نشان دهنده
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عملكرد بهتر آن است ولی با توجه به اين نتايج می بينيم که نمی توان هر

 𝐹𝐴𝑅 = 0.0005 ،𝑀𝐴𝑅 = 0.0037در حالی که برای پنالتی

سه شاخص را با هم کمينه کرد زيرا کاهش شاخصهای  FARو MAR

 𝑖 = 1اين مقادير برابر است با 𝐹𝐴𝑅 = ، 𝑀𝑇𝑇𝐴 = 29.4

با افزايش شاخص  MTTAهمراه است.

 0.0011و  𝑀𝐴𝑅 = 0.0084و برای پنالتی  𝑖 = 2اين مقادير

)Mean Time To Alarm (MTTA

200

0.2

0
10

9

7

8

5

6

3

4

1

2

برابر
Probability of False/Miss Alarm

400

0.4

n

)Mean Time To Alarm (MTTA

150

0.006

100

0.004

50

0.002

0
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

)Penalty (i

شكل  :8تأثير افزايش پنالتی بر شاخصهای سيستم هشدار.

 -2-5تأثير تغييرات پنالتی 𝒊 بر شاخص های عملكردی
سيستم هشدار
در ادامه اثر افزايش پنالتی بر پارامترهای سيستم هشدار را مورد

برخوردار است ،در اين مثال می توان پنالتی يک را انتخاب کرد و اگر
مقادير  FARو  MARبرای سيستم هشدار مهمتر هستند می توان پنالتی
دو را انتخاب کرد.
يكی از مزيتهای سناريوی پنالتی اين است که با کاهش تعداد
پنالتیها ،می توان شاخص  AADرا کاهش داد در حالی که شاخصهای

برای کاهش شاخص  AADالزم است تعداد تأخيرها يعنی 𝑛 کاهش پيدا
کند که اين کاهش موجب افزايش شاخصهای ديگر خواهد شد .برای
Probability of False/Miss Alarm

200

0.008

تری رسيد .اگر در طراحی سيستم ،پارامتر  MTTAاز اهميت بيشتری

حالت ريست نخواهند داشت .اين در حالی است که در سناريوی ريست

شكل  :7تأثير افزايش تعداد تأخير بر شاخصهای سيستم هشدار.
250

 ، 𝑀𝐴𝑅 = 0.0023بنابراين می توان با تغيير پنالتی به نتايج مطلوب

 FARو  MARهم کاهش می يابند و يا حداقل تغيير چندانی نسبت به

0

0.01

است

با

, 𝑀𝑇𝑇𝐴 = 69.9

𝐹𝐴𝑅 = 0.0003

،

اعتبار سنجی مقادير  AADدر پنالتیهای مختلف ،سيگنال فرضی زير در
نظر گرفته شده است

,t  t 0

()42

,t  t 0

 N 1,1
x t   
N  3,1

فرض میشود در لحظه  𝑡0 = 1000ℎکه 𝑐𝑒𝑠  ،ℎ = 1عيبی رخ
داده و سيگنال تغيير می کند .همچنين فرض می شود که آستانه برای اين
سيگنال  𝑥𝑡𝑝 = 2می باشد .با استفاده از تحليل مدلهای مارکوف
مقادير شاخص  MTTAدر پنالتیهای مختلف به صورت نشان داده شده
در شكل  9به دست میآيد .برای صحت سنجی نتايج به دست آمده،
تعداد  2000تحقق مستقل از سيگنال ( )42توليد شده و با استفاده از روش
مونت کارلو مقادير  MTTAمحاسبه شده است .اين نتايج با نتايج به
دست آمده از تحليل مارکوف در شكل  9مقايسه شده است .همان طور
که مشاهده می شود نتايج تحليلی به نتايج واقعی نزديک است.

ارزيابی قرار می دهيم .فرض کنيد تعداد نمونه های تأخير ثابت بوده و
پنالتی متغير باشد .در شكل  ،8برای حالتی که  𝑛 = 10است و پنالتی
به صورت  𝑖 = 1. … .9متغير باشد ،تأثير افزايش پنالتی بر عملكرد
سيستم نشان داده شده است .همان طور که مشاهده می شود با افزايش
پنالتی هم پارامتر های  FARو  MARکاهش يافته و پارامتر MTTA
افزايش می يابد .اما نكته ای که وجود دارد اين است که برای پنالتی های
 𝑖 = 1.2مقادير اين پارامترها کوچكتر از حالتی است که پنالتی 𝑖 > 2
باشد .در واقع اينجاست که برتری سناريوی پنالتی را می توان مشاهده
کرد .به عنوان مثال برای حالتی که  𝑛 = 10باشد ،با استفاده از
سناريوی ريست مقداری که برای پارامترهای سيستم هشدار به دست می
آيد برابر است با حالتی که پنالتی برابر  𝑖 = 𝑛 − 1 = 9باشد که با
توجه به شكل  ،8اين مقادير برابر است با , 𝑀𝑇𝑇𝐴 = 209.3688

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

-3-5

تأثير تغييرات آستانه 𝒑𝒕𝒙 بر شاخص های

عملكردی سيستم هشدار
عالوه بر مقادير  nو 𝑖 ،پارامترهای ديگری نيز می تواند در عملكرد
سيستم هشدار تأثيرگذار باشد .با توجه به روابط ( )1و ( ،)2تغييرات
آستانه يعنی 𝑝𝑡𝑥 هم می تواند باعث تغيير مقادير  𝑞1و  𝑝2گردد که در
نتيجه آن ،مقادير  MAR ،FARو  MTTAنيز تغيير می کند .در شكل 9
تأثير تغييرات پارامتر 𝑝𝑡𝑥 بر شاخص های سيستم هشدار مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنانكه انتظار می رفت با کاهش حد آستانه ،تعداد
هشدار های نادرست افزايش يافته و تعداد هشدار های از دست رفته
کاهش می يابد .بعالوه با کاهش حد آستانه ،مقدار متوسط زمان تا هشدار
نيز کاهش پيدا می کند.
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در ادامه با ارائه يک مثال عددی ،به بررسی تأثير تغييرات پارامترهای

دارد و برای پنالتی  ،𝑖 = 2پارامترهای  FARو  MARکمترين مقدار را

مختلف بر شاخص های سيستم هشدار می پردازيم.

دارند .مقاديری که برای پنالتی  𝑖 = 5به دست آمده است در واقع همان

100

نتايجی است که از سناريوی ريست برای اين مثال به دست می آيد.

0.4

)Mean Time To Alarm (MTTA

MAR

0.3

0.2

0.1

Probability of False/Miss Alarm

FAR

MTTA
0
5

0
4

4.5

3

3.5

x

مشاهده می شود که برای پنالتی های  𝑖 < 5يا همان سناريوی پنالتی ،
پارامترهای سيستم هشدار مقادير کوچكتری دارند و اين يعنی اينكه
عملكرد سناريوی پنالتی از سناريوی ريست بهتر است .با توجه به نتايج
جدول  1می بينيم که در همه حالت ها پارامتر  AADاز  5ثانيه بيشتر است
و سيستم هشدار طراحی شده ،اهداف عملكردی سيستم هشدار را
برآورده نمی کند .اين بدان معنی است که انتخاب تعداد تأخير 𝑛 = 6
در ابتدای کار مناسب نبوده است و مسأله را بايستی بازطراحی کرد .با
توجه به شكل  7ديديم که با افزايش  nمقدار  MTTAنيز افزايش می
يابد ،بنابراين نتيجه می گيريم که برای کم کردن مقدار  MTTAبايستی
تعداد تأخيرهای سيستم هشدار را کاهش دهيم .در جدول  2پارامترهای

tp

شكل  :9تأثير تغييرات آستانه 𝑝𝑡𝑥 بر شاخصهای سيستم هشدار

سيستم هشدار برای حالت  𝑛 = 4و پنالتی های مختلف نشان داده شده
6

است.

4

جدول  :1پارامترهای سيستم هشدار در مثال 1برای حالت  𝑛 = 6و پنالتی
2
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شكل  :10سيگنال )𝑡(𝑥 در مثال 1

𝐷𝐴𝐴
7.16
8.29
9.10
9.57
9.77

𝐴𝑇𝑇𝑀
8.16
9.29
10.10
10.57
10.77

𝑅𝐴𝑀

𝑅𝐴𝐹

1.16 × 10−4
7.87 × 10−5
8.1 × 10−5
8.50 × 10−5
8.66 × 10−5

1.79 × 10−4
1.19 × 10−4
1.24 × 10−4
1.29 × 10−4
1.32 × 10−4

𝑖
1
2
3
4
5

جدول  :2پارامترهای سيستم هشدار در مثال 1برای حالت  𝑛 = 4و پنالتی
های مختلف

مثال :1
يک سيستم هشدار با مشخصات عملكردی ،𝐹𝐴𝑅 < 0.05
 𝑀𝐴𝑅 < 0.05و 𝑐𝑒𝑠  𝐴𝐴𝐷 < 5برای سيستمی با خروجی
سيگنال )𝑡(𝑥 با پروفايل زير طراحی کنيد.
,t  500
,500  t  1000

()43

های مختلف

,1000  t  1500
,1500  t  2000

t  ~ N  0,1
t  ~ N  2,1
t  ~ N  0,1
t  ~ N  2,1

x

x

x
x


𝐷𝐴𝐴
4.3501
4.8155
5.0144

𝐴𝑇𝑇𝑀
5.3501
5.8188
6.0144

𝑅𝐴𝑀
0.0026
0.0022
0.0023

𝑅𝐴𝐹
0.0035
0.0030
0.0030

𝑖
1
2
3

با توجه به جدول  ،2در حالت  𝑛 = 4و پنالتی  𝑖 = 1و يا ،𝑖 = 2
اهداف مورد نظر برای سيستم هشدار برآورده می شود .توجه کنيد که
اگر پارامتر  AADدر سيستم هشدار از اهميت بيشتری برخوردار باشد ،می
توان با انتخاب  nکوچكتر اين پارامتر را کاهش داد ولی توجه کنيد که

فرض کنيد آستانه برابر  𝑥𝑡𝑝 = 1انتخاب شود ،پس از جداسازی داده

با توجه به شكل  ،7در مقابل پارامترهای  FARو  MARافزايش خواهند

های نرمال و غير نرمال و تخمين تابع توزيع احتمال مربوط به هرکدام بر

يافت و بايستی اين نكته را مورد توجه قرار داد.

اساس مرجع ] ،[14مقادير  𝑞1 = 0.1550و  𝑝2 = 0.1453به

همان طور که در مثال  1و شكل های  7تا  9ديديم ،بايستی

دست می آيد .برای شروع ،الگوريتم پيشنهادی اين مقاله را با مقادير

پارامترهای  𝑖 ، nو 𝑝𝑡𝑥 را تنظيم کرد تا بتوان به شاخصهای

عددی فوق برای حالت  𝑛 = 6و پنالتی های  𝑖 = 1.2. … .5اجرا می

 MAR،FARو  AADيا  MTTAمطابق با اهداف مورد نظر برای سيستم

کنيم .نتايج مندرج در جدول  1حاصل می شود.

هشدار رسيد .از طرفی ديديم که با کاهش يا افزايش پارامتر ،AAD

با توجه به جدول  ،1مشاهده می شود که برای حالت  ،𝑛 = 6در

پارامترهای  FARو  MARنيز تغيير می کنند ،بنابراين برای سهولت در

حالتی که پنالتی برابر  𝑖 = 1است ،پارامتر  AADکمترين مقدار خود را

طراحی سيستم هشدار می توان از الگوريتم های بهينه سازی برای تنظيم

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395
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پارامترهای سيستم هشدار استفاده کرد .از اين رو ،در بخش بعدی يک

است و اگر 𝛼 > 𝑃 باشد نقطه تغييری برای سيگنال  {𝑥(𝑡)}𝑇𝑡=1وجود

روش سيستماتيک برای طراحی سيستم هشدار با استفاده از الگوريتم

ندارد.
مرحله  :3اگر 𝛼 < 𝑃 باشد ،در اينصورت سيگنال {𝑥(𝑡)}𝑇𝑡=1

ژنتيک ارائه خواهد شد.

 -6ارائه یک روش سیستماتیک برای طراحی

𝑡

𝑥𝑎𝑚
 {𝑥1 (𝑡)}𝑡=1و 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑇})𝑡(  {𝑥2تقسيم می شود و برای
به دو بخش

هر کدام از سيگنال های )𝑡(  𝑥1و )𝑡(  𝑥2دوباره مراحل  1و  2را تكرار

سیستم هشدار
با توجه به مباحثی که در بخش های قبل مطرح شد .برای طراحی
يک سيستم هشدار ابتدا بايستی مقادير  𝑞1و  𝑝2را تعيين نمود .برای اين
کار بايستی ابتدا داده های نرمال و غيرنرمال را جدا نموده و پس از

می کنيم تا زمانيكه ديگر نقطه ی تغييری برای سيگنال )𝑡(𝑥 پيدا نشود.
مرحله : 4پس از يافتن همه نقاط تغيير در مرحله  ،3سيگنال )𝑡(𝑥
به بخش های مختلفی تقسيم می شود .فرض کنيد يكی از بخش های
𝑡1
𝑡=𝑡})𝑡(𝑥{ باشد .برای اين بخش از سيگنال
0

تخمين توابع توزيع احتمال مربوط به هرکدام از بخش های نرمال و

سيگنال )𝑡(𝑥 به صورت،

غيرنرمال ،با استفاده از روابط ( )1و ( )2اين مقادير را تعيين کرد .در اين

مقادير 𝑡 𝑥 ،و 𝑠 را به صورت زير محاسبه می کنيم

مقاله برای دسته بندی داده های نرمال و غير نرمال از روش ارائه شده در
] [14که مبتنی بر روش تشخيص نقطه تغيير ميانگين [21]1است ،استفاده
می شود و سپس از روش تخمين تابع چگالی کرنل ] [24-22برای

,

()47

x t 

t1  t 0  1

دهيم.

 -1-6روش تشخيص نقطه تغيير ميانگين برای جداسازی
داده های نرمال و غيرنرمال
فرض کنيد 𝑇 نمونه از سيگنال گسسته و تصادفی  {𝑥(𝑡)}𝑇𝑡=1را
داريم .برای تشخيص نقطه تغيير ميانگين ،مراحل زير پيموده می شود.
مرحله  :1ابتدا سيگنال های تست 𝑇 𝑈𝑡.و 𝑇 𝑉𝑡.را به صورت زير
محاسبه می کنيم
()44

t t 0

t1  t 0

x  x tp
s

s

t

که در اينجا 𝑝𝑡𝑥 همان آستانه است .فرض کنيد بزرگ تر بودن نمونه
های سيگنال )𝑡(𝑥 از 𝑝𝑡𝑥 حالت غيرنرمال باشد .حال خطای نوع اول
بتا 3را برای فرضيه (بخش مورد نظر سيگنال )𝑡(𝑥 نرمال است) برابر
 𝛽 = 0.05تعريف می کنيم .واضح است که اگر 𝛽 > 𝑡 باشد ،بخش
𝑡

𝑡

1
1
𝑡=𝑡})𝑡(𝑥{ به
𝑡=𝑡})𝑡(𝑥{ به عنوان غيرنرمال و اگر 𝛽 < 𝑡 باشد،
0
0

عنوان داده نرمال در نظر گرفته می شود .اين مرحله را برای تمامی قسمت
های سيگنال )𝑡(𝑥 در مرحله  3تكرار می کنيم تا وضعيت نرمال و يا

 U 1.T V 1.T
. t  2.3..T

U t .T  U t 1.T V t .T

نرمال را با هم و بخش های غيرنرمال را نيز با هم در يک دسته قرار می
دهيم .بدين ترتيب بخش های نرمال و غير نرمال سيگنال )𝑡(𝑥 مشخص
می شود.

 -2-6تخمين توابع توزيع احتمال

T

V t .T  sgn  x t   x  j  

پس از دسته بندی داده های نرمال و غير نرمال ،حال می توان توابع

j 1

توزيع احتمال مربوط به اين داده ها را تخمين زد .روش های متفاوتی در

که در رابطه باال 𝑛𝑔𝑠 تابع عالمت است.
مرحله  :2مقدار پارامتر 𝑃 را با توجه به بيشترين مقدار سيگنال
تست | 𝑇 |𝑈𝑡.به صورت زير محاسبه می کنيم

()46

t1

غيرنرمال بودن هر کدام از بخش ها مشخص شود .در نهايت بخش های

که در رابطه باال
()45

,x

t1  t 0

تخمين توابع توزيع احتمال استفاده می شود .برای آشنايی خواننده با
روش تشخيص نقطه تغيير ميانگين ،آن را به اجمال در زير توضيح می

t1
t t 0




2

  x t   x 







2

مراجع مانند ] [24-22برای تخمين تابع توزيع احتمال وجود دارد و در
نرم افزار متلب 4هم جعبه ابزار مشخصی برای اين منظور اختصاص داده
شده است .در اين مقاله از روش های مبتنی بر کرنل 5و توابع گوسی

 6 max U t .T

P  2exp  1t2T 3
 T T


کرنل 6استفاده می شود .پس از تخمين توابع توزيع احتمال )𝑥(𝑞 و
)𝑥(𝑝 در شكل  ،2می توان با استفاده از روابط ( )1و ( )2مقادير  𝑞1و
 𝑝2را تعيين نمود.

حال خطای نوع اول آلفا 2را برای فرضيه خود (نقطه ) 𝑥𝑎𝑚𝑡(𝑥 نقطه
تغيير سيگنال )𝑡(𝑥 است) برابر  𝛼 = 0.01در نظر می گيريم که در

 -3-6ارائه روشی برای محاسبه پارامترهای بهينه سيستم
هشدار با استفاده از الگورييتم ژنتيک

آن 𝑥𝑎𝑚𝑡 متناظر با بزرگترين مقدار سيگنال | 𝑇 |𝑈𝑡.است .واضح است
که اگر 𝛼 < 𝑃 باشد ،نقطه ) 𝑥𝑎𝑚𝑡(𝑥 نقطه تغيير سيگنال {𝑥(𝑡)}𝑇𝑡=1
3

𝛽 Type I error
Matlab
5
Kernel-based method
6
Gaussian kernel function
4

Mean-Change Point Detection
𝛼 Type I error
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پس از محاسبه  𝑞1و  ،𝑝2حال سوال اين است که ،مقادير  𝑖 ،nو

مثال :2

حتی 𝑝𝑡𝑥 را چگونه انتخاب کنيم تا عملكرد سيستم هشدار مطلوب باشد.

در اين مثال می خواهيم الگوريتم معرفی شده در بخش  1-6اين

در اين بخش می خواهيم با استفاده از الگوريتم بهينه سازی ژنتيک،

مقاله برای جداسازی داده های نرمال و غيرنرمال را برای مثال  1انجام

روشی برای انتخاب مقادير بهينه  𝑖 ،nو 𝑝𝑡𝑥 ارائه دهيم .برای اين منظور

دهيم .اگر | 𝑇 |𝑈𝑡.را برای داده های ) 𝑥(1: 2000به دست آوريم،

ابتدا يک تابع هزينه 1به صورت زير در نظر می گيريم

خواهيم ديد که بيشترين مقدار آن در  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 499خواهد بود که در

MAR  n .i .x tp 

()48

l MAR

 2

FAR  n .i .x tp 
l FAR

AAD  n .i .x tp 
l AAD

J  x tp .n .i  1

 3

𝐷𝐴𝐴𝑙 ضرايبی هستند که معرف کران های قابل قبول برای پارامترهای
سيستم هشدار می باشند و  MAR،FARو  AADنيز پارامترهای سيستم
هشدار هستند .برای استفاده از رابطه باال داشتن پارامترهای MAR ،FAR
و  AADبه صورت تابعی از  𝑖 ،nو 𝑝𝑡𝑥 ضروری است که اين توابع با
استفاده از الگوريتم ارائه شده در اين مقاله بر مبنای فلوچارت شكل ()11
به سادگی امكان پذير است .بنابراين مقادير بهينه برای طراحی سيستم

()49





.n .i   arg min J  x tp .n .i 

 𝑃 = 2.6602 × 10−60به دست می آيد که چون 𝛼 < 𝑃 می
باشد ،پس اين نقطه يک نقطه تغيير ميانگين برای سيگنال )𝑡(𝑥 می باشد.

که در رابطه باال 𝑖∝ ها مقاديری اسكالر و مثبت هستند 𝑙𝑀𝐴𝑅 ،𝑙𝐹𝐴𝑅 ،و

هشدار به صورت

شكل  11هم نشان داده شده است .مقدار 𝑃 در رابطه ( )46برابر

tp

اگر همين روش را برای داده های ) 𝑥(1: 499تكرار کنيم مقدار 𝑃
بزرگتر از  αبه دست می آيد و در نتيجه در اين بازه نقطه تغيير ميانگين
وجود نخواهد داشت .حال برای داده های ) 𝑥(500: 2000بيشترين
مقدار | 𝑇 |𝑈𝑡.در  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 1501اتفاق می افتد که مقدار 𝑃 در اين
حالت کوچكتر از  α = 0.01و برابر 𝑃 = 3.5190 × 10−35
است .بنابراين نقطه ) 𝑥(1501هم يک نقطه تغيير ميانگين است .با ادامه
اين روند مشاهده می شود که برای داده های ) 𝑥(1501: 2000نقطه
تغييری وجود ندارد ولی برای داده های ) 𝑥(500: 1501يک نقطه
تغيير در  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 1001وجود دارد که مقدار 𝑃 در اين حالت

x

 𝑃 = 1.1757 × 10−116به دست می آيد .بنابراين سه نقطه تغيير

قابل بيان است و از کمينه کردن تابع هزينه فوق می توان پارامترهای بهينه
را به دست آورد .با داشتن تابع هزينه می توان از الگوريتم های مختلف
بهينه سازی استفاده کرد .در اين مقاله از الگوريتم ژنتيک برای تعيين بهينه
پارامترهای سيستم هشدار استفاده شده است .برای آشنايی با الگوريتم
ژنتيک می توان به ] [25مراجعه کرد ولی به طور خالصه در الگوريتم
بهينهسازی ژنتيک ابتدا جمعيت اوليه به صورت تصادفی ايجاد میگردد

ميانگين در  1001،499و  1501خواهيم داشت و سيگنال )𝑡(𝑥 به
چهار قسمت به صورت )،𝑥(500: 1001) ،𝑥(1: 499
) 𝑥(1002: 1501و ) 𝑥(1502: 2000تقسيم می شود .اگر برای
هر کدام از اين قسمت ها ،مقادير 𝑥  𝑡.و 𝑠 در رابطه ( )47را محاسبه
کنيم .نرمال و يا غيرنرمال بودن هر قسمت مطابق با جدول  3تعيين می
شود.
5

x 10

که در مسئله بهينهسازی سيستم هشدار ،جمعيت ايجاد شده در واقع

1

متشكل از مقدار آستانه ،تعداد نمونههای تأخير و ميزان جريمه درنظر

0

گرفته شده است .در اولين اجرا از الگوريتم ،جمعيت اوليه توليد شده به

-1

تابع تناسب داده میشوند و برای هر عضو از اين جمعيت يک مقدار به

-2

عنوان ضريب تناسب در نظر گرفته میشود .بعد آن اعضای جمعيت
براساس ضريب تناسب چيده شده و درصدی از اعضا که پايينترين ميزان

-3

ضريب تناسب را دارند حذف میگردند .درصدی ديگر با يكديگر

-4

ترکيب شده و نسل جديد را تشكيل میدهند .الزم به ذکر است که در

-5

اين ميان به اندازه درصد تعيين شده برای جهش جمعيت جديد توليد و
به نسل جديد اضافه میگردد .روند ذکر شده تا زمانی که شرط اتمام

2000

1500

1000

500

0

شكل  :11سيگنال 𝑇 𝑈𝑡,برای )𝑥(1: 2000

برآورده نشود ادامه خواهد يافت .در نهايت پس از خارج شدن از حلقه
تكرار عضوی که بيشتری ضريب تناسب يا بهينهترين ميزان برای مسئله را

𝑎𝑡𝑎𝐷 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴
)𝑥(500: 1001
)𝑥(1502: 2000

کسب نموده است به عنوان پاسخ بهينه انتخاب می گردد.

Cost Function
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جدول  :3قسمت های نرمال و غيرنرمال سيگنال )𝑡(𝑥
𝑎𝑡𝑎𝐷 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁
)𝑥(1: 499
)𝑥(1002: 1501
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جدول  :4شاخص های عملكردی در سناريوی ريست ][14
شاخص های عملكردی
𝑅𝐴𝐹

𝐷𝐴𝐴
1.4294
2.8988
4.5694

0.0468
0.0116
0.0025

پارامترهای سيستم هشدار
𝑝𝑡𝑥

𝑅𝐴𝑀
0.0305
0.0060
0.0010

𝑛
2
3
4

23.6
23.6
23.6

جدول  :5شاخص های عملكردی در الگوريتم پيشنهادی (سناريوی پنالتی)
پارامترهای سيستم هشدار

شاخص های عملكردی

AAD

FAR

MAR

1.4052

0.041961

0.027576

2.6999

0.010386

3.3997
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0.005402

0.000943

, n,i 

tp

x

)(23.5999, 2, 1
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)(23.5967, 4,2

پارامترهای تابع هزينه در الگوريتم ژنتيک
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مثال :3

مثال در مرجع ] [14پارامتر های بهينه سيستم هشدار را  𝑛 = 4و

در اين مثال عملكرد سيستم هشدار مبتنی بر سناريوی ريست و

 𝑥𝑡𝑝 = 23.6پيشنهاد داده است که در نتيجه آن ،شاخص های

الگوريتم پيشنهادی پنالتی مبتنی بر الگوريتم ژنتيک مورد بررسی قرار می

عملكردی به صورت  𝐹𝐴𝑅 = 0.0025 ، 𝑀𝐴𝑅 = 0.0010و

گيرد .برای مقايسه عملكرد الگوريتم پيشنهادی با الگوريتم ريست ،داده

 𝐴𝐴𝐷 = 4.5694به دست می آيد در حاليكه در سناريوی پنالتی

مربوط به سنسور فشار توربينِ نيروگاه بخار Weifang Shandong

پارامترهای بهينه سيستم هشدار  𝑛 = 4. 𝑖 = 2و 𝑥𝑡𝑝 = 23.596

 Provinceکشور چين] [14را در نظر گرفته و نتايج حاصله از سناريوی

پيشنهاد شده است که در نتيجه آن ،شاخص های سيستم هشدار

پنالتی و سناريوی ريست با هم مقايسه می شود .در شكل  12داده مربوط

 𝑀𝐴𝑅 = 0.0022 ، 𝐹𝐴𝑅 = 0.000943و = 𝐷𝐴𝐴

به سنسور اندازه گيری فشار برای يک بازه زمانی  19ساعته نشان داده

 3.3997به دست می آيد که نتايج مطلوب تری نسبت به سناريوی

شده است .در اين مثال اگر فشار از سطح  𝑥𝑡𝑝 = 23.6پايين تر قرار

ريست دارد.

گيرد ،هشدار توليد می شود .اگر الگوريتم تغيير نقطه ميانگين را برای
جداسازی داده های نرمال و غير نرمال به اين سيستم اعمال کنيم ،پس از

 -8بحث و نتیجه گیری

تخمين توابع توزيع احتمال داده های نرمال و غير نرمال ،مقادير

مبحث طراحی سيستم های هشدار بواسطه نقشی که در ايمنی و

 𝑞1 = 0.1204و  𝑝2 = 0.1486به دست می آيد .هدف طراحی

عملكرد مناسب سيستم های صنعتی دارند ،از اهميت بااليی

يک سيستم هشدار با شاخص های عملكردی ،𝐹𝐴𝑅 < 0.05

برخورداراست .در اين مقاله يک روش سيستماتيک برای طراحی يک

 𝑀𝐴𝑅 < 0.05و 𝑐𝑒𝑠  𝐴𝐴𝐷 < 5می باشد.

سيستم هشدار تک متغيره مبتنی بر سناريوی جديدی تحت عنوان

در جدول  4شاخص های عملكردی سيستم هشدار مربوط به الگوريتم

سناريوی پنالتی ارائه شده است .عالوه بر پارامترهای  MAR،FARو

ريست در مرجع ] [14نشان داده شده است .در جدول  5نتايج مربوط به
الگوريتم پيشنهادی اين مقاله برای مقادير بهينه پارامتر های 𝑛 𝑖 ،و 𝑝𝑡𝑥

 ،AADپارامتر جديدی تحت عنوان  MTTAو يا "ميانگين زمانی رخداد
هشدار" معرفی شده است که با استفاده از آن می توان به راحتی پارامتر

نشان داده شده است .از مقايسه نتايج اين دو جدول می توان دريافت که

 AADرا در سناريوی پيشنهادی محاسبه کرد .در اين مقاله عملكرد

سناريوی پنالتی عملكرد بهتری نسبت به سناريوی ريست دارد .به عنوان

سناريوی ريست به عنوان حالت خاصی از سناريوی پنالتی با الگوريتم
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چکيده :در اين مقاله ،به مطالعه مسئله کنترل محدود نگهدارنده سيستمهاي چندعاملی خطی ناهمگن و تحت گراف ارتباطات جهت-
دار ،بر اساس قالب تنظيم خروجی و با استفاده از فيدبک خروجی پرداخته شده است .با ايده گرفتن از پژوهشهايی که به تنظيم خروجی
سيستمهاي چندعاملی با وجود عامل سردسته در حوزه رضايت جمعی پرداخته اند ،عاملهاي سردسته به صورت سيستم خارجی با ديناميک
يكسان در نظر گرفته شدهاند .در طراحی کنترلکننده براي هر عامل پيرو ،از فيدبک خروجی ديناميكی توزيعيافته استفاده شده است .جهت
حل مسئله از خطاي کنترل محدود نگهدارنده بهره گرفته شده است که اين امر ،امكان در نظر گرفتن بيش از يک عامل سردسته را در
مبحث تنظيم خروجی فراهم ساخته و در نهايت ،با استفاده از روشهاي اصالح شده تنظيم خروجی به حل مسئله پرداخته شده است .يک
شبيهسازي عددي نيز جهت ارزيابی عملكرد کنترلکننده پيشنهادي انجام يافته ،که حاکی از عملكرد مناسب کنترلکننده میباشد.
کلمات کليدي :کنترل محدود نگهدارنده ،عاملهاي غيريكسان ،تنظيم خروجی ،فيدبک خروجی.

Containment Control of Linear Multi-Agent Systems with NonIdentical Agents Using Dynamic Output Feedback
Hamed Haghshenas, Mohammad Ali Badamchizadeh, Mahdi Baradarannia
Abstract: In this paper, we study the containment control problem of heterogeneous linear
multi-agent systems under directed topology based on output regulation framework and using
output feedback control. Motivated by leader-follower output regulation problems, the leaders are
assumed to be exosystems with identical dynamics. In controller design approach for each follower,
we utilize a distributed dynamic output feedback control scheme. To achieve the objective of this
work we utilize the containment error, which enables us to consider more than one leader in output
regulation framework and to use output regulation techniques with some modifications to solve the
containment problem. Finally, the validity of theoretical results are demonstrated through an
example.
Keywords: Containment control, Non-Identical agents, Output regulation, Output feedback.
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روش بازگشت به عقب بررسی شده است .همچنين ،مطالعاتی که تاکنون

 -1مقدمه
1

امروزه سيستمهاي چندعاملی به دليل کاربردهاي وسيعی که در
مدلسازي رفتار دستهجمعی حيوانات ،آرايش هندسی هواپيماها،
شبكههاي حسگر ،تجسس نظامی ،عمليات نجات و حتی مدلسازي
جوامع انسانی دارند ،مورد توجه بسياري از محققان قرار دارند [.]2 ،1
يكی از مباحث اصلی سيستمهاي چندعاملی ،رضايت جمعی 2میباشد که
در ابتدا براي سيستمهاي بدون عامل سردسته مورد بررسی قرار گرفته
است [ .]2 ،1سپس ،با توجه به اينكه گروهی از عاملها میتوانند يک
سيگنال مرجع را تعقيب کنند ،براي سيستمهايی با وجود عامل سردسته
مورد مطالعه قرار گرفته است [.]3
در سالهاي اخير ،تنظيم خروجی سيستمهاي چندعاملی از جمله
مباحثی بوده است که در حوزه رضايت جمعی مورد توجه محققان قرار
گرفته است .براي مثال ،رضايت جمعی خروجی بدون عامل سردسته براي
سيستمهاي چندعاملی خطی ناهمگن 3بر اساس اصل مدل داخلی در []4
مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنين ،تنظيم خروجی سيستمهاي
چندعاملی با عامل سردستهاي که به صورت يک سيستم خارجی 4در نظر
گرفته شده ،در مراجع مختلفی مورد بحث قرار گرفته است ،که براي مثال
میتوان به [ ]6 ،5اشاره کرد .در ] ،[17به تحليل سيستمهاي چندعاملی
خطی بر اساس تنظيم خروجی و رفتار گذراي عاملها پرداخته شده که
سبب بهبود رفتار گذراي سيستم شده است.
يكی از شاخههاي مهم کنترل سيستمهاي چندعاملی ،کنترل محدود
نگهدارنده 5میباشد که از چندين پديده طبيعی الهام گرفته شده است و
کاربردهاي عملی با اهميت و مختلفی میتواند داشته باشد .به عنوان مثال،
مشاهده شده است که پروانههاي کرم ابريشم نر از طريق فرومون
پخششده توسط جنس ماده ،به سمت پوش محدب 6پروانههاي کرم
ابريشم ماده جذب میشوند [ .]7براي يک سيستم چندعاملی ،کنترل
محدود نگهدارنده وقتی تحقق میيابد که بتوان قانون کنترلی هر عامل
پيرو را طوري طراحی کرد که عاملهاي پيرو در نهايت ،به پوش محدب
ايجادشده توسط عاملهاي سردسته هدايت شوند .يک نمونه از
کاربردهاي کنترل محدود نگهدارنده ،ايجاد فضاي امن توسط گروهی از
رباتها جهت حفاظت گروهی ديگر و يا انتقال مواد پرخطر و حساس
میباشد .در اين مورد ،گروهی از عاملها به عنوان سردسته معرفی
میشوند و وظيفه مشخص کردن پوش محدب امن را دارند .با اعمال
کنترل محدود نگهدارنده به چنين سيستمی ،عاملهاي پيرو که بايد مورد
حفاظت قرار گيرند و يا وظيفه انتقال مواد پرخطر و حساس را دارند ،به
پوش محدبی که توسط عاملهاي سردسته ايجاد شده است ،هدايت
میشوند .در نتيجه ،الزم نخواهد بود که عاملهاي پيرو تجهيزات اضافی
داشته و يا به حسگرهاي تشخيص موانع و نقاط پرخطر مجهز باشند [.]8
مسئله کنترل محدود نگهدارنده براي گستره وسيعی از سيستمها با
ديناميک غيرخطی ،نامعين و اتفاقی مورد مطالعه قرار گرفته است .براي
مثال در ] ،[18اين مسئله براي سيستمهاي غيرخطی اتفاقی و با استفاده از
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در حوزه کنترل محدود نگهدارنده انجام گرفته ،غالبا بر روي سيستمهاي
چندعاملی متشكل از عاملهايی با ديناميک يكسان بودهاند .در
کاربردهاي عملی به دليل شرايط مختلف و قيدهايی که بر روي عاملها
وجود دارد ،ديناميک عاملها میتواند متفاوت از هم باشد .ديناميک
متفاوت عاملها میتواند انعطافپذيري سيستم را نيز افزايش دهد .بدين
معنی که ،سيستمی که عاملهايی با ديناميکهاي مختلف دارد نسبت به
سيستمی با عاملهاي يكسان ،اهداف وسيعتر و کارايی باالتري میتواند
داشته باشد .به همين جهت ،مطالعه کنترل محدود نگهدارنده سيستمهاي
چندعاملی با ديناميک غيريكسان داراي اهميت میباشد .در [ ،]9کنترل
محدود نگهدارنده براي عاملهاي غيريكسان در دو حالت بررسی شده
است .در حالت اول ،ديناميک عاملهاي سردسته انتگرالگير مرتبه اول و
ديناميک عاملهاي پيرو ،انتگرالگير مرتبه دوم فرض شده است .در اين
حالت ،ورودي کنترلی به صورت خطی معرفی شده است .در حالت دوم،
معكوس حالت اول فرض شده و قانون کنترلی غيرخطی براي تحقق
کنترل محدود نگهدارنده به صورت زمانمحدود معرفی شده است .براي
اين حالت ،شرايط الزم و کافی براي حل مسئله به دست آمده است.
مراجع [ ]11 ،10نيز به مسئله کنترل محدود نگهدارنده سيستمهاي
چندعاملی پرداختهاند .در [ ،]11اين مسئله براي گروهی از عاملهاي
غيريكسان با ديناميک غيرخطی و شامل پارامترهاي نامعين ،با استفاده از
کنترل تطبيقی بررسی شده است .همچنين در [ ،]11محدوديتی بر روي
گراف ارتباطات سيستم فرض شده است که گستره سيستمهاي مورد
بحث را محدودتر میکند .در [ ،]11طراحی کنترلکننده بر اساس کنترل
تطبيقی بوده است.
از طرفی در روشهاي طراحی کنترلکننده فيدبک حالت ،فرض بر
اين است که کليه متغيرهاي حالت در دسترس میباشند .در صورتی که
در عمل براي اندازهگيري هر يک از متغيرهاي حالت الزم است که يک
حسگر و سيستم اندازهگيري تعبيه نمود که مستلزم هزينه زيادي است .از
اين رو در کاربردهاي عملی ،حالتهاي سيستم هميشه در دسترس نيستند
و فقط به خروجیهاي سيستم میتوان دسترسی داشت .در چنين مواقعی،
استفاده از فيدبک حالت امكانپذير نبوده و طراحی کنترلکننده بر اساس
فيدبک خروجی مطلوب میباشد .در [ ،]10کنترل محدود نگهدارنده
سيستمهاي چندعاملی خطی ناهمگن با استفاده از فيدبک حالت بررسی
شده است.
هدف اين مقاله ،حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده براي سيستم-
هاي چندعاملی خطی با ديناميک غيريكسان ،تحت مبحث تنظيم خروجی
و با استفاده از فيدبک خروجی میباشد .با ايده گرفتن از پژوهشهايی که
به تنظيم خروجی سيستمهاي چندعاملی با وجود عامل سردسته در حوزه
رضايت جمعی پرداخته اند ،ديناميک عاملهاي سردسته را به صورت
سيستم خارجی در نظر میگيريم .در مقايسه با [ ]9که در آن ديناميک بين
پيروها و سردستهها متفاوت است اما ديناميک بين پيروها يكسان است ،در
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اين مقاله ديناميک پيروها با يكديگر نيز متفاوت در نظر گفته شده است.
در مقايسه با [ ]10که در آن از فيدبک حالت بهره گرفته شده ،در اين

 n
  air , i  j
lij   r 1, r i
 a , i  j
ij


()1

مقاله طراحی کنترلکننده بر اساس فيدبک خروجی خواهد بود .همچنين،
با اصالح خطاي مرسوم در مبحث تنظيم خروجی به منظور در نظر گرفتن
بيش از يک عامل سردسته ،از روشهاي موجود در حوزه تنظيم خروجی
براي حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده استفاده میشود .در تحليل
مسئله از فرمولبندي خطاي کنترل محدود نگهدارنده بر اساس ماتريس
 H kاستفاده میشود که سبب میشود تا بتوان از روشهاي اصالحشده
تنظيم خروجی جهت حل مسئله بهره گرفت.

براي مشخص کردن اينکه  kامين سردسته با کداميک از عاملهاي
پيرو در ارتباط میباشد ،از ماتريس   kاستفاده میشود که يک
ماتريس قطري با درايههاي قطري  1k ,  2k ,...,  nkمیباشد .اگر بين
پيرو  iو سردسته  kکانال ارتباطی برقرار باشد ،درايه   ikبرابر يک و
در غير اين صورت برابر با صفر خواهد بود.

مقاله حاضر در شش بخش تنظيم شده است .در بخش دوم مفاهيمی
از نظريه گراف و تعاريف و نمادهاي استفاده شده در مقاله ارائه شده

 -2-2تعاريف و نمادها

است .بخش سوم به بيان مسئله پرداخته و سيستم مورد مطالعه را معرفی
میکند .در بخش چهارم کنترلکننده پيشنهادي ارائه شده و مفاهيم اصلی
مقاله بيان میشود .جهت ارزيابی عملكرد کنترلکننده پيشنهادي ،يک
شبيهسازي عددي نيز انجام گرفته که در بخش پنجم ارائه میشود .در
نهايت ،نتايج مقاله و کارهاي پژوهشی آينده بيان شده است.

در اين مقاله ،براي يک سيستم چندعاملی متشكل از  nعامل پيرو و
 mعامل سردسته Gn  m ،و  Gnبه ترتيب ،گرافهايی در نظر گرفته
میشوند که براي مدلسازي ارتباطات بين تمامی  n  mعامل و n

عامل پيرو به کار رفتهاند Gn .را میتوان از گراف  ، Gn  mاز طريق
حذف گرههاي عاملهاي سردسته و يالهاي متصل به آن گرهها به دست
آورد .از  Aو  Lبه ترتيب ،براي نشان دادن ماتريسهاي مجاورت و

پايههاي نظري
 -2

الپالسين متناظر با گراف  Gnاستفاده میشود .براي عاملهاي پيرو و

 -1-2نظريه گراف ([)]12

کار میرود .همچنين N i ،براي نشان دادن مجموعهاي به کار میرود

براي مدلسازي ارتباط بين عاملها در يک سيستم چندعاملی از

که از اشتراک مجموعه همسايگان پيرو  iو مجموعه پيروها به دست

سردسته به ترتيب ،انديسهاي } {1,..., nو}  {n  1, . . .n,  mبه

گرافها استفاده میشود .براي يک سيستم چندعاملی متشكل از n

عامل ،گراف جهتدار يا غيرجهتدار متناظر  Gمیتواند توسط

) (V, Eنشان داده شود ،که } V  {1, 2,..., nمجموعه گرهها و

 E  V  Vمجموعه يالها میباشد .يالی که به صورت (i, j ) E

آمده است .در واقع N i ،مجموعه همسايگان پيرو  iمیباشد به طوري
که عاملهاي سردسته از آن حذف شدهاند.
مجموعه سردستهها و مجموعه پيروها بهترتيب با  Rو  Fنشان
داده میشود .ماتريسهاي  I p ، 1nو  0به ترتيب نشاندهنده بردار

نمايش داده میشود به اين معنی است که  jامين عامل به اطالعات

ستونی  n  1با درايههاي يک ،ماتريس همانی با ابعاد  pو ماتريس

 iامين عامل دسترسی دارد و همچنين ،عامل  iيک همسايه عامل j

صفر با ابعاد مناسب میباشند .ماتريس قطري-بلوکی ايجادشده توسط

میباشد .بنابراين ،میتوان گفت که مجموعه همسايگان عامل ، j

ماتريسهاي  x1 , x2 ,..., xnبا }  diag{x1 , x2 ,..., xnنمايش داده

عاملهايی میباشند که عامل  jاطالعات را از آنها دريافت میکند.
گراف  Gرا غيرجهتدار گويند اگر  ( j, i ) E ، (i, j ) Eرا
ايجاب کند .يک مسير جهتدار از گره  iبه گره  jرشتهاي از گرهها
میباشد که با گره  iشروع میشود و در گره  jپايان میيابد ،به طوري
که گرههاي متوالی ميانی به صورت )  (i, p),( p, q),...,(r, jمجاور
باشند .يک گراف جهتدار را قوياً همبند گويند اگر براي هر جفت
مرتب از گرههاي متفاوت به صورت ]  ، [i, jمسير جهتداري از گره
 iبه گره  jوجود داشته باشد.
ماتريس مجاورت

n n

میشود .نماد  بيانگر ضرب کرونكر 7است dist( x, C) .نيز بيانگر
فاصله

N

 x از مجموعه

N

 C میباشد .به عبارتی ديگر:

dist( x, C)  inf‖ x  y‖ 2

()2

yC

در ادامه چندين تعريف بيان میشود که در اين مقاله مورد استفاده
قرار خواهند گرفت.
تعريف  - )]13[( 1مجموعه

N

 C محدب است اگر به ازاي

هر  x, y Cو هر ]  [0,1داشته باشيم . (1   )x   y C

پوش محدب مجموعه نقاط متناهی }  X  {x1 , x2 ,..., xnکه با
 A  [ aij ] متناظر با گراف  Gبه

گونهاي تعريف میشود که  aij  0اگر  ، aii  0 ، ( j, i ) Eو در
غير اين صورت  aij  0باشد .ماتريس الپالسين

nn

)  Co( Xنشان داده میشود ،کوچكترين مجموعه محدب شامل تمامی
نقاط موجود در  Xمیباشد .به عبارتی ديگر:

L  [lij ] 

گراف  Gنيز به صورت زير تعريف میشود:
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 -4طراحي کنترلکننده

n

Co ( X )  {  i x i | x i  X ,  i 
i 1

()3

در ادامه ،روند طراحی کنترلکننده براي سيستم چندعاملی ( )5و

n

},  i  0,   i  1

( )6به منظور حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده شرح داده میشود.

i 1

 -1-4خطاي کنترل محدود نگهدارنده

- Mماتريسها دستهاي از ماتريسها هستند که در تحليل
سيستمهاي چندعاملی کاربردهاي مختلفی دارند .تعريف بعدي به معرفی
- Mماتريسها میپردازد.
تعريف  Z - )]14[( 2را مجموعه ماتريسهاي مربعی در نظر
بگيريد که درايههاي غيرقطريشان غيرمثبت باشند .به عبارتی ديگر:

: qij  0, i  j

()4

s s

Q  [q ] 
ij

براي حل مسئله مطرحشده ،ابتدا خطاي کنترل محدود نگهدارنده
پيشنهادي براي  iامين عامل پيرو به صورت زير تعريف میشود:
()8

تحقق میيابد اگر بتوان قانون کنترلی هر عامل پيرو را طوري طراحی

با تعريف مناسب شبكه ارتباطی بين عاملهاي پيرو و کنترل مناسب

T

()9

enT 

e2T

e   e1T

را با استفاده از رابطه ( )8میتوان به صورت زير بيان کرد:
()10

nm

)) ( H k  I N )( x  1n  wk (t



e( t ) 

k  n 1

کرد که به ازاي  ، t  عاملهاي پيرو به پوش محدب ايجادشده
توسط عاملهاي سردسته هدايت شوند.

jN i

بردار خطاي جامع

 Q Zو تمامی کهادهاي اصلی  Qمثبت (غيرمنفی) باشند.

تعريف  -3براي يک سيستم چندعاملی ،کنترل محدود نگهدارنده

k
i



k  n 1

Z

ماتريس  Qيک - Mماتريس ناويژه (ويژه) ناميده میشود اگر

) ( xi  wk

nm

( xi  x j ) 

ij

a

ei (t ) 

که در آن
1
H k  L  k , k  R
m

()11
T

و xnT 

میتوان از تصادم جلوگيري کرد.

x2T

x   x1T

.

استفاده از ماتريس معرفیشده در رابطه ( )11باعث میشود که به

 -3بيان مسئله

متغيرهاي حالت عاملهاي سردسته دسترسی داشته باشيم .در واقع ،در

سيستم در نظر گرفتهشده در اين مقاله از  nعامل پيرو با ديناميک

اغلب کارهاي پژوهشی انجاميافته در زمينه کنترل محدود نگهدارنده،

خطی غيريكسان و  mعامل سردسته يكسان تشكيل يافته است .معادله

ضرايب تشكيلدهنده پوش محدب عاملهاي سردسته توسط ماتريس

ديناميكی حاکم بر  iامين پيرو به صورت زير میباشد:

 L11L2مشخص میشوند ،که ماتريسهاي
n m

xi  Ai xi  Bi ui

()5

yi  Ci xi , i  F

که در آن
M

کنترلی و

N

 xi (t ) متغير حالت،

 L2 از تقسيمبندي ماتريس الپالسين متناظر با گراف  Gn  mبه

صورت
p

 ui (t ) نيروي

 yi (t ) خروجی  iامين پيرو است Bi ، Ai .و Ci

نيز ماتريسهايی با ابعاد مناسب هستند .همچنين فرض میشود که در

 L1 L2 
()12
0 0


به دست میآيند .همچنين ،مكانهاي نهايی عاملهاي پيرو از طريق

طراحی کنترلکننده توزيعيافته ،فقط به خروجیهاي عاملهاي پيرو

عبارت زير به دست میآيند:

دسترسی داريم .هر يک از عاملهاي سردسته نيز ،سيستمی خارجی به

()13

صورت زير در نظر گرفته میشود:
()6
که

 wk متغير حالت خارجی  kامين عامل سردسته میباشد.

ماتريس  Sنيز براي تمامی عاملهاي سردسته يكسان میباشد.
هدف اين مقاله ،تحقق کنترل محدود نگهدارنده براي سيستم

چندعاملی ( )5و ( )6میباشد .يعنی  i  Fرابطه زير برقرار باشد:
()7

(  ( L11L2 )  I N )w R

که  w Rبردار حالت جامع سردستهها میباشد .به عبارتی ديگر:

wk  Swk , k  R
N

n n

 L1 و

lim dist ( xi (t ), Co( wk ( t ), k  R ))  0
t 

()14

T

w R  w
w
w n  m 
همانطور که بعدا در اثبات لم  2خواهيم ديدlim e(t )  0 ،
T

T
n 1

T
n 2

t 

همگرايی عاملهاي پيرو را به سمت عبارت
()15

]) ) 1 H k 1n ]  wk (t

n m

r

n m

 [[(  H
r  n 1

k  n 1

ايجاب میکند ،که ترکيب محدبی از متغيرهاي حالت
 wk , k  Rمیباشد .در نتيجه ،استفاده از ماتريس پيشنهادي
 H k , k  Rاين امكان را فراهم میآورد تا بتوان حالت نهايی
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عاملهاي پيرو را توسط ( )15بيان کرد .مزيت عبارت ( )15نسبت به ()13

u i  K i1i  K i2 i

 i  S  i   [  aij ( j   i ) 
j N i


n m

])  ik (w k   i


k  n 1
)   A   B u  L (C   y
i
i i
i i
i
i i
i

1
2
 K i , K i  p  Nماتريسهاي بهره کنترلکننده و

اين میباشد که در ( )13فقط به بردار حالت جامع سردستهها دسترسی
داشته ،اما در ( )15به متغيرهاي حالت عاملهاي سردسته دسترسی داريم
که باعث افزايش انعطافپذيري محاسباتی میشود.

()19

در فرمولبندي خطاي مرسوم مبحث تنظيم خروجی حداکثر يک
عامل سردسته را میتوان در نظر گرفت .به دليل اينکه در کنترل محدود
نگهدارنده با بيش از يک عامل سردسته سروکار داريم ،در اين مقاله
خطاي مرسوم در مبحث تنظيم خروجی به گونهاي اصالح شده است تا
بتوان بيش از يک عامل سردسته را در نظر گرفت و از روشهاي موجود

که
N M

مورد طراحی آنها بحث خواهد شد.
سيستم حلقه-بسته تشكيلشده از ( )8( ،)6( ،)5و قانون کنترلی ()19

در مبحث تنظيم خروجی براي حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده

را میتوان به صورت زير بيان کرد:

استفاده کرد .بدين منظور با تعريف ماتريسهاي
Hk  Hk  IN

 wk  1n  wk
()16
nm

C

H

k

 k k  n 1
 D   H k
رابطه ( )10را میتوان به صورت زير بازنويسی کرد:
n m

Dw

()17

k

k

e  Cx 

k  n 1

که مشابه بردار خطاي بهکار رفته در [ ]15 ،6 ،5میباشد ،با اين
تفاوت که بيش از يک عامل سردسته در رابطه ( )17در نظر گرفته شده
است .بنابراين ،بيان خطاي کنترل محدود نگهدارنده به صورت روابط
( )10و ( ،)17امكان استفاده از روشهاي موجود در مبحث کنترل
خروجی را با برخی اصالحات ،براي حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده

nm

Bw

k

()20
nm

Dw

k

که  xcبردار حالت حلقه-بسته S  I n  S ،و بقيه ماتريسهاي
موجود در ( )20در بخشهاي بعدي ارائه خواهند شد .بدين ترتيب،
مسئلهاي که پيش رو خواهيم داشت به اين صورت خواهد بود که براي
سيستم چندعاملی ( )5و ( ،)6قانون کنترلی ( )19طوري تعيين شود که
مبدأ سيستم  xc  Ac xcپايدار نمايی باشد و به ازاي شرايط اوليه
دلخواه

 xi (0),  i (0),i (0), i  Fو

,
 wk ( 0 k) Rداشته

باشيم:
lim e(t )  0

()21

t 

آورده میشوند.

فرض  ( Ai , Bi ) _1به ازاي  i  Fپايدارپذير میباشد.

فرض  (Ci , Ai ) _2به ازاي  i  Fآشكارپذير میباشد.

نگهدارنده سيستم چندعاملی ( )5و ( ،)6يک جبرانساز ديناميكی با بردار
  i براي  iامين پيرو به صورت زير معرفی میگردد:

 i  S  i   [  aij ( j   i ) 
j N i

]) (w k -  i

n m

k
i



k  n 1

که در رابطه باال  ،ضريبی ثابت و مثبت میباشد .همانطور که در
مالحظه  1مشاهده خواهد شد ،رابطه ( )35که شكل فشرده ( )18میباشد،
میتواند به عنوان رويتگر ترکيب محدب بردارهاي حالت عاملهاي
سردسته در نظر گرفته شود.
در ادامه ،قانون کنترلی توزيعيافته زير که متشكل از يک جبرانساز
ديناميكی و يک رويتگر با متغير

k
c

e  C c xc 

k  n 1

در ادامه ،به منظور طراحی کنترلکننده براي مسئله کنترل محدود

()18

wk  Swk

براي حل اين مسئله به چند فرض استاندارد نياز میباشد که در ادامه

 -2-4قانون کنترلی پيشنهادي

حالت

k
c

xc  Ac xc 

k  n 1

سيستم چندعاملی فراهم میسازد.

N

 Li ماتريس بهره رويتگر هستند و در بخشهاي بعدي در

N

پيرو پيشنهاد میشود:
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 i است ،براي  iامين عامل

فرض  _3معادالت ماتريسی خطی
()22

S  Ai  BU
i i ,i  F

به ترتيب داراي پاسخ  U iهستند.
فرض  1و فرض  2در اثبات قضيه  1مورد استفاده قرار خواهند
گرفت .فرضهايی مشابه فرض  3در [ ]6 ،5آورده شدهاند .در رابطه ()22
با توجه به ابعاد ماتريسها ،براي ماتريس  U iيا جوابی نخواهيم داشت و
يا يک جواب منحصر به فرد خواهيم داشت که طبق فرض  ،3وجود
جواب منحصر به فرد فرض شده است .فرض زير نيز بعداً در لم  1استفاده
خواهد شد.
فرض  _4گرافهاي  Gnو  Gn  mبه ترتيب ،قوياً همبند و همبند
میباشند.
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براي بررسی ارتباط بين مسئله کنترل محدود نگهدارنده و معادله
خطا ( ،)10ابتدا الزم است با ويژگیهاي ماتريس  H kآشنا شد .به
همين منظور لم بعدي ارائه میگردد:

در ادامه ،نامنفی بودن اين ضرايب بررسی میگردد .اگر درايههاي
n m

ماتريس  (  H r ) 1با  hijنشان داده شوند ،بهعبارتی ديگر
r  n 1
nm

nm

r  n 1

r  n 1

لم  _ )]10[( 1با برقرار بودن فرض  ،4ماتريس  H kمثبت معين و

]  (  H r ) 1  [ hijو مؤلفه  iام بردار  (  H r ) 1 H k 1nبا

متقارن است .همچنين  H kيک - Mماتريس ناويژه بوده و داراي

  kiنمايش داده شود  ki ،را با توجه به رابطه ( )11میتوان به صورت

ويژگیهاي زير است:


قسمت حقيقی مقادير ويژه  H kمثبت میباشد.



 H k1وجود داشته و درايههايش نامنفی است.

زير به دست آورد:
n

1
] l jr
 hij[ 
m j 1
r 1

()25

nm

ماتريس

k

H

k  n 1

نيز مثبت معين ,متقارن و يک - Mماتريس
nm

ناويژه بوده و ويژگیهاي ذکرشده براي  ، H kدر مورد

k

H

k  n 1

نيز

صدق میکند.

n

n

 ki   hij jk 
j 1

که  l jrها درايههاي ماتريس الپالسين هستند .با توجه به اينکه هر

سطر ماتريس الپالسين مجموعی برابر صفر دارد  ki ،را میتوان به
صورت زير بيان کرد:
n

 ki   hij , k  R

()26

k
j

j 1

در ادامه ،ارتباط بين مسئله کنترل محدود نگهدارنده و معادله خطا

n m

طبق لم  ،1درايههاي ماتريس  (  H r ) 1نامنفی هستند،

( )10به وسيله لمی بيان گرديده و نشان داده شده است که همگرايی
خطاي ( )10به صفر ،به مفهوم تحقق کنترل محدود نگهدارنده میباشد.
لم  _2براي سيستم چندعاملی ( )5و ( )6و تحت فرض  ،4با تعريف
خطا به صورت ( lim e (t )  0 ،)10هدايت عاملهاي پيرو را به سمت
t 

پوش محدب ايجادشده توسط عاملهاي سردسته ايجاب میکند.
اثبات :اگر  lim e(t )  0برقرار باشد ،از رابطه ( )10و با توجه
t 

به خواص ضرب کرونكر به ازاي  t  میتوان نوشت:
n m

 I N )]1

 (H

r

بهعبارتی ديگر براي تمامی

 . i,  Fوj  1 , 2 ,n . .

داريم

 . hij  0از طرفی ديگر به ازاي تمامی  j  1, 2,..., nو ، k  R

   0میباشد .بنابراين ،با توجه به رابطه ( )26مشخص است که
k
j

nm

تمامی مؤلفههاي بردار  (  H r ) H k 1nکه همان ضرايب
1

r  n 1

تشكيلدهنده پوش محدب عاملهاي سردسته میباشند ،نامنفی هستند .در
نتيجه طبق تعريف  ،1تعريف  3و رابطه ( ،)23میتوان نتيجه گرفت که

[ x (t ) 

r  n 1

اگر  lim e(t )  0برقرار باشد ،عاملهاي پيرو به سمت پوش محدب
t 

عاملهاي سردسته هدايت خواهند شد.

n m

[

])) ( H k  I N )(1n  w k (t

r  n 1

k  n 1

()23

) H r ) 1  I N ] ( H k  I N

n m

n m

r  n 1

k  n 1

 [[( 



])) (1n  w k (t
]) H r ) 1 H k 1n ]  w k (t

در ادامه لمی ارائه میشود که با ايده گرفتن از لم  1,4در []16
شرايطی را بيان میکند که در حل مسئله کنترل محدود نگهدارنده با
استفاده از روشهاي تنظيم خروجی کاربرد خواهد داشت.

n m

n m

r  n 1

k  n 1

 [[( 

لم  _3سيستم حلقه-بسته ( )20را در نظر بگيريد .فرض کنيد که



nm

در واقع (  H r ) 1 H k 1n , k  R ،ضرايب تشكيلدهنده

ماتريس  Acهرويتز باشد .اگر ماتريس ثابتی همانند  X cوجود داشته

باشد که به ازاي  k  Rدر معادالت ماتريسی خطی

r  n 1

پوش محدب عاملهاي سردسته محسوب میشوند و بايد اثبات شود که

X c H k S  Ac X c H k  Bck

()27

0  Cc X c H k  Dck

اين ضرايب نامنفی هستند و مجموعشان در هر سطر برابر يک میباشد .با
توجه به اينکه:
H r ) 1 H k 1n ] 

n m

()24
H k 1n )  1n

n m



k  n 1

1

n m

 [( 

r  n 1

( )Hr

k  n 1

n m



(

r  n 1

میتوان نتيجه گرفت که مجموع ضرايب مذکور در هر سطر برابر
يک میباشد.
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صدق کند ،آنگاه میتوان نتيجه گرفت:
lim e(t )  0

()28

t 

n m

اثبات :ابتدا متغيري به صورت

Hw

k

k

xc  x c  X c

k  n 1

تعريف میگردد .اگر  X cدر معادالت ماتريسی خطی ( )27صدق کند،
میتوان نوشت:
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nm

Hw

k

xc  xc  X c

k

k  n 1

()29

n m



X c H k Swk



nm

Bw

k

k  n 1

 Ac xc

k
c

k  n 1

nm

Hw

k

 Ac xc 

k

 Ac xc  Ac X c

k  n 1

با توجه به اينکه ماتريس  Acهرويتز میباشد میتوان نتيجه گرفت

ماتريسهاي بهره  K i1و  Liطوري انتخاب شده باشد که به ترتيب
1
i

 Ai  Bi Kو  Ai  Li Ciهرويتز بوده و  Kاز طريق رابطه ()32
2
i

محاسبه شود ،پاسخی میباشد که مبدأ سيستم  xc  Ac xcرا پايدار
نمايی

. lim e(t )  0
t 

اثبات :با استفاده از قانون کنترلی ( )19داريم:

t 

()34

( )27میتوان به صورت زير به دست آورد:
nm

Dw

e  C c xc 

k
c

k  n 1

()30
H k  Dck )wk  Cc xc

nm

c

 (C X

 C c xc 

c

k  n 1

xi  Ai xi  Bi K   Bi K  i
2
i

کرد:
) (  wk

()35

t 

t 

n m

k

H

  S  

k  n 1

T

lim e(t )  lim Cc xc (t )  0

1
i i

از طرفی ،رابطه ( )18را میتوان در حالت فشرده به صورت زير بيان

بنابراين میتوان نوشت:
()31

و

ازاي

که  nT 

 .    1Tبنابراين سيستم حلقه-بسته را

 2T

میتوان به صورت زير بيان کرد:

و اثبات تمام است.

x  Ax  BK1  BK 2

  ( A  BK1  LC )  BK 2  LCx

توجه شود که در لم  1,4از [ ،]16ماتريس ثابت  X cبايد در يک

n m

جفت معادله صدق کند تا شرط لم تحقق يابد .اما به دليل اينکه در
کنترل محدود نگهدارنده با بيش از يک عامل سردسته مواجه هستيمm ،

nm

 H ]    H w

()36

k

k

k

k  n 1

wk  Swk
nm

Dw

کند تا شرايط لم تحقق يابد.

k

k

پيشنهادي هستند ،مورد بحث قرار گرفته و نتيجه اصلی مقاله در قالب
قضيه  1ارائه خواهد شد.

T

که

در

روابط

فوق

 
T
n

با در نظر گرفتن  xc   xT ,  T ,  T و ماتريسهاي



BK 2
,
n m

S   Hk 

k  n 1

K i2  U i  K i1 , i  F

BK 2

انتخاب میشود که  U iپاسخی است که از معادله ماتريسی خطی
( )22به دست آمده است .در نهايت باتوجه به فرض Li , i  F ،2

طوري انتخاب میشود که  Ai  Li Ciهرويتز باشد .با توجه به روابط
S  A  BK1  BK 2

، S  In  S
, nK
. . .، B
{,  diag
}
} B1 , B2 ,..., Bn
1

 K1  d i a gK{ K,2و
1

} K 2  diag{K12 , K 22 ,..., K n2تعريف شدهاند .رابطه ( )33در اثبات
قضيه  1مورد نياز خواهد بود.
قضيه  _1سيستم چندعاملی ( )5و ( )6و حلقه-بسته ( )20را در نظر
بگيريد .تحت فرضهاي  1الی  ،4قانون کنترلی ( )19در صورتی که

(

0  , Dck  D k


 A

Ac    LC

 0


BK 1
A  BK 1  LC
0

( )22و ( )32میتوان به رابطه زير رسيد:

1
1



،   

T

 Ai  Bi K i1هرويتز باشد .بهره  K i2هم از طريق رابطه

} ، A  diag{A1 , A2 ,..., An

T
2

T
1

}  L  diag{L1 , L2 ,..., Lnو }  C  diag{C1 , C2 ,..., Cnاست.

با توجه به فرض  K i1 , i  F ،1را میتوان طوري انتخاب کرد که

که ماتريسهاي موجود در رابطه فوق به صورت ماتريسهاي

e  Cx 

k  n 1

در ادامه ،انتخاب ماتريسهاي  K i1و  K i2که بهرههاي کنترلکننده

()33

  [S  

k  n 1

جفت معادله در لم  3وجود دارند که ماتريس  X cبايد در آنها صدق

()32

اوليه

 xi (0),  i (0),i (0), i  Fو  wk ( 0 )k ,Rخواهيم داشت

 . lim xc (t )  0از طرفی ،خطاي حلقه-بسته را با استفاده از رابطه

k

میکند

به

شرايط

دلخواه

 0 
k
Bc   0  , Cc  C


  H k 

0

)1

میتوان سيستم ( )36را به شكل سيستم حلقه-بسته ( )20بيان نمود.
nm

اگر مقادير ويژه ماتريسهاي  Sو

k

H

k  n 1

  qنشان داده شوند ،در آن صورت مقادير ويژه )

به ترتيب ،با  rو
n m

k

H

(S  

k  n 1

برابر با  (r   q ), r  1,..., N , q  1,..., nخواهند بود .با توجه

ضريب ثابت و مثبت  به حد کافی بزرگ باشد و به ازاي ، i  F
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nm

به لم  ،1قسمت حقيقی مقادير ويژه ماتريس

k

H

k  n 1

مثبت میباشد.

بنابراين با انتخاب به حد کافی بزرگ  ، میتوان نتيجه گرفت که به

ازاي  r  1,..., Nو  ، q  1,..., nداريم . r   q  0

()43

Cc X c H k  Dck  H k  Dck  0

بنابراين  X cدر نظر گرفتهشده در ( ،)41پاسخی براي معادالت
ماتريسی خطی ( )27میباشد و با توجه به لم  3میتوان نتيجه گرفت
 lim e(t )  0و اثبات کامل میشود.
t 

با در نظر گرفتن ماتريسهاي
BK1
 A

T 


LC
A

BK

LC
1


()38
1
0


P

1
1


1
 P TPرا که متشابه  Tمیباشد میتوان به صورت زير به دست

آورد:
BK1 
 A  BK1
()39
P 1TP  

0
A

LC


ماتريسهاي  A  BK1و  A  LCهرويتز میباشند ،و در نتيجه

بنابراين با حل مسئله بيانشده در قضيه  ،1از لم  2نتيجه گرفته
میشود که عاملهاي پيرو ( )5به سمت پوش محدبی که توسط عاملهاي
سردسته ( )6ايجاد میشود ،هدايت خواهند شد.
در ادامه اثبات خواهد شد رابطه ( )35که شكل فشرده ( )18میباشد،
میتواند به عنوان رويتگر ترکيب محدب بردارهاي حالت عاملهاي
سردسته در نظر گرفته شود.
مالحظه  _1با تعريف متغير جديد  به صورت
n m

()44

k  n 1

] H r ) 1 H k Sw k

يكسانی دارند ،و با توجه به اينكه ماتريس  Tو ماتريس بيانشده توسط
( )39متشابه میباشند ،میتوان نتيجه گرفت که  Tهرويتز میباشد.

n m

بنابراين با انتخاب به حد کافی بزرگ  ، ماتريس  Acهرويتز میباشد.

H kw k

استفاده

H kw k

()45

()40

) 1 H k S

k

k  n 1

کرونكر

()41

) 1

k

H

از آنجايی که )

n m


1
 ( A  BK 1  BK 2 )(  H k ) H k 
k  n 1


n m


1
( A  BK 1  BK 2 )(  H k ) H k 
k  n 1


n m


1
S (  H k ) H k   H k   H k 
 k  n 1

n m



k  n 1

H k ) 1 H k S  X c H k S

(  (13  I nN )S

n m



()  (13  I nN

k  n 1

همچنين با توجه به روابط ( )37( ،)16و ( )41داريم:
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 [S  

)Hr

[  ( 

r  n 1

n m

Ac X c H k  B ck 

n m

n m



 [S  

k  n 1

k

H

k  n 1

 ( S  هرويتز میباشد ،داريم

 . lim  (t )  0از طرفی ،همان طور که در اثبات لم  2نشان داده شد،
t 

n m

Hw

k

k

k  n 1

H k ) 1 H k



1

k  n 1

و با استفاده از روابط ( )33( ،)37و ( )40میتوان نوشت:

()42

n m

n m

k  n 1



n m

H k ]

با در نظر گرفتن  X cبه صورت
n m

n m

( S

r  n 1

]Hk

(S

() X c  (13  I nN

 [S  

k  n 1

ماتريس  S  I n  Sمیتوان نشان داد:

H



k  n 1

] H kw k

1
( k ) Hk 



H r ) 1

k  n 1

H

n m

 



k  n 1

)  ، ( P  Q)(Y  Z )  ( PY )  (QZرابطه ( )16و تعريف
n m

r  n 1

k  n 1

 [( 

H k ]  
n m

در ادامه ،ويژگی دوم مسئله مطرحشده در قضيه  1اثبات میشود .با
از



n m

n m

k  n 1

در نتيجه ،اولين ويژگی مسئله بيانشده در قضيه  1برقرار است.
خاصيت

r  n 1

و با استفاده از روابط ( )36و ( )40میتوان نوشت:

1
 P TPهرويتز میباشد .از طرفی ماتريسهاي متشابه مقادير ويژه

ضرب



H k wk

n m

    (  H r )1

n m

 (  H r )1ترکيب محدب  wk , k  Rمیباشد.
r  n 1

بنابراين )35( ،را میتوان به عنوان رويتگر ترکيب محدب بردارهاي
حالت سردستهها در نظر گرفت .عالوه بر اين ،سرعت همگرايی  را با

انتخاب مقادير بزرگتر  میتوان بيشتر کرد.

 -5شبيهسازي عددي
در اين بخش ،روش پيشنهادشده در بخش چهارم بر روي يک
سيستم چندعاملی با هفت عامل شبيهسازي میشود تا عملكرد مناسب
کنترلکننده طراحیشده نشان داده شود .گراف ارتباطات متناظر با سيستم
چندعاملی مفروض در
شكل  1نشان داده شده است که گرههاي  1تا  4و  5تا  7به ترتيب،
نمايشدهنده عاملهاي پيرو و سردسته میباشند .همچنين اگر گره  jام

Journal of Control, Vol. 10 No. 4, Winter 2017

25

کنترل محدود نگهدارنده سيستمهاي چندعاملی خطی متشكل از عاملهاي غيريكسان با استفاده از فيدبک خروجی ديناميكی
حامد حقشناس ،محمدعلی بادامچیزاده ،مهدي برادراننيا

گراف ارتباطات به گره  iام متصل باشد aij ،برابر يک در نظر گرفته
میشود .عاملهاي سردسته به صورت ( )6هستند و ماتريس  Sبه
صورت

 10  ,

4  , x 2   20

x 1   30

30  ,

30 x 4   10

x 3   30

2  ,
0 ,

1 3
()46
S

1

1


در نظر گرفته شده است .معادالت ديناميكی عاملهاي پيرو نيز

2  ,

توسط ماتريسهاي زير مشخص شدهاند:

9 ,
1

 2 
, B 1    , C 1  1

0
 1 

2

 1
, B 2    , C 2   1
 1

1

()47

0

2 

4 

 1
, B 4    , C 4  2

0
1

1

1 ,

2
A2  
2

 1
A4  
3

3 4   2

 3   1

4  ,  2  1

 1  2

3  4  1

 3  0

6 , w 6   25

w 5  5

20

1
A1  
1

 2 1
1
A3  
, B 3    , C 3  3

3 3 
2

2

()50

2  , 2  1

1  1

w 7   20

جهت ارزيابی عملكرد کنترلکننده ،تغييرات بردار خطاي کنترل
محدود نگهدارنده در
شكل  2رسم شده است .در اين شكل ei ,1 ،و  ei ,2مؤلفههاي ei

میباشند .با توجه به اين شكل مالحظه میشود که مؤلفههاي بردار خطاي
کنترل محدود نگهدارنده به صورت مجانبی به صفر همگرا میشوند ،که
نشاندهنده تحقق کنترل محدود نگهدارنده براي سيستم شبيهسازيشده
میباشد.

شكل  :1گراف ارتباطات

با حل معادله ( )22براي هر عامل پيرو ،میتوان پاسخهاي زير را به
دست آورد:
()48

3 ,

1 , U 2  1

U1  0

U 3   1 2 , U 4   2 1

شكل  :2نمودار تغييرات مؤلفههاي بردار خطاي کنترل محدود نگهدارنده

ماتريسهاي بهره استفادهشده در شبيهسازي نيز به صورت
1 , K 21   0.5 9  ,
0 ,

K11  1

K 31   2 5 , K 41   2

جهت درک بهتر رفتار عاملها در حوزه زمان ،تغييرات زمانی
مؤلفههاي بردار حالت تمامی عاملها نيز در
شكل  3رسم شده است .پوشی که توسط عاملهاي سردسته در

 2 
 7.5 
()49
L1    , L2  
,

 1
 15.5
 4 
 2 
L3    , L4   
1
 
0
انتخاب شدهاند .شرايط اوليه مورد استفاده در شبيهسازي نيز به

شدهاند ،خارج از پوش تشكيلشده توسط سردستهها هستند .اما با گذشت

صورت زير میباشد:

زمان در داخل اين پوش قرار میگيرند که نشاندهنده تحقق کنترل

حوزه زمان ايجاد میشود ،با خط تيره و به رنگ سياه در اين شكل
مشخص شده است .با توجه به اين شكل مشاهده میشود که در زمانهاي
ابتدايی ،مؤلفههاي بردار حالت عاملهاي پيرو که با رنگ آبی مشخص

محدود نگهدارنده میباشد.
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طراحی الگوریتم پایداری حرکت تودهی رباتها در صورت عدم برخورد با
مانع و عدم تمایل به تجمع مبتنی برمعادالت الگرانژ
3

علی غفاری ،1عليرضا خداياری ،2عباس پورمحمودی

 1استاد،گروه مهندسی مكانيک ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
 2نويسنده مسئول ،استاديار،گروه مهندسی مكانيک ،واحد پرديس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مكانيک ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/8/3تاريخ پذيرش مقاله )1395/11/1

چکيده :در حرکت تودهيی رباتها مهمترين مبحث ايجاد پايداری در طول حرکت میباشد .پايداری در حرکت تودهی رباتها شامل
مواردی همچون عدم برخورد اعضاء با يكديگر و عدم برخورد اعضاء با موانع موجود در مسير حرکت میباشد .در اين مقاله الگوريتمی
جديد در قالب يک معادلهی ديناميكی بر مبنای معادالت الگرانژ برای پايداری حرکتی تودهی رباتها ارائه میشود .هدف از ارائه اين
الگوريتم جديد ايجاد تجمع در نقطهی هدف میباشد .الگوريتم جديد در دو حالت تعميم داده میشود .حالت اول به صورتی است که
اعضای توده تمايل به تجمع را در طول مسير حرکت دارا میباشند و در حالت دوم حرکت به نحوی انجام میشود که اعضای توده تمايل به
تجمع را در طول مسير نخواهند داشت .در نهايت معادالت ارائه شده شبيهسازی و صحهگذاری میشود .نتايج حاصل از شبيهسازی ،عدم
برخورد اعضای توده با موانع موجود در طول مسير حرکت و ايجاد تجمع در نقطهی هدف را نشان میدهد .نشان داده شده است که در
حالت دوم اعضای توده منطقهی بيشتری را در طول مسير خود پوشش دهند .پوشش بيشتر فضای حرکتی ،سبب میشود تا کاربرد الگوريتم
پيشنهادی در مواردی همچون شناسايی ،جستوجو ،نظارت بر محيط زيست و نقشه برداری در طول مسير حرکت باشد.
کلمات کليدی :توده ،توده ربات ها ،الگوريتم حرکت توده ،تجمع توده ربات ها.

Designing a Stability Algorithm for Swarm Robots in the Cases of
Obstacle Avoidance and Absence of Tendency to Aggregate based on
Lagrange Equations
Ali Ghaffari, Alireza Khodayari, Abbas Pourmahmoudi
Abstract: Stability is one of the most important issues in swarm movement. Stability in swarm movement is composed
of features such as collision avoidance between members of the swarm with each other and also obstacle avoidance
along the path of movement. This paper presents a new algorithm in the form of a dynamic equation based on Lagrange
equations for stable movement of the swarm robot. One of the objective of presenting this algorithm is to enable
aggregation at the target point. The new algorithm will be extended in two cases; first, when the members of the swarm
have the tendency for aggregation from the beginning of the movement, and second, members of the swarm don’t have
the tendency for aggregation along the path. At the end, the presented algorithms will be simulated and evaluated. The
simulation results show successful obstacle avoidance along the path and aggregation at the target point. The results
show that in the second case—when there is no aggregation along the path—the members of the swarm cover more area
along the path. Covering more area along the path empowers the application of the proposed algorithm in cases such as
identification, exploration, environmental monitoring and mapping along the path.

Keywords: Swarm, swarm robots, swarm movement algorithm, swarm robots aggregation.
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توسط کيم 5و همكاران ارائه شده ،که در آن با استفاده از توابع پتانسيل،

 -1مقدمه
تودهی رباتها ،گروهی متشكل از چندين عضو است که با يكديگر
در تعامل هستند و ايدهی آن برگفته شده از رفتار اجتماعی حشرات و
حيوانات است که برای هدفی مشخص طراحی میشود[ .]3-1عبارت
توده هوشمند ]4[ 1اولين بار توسط بنی 2در سال  1980معرفی گرديد [.]5
بعدها برای ايجاد تعامل بين رفتارهای اجتماعی حيوانات و روابط رياضی،
شاخهيی در مهندسی با عنوان مهندسی توده تعريف شد .مهندسی توده
توسط کزادی 3اينگونه تعريف شده است که "رفتار تودهی طراحی شده
برای هدفی مشخص ،با ضريب اطمينان باال قابل پيش بينی و قابل کنترل
بوده ،و با کمترين شرايط اثبات میشود" [ .]6رفتارهای تودهيی در دههی
اخير با استفاده از روشهای گوناگون مدل شده است[ .]7تودهی رباتها
که برگرفته از رفتارهای تودهيی میباشد در شاخههای متفاوتی مورد
بررسی قرار گرفته است .يكی از مهمترين شاخههای مورد بررسی تودهی
رباتها بررسی پايداری در حرکت آنها میباشد[ .]8پايداری در مدلهای
ارائه شده ،به اين صورت تعريف میشود که "حرکت تودهی رباتها
زمانی پايدار است که برخوردی بين اعضا با يكديگر و موانع موجود در
مسير حرکت وجود نداشته باشد و نهايتاٌ اعضاء پس از توقف ارتعاش
نداشته باشند" [ .]12-9همچنين همگرايی اعضای توده به هدفی مشخص
نيز بخشی از تحليل پايداری حرکت تودهی رباتها میباشد که معموال
توسط ايجاد عوامل دافع مجازی جهت عدم برخورد بايكديگر و جاذب
مجازی جهت ايجاد تجمع و حرکت به سمت نقطهی هدف صورت می-
گيرد[ .]14-13در زمينهی پايداری حرکت تودهی رباتها ،در سال
 ،2009مدلی توسط ايكاناياک 4ارائه شده است .در اين مدل تودهی

حرکتی پايدار برای تودهی رباتها به سمت نقطهی هدف ايجاد شده
است [ .]16کيم و همكاران اعضای توده را بدون جرم در نظر گرفتهاند.
همچنين ابعاد مشخصی برای موانع موجود بر مسير حرکت در نظر گرفته
نشده است .لذا در مدل ارائه شده سعی بر اين شده است که با تنظيم
پارامترها و همچنين مشخص بودن مسير حرکت ،پايداری تودهی رباتها
تضمين شود .هاشيموتو 6و همكاران در سال 2009مدلی را ارئه کردهاند
که در آن عدم برخورد با مانع ،توسط نيروی تعريف شده به صورت يک
انتگرال روی سطح مانع ،تضمين شده است .گيزی 7در سال  2002مدلی
را ارائه داده است که در آن تودهيی متشكل از چندين عضو در شرايط
اوليه به صورت پراکنده در فضای سه بعدی قرار دارند .الگوريتم
پيشنهادی گيزی که بر اساس يک معادله ديفرانسيل مرتبهی يک است،
تجمع توده را در نقطهی مرکز توده ايجاد مینمايد[ .]17در اين مدل،
گيزی وجود مانع را در نظر نگرفته است .گيزی در سال  2013مدل
ديگری را بر اساس معادالت الگرانژ ارائه داده است که در آن اعضای
توده به سمت نقطهی هدف حرکت میکنند .در مدل گيزی ،وجود مانع
به صورت يک جرم متمرکز در نظر گرفته شده است و يک تابع نمايی
باعث عدم نزديک شدن اعضای توده به آن میشود[ .]18همچنين در
مدل ارائه شده توسط گيزی اعضای توده در همان ابتدای شروع حرکت،
تمايل به تجمع دارند ،که اين موضوع سبب میشود تا اعضای توده
آزادی عمل در انتخاب مسير حرکت را به صورت خودکار نداشته باشند،
چرا که تمايل به تجمع ،آنها را مجبور میسازد تا ابتدا به ديگر اعضای
توده ملحق شوند و پس از آن به سمت نقطهی هدف حرکت نمايند.

رباتها توسط نيروهای مجازی به سمت الگويی مشخص که به صورت

در اين مقاله با استفاده از روش انرژی ،بر اساس معادلهی الگرانژ که

يک خم ساده و بسته میباشد حرکت میکنند .نيروی مجازی معرفی

مبنای آن سرعت به جای نيرو میباشد ،الگوريتم جديدی درقالب يک

شده توسط ايكاناياک به صورت يک انتگرالی است که روی خم بسته-

معادله ديناميكی برای حرکت توده ربات ها طراحی شده است .در اين

ی ،ساده و متقارن تعريف شده است .سپس رباتها داخل خم ساده و

الگوريتم معادله حرکت کل توده توصيف میشود ،بطوريكه معادله

بسته قرار میگيرند و به صورت منظم در آن پراکنده شده و نهايتا متوقف

حرکت نهايی مشابه به معادله بدست آمده از روش نيوتن میباشد .علت

میشوند .حرکت تودهی رباتها در اين مدل توسط سوئيچهايی طراحی

به کارگيری روش الگرانژ به جای روش نيوتن ،استفاده از توابع انرژی

شده است که وظيفه آنها فعال و غير فعال کردن نيروها از سمت خم ساده

پتانسيل مجازی است .در مدل ارائه شده در اين مقاله اعضای توده دارای

و بسته میباشد .وجود موانع نيز توسط ايكاناياک به نحوی در نظر گرفته

جرم میباشند .همچنين با تغيير پارامتر دافع از سمت اعضاء به يكديگر

شده است که موانع به صورت خمهای بسته ،ساده و متقارن هستند و

میتوان برای هر عضو نيز ابعاد درنظر گرفت .با استفاده از سوئيچی که

نيروهای دافع مجدداً به صورت يک انتگرال روی اين خمها تعريف شده

برای هر مانع در نظر گرفته میشود به سادگی میتوان ابعاد موانع را تغيير

اند[ .]15از آنجايی که نيروهای در نظر گرفته شده توسط ايكاناياک به

داد .همچنين عامل دافع جهت عدم برخورد با موانع ،از مرکز مانع به هر

صورت انتگرالهای مختلط هستند و روی خمهايی تعريف شدهاند ،لذا

عضو اعمال میشود که اين عمل پيچيدگی در محاسبات را کاهش می-

رباتها ابتدا بايد حجم وسيعی از محاسبات را در حافظهی خود انجام

دهد ،چرا که به جای استفاده از انتگرال ،از يک بردار استفاده میشود و

دهند و پس از آن برای حرکت تصميم گيری کنند .در سال  2006مدلی

به موازات آن سرعت محاسبات در حافظهی رباتها افزايش میيابد .در
حالی که در ساير مدلهای ارائه شده ،همانطور که در مقدمه بيان

1.Swarm Intelligence
2.Beni
3.Kzadi
4.Ekanayak

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

5.Kim
6.Hashimoto
7.Gazi

Journal of Control, Vol. 10 No. 4, Winter 2017

31

طراحی الگوريتم پايداری حرکت تودهی رباتها در صورت عدم برخورد با مانع و عدم تمايل به تجمع مبتنی بر معادالت الگرانژ
علی غفاری ،عليرضا خداياری ،عباس پورمحمودی

شد(موارد [ ]8و [ ،)]15عامل دافع از سمت موانع در صورتی که موانع

• هر عضو به صورت جرم متمرکز در نظر گرفته شده است.

دارای ابعاد باشند ،به صورت انتگرال روی بردار نرمال سطح هر مانع

• هر عضو موقعيت ساير اعضاء و موانع موجود بر مسير حرکت را

تعريف میشود که به مراتب پيچيدگی در محاسبات را در حافظهی
رباتها افزايش میدهد .در مدلی که موانع در آن به صورت نقطهيی در

میداند.
• تاخيری در دريافت اطالعات توسط اعضاء وجود ندارد.

نظر گرفته شده است(مورد [ ،)]18عامل دافع به صورت توابع نمايی در

•موقعيت اعضاء و موانع موجود در مسير حرکت ،توسط دستگاه

نظر گرفته میشود ،که اين امر سبب شده تا اعضاء در فواصل دورتری از
موانع دفع شوند .در حالی که روش پيشنهادی در اين مقاله ،يعنی اعمال

1

مختصات عمومی برای هر عضو تعريف شده است.

سوئيچ حول محدودهی هر مانع ،باعث میشود تا اعضاء از فاصلهی
نزديكتری نسبت به موانع عبور نمايند .بنابراين اعضاء محدودهی بيشتری
را در طول حرکت پوشش میدهند .موانع موجود در مسير حرکت را
میتوان طوری در نظر گرفت که روی يكديگر اثر همپوشانی داشته
باشند ،در اين صورت موانع باشكلهای متفاوت را میتوان ايجاد نمود.
موارد ذکر شده برتری الگوريتم ارائه شده در اين مقاله نسبت به مدل
ارائه شده توسط کيم و همكاران[ ،]16گيزی[ ]17و [ ،]18ايكاناياک[]15
و هاشيموتو و همكاران[ ]8میباشد .الگوريتم طراحی شده در قالب يک
معادله ديناميكی بهينهسازی میشود .هدف از بهينهسازی ،ايجاد پوشش
مناسب فضای حرکتی میباشد ،که به موازات آن کاربری الگوريتم
پيشنهادی افزايش میيابد .بهينهسازی به نحوی صورت میگيرد که تمايل
به تجمع در اعضای توده تنها حول نقطهی هدف انجام شود .اين امر سبب
میشود تا اعضاء در طول مسير حرکت با آزادی عمل بيشتر در انتخاب
مسير ،فضای بيشتری را پوشش دهند .در حالی که در مدل ارائه شده

فرضهای در نظر گرفته شده را میتوان در فضاهای کوچک مثال
اتاق ،توسط دوربينهايی که موقعيت اعضاء ،موانع و نقطهی هدف را
شناسايی میکنند ،ايجاد نمود .پس از شناسايی موارد ذکر شده ،تمامی
مختصات داده شده به صورت اطالعات ورودی در الگوريتم پيشنهادی و
يا مدل ديناميكی ارائه شده ،قرار میگيرد ،سپس معادله حرکت در
حافظهی رباتها به صورت عددی حل میشود و نهايتاٌ مسير حرکت هر
عضو تعريف میشود ،پس در اين مرحله مسير حرکت برای اعضای
تودهی مورد نظر مشخص میشود .بنابرين امكان پياده سازی چنين
الگوريتمی وجود دارد ،همچنين اگر حرکت در فضاهای بزرگ باشد،
آنگاه میتوان اين فرضيات را توسط  GPS2و يا  UAV3ايجاد نمود.
موقعيت هر عضو توده در سه بعد در دستگاه کارتزين توسط
𝑇) 𝑖𝑧  𝑃𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ,مشخص میشود .در معادله الگرانژ 𝑞𝑖 = 𝑃𝑖 ،و
𝑖𝑣 = 𝑖 ̇𝑞 در نظر گرفته میشود ،که در آن 𝑖𝑣 نشان دهندهی سرعت هر
1

̇𝑞 𝑇 ̇𝑞 𝑚
𝑖 𝑖 𝑖 2

= ) 𝑖 ̇𝑞( 𝑖𝐾 تعريف

توسط گيزی[ ]17و [ ]18و هاشيموتو و همكاران[ ،]8تمايل به تجمع از

عضو میباشد .انرژی جنبشی به صورت

ابتدای حرکت توده وجود دارد.

میشود که در آن 𝑖𝑚 جرم هر عضو است .پس برای مجموع اعضای

در ادامه در اين مقاله ،در بخش ( )2به ارائه فرضيات اساسی در
طراحی الگوريتم جديد پرداخته میشود و همچنين مختصات و معادالت
کلی حرکت برای توده رباتها بيان میشود .در بخش ( )3طراحی
الگوريتم حرکتی با استفاده از معادلهی بدست آمده از بخش قبل به
صورت هدف دار صورت میپذيرد به نحوی که در آن عدم برخورد با
موانع موجود در مسير حرکت و حرکت در صورت عدم تمايل به تجمع
طراحی میشود .در بخش ( ،)4الگوريتم طراحی شده شبيهسازی و صحه
گذاری میشود و در نهايت در بخش ( )5نتايج حاصل از شبيهسازی ارائه
میشود.

توده ،انرژی جنبشی به صورت معادلهی ( )1بيان میشود.
()1

𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

𝑁

1
1
𝑖𝑣 𝑇𝑖𝑣 𝑖𝑚 ∑ = 𝑖 ̇𝑞 𝑇𝑖 ̇𝑞 𝑖𝑚 ∑ = ) 𝑖 ̇𝑞( 𝑖𝐾 ∑ = ) ̇𝑞(𝐾
2
2
𝑖=1

) 𝑖 ̇𝑞( 𝑖𝐾𝜕 𝑑
(
𝑖 ̇𝑣 𝑖𝑚 = 𝑖 ̈𝑞 𝑖𝑚 = )
𝑡𝑑
𝑖 ̇𝑞𝜕

توجه به اين نكته ضروری است که انرژی پتانسيل در سيستمهای
بيولوژيكی داری منابع ملموس است ،اما در مهندسی توده و رباتيک،
انرژی پتانسيل را میتوان به صورت مجازی برای هر يک از اعضاء و يا
کل توده تعريف کرد[.]18
همانطور که اساس قانون دوم نيوتن نيرو میباشد ،اساس معادله

 -2مختصات عمومی و فرضيات کلی برای اعضای

الگرانژ انرژی است .الگرانژيين عضو  iمطابق با معادلهی ( )2است که
پس از اعمال نتيجهی معادله ( )1در آن ،نتيجه به صورت معادلهی ()3

توده

حاصل میشود .که در آن )𝑞( 𝑖𝑝 نشان دهندهی انرژی پتانسيل و 𝑖𝑄

در اين بخش به ارائه فرضيات کلی در مورد اعضاء و حرکت توده

مجموع عوامل ناپايستار میباشد[.]18

پرداخته میشود .همچنين مختصات و معادالت کلی حرکت که الگوريتم
جديد بر مبنای آن توسعه میيابد برای تفسير بهتر بيان میشوند .اعضای
تودهی مورد نظر دارای فرضياتی به صورت زير میباشند.
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()2

)𝑞( 𝑖𝑝 𝐿𝑖 (𝑞, 𝑞̇ 𝑖 ) = 𝐾𝑖 (𝑞̇ 𝑖 ) −

()3

𝑖𝐿𝜕 𝑑
𝑖𝐿𝜕
) 𝑖 ̇𝑞( 𝑖𝐾𝜕 𝑑
)𝑞( 𝑖𝑝𝜕
( )−
( =
)+
𝑖𝑄 =
𝑖 ̇𝑞𝜕 𝑡𝑑
𝑡𝑑 𝑖𝑞𝜕
𝑖 ̇𝑞𝜕
𝑖𝑞𝜕
با اعمال  𝑚𝑖 = 1برای همهی اعضاء و همچنين )

()6

) 𝑖 ̇𝑞( 𝑖𝐾𝜕
𝑖 ̇𝑞𝜕

𝑑

( 𝑡𝑑 که

نتيجهی معادلهی ( )2میباشد ،معادله ( )4به صورت زير حاصل می-
شود[.]18
)𝑞( 𝑖𝑝𝜕
𝑖𝑞𝜕

()4

𝑞̈ 𝑖 = 𝑄𝑖 −

تودهی رباتها از معادلهی الگرانژ نتيجه شده است .حال برای ايجاد
حرکت هدف دار بايد ترم

برخورد اعضاء با يكديگرمیباشد (ترم خطی تجمع را ايجاد میکند و ترم
نمايی عدم برخورد با يكديگر را تضمين مینمايد) 𝑝𝑒 (𝑞𝑖 , 𝐶𝑒 ) .تابع
پتانسيل جاذب به سمت نقطهی هدف میباشد که در آنها 𝑎 پارامتر عامل
تضمين عدم برخورد اعضاء با يكديگر و 𝑒𝐴 پارامتر عامل جاذب به

عددی به سادگی حل نمود .تا بدين جا معادله ديناميكی برای حرکت

𝑖𝑞𝜕

که در آن ) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝 تابع پتانسيل برای ايجاد تجمع و تضمين عدم

تجمع توده 𝑐, 𝑏 ،پارامترهای عامل دافع از هر عضو يه ساير اعضاء برای

معادله ( )4معادله ديفرانسيلی است که میتوان آن را با روشهای

)𝑞( 𝑖𝑝𝜕

𝑒𝐴
‖𝑞 − 𝐶𝑒 ‖2
𝑖 2

= ) 𝑒𝐶 𝑝𝑒 (𝑞𝑖 ,

در معادله ( )4به نحوی طراحی و

انتخاب شود که هدف مورد نظر را اغنا نمايد .بنابراين در بخش بعد
انرژیهای پتانسيل مورد نياز طراحی و در رابطهی ( )4اعمال خواهد شد.

 -3طراحی الگوریتم جدید حرکت توده رباتها

سمت نقطهی هدف میباشد .اين پارامترها با شرط𝑎 > 𝑏 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 ,

و  𝐴𝑒 > 0طراحی و انتخاب میشوند 𝐶𝑒 .نقطهی هدف است که اعضاء
به سمت آن حرکت خواهند کرد و 𝑁 تعداد اعضای تودهی رباتها می-
باشد .بنابراين ) 𝑒𝐶  𝑝𝑖 (𝑞) = 𝑝𝑎 (𝑞𝑖 ) + 𝑝𝑒 (𝑞𝑖 ,میباشد که با اعمال
آن در معادله ( )4و لحاظ کردن ‖ 𝑖 ̇𝑞‖ 𝑖 ̇𝑞𝑘 𝑄𝑖 = −به عنوان عامل ميرا
کننده جهت توقف اعضاء در نقطهی هدف ،معادله حرکت به صورت
معادله ( )7حاصل میشود[.]18
𝑖𝑄 = 𝑖 ̈𝑞

()7

𝑁

بر مبنای عدم برخورد با مانع و عدم تمایل به

∑( −

𝑎[

𝑖≠𝑗𝑗=1,

تجمع

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
− 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
) 𝑗𝑞 )] × (𝑞𝑖 −
𝑐

در اين بخش طراحی الگوريتم جديد ،برای حرکت توده رباتها بر
مبنای عدم برخورد با موانع در سه بعد انجام میشود .ابتدا حرکت تودهی

) ) 𝑒𝐶 + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

رباتها در صورت تمايل به تجمع ارائه میشود ،سپس با طراحی ترم
پتانسيل اعمال شده از جانب مانع به اعضاء ،الگوريتم توسعه میيابد تا در
شرايط بهينه ،يعنی پوشش بيشتر فضای حرکتی توسط سوئيچی که تمايل
به تجمع را فعال و غير فعال میسازد ،الگوريتم ارائه شود.

 1-3حرکت توده رباتها در صورت وجود تمايل به تجمع
انرژی پتانسيل )𝑞( 𝑖𝑝 میتواند دارای مولفههای متنوعی باشد که

رفتار عامل تجمع حول مرکز يعنی رابطهی
2

) 𝑗𝑞 )] × (𝑞𝑖 −

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −
𝑐

 ∑𝑁𝑗=1,𝑗≠𝑖 [𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−در شكل

 1با در نظر گرفتن  𝑐 = 0.8 ، 𝑎 = 1و  𝑏 = 20نشان داده شده است.
)Pa(qi
10

تاثيرات مختلفی را بر حرکت توده ايجاد نمايد .از آنجايی که هدف از

8

طراحی الگوريتم تجمع توده در نقطهی هدف میباشد ،بنابراين انرژی

6
4

پتانسيل برای ايجاد تجمع در صورت عدم برخورد اعضاء با يكديگر

2

صورت معادلههای ( )5و ( )6طراحی شده است[.]18

)Pa(qi

يعنی) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝 و حرکت به سمت نقطهی هدف يعنی ) 𝑒𝐶  ،𝑝𝑒 (𝑞𝑖 ,به

0
-2
-4

) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝

()5

-6
-8

𝑁

𝑎
2
‖ 𝑗𝑞 [ ‖𝑞𝑖 −
2
𝑖≠𝑗𝑗=1,

∑=

10

8

6

4

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑐𝑏
− 𝑒𝑥𝑝 (−
])
2
𝑐

2

0
)(qi-qj

شكل :1رفتار ترم تجمع(بی بعد)

حرکت توده تحت تاثير معادله ( )7به نحوی است که ابتدا در
2

راستای
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

-2

-4

-6

-8

-10
-10

کاهش

ترم

× ])

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −
𝑐

𝑁∑
𝑗=1,𝑗≠𝑖 [𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
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) 𝑗𝑞  (𝑞𝑖 −عمل مینمايد .که در نتيجهی آن اعضای توده حول مرکز

يكسان برای تمامی موانع انجام خواهد شد .تابع پتانسيل اعمالی از سمت

توده تجمع را ايجاد کنند و سپس توده با تمايل به کاهش انرژی و به

مانع در الگوريتم طراحی شده به صورت معادلهی ( )8طراحی و انتخاب

دنبال آن کاهش ترم ) 𝑒𝐶  𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −به سمت نقطهی هدف حرکت

می-

میشود.

نمايد و نهايتاٌ تحت تاثير عامل ميرا کنندهی 𝑖𝑄 متوقف میشود .در بخش

()8

بعد معادلهی ( )7به نحوی تعميم داده میشود که عدم برخورد با مانع نيز
تضمين گردد.

 2-3حرکت در محيط با وجود مانع
در ادامه ،حرکت تودهی رباتها در صورت وجود مانع نيز مورد
بررسی قرار میگيرد .بنابراين بايد عدم برخورد اعضای توده با موانع
موجود در مسير حرکت تضمين شود .لذا اعمال يک عامل دافع از سمت
موانع مد نظر قرار میگيرد .در ابتدا ،محدودهی هر مانع توسط يک کره
تخمين زده میشود .در اين حالت حرکت پايدار برای تودهی رباتها

𝑜𝐴
] ‖𝑞 − 𝐶𝑜𝑘 ‖2
𝑖 2

𝑀

[
𝑘=1

∑ = ) 𝑘𝑜𝐶 𝑝𝑜𝑘 (𝑞𝑖 ,

که در آن 𝑀 تعداد موانع موجود در فضای حرکت 𝐶𝑜𝑘 ،مرکز
کرهيی که مانع با آن تخمين زده شده و 𝑜𝐴 پارامتر عامل دافع از جانب
مرکز کره میباشد .گراديان ( )8به صورت معادلهی ( )9حاصل میشود.
()9

𝑀
)𝑞( 𝑘𝑜𝑝𝜕 )𝑞( 𝑜𝑝𝜕
=
]) 𝑘𝑜𝐶 = ∑ [𝐴𝑜 (𝑞𝑖 −
𝑖𝑞𝜕
𝑖𝑞𝜕
𝑘=1

رفتار عامل دافع معادلهی ( )9از جانب مانع و تاثير تغيير پارامتر 𝑜𝐴،
در شكل  2نشان داده شده است.

زمانی ايجاد میشود که اعضاء برخوردی با سطح کره نداشته باشند .در
الگوريتم طراحی شده برای ايجاد حرکت پايدار ،محدودهی ديگری با
نام محدودهی دافع ،به صورت کره با مرکز همان کرهيی که محدودهی
مانع با آن تخمين زده شده است ،فرض میشود که شعاعی بزرگتر از
کرهی تخمينی برای مانع را دارد .هرگاه هر عضوی از توده داخل اين
محدوده قرار گيرد ،عامل دافع از سمت مرکز کره به آن اعمال میشود تا
در نتيجهی آن عدم برخورد عضو با مانع ايجاد شود .به عبارت ديگر روی
سطح کره بزرگتر سوئيچی قرار میگيرد تا در لحظهيی که هر عضو وارد
محدودهی دافع میشود ،عامل دافع فعال گردد که اين سازوکار روشی
جديد و منحصر به فرد در ايجاد پايداری در حرکت تودهی رباتها در
رابطه با موضوع عدم برخورد با موانع موجود در مسير حرکت میباشد.
چرا که تا به حال ،در الگوريتمهای پيشنهادی پيشين (موارد []15[ ،]8
و[ ،)]18عوامل يا نيروهايی به صورت انتگرال روی سطح مانع تعريف
شده و يا مانع به صورت جرم متمرکز در نظر گرفته شده است که به
مراتب پيچيدگی محاسبات در آنها زياد بوده و به موازات آن سرعت
محاسبات در حافظهی رباتها نيز افزايش میيابد .در اين الگوريتمها
عوامل دافع از سمت موانع معموال به صورت توابع نمايی يا مجانبدار
طراحی شدهاند .اين امر سبب شده است تا اعضايی که در فواصل دور از
موانع نيز تحت تاثير اين عوامل قرار گيرند .هر چند که اين تاثير کوچک
است ،اما میتواند تا حدودی عضو را از مسير مستقيم ،که کوتاهترين
مسير ممكن برای رسيدن به سمت نقطهی هدف میباشد ،منحرف سازد.
اما در الگوريتم پيشنهادی در اين مقاله ،عضو تنها لحظهيی از مسير
حرکت خود منحرف میشود که در محدودهی دافع تعريف شده برای
هر مانع قرار گيرد .همچنين در الگوريتمهای پيشين از آنجايی که عوامل
دافع به صورت توابع نمايی و مجانبدار میباشد .لذا برای هر مانع با
اندازههای متفاوت بايد پارامترهای تعيين کنندهی شدت عامل دافع به

شكل :2تاثير تغيير پارامتر 𝑜𝐴 و رفتار عامل دافع (( )8بی بعد)

در شكل 2دايرهی رسم شده حول کره ،در اصل همان کره با شعاع
بزرگتر است که پيشتر با نام محدودهی دافع معرفی شده است و

های مورب نشان دهندهی مقادير عامل دافع از جانب مرکز کره به اعضاء
میباشد (که با توجه به تغيير پارامتر 𝑜𝐴 رسم شدهاند) .عامل دافع در
فاصلهای بيشتر از دايرهی رسم شده حول کرهی تخمينی دارای مقدار

می-

باشد که در نتيجهی آن روی اعضای موجود در بيرون از آن تاثير می-

گذارد .لذا بايد سوئيچی طراحی شود که در صورت وجود عضو در
داخل محدودهی دافع ،عامل دافع را فعال نمايد و لحظهيی که عضو از
دايره خارج میشود ،عامل دافع غير فعال شود .در نتيجه در الگوريتم
جديد ،سوئيچی به صورت زير تعريف میشود که در آن محدودهی دافع
همان دايره رسم شده حول کره در شكل 2میباشد (همان طور که ذکر
شد ،اين محدوده در حقيقت يک کره با همان مرکز کرهی تخمينی می-
باشد .اما برای نمايش و درک بهتر به صورت دايره رسم شده است) .اين
سوئيچ بصورت زير طراحی و بيان میشود.

صورت جدا گانه تعريف شوند .در صورتی که در الگوريتم طراحی شده
در اين مقاله شبيهسازی برای موانع با اندازههای متفاوت با پارامترهای
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395
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عضو داخل محدوده دافع باشد
عضو داخل محدوده دافع نباشد

1
{ = ) 𝑜𝐶 𝑛𝑒𝑜(𝑞𝑖 ,
0

با اعمال ضريب ) 𝑜𝐶  𝑛𝑒𝑜(𝑞𝑖 ,عامل دافع از مانع به صورت معادلهی
( )10نتيجه میشود .که در آن ) 𝑜𝐶  𝑛𝑒𝑜(𝑞𝑖 ,ضريب فعال ساز عامل
دافع از سمت مانع است.
𝑀
)𝑞( 𝑘𝑜𝑝𝜕
𝑖𝑞( 𝑜𝐴[)) 𝑘𝑜𝐶 = ∑ (𝑛𝑒𝑜𝑘 (𝑞𝑖 ,
𝑖𝑞𝜕
𝑘=1
]) 𝑘𝑜𝐶 −

()10

در نهايت معادله حرکت کل توده به صورت معادلهی ( )11است،
که با جايگذاری گراديانهای مربوط به هر ترم ،نتيجه به صورت ( )12باز
نويسی می شود.
)𝑞( 𝑒𝑝𝜕 )𝑞( 𝑖𝑝𝜕
+
𝑖𝑞𝜕
𝑖𝑞𝜕

()11

)𝑞( 𝑘𝑜𝑝𝜕
)
𝑖𝑞𝜕

شروع حرکت دارد و سپس به سمت نقطهی هدف حرکت مینمايد .اين
امر سبب میشود که اعضاء هنگامی که به يک مانع میرسند فقط و فقط
از يک سمت آن حرکت نمايند که در نتيجهی آن عضوی که تمايل به
عبور از کنار مانع را دارد ،ابتدا بايد به توده ملحق شود و سپس از کنار
مانع عبور نمايد .اما حرکت به نحوی ديگر نيز قابل اجرا است و آن هم
به اين صورت است که توده در مسير حرکت تمايل به تجمع را نداشته
باشد که در اين صورت اعضاء با آزادی عمل بيشتری حرکت خواهند
کرد و فضای بيشتری را در حرکت خود پوشش خواهند داد و پس از
قرار گيری حوالی نقطهی هدف ،تمايل به تجمع فعال میشود .اين
سازوکار نيز در الگوريتم جديد ارائه شده در اين مقاله نسبت به
الگوريتمهای پيشين ،منحصر به فرد میباشد .پس ابتدا محدودهی تجمع
توده حوالی نقطهی هدف در قالب قضيه  1تعريف و اثبات میشود.
قضيه  -1اگر اعضای توده تمايل به تجمع به سمت يكديگر را

( 𝑞̈ 𝑖 = 𝑄𝑖 −

نداشته باشند ،آنگاه همهی اعضای توده در محدودهی نابرابری ( )13قرار
میگيرند.

−

()13

)1 (𝑁 − 1
𝑐
1
)) (𝑏 (√ ) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝐴𝑁 𝐷
2
2

𝑞̈ 𝑖 = −𝑘𝑞̇ 𝑖 ‖𝑞̇ 𝑖 ‖ −

()12
2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
])
𝑐

‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖
≤

𝑁

∑{(

[𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

) 𝑒𝐶 × (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 )} + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −
𝑀

)]) 𝑘𝑜𝐶 (𝑛𝑒𝑜𝑘 (𝑞𝑖 , 𝐶𝑜𝑘 ))[𝐴𝑜 (𝑞𝑖 −

∑−
𝑘=1

که در آن 𝐷 بعد فضای حرکت تودهی رباتها میباشد.
اثبات قضيه -1معادله حرکت توده تحت تاثير عامل دافع جهت
عدم برخورد اعضاء با يكديگر و عامل جاذب از سمت نقطه هدف به
صورت معادلهی ( )14باز نويسی میشود.

بر اساس معادلهی ( )12هرگاه عضوی در محدودهی دافع يک مانع
قرار گيرد ،ترم عامل دافع در آن فعال میشود .که سبب افزايش انرژی در
حرکت توده میشود و معادله در راستای افزايش ترم
𝑀∑ عمل مینمايد و در
]) 𝑘𝑜𝐶 𝑘=1(𝑛𝑒𝑜𝑘 (𝑞𝑖 , 𝐶𝑜𝑘 ))[𝐴𝑜 (𝑞𝑖 −

نتيجه-

ی آن عضو از مانع دور میشود.
حال از آنجايی که هدف نهايی تجمع در نقطهی هدف میباشد .لذا
میتوان الگوريتم را به نحوی تعميم داد که توده در مسير حرکت تمايلی
به تجمع نداشته باشد و تنها حوالی نقطهی هدف تجمع صورت گيرد.
انتظار میرود که اعضاء در صورت نداشتن تمايل به تجمع در طول مسير
حرکت ،آزادی عمل بيشتری را در انتخاب مسير حرکت داشته باشند.

‖ 𝑖 ̇𝑞‖ 𝑖 ̇𝑞𝑘𝑞̈ 𝑖 = −

()14
2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
])
𝑐

𝑁

∑(

[−𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

) 𝑗𝑞 × (𝑞𝑖 −
) ) 𝑒𝐶 + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

با توجه به معادلهی ديناميكی فوق ،محل توقف اعضاء در محدوده-
يی است که  𝑞̈ 𝑖 = 0و  −𝑘𝑞̇ 𝑖 ‖𝑞̇ 𝑖 ‖ = 0باشد .بنابراين عبارت داخل
پرانتز به صورت معادلهی ( )15برابر با صفر قرار داده شود.

بنابراين در بخش بعد سوئيچی طراحی میشود که ترم تمايل به تجمع را
حوالی نقطهی هدف فعال نمايد.

 3-3طراحی سوئيچ فعال کننده ترم تمايل به تجمع
در الگوريتم ارائه شده مطلوب تجمع توده در نقطهی هدف است.
در معادلهی بدست آمده از قسمت قبل ،ترم تمايل به تجمع در شروع
حرکت فعال است ،که در نتيجهی آن توده ابتدا تمايل به تجمع را در
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395
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2

()15

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
[−𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
∑(
])
𝑐
𝑖≠𝑗𝑗=1,
𝑁

الزم به ذکر است که محدودهی فوق يک محدودهی تقريبی و با
ضريب اطمينان باال است .و از آنجايی که مقدار فاصلهی دور ترين عضو
تا نقطهی هدف به صورت دقيق قابل محاسبه نيست ،بنابراين پارامترهای

) 𝑗𝑞 × (𝑞𝑖 −

𝑒𝐴  𝑏 ،و 𝑐 به صورت تابعی از تعداد اعضاء انتخاب میشوند که اين
انتخاب نيز براساس شبيه سازی و آزمايش بايد صورت گيرد.

) ) 𝑒𝐶 + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

در قضيهی زير همگرايی اعضاء به سمت نقطهی هدف مورد بررسی

=0

قرار میگيرد.
2

عبارت ) 𝑗𝑞 )] × (𝑞𝑖 −

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −
𝑐

 ∑𝑁𝑗=1,𝑗≠𝑖 [𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−دارای

𝑐

مقدار حداکثری است که در  √2اتفاق میافتد (اين مقدار با مشتق گيری
‖𝑦‖2

قضيه -2اگر تودهی رباتها تمايل به تجمع حول يكديگر را
نداشته باشند ،آنگاه اعضای توده با حرکتی پايدار به سمت نقطهی هدف
همگرا میشوند.

 ∑𝑁𝑗=1,𝑗≠𝑖 [𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−بدست میآيد ،يعنی

اثبات قضيه -2معادله حرکت توده تحت تاثير عامل دافع جهت

مقدار حداکثر اين عبارت است) .با اعمال اين مقدار ،عبارت ( )15به

عدم برخورد اعضاء با يكديگر و عامل جاذب از سمت نقطه هدف به

صورت زير حاصل میشود.

صورت معادلهی زير باز نويسی میشود.

از عبارت )𝑦( × ])

𝑐

2

𝑐
2
−𝑏 𝑒𝑥𝑝 −
𝑐

-

√

𝑐
2

) √( ×

])

(

𝑁

= 𝑖 ̈𝑞

∑
𝑖≠𝑗𝑗=1,

[

2

(

× ])

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −
𝑐

𝑁∑( −𝑘𝑞̇ 𝑖 ‖𝑞̇ 𝑖 ‖ −
𝑗=1,𝑗≠𝑖 [−𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−

) ) 𝑒𝐶 (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ) + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −
) 𝑒𝐶 + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

=0

تابع لياپانوف به صورت زير انتخاب میشود.

)
فاصلهی حداکثر ) 𝑒𝐶  (𝑞𝑖 −برای دورترين عضو در يک بعد 𝑁

برابر میشود .پس:

⊺ 𝑎
1
𝑎
1
𝑒 𝑒 + 𝑒 ⊺ 𝑒 = ‖𝑒 ‖2 + ‖𝑒2𝑖 ‖2
𝑖2 1𝑖 1𝑖 2 2𝑖 2𝑖 2 1
2

که در آن معادالت حالت به صورت زير است.

1
𝑐
𝑁 ((𝑁 − 1) [−𝑏 𝑒𝑥𝑝 (− )] × (√ ) +
2
2

𝑖𝑞̇ 1𝑖 = 𝑞2𝑖 = 𝑒̇1𝑖 = 𝑒2
𝑖𝑞̈ 1𝑖 = 𝑞̇ 2𝑖 = 𝑒̇2
𝑁

2

× 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ) ) = 0

)(𝑁 − 1
𝑐
1
)) (𝑏 (√ ) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝐴 × 𝑁
2
2

‖ 𝑗‖𝑞1𝑖 − 𝑞1
𝑖) (𝑞1
𝑐

𝑞̇ 2𝑖 = −𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖ + 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

) 𝑒𝐶 − 𝑞1𝑗 ) + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

= ) 𝑒𝐶 (𝑞𝑖 −

با مشتق گيری از تابع لياپانوف انتخاب شده در مسير حرکت اعضای

اما چون فضای حرکت تودهی رباتها بيشتر از يک بعد است ،پس

توده ،عبارت زير حاصل خواهد شد.
] 𝑖𝑒̇2𝑖 𝑒2

میتوان محدوده را برای 𝐷 بعد به صورت زير محدود کرد:
)1 (𝑁 − 1
𝑐
1
)) (𝑏 (√ ) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝐴 × 𝑁 𝐷
2
2

𝑖𝑉̇𝑖 = [𝑎𝑒̇1𝑖 ⊺ 𝑒1

⊺

⊺

≤ ‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖

𝑖𝑉̇𝑖 = [𝑎𝑒1

⊺ 𝑖𝑒2
2

]

𝑖𝑒̇1𝑖 = 𝑒2

× ] 𝑖𝑒2

راست نابرابری ( )13نخواهد شد .در نتيجه محدودهی قرار گيری اعضاء
در صورت عدم وجود عامل تمايل به تجمع بدست آمده است.

⊺

⊺ 𝑖𝑒̇2𝑖 ⊺ = 𝑞̇ 2

بنابراين فاصلهی هيچ يک از اعضاء تا نقطهی هدف بيشتر از سمت

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

= 𝑖𝑉

𝑁

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
⊺
−𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖ + 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
⊺) 𝑒𝐶 ) (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ) − 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −
𝑐
𝑖≠𝑗𝑗=1,
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⊺ 𝑖= −𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑒2𝑖 + 𝑎𝑒1𝑖 𝑒2
𝑁

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞( )
𝑐

𝛿𝑎 −

‖2

+ 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1

𝑁( −

𝑖≠𝑗𝑗=1,
⊺

𝑖− 𝑞𝑗 ) 𝑒2𝑖 −𝐴𝑒 (𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 )⊺ 𝑒2

2

)𝑏(𝑛𝑙 𝑐√
𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴) +
𝑐

− 1)𝑏𝛿 𝑒𝑥𝑝 (−

2

از آنجايی که به ازای همهی 𝑖𝑞 و 𝑗𝑞 ترم > )

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −
𝑐

𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
‖ 𝑖− 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

 0است .پس 𝑖̇𝑉 را میتوان به صورت زير محدود کرد.
‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ −𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖‖𝑞̇ 1𝑖 ‖‖𝑒2𝑖 ‖ + 𝑎‖𝑒1𝑖 ‖‖𝑒2

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞‖ )
𝑐

𝑁

1
‖ 𝑖− 𝑎𝛿 − 𝑏𝛿 ( ) +𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2
𝑏

+ 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

‖ 𝑖− 𝑞𝑗 ‖‖𝑒2𝑖 ‖−𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖‖𝑒2

‖ 𝑖− 𝑎𝛿 − 𝛿 +𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

‖2

‖2

𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1

𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1

‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 − 𝛿(𝑎 + 1) +𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2
‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 − 𝑎‖𝑒1
𝑁

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞‖ )
𝑐

) 𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 +𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖ > 𝛿(𝑎 + 1منفی معين است .پس

− 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

معادله حرکت ارائه شده در جهت کاهش انرژی و به موازات آن در

𝑖≠𝑗𝑗=1,

جهت کاهش ترم ‖ 𝑒𝐶  𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 −رفتار مینمايد .در نتيجه ،اعضای توده

‖ 𝑖− 𝑞𝑗 ‖+𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

به سمت نقطهی هدف همگرا میشوند.

عبارت  𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2هميشه مثبت میباشد .تابع تجمع ،يعنی
2

‖ 𝑗𝑞 ) ‖𝑞𝑖 −

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −

مشتق تابع لياپانوف در مسير حرکت هر عضو با شرط

𝑁∑ 𝑏 −𝑎‖𝑒1𝑖 ‖ −
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝑒𝑥𝑝 (−

در بخش بعد با شبيهسازی نشان داده میشود که توده تحت تاثير
معادلهی ( )14به سمت نقطهی هدف حرکت مینمايد و حوالی آن

دارای

متوقف میشود و در نهايت برای هيچ يک از اعضاء ،فاصله تا نقطهی

مقدار حداقلی به اندازهی 𝛿 = ‖ 𝑗𝑞  ‖𝑞𝑖 −است .اين مقدار حداقل،

هدف بيشتر از نابرابری ( )13نمیشود .حال سوئيچی به صورت زير

برابر با فاصلهيی است که با مساوی صفر قرار دادن عبارت ) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝 نتيجه

طراحی میشود که ترم تمايل به تجمع را حول نقطهی هدف فعال نمايد.

میشود

که

𝑐

حاصل

آن

دارای

دو

مقدار= ‖ 𝑗𝑞 {‖𝑞𝑖 −

𝑛𝑒𝑎(𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑞𝑖 , 𝐶𝑒 ) = 1

}𝛿 = )𝑏(𝑛𝑙 𝑐√ = ‖ 𝑗𝑞  0 𝑜𝑟 ‖𝑞𝑖 −است و چون اعضاء روی

هنگامی که همزمان برای همهی اعضاء

يكديگر قرار نمیگيرند تا مقدار  ‖𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ‖ = 0حاصل شود ،بنابراين

)1 (𝑁 − 1
𝑐
1
≤ ‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖
)) (𝑏 (√ ) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝐴 × 𝑁 𝐷
2
2

مقدار حداقل برابر با 𝛿 است .با در نظر گرفتن اين موضوع ،نتيجهی
زيرحاصل میشود:
𝛿𝑎 𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 −
𝛿2
𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴) +
𝑐

𝑛𝑒𝑎(𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑞𝑖 , 𝐶𝑒 ) = 0

− 𝑏 (𝑁 − 1)𝛿 𝑒𝑥𝑝 (−

هنگامی که حتی برای يک عضو

]‖ 𝑒𝐶 −

)1 (𝑁 − 1
𝑐
1
)) (𝑏 (√ ) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑒𝐴 × 𝑁 𝐷
2
2

> ‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖

سوئيچ فوق در صورتی فعال میشود که تمامی اعضای توده در
)1 (𝑁−1
𝑐
1
محدودهی )) ‖𝑒𝑐𝑒𝑖 ‖ ≤ 𝐷 𝑁×𝐴 (𝑏 (√2) 𝑒𝑥𝑝 (− 2قرار گيرند.
𝑒

در نهايت معادله حرکت توده با اعمال سوئيچ فوق به صورت معادلهی
( )16باز نويسی میشود.
()16
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با مشتق گيری از تابع لياپانوف انتخاب شده در مسير حرکت اعضاء،

𝑁

𝑎 × ) 𝑒𝐶 [{𝑛𝑒𝑎(𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑞𝑖 ,

∑(
𝑖≠𝑗𝑗=1,

عبارت زير حاصل میشود.

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
− 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
])
𝑐

] 𝑖𝑒̇2𝑖 ⊺ 𝑒2

⊺ 𝑖𝑒̇1𝑖 ⊺ = 𝑒2

) 𝑒𝐶 × (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 )} + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

⊺ 𝑖𝑒̇2𝑖 ⊺ = 𝑞̇ 2

𝑀

)) 𝑘𝑜𝐶 (𝑛𝑒𝑜𝑘 (𝑞𝑖 ,

𝑖𝑉̇𝑖 = [𝑎𝑒̇1𝑖 ⊺ 𝑒1

∑−

𝑘=1

𝑖𝑉̇𝑖 = [𝑎𝑒1

] 𝑖𝑒2

⊺ 𝑖𝑒2

)]) 𝑘𝑜𝐶 ∗ [𝐴𝑜 (𝑞𝑖 −

𝑁

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
⊺
[∗
]
−𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖ − 𝑎𝑁𝑒1𝑖 ⊺ + 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
⊺) 𝑒𝐶 ) (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ) − 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −
𝑐
𝑖≠𝑗𝑗=1,

𝑖= −𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑒2𝑖 + 𝑎𝑒1𝑖 𝑒2𝑖 ⊺ − 𝑎𝑁𝑒1𝑖 ⊺ 𝑒2

2

در الگوريتم پيشنهادی که معادله ديناميكی ( )16میباشد ،توده با
معادلهی مذکور به نحوی عمل مینمايد که در آن اعضاء به سمت نقطهی

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞( )
𝑐

𝑁

+ 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,
⊺

𝑖− 𝑞𝑗 ) 𝑒2𝑖 −𝐴𝑒 (𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 )⊺ 𝑒2

هدف حرکت مینمايند و در صورت نزديک شدن بيش از حد به
يكديگر ،عامل دافع جهت عدم برخورد اعضاء با يكديگر فعال میشود و
اعضاء را از هم دور مینمايد تا برخوردی بين اعضاء صورت نگيرد.
همچنين عدم برخورد اعضاء با موانع موجود بر مسير حرکت نيز توسط

2

از آنجايی که ترم ) > 0

و اعضاء پس از تجمع حول نقطهی هدف متوقف میشوند.

𝑐

 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−به ازای همهی 𝑖𝑞 و

𝑗𝑞 است .پس 𝑖̇𝑉 میتواند به صورت زير محدود باشد.

عامل دافع از سمت موانع که با سوئيچی فعال میشود ،تضمين شده است.
نهايتا عامل تمايل به تجمع برای اعضاء ،حول نقطهی هدف فعال میشود

‖ 𝑗𝑞‖𝑞𝑖 −

‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ −𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖‖𝑞̇ 1𝑖 ‖‖𝑒2𝑖 ‖ − (𝑁 − 1)𝑎‖𝑒1𝑖 ‖‖𝑒2

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞‖ )
𝑐

𝑁

+ 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

‖ 𝑖− 𝑞𝑗 ‖‖𝑒2𝑖 ‖−𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖‖𝑒2

در قضيه 2پايداری حرکت در صورت عدم وجود عامل تمايل به
تجمع اثبات شد ،حال در ادامه پايداری معادلهی ( )16در صورت وجود

‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 + (𝑁 − 1)𝑎‖𝑒1

عامل تمايل به تجمع اثبات میشود.
اثبات پایداری معادلهی ( -)16معادلهی ( )16در صورت وجود
عامل تمايل به تجمع و عدم وجود مانع به صورت زير بازنويسی میشود.

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
𝑖𝑞‖ )
𝑐

‖ 𝑖 ̇𝑞‖ 𝑖 ̇𝑞𝑘𝑞̈ 𝑖 = −

()16

𝑖≠𝑗𝑗=1,

‖ 𝑖− 𝑞𝑗 ‖+𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

2

‖ 𝑗𝑞 ‖𝑞𝑖 −
])
𝑐

𝑁

− 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑁

∑( −

[{𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

عبارت  𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2هميشه مثبت است .تابع تجمع نيز هميشه مثبت
است ،و دارای مقدار حداقلی به اندازهی ́𝛿 = ‖ 𝑗𝑞  ‖𝑞𝑖 −است .اين

)) 𝑒𝐶 × (𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 )} + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −

مقدار حداقل ،برابر با فاصلهيی است که با مساوی صفر قرار دادن عبارت
) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝 در صورت وجود عامل تمايل به تجمع ،نتيجه میشود که حاصل

تابع لياپانوف به صورت زير انتخاب میشود.
⊺ 𝑎
1
𝑎
1
𝑒1𝑖 𝑒1𝑖 + 𝑒2𝑖 ⊺ 𝑒2𝑖 = ‖𝑒1𝑖 ‖2 + ‖𝑒2𝑖 ‖2
2
2
2
2

= 𝑖𝑉

معادالت حالت به فرم زير است.
𝑖𝑞̇ 1𝑖 = 𝑞2𝑖 = 𝑒̇1𝑖 = 𝑒2
𝑖𝑞̈ 1𝑖 = 𝑞̇ 2𝑖 = 𝑒̇2
2

𝑖𝑞̇ 2𝑖 = −𝑘𝑞̇ 1𝑖 ‖𝑞̇ 1𝑖 ‖ − 𝑎𝑁𝑒1

‖ 𝑗‖𝑞1𝑖 − 𝑞1
𝑖) (𝑞1
𝑐

𝑁

دارای

آن

دو

مقدار= ‖ 𝑗𝑞 {‖𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ‖ = 0 𝑜𝑟 ‖𝑞𝑖 −

𝑏
} ́𝛿 = )𝑎( 𝑛𝑙 𝑐√ است و چون اعضاء روی يكديگر قرار نمیگيرند

تا مقدار
 ‖𝑞𝑖 − 𝑞𝑗 ‖ = 0حاصل شود ،بنابراين مقدار حداقل برابر با ́𝛿

است .با در نظر گرفتن اين موضوع ،نتيجهی زيرحاصل میشود:

+ 𝑏 ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑖≠𝑗𝑗=1,

) 𝑒𝐶 − 𝑞1𝑗 ) + 𝐴𝑒 (𝑞𝑖 −
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𝛿𝑎)𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 + (𝑁 − 1
𝛿́ 2
𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴) +
𝑐

− 𝑏 (𝑁 − 1)𝛿 𝑒𝑥𝑝 (−

 -4شبيه سازی الگوریتم طراحی شده و بررسی
نتایج
در اين بخش با هدف بررسی کارايی و عملكرد الگوريتم جديد
طراحی شده ،در دو مرحله به شبيهسازی و بررسی نتايج در حرکت توده-

‖ 𝑖− 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

ی رباتها پرداخته میشود .در مرحله اول با شبيهسازی معادالت تجمع و
𝛿𝑎( )𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 + (𝑁 − 1
𝛿́ 2
𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴)) +
𝑐

حرکت توده به سمت نقطهی هدف ،نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده
تحت شرايط اوليه بررسی میشود .سپس در مرحله دوم با شبيهسازی
الگوريتم تعميميافته در حرکت توده رباتها در حضور موانع ،نتايج کلی

− 𝑏 𝛿 𝑒𝑥𝑝 (−

الگوريتم ارائه شده بررسی میشود .در حالت تجربی ،الگوريتم در
حافظهی رباتها تعريف میشود و موقعيتهای اوليهی رباتها در

‖ 𝑖− 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2

الگوريتم به صورت اطالعات ورودی ،وارد میشود ،سپس الگوريتم
پيشنهادی در بازههای زمانی مشخص در حافظهی رباتها به صورت
عددی حل میشود و نهايتا مسير حرکت رباتها مشخص خواهد شد .در

𝛿𝑎 )𝑉̇𝑖 ≤ − 𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 + (𝑁 − 1
[

(
2

𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴+

) 𝑏( 𝑛𝑙 𝑐√
𝑎
− 𝑏𝛿 𝑒𝑥𝑝 −
𝑐

))

(

اين پژوهش نيز شبيهسازی به صورت مرحلهيی انجام میشود .برای درک
بهتر رفتار توده در حرکت ،نتايج شبيهسازی پنج ربات به صورت تصادفی
بر حسب زمان نيز نشان داده خواهد شد.

 1-4شبيهسازی تجمع و حرکت به سمت نقطهی
هدف
شبيهسازی الگوريتم پيشنهادی در فضای نرمافزار متلب با معادله ()7

‖ 𝑖− 𝐶𝑒 ‖ ‖𝑒2
]
𝑎
𝑖𝑞‖ 𝑒𝐴𝑉̇𝑖 ≤ − [𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 + (𝑁 − 1) (𝑎𝛿 − 𝑏𝛿 ( )) +
𝑏
‖ 𝑖− 𝐶𝑒 ‖] ‖𝑒2
‖ 𝑖𝑉̇𝑖 ≤ −[𝑘‖𝑞̇ 1𝑖 ‖2 +𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 − 𝐶𝑒 ‖]‖𝑒2

مشتق تابع لياپانوف در مسير حرکت هر عضو منفی معين است .پس
معادله حرکت ارائه شده در جهت کاهش انرژی که به دنبال آن کاهش
ترم ‖ 𝑒𝐶  𝐴𝑒 ‖𝑞𝑖 −است ،رفتار مینمايد .در نتيجه معادلهی( )16پايدار
است.
برای درک بهتر اين موضوع ،شبيهسازی در حالت تمايل به تجمع در
شروع حرکت و عدم تمايل به تجمع در شروع حرکت (در اين حالت
تجمع فقط حوالی نقطهی هدف انجام میشود) در بخش بعد انجام می-
شود .همچنين برای درک بهتر ،در فضای بدون مانع نيز شبيهسازیها

و با انتخاب پارامترها با توجه به جدول  1انجام شده است .تعداد اعضای
توده  20عضو میباشد و همچنين موقعيت اوليه هر يک از اعضاء به
صورت تصادفی انتخاب شده است .در اين شبيهسازی سرعت اوليه برای
تمامی اعضاء صفر در نظر گرفته شده است و اعضاء از حالت سكون
شروع به حرکت مینمايند.
جدول :1مقادير پارامترهای الگوريتم حرکتی
پارامتر

نماد

مقدار

جاذب به هدف

𝑒𝐴

1

عدم برخورد

𝑐

0/08

عدم برخورد

𝑏

20

تمايل به تجمع

𝑎

1

ميرايی

𝑘

5

در اين شبيهسازی ،معادله با روش رانگ کوتا مرتبه  4با گام 0/05
حل گرديده است .نتايج حاصل از شبيهسازی الگوريتم حرکتی در سه
بعد در شكل  3نشان داده شده است .همچنين مختصات نقطهی تجمع
] 𝐶𝑒 = [7 7 7انتخاب شده است.

تكرار خواهند شد.
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پيشرفت زمان در شكلهای (-3الف) و (-3ب) در مراحل مختلف نشان

50 step

5

مرحله و دايرههای کوچک تو خالی موقعيت اوليه هر عضو و خطوط

0

متصل از دايرههای کوچک به ضربدرها مسير حرکت اعضاء را نمايش

z

10

داده شده است .در اين شكلها ضربدرها موقعيت نهايی اعضاء در هر

میدهد .شكل (-3ج) نشان دهندهی موقعيت نهايی اعضاء میباشد.

-5

همچنين در شكل (-3د) ،برای درک بهتر ،پنج عضو به صورت تصادفی

-10
10
10

از تعداد بيست عضو انتخاب شدهاند و فاصله آنها با نقطهی هدف نشان

5
5

0

0

-5

-5
-10

x

داده شده است .همانطور که در شكل (-3د) مشاهده میشود ،اعضاء ابتدا

-10

y

تمايل به کاهش فاصله با يكديگر را دارند که علت اين رفتار وجود عامل

(الف) موقعيت اعضاء پس از  50مرحله

جاذب بين اعضاء میباشد و پس از آن تمايل به کاهش فاصله تا نقطهی

600 step

هدف ايجاد میشود .از آنجايی که حرکت توده هميشه در محيطهای
10

بدون مانع نمیباشد ،در نتيجه پايداری توده در صورت وجود مانع نيز بايد

5

تضمين شود .در قسمت بعد به بررسی عملكرد الگوريتم ارائه شده
z

0

-5

مانع ارائه میشود.

-10
10

 1-4شبيهسازی حرکت توده ربات ها در حضور

5

10
5

0
0

-5

-5
-10

x

-10

پرداخته میشود و نتايج شبيهسازی حرکت تودهی رباتها در فضايی با

مانع در صورت تمایل به تجمع

y

(ب) موقعيت اعضاء پس از  600مرحله

برای بررسی عملكرد الگوريتم ارائه شده ،شبيهسازی معادله حرکت
( )12با تودهای 20عضوی انجام میشود که تمامی اعضاء در موقعيتهای

5

نظر ،با تضمين عدم برخورد اعضاء با يكديگر (توسط عامل دافع موجود

0

بين اعضاء که سبب عدم برخورد اعضاء با يكديگر میشود) و عدم

z

10

ابتدايی به صورت تصادفی و با سرعت اوليه صفر قرار دارند .توده مورد

-5

-10
10
5

10
5

0

0

-5

-5
x

-10

-10

y

(ج) موقعيت نهايی اعضاء

ارتعاش اعضاء (توسط عامل ميرا کننده) به سمت نقطهی هدف يعنی 𝑒𝐶

حرکت میکند و در آخر حول نقطهی هدف تجمع میيابد .در اين شبيه-
سازی ،در مسير حرکت موانعی وجود دارد که با کره تخمين زده می-
شوند و عدم برخورد با آنها نيز تضمين میشود .شبيهسازی حرکت توده
در سه بعد با انتخاب پارامترها مطابق با جدول  2انجام میشود .همچنين
محدودهی فعال کنندهی عامل دافع برای مانعی با شعاع 𝑜𝑅 برابر با کرهيی
به شعاع ‖ ‖𝑅𝑜 + 1در نظر گرفته میشود.
جدول :2مقادير پارامترهای الگوريتم حرکتی

(د) فاصلهی پنج عضو با نقطهی هدف بر حسب زمانی
شكل :3شبيهسازی حرکت توده در محيط بدون مانع در صورت تمايل به تجمع

همانطور که در شكل  3مشاهده میشود ،اعضای توده با تمايل به

پارامتر

نماد

مقدار

جاذب به هدف

𝑒𝐴

1

دافع از مانع

𝑜𝐴

30

عدم برخورد

𝑐

0/8

عدم برخورد

𝑏

20

تمايل به تجمع

𝑎

1

ميرايی

𝑘

5

نتيجه شبيهسازی در شكل  4نشان داده شده است .همچنين مختصات
نقطهی تجمع ] 𝐶𝑒 = [−8 −8 −8در نظر گرفته شده است.

تجمع به سمت نقطه هدف حرکت مینمايند و تغييرات موقعيت اعضاء با
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ضربدرها موقعيت نهايی اعضاء در هر مرحله ،دايره های تو خالی موقعيت
اوليه هر عضو ،خطوط متصل از دايرههای کوچک و تو خالی به ضربدر-
ها مسير حرکت اعضاء و کره ،مانع موجود بر مسير حرکت اعضاء

می-

باشد .شكل (-4د) نشان دهندهی موقعيت نهايی اعضاء است .نتيجه شبيه-
سازی نشان میدهد که با وارد شدن عضوی به محدودهی مانع ،عامل
دافع فعال شده و سبب افزايش انرژی توده و در نتيجهی آن دفع عضو از
محدودهی مانع میشود .درنتيجه ،الگوريتم ارائه شده اين توانايی را دارد
که حرکت پايدار را برای تودهی رباتها تضمين نمايد .از طرفی مشاهده
(الف) موقعيت اعضاء پس از  50مرحله

میشود که توده تنها از يک سمت مانع عبور کرده است و علت آن،
همانطور که انتظار میرفت ،داشتن تمايل به تجمع توده میباشد .در
بخش بعد شبيهسازی معادلهی ( )16انجام خواهد شد ،تا تاثير عدم تمايل
به تجمع در حرکت توده بررسی شود.

 3-4شبيهسازی حرکت به سمت نقطهی هدف در
صورت عدم تمایل به تجمع
در اين بخش ،شبيهسازی به نحوی انجام میشود تا صحت قضيه 1را
نشان دهد (در فضای بدون وجود مانع) .عملكرد الگوريتم ارائه شده با
شبيهسازی معادله حرکت ( )16بررسی میشود ،به نحوی که توده با 20
(ب) موقعيت اعضاء پس از  100مرحله

عضو که در آن اعضاء در موقعيتهای ابتدايی به صورت تصادفی با
فرض سرعت اوليه صفر برای تمامی اعضاء قرار میگيرند .حرکت توده
در سه بعد با انتخاب پارامترها مطابق با جدول 2انجام میشود و همچنين
مختصات نقطهی تجمع ] 𝐶𝑒 = [7 7 7در نظر گرفته شده است .در
اين شبيهسازی نيز معادله با روش رانگ کوتا مرتبه  4با گام  0/05حل
گرديده است .نتايج حاصل از شبيهسازی الگوريتم حرکتی در سه بعد ،در
شكل  5نشان داده شده است.
50 step

10

(ج) موقعيت اعضاء پس از  600مرحله

5

z

0

-5

-10
10
5

10
5

0

0

-5

-5
x

-10

-10

y

(الف) موقعيت اعضاء پس از  50مرحله

(د) موقعيت نهايی اعضاء
شكل :4شبيهسازی حرکت توده در محيط با مانع در صورت تمايل به تجمع

شبيهسازی تغييرات موقعيت اعضاء بر مبنای زمان در شكلهای(-4
الف تا ج) در مراحل مختلف نشان داده شده است .در اين شكلها
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هدف را دارند که علت اين رفتار عدم وجود عامل جاذب بين اعضاء

600 step

5

انتخابی ،برابر با  2/4295است .و مقدار ‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖ در پايان شبيهسازی برای

0

هر عضو در جدول 3نشان داده شده است.

z

10

میباشد .محدودهی ‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖ طبق نابرابری ( )15با لحاظ شدن پارامترهای

جدول :3فاصلهی هر عضو تا 𝑒𝐶 (‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖)

-5

فاصلهی

شمارهی هر

فاصلهی

شمارهی هر

‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖

عضو

‖ 𝑖𝑒𝑐𝑒‖

عضو

2/2271

11

1/8669

1

1/8634

12

0/6812

2

1/9512

13

2/2441

3

1/9268

14

2/1820

4

1/9782

15

2/0520

5

2/1560

16

0/6826

6

2/2353

17

2/0409

7

2/2687

18

2/2865

8

-5

2/2483

19

2/0739

9

-10
10

2/0908

20

1/8306

10

-10
10
10

5
5

0

0

-5

-5
-10

x

-10

y

(ب) موقعيت اعضاء پس از  600مرحله

10

5

10

z

0

5
5

0

0

-5

-5
x

همانطور که مشاهده میشود ،فاصلهی هيچ يک از اعضاء از 𝑒𝐶

-10

-10

y

بيشتر از  2/4295نشده است .پس محدودهی همگرايی و يا به عبارت

(ج) موقعيت نهايی اعضاء

ديگر قرار گيری اعضاء در محدودهی نابرابری ( )13در صورت عدم
تمايل به تجمع اعضاء حول يكديگر بدست آمده است .در بخش بعد
مشابه همين شبيهسازی امّا در فضايی با وجود مانع انجام میشود.

 4-4شبيهسازی حرکت توده ربات ها در حضور
مانع در صورت عدم تمایل به تجمع
در اين بخش شبيهسازی رفتار توده تحت تاثير معادله ( )16به نحوی
انجام میشود که در آن تودهی تشكيل شده از  20عضو تمايل به تجمع را
فقط در محدودهی نقطهی هدف داشته باشد .در نتيجه اعضاء با آزادی
عمل بيشتری از کنار مانع عبور خواهند کرد .حرکت توده در سه بعد با
(د) فاصلهی پنج عضو با نقطهی هدف بر حسب مرحلهی زمانی

انتخاب پارامترها مطابق با جدول  2انجام میشود .همچنين محدودهی

شكل :5شبيهسازی حرکت توده در صورت عدم تمايل به تجمع

فعال کنندهی عامل دافع برای موانع ،کرهيی با شعاع ‖ ‖𝑅𝑜 + 1در نظر

همانطور که در شكل  5مشاهده میشود ،اعضای توده در ابتدا با
عدم تمايل به تجمع به سمت نقطه هدف حرکت میکنند و تغييرات
موقعيت اعضاء با پيشرفت زمان در شكلهای (-5الف) و (-5ب) در

گرفته شده است .در اين شبيهسازی معادله با روش رانگ کوتا مرتبه  4با
گام  0/05حل گرديده است .نتايج حاصل از شبيهسازی الگوريتم حرکتی
در سهبعد در شكل 6نشان داده شده است .همچنين مختصات نقطهی

مراحل مختلف نشان داده شده است .در اين شكلها ضربدرها موقعيت

هدف برای شبيهسازی به صورت ]−8

نهايی اعضاء در هر مرحله و دايرههای تو خالی موقعيت اوليه هر عضو و

گرفته شده است و سرعت اوليه اعضاء برابر با صفر میباشد.

خطوط متصل از دايرههای توخالی به ضربدرها مسير حرکت اعضاء

−8

 𝐶𝑒 = [−8در نظر

می-

باشد .شكل (-5ج) نشان دهندهی موقعيت نهايی اعضاء است .همچنين در
شكل (-5د) برای درک بهتر ،فاصلهی پنج عضو که به صورت تصادفی
از تعداد بيست عضو انتخاب شدهاند با نقطهی هدف نشان داده شده است.
همانطور که در شكل (-5د) مشاهده میشود اعضاء تمايل به کاهش
فاصله با يكديگر را ندارند و از ابتدا تمايل به کاهش فاصله تا نقطهی
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که در صورت وجود عضو در محدودهی مانع ترم دافع فعال شده و سبب
افزايش انرژی توده و در نتيجهی آن دفع عضو از محدودهی مانع میشود.
مطابق با انتظار ،اعضای توده از اطراف مانع با مسيرهای دلخواه عبور
کردهاند .اين امر سبب میشود که اعضای توده با آزادی عمل بيشتر مسير
خود را انتخاب نمايند که در نتيجهی آن محدودهی بيشتری را در طول
مسير پوشش میدهند و در نهايت اعضاء در نقطهی هدف تجمع می
نمايند .در الگوريتم ارائه شده میتوان موانع موجود را در کنار يكديگر
به نحوی قرار داد تا کرههايی که موانع با آنها تخمين زده شدهاند روی
(الف) موقعيت اعضاء پس از  50مرحله

يكديگر اثر همپوشانی داشته باشند .در اين صورت میتوان موانع با
شكلها مختلف را توسط اين کرهها تخمين زد و حرکت ايمن را برای
توده رباتها ايجاد نمود .نمونههايی از اين کاربرد در شكل  7نشان داده
شده است.
همانطور که در شكل  7مشاهده میشود ،با ايجاد اثر همپوشانی

کره-

های تخمينی ،موانع با شكلهای پيچيده ايجاد شده است .برای مثال ايجاد
يک راهروی تنگ و يا موانع به صورت پلهيی ،که اين موضوع يكی از
مزيتهای مهم الگوريتم پيشنهادی میباشد.

(ب) موقعيت اعضاء پس از  100مرحله

(الف)

(ج) موقعيت اعضاء پس از  600مرحله

(ب)

(د) موقعيت نهايی اعضاء
شكل :6شبيهسازی حرکت توده در محيط با مانع در صورت عدم تمايل به تجمع

شبيهسازی تغييرات موقعيت اعضاء با پيشرفت زمان در شكلهای
(-6الف تا ج) در مراحل مختلف نشان داده شده است شكل (-6د) نشان
دهندهی موقعيت نهايی اعضاء است .شبيهسازی معادله ( )16نشان میدهد
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علی غفاری ،عليرضا خداياری ،عباس پورمحمودی

-6فهرست عالئم
𝑎

پارامتر عامل تمايل به تجمع

𝑒𝐴

پارامتر عامل جاذب به سمت نقطه هدف

𝑜𝐴

پارامتر عامل دافع از سمت مانع

𝑏

پارامترهای عامل دافع جهت عدم برخورد

𝑐

پارامترهای عامل دافع جهت عدم برخورد

𝑒𝐶

نقطه ی هدف

𝑘𝑜𝐶

(ج)

مرکز هر مانع

𝐷

شكل -7نتايج حاصل از شبيهسازی الگوريتم ارائه شده برای موانع متفاوت

فضای حرکتی

𝑘

پارامتر ميرا کننده ی انرژی

𝑖𝐾

انرژی جنبشی

𝑀

تعداد موانع

𝑖𝑚

جرم اعضاء

-5نتيجه گيری
در اين مقاله ابتدا الگوريتمی ارائه شد تا توسط آن توده متشكل از

𝑁

تعداد اعضای توده ی ربات ها

𝑜𝑒𝑛

چندين عضو تحت تاثير آن با داشتن تمايل به تجمع و عدم برخورد با

سوئيچ فعال کننده ی عامل دافع از سمت مانع

𝑎𝑒𝑛

يكديگر به سمت نقطهی هدف با انتخاب کوتاهترين مسير حرکت نمايند،

سوئيچ فعال کننده ی عامل تجمع

𝑜𝑅

که اين الگوريتم در قالب معادله ديناميكی( )7ارائه شده است .از آنجايی

شعاع کره تخمينی

) 𝑖𝑞( 𝑎𝑝

تابع پتانسيل تجمع

که حرکت توده در بيشتر مواقع ،در فضاهايی با وجود مانع میباشد ،لذا

) 𝑒𝐶 𝑝𝑒 (𝑞𝑖 ,

تابع پتانسيل جاذب از سمت هدف

معادله با وجود نيروی دافع از سمت مانع بازنويسی شد .بدليل تاثير آن رو

) 𝑜𝐶 𝑝𝑜 (𝑞𝑖 ,

تابع پتانسيل دافع از سمت مانع

هر عضو در فواصل زياد از مانع ،سوئيچی برای فعال سازی نيروی دافع

𝑖𝑃

مختصات هر عضو

طراحی گرديد و در نتيجهی آن معادله ديناميكی( )12حاصل شد.

𝑖𝑞

مختصات هر عضو

𝑖 ̇𝑞

سرعت هرعضو

𝑖𝑄

ميراکننده ی انرژی

𝑖𝑣

سرعت هرعضو

همچنين حرکت در دو حالت نيز بررسی شد که در ابتدا تمايل به تجمع
برای توده در شروع حرکت لحاظ شد و پس از آن با طراحی سوئيچی،
ترم تمايل به تجمع تنها در حوالی نقطهی هدف فعال گرديد .که در
نهايت اين امر منجر به آن شد که در حالت دوم اعضای توده آزادی عمل
بيشتری در انتخاب مسير به سمت نقطهی هدف را داشته باشند ،که به
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 همچنين پايداری سيستم حلقه بسته با استفاده از سطح لغزش و کنترلکننده مودلغزشی ترمينال تطبيقی.پايداری لياپانوف انجام می گردد
 اغتشاش خارجی و، نامعينی سيستم، در روش پيشنهادی تأثير پارامترهای نامشخص کنترلکننده.پيشنهاد شده مورد بررسی قرار می گيرد
 برای تخمين پارامترهای نامشخص کنترلکننده قوانين تطبيقی مناسبی.عامل غيرخطی در ورودی کنترلی بهطور کامل درنظر گرفته شدهاند
. کارآمدی و مقاوم بودن کنترلکننده پيشنهادشده را نشان میدهد، نتايج شبيهسازی ها.پيشنهاد شده است
 عامل غيرخطی در ورودی کنترلی، کنترل مودلغزشی، کنترل آشوب، ديناميک غيرخطی، سيستم انتقال چرخدنده:کلمات کليدي

Chaos Control in a Gear Transmission System via a Novel
Adaptive Terminal Sliding Mode Control Approach
with Nonlinearity in the Control Input
Hadi Delavari, Milad Mohadeszadeh
Abstract: Chaos is an unpredictable phenomenon that is considered in the nonlinear dynamical systems. In this
paper, the chaos control in the nonlinear dynamic gear transmission system is considered. At first, the complex
dynamics characters of gear transmission system are studied. Then, the existence of chaos in this nonlinear
dynamic system is studied by phase portrait. The design process of sliding-mode control is divided into two
steps: The first step is designing a sliding surface so that the plant restricted to the sliding surface has a desired
system response, and the second step is constructing a switched feedback gains necessary to drive the plant’s
state trajectory to the sliding surface. The stability of the proposed sliding surface is studied by the first theorem
in this paper. Chaos control and stabilization of the gear transmission system states is studied based on the
Lyapunov stability theorem. Also the stability of the closed loop system is investigated. The effects of the
unknown controller parameters, system uncertainty, external disturbance and nonlinearity in the control input
are fully taken into account. Appropriate adaptation laws are obtained to undertake the unknown parameters of
the controller. Finally, simulation results demonstrate the feasibility and robustness of the proposed controller.
Keywords: gear transmission system, nonlinear dynamic, chaos control, sliding mode control,
nonlinearity in the control input
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نقش بسزايی در رفتار ديناميكی سيستم چرخ دنده دارد .در] [22مدل

 -1مقدمه
سيستمهای آشوبی ،سيستمهای غيرخطی پيچيدهای هستند که دارای
ويژگیهای منحصربهفردی از جمله ،حساسيت زياد به شرايط اوليه و
تغييرات پارامترهای سيستم بوده و دارای جاذبهای ناشناس میباشند.
پس از کارهای اوليه اوت ،گربوگی و يورک در سال  ،[1]1990کنترل
سيستمهای آشوبی و سيستمهای ديناميكی در سالهای اخير مورد توجه
قرار گرفته است] .[2-5با معرفی سيستمهای آشوبی در علوم مهندسی و
فيزيک ،حذف آشوب در سيستمهای آشوبی ،توجه بسياری از محققين
را به خود جلب کرده است .به همين منظور ،روشهای کنترلی مختلفی
برای حذف آشوب و يا کنترل سيستمهای ديناميكی توسعه پيدا کردهاند.
از جمله اين روشها ،کنترل تطبيقی ] ،[6کنترل مودلغزشی ] ،[7کنترل
فعال ] ،[8کنترل پسخور [9] 1و کنترل فازی ] [10میباشند.
در سالهای اخير ،کنترل سيستمهای مكانيكی که رفتار آشوبناک
در آنها وجود دارد ،در بسياری از مقاالت مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله اين سيستمها ،روبات دو درجه آزادی ] ،[6ماشين دورانی ]،[11
سيستم سروونيوماتيک ] ،[12سيستم تعليق خودرو ] ،[13سيستم تعليق
ميدان مغناطيسی ] [14و سيستمهای خودگردان ] [15میباشند .اخيراً
برای حذف آشوب در برخی از سيستمهای مكانيكی ،روشهای کنترلی
متنوعی طراحی شده است .يكی از اين سيستمها ،سيستم انتقال چرخدنده
میباشد .سيستم انتقال چرخدنده ،در صنايع مختلف از جمله در
ماشينآالت صنعتی ،هوافضا ،روباتيک و سيستمهای قدرت کاربردهای
وسيعی دارد .ارتعاشات موجود در اين سيستمها به طور مستقيم بر
عملكرد سيستم تأثيرگذار هستند .درباره اين موضوع ،تحقيقات زيادی از
سوی متخصصين صورت گرفته است] . [16-20نتايج بهدست آمده
بيانگر رفتار آشوبناک در بازههای خاص از ارتعاش میباشد .اين نوع از
ارتعاشات ،شديد و غيرقابل پيشبينی بوده و باعث صدمه و نيز ايجاد
صدای مزاحم در چرخدنده میگردد .از اين رو بررسی و تحليل
ارتعاشات سيستمهای چرخدندهای و تأثير عوامل مختلف بر آن ،کمک
زيادی در يافتن راههايی برای کاهش يا از بين بردن صداهای مزاحم ناشی
از آن و درنتيجه باال بردن کيفيت چرخدندهها خواهد کرد .سيستم
چرخدنده تحت تأثير عواملی غيرخطی و متغير با زمان ،لقی ،خطاهای
انتقال چرخدنده ،اصطكاک بين سطوح دندانهها و بسياری از عوامل
ديگر ،يک سيستم ارتعاشی غيرخطی است که میتواند بسياری از
پديدههای غيرخطی را به نمايش گذارد .با پيشرفت ديناميک غيرخطی،
مشخصههای غيرخطی سيستم از قبيل پاسخهای غيرپريوديک،
دوشاخگی 2و آشوب مورد توجه بيشتری قرارگرفت .در ][21
دوشاخگی و آشوب و بزرگترين نمايی لياپانوف سيستم چرخ دنده با

ديناميكی غيرخطی متغيربازمان سيستم چرخ دنده بدست آمده است ،که
در آن لقی ،3سختی متغيربازمان ،تحريک خارجی و خطای انتقال
استاتيكی در نظر گرفته شده است.

مسيرهای ديناميكی ،نگاشت

پوانكاره ،4دياگرامهای دوشاخگی و بزرگترين نمايی لياپانوف برای
سيستم چرخ دنده در ] [23با استفاده از تحليل های عددی مورد تحقيق و
بررسی قرار گرفته است .در ] [24يک تحليل سيستماتيک برای رفتار
ديناميكی سيستم چرخ دنده با يک درجه آزادی با تعليق غيرخطی و
بدون تعليق غيرخطی انجام شده است .شبيه سازی های عددی رفتار
آشوبی اين سيستم را آشكار می سازد .در ] [25تحليل ملنيكف برای
توسعه يک مدل کاربردی برای سيستم چرخ دنده و همچنين کنترل و
حذف رفتار آشوبی ارائه شده ،همچنين برای حذف آشوب از روش
کنترلی غير پسخور استفاده شده است .در ] [26يک سيستم کنترلی
5

برای حذف رفتار آشوبی در سيستم ديناميک چرخ دنده ارائه شده است.
با استفاده از روش ملنيكف يک روش تحليلی با اعمال تحريک کنترل
خارجی برای حذف آشوب پيشنهاد شده است .برای کنترل سيستم انتقال
چرخدنده ،روش کنترل پسخور بهمنظور پايدارسازی حالتهای سيستم،
در ] [27بهانجام رسيده است که در آن ،معادالت حالت ديناميكی
سيستم ،براساس قانون نيوتن بهدست آمدهاند .روش کنترلی ديگری،
براساس آناليز ملنيكف 6و اعمال يک نيروی تحريک بر چرخدنده در
] [28انجام شده است .در ] [29يک مدل هشت درجه آزادی برای
سيستم غيرخطی چرخ دنده که شامل لقی ،خطای انتقال ،جاذبه و
گشتاوری ورودی/خروجی است ،ارائه شده ،همچنين ديناميک غيرخطی
سيستم چرخ دنده با تحريک داخلی يا تحريک خارجی مورد بررسی
قرار گرفته است.
کنترل مود لغزشی ترمينال تطبيقی در مقابل نامعينی در سيستم های
غيرخطی عملكرد خوبی از خود نشان داده است] . [30-33لذا در اين
مقاله برای حذف آشوب ،از ايده اين روش استفاده می شود که در مقابل
عوامل غيرخطی ،نامعينی سيستم و اغتشاش خارجی مقاوم میباشد.
کنترلکننده مودلغزشی طراحیشده در اين مقاله ،دارای يک
کنترلکننده معادل و يک کنترلکننده سوئيچينگ 7میباشد .در
کاربردهای عملی کنترلکننده سوئيچينگ تحت تأثير عوامل غيرخطی
قرار میگيرد که در اين مقاله اين مورد در نظر گرفته شده است.
برخی از ويژگیهای اين مقاله شامل موارد زير میباشد:


در بسياری از کاربردهای عملی وجود عامل غيرخطی
در ورودی گريز ناپذير است ،اما تاکنون در مقاالتی که
در آنها کنترل آشوب در ديناميک سيستم انتقال

اصطكاک لغزشی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و پارامترهای بحرانی
آنها شناسايی می شود .نتايج شبيه سازی ها نشان می دهد که اصطكاک

Feedback
Bifurcation
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Backlash
4
Poincaré maps
5
Non-feedback control
6
Melnikov analysis
7
Switching
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چرخدنده بررسی شده است ،اين موضوع را در نظر
نگرفتهاند.



در مقابل نامعينی ،اغتشاش و عامل غيرخطی در ورودی
میباشد.

) 𝑒𝜑 𝑒(𝑡) = 𝑒(𝑡 + 2𝜋⁄𝜔𝑒 ) = 𝑒cos(𝜔𝑒 𝑡 +
در معادله سيستم وارد میشود .با تعريف پارامترهای = 𝑒̃𝐹
𝑒𝑓𝜀̃𝑚 = 𝜀𝑓𝑚 ،
𝐹 𝜇̃ = 𝜀𝜇 ،و  ،0 < 𝜀 ≤ 1در نتيجه،

پارامترهای کنترلکننده براساس قضيهی پايداری

رابطهی ( )1در فضای حالت بهصورت زير بيان میشود:

کنترلکننده طراحیشده در اين مقاله ،برای کنترل

𝑥̇ 1 = 𝑥2
3
) { 𝑥̇ 2 = −2𝜀𝜇𝑥2 + (0.1667𝑥1 − 0.1667𝑥1

لياپانوف و بهصورت تطبيقی درنظر گرفته شدهاند.



()1

خطای انتقال استاتيكی ،تابعی از فرکانس درگيری و بهصورت

کنترلکننده پيشنهادی در اين مقاله دارای مقاومت باال



) 𝑒𝜑 = 𝐹̃𝑚 + 𝐹̃𝑒 Ω𝑒 2 cos(Ω𝑒 𝜏 +

آشوب در دسته بسياری از سيستمهای مكانيكی قابل
استفاده است.
ساختار اين مقاله به اين شرح است؛ در بخش  ،2يک مدل
رياضی از سيستم غيرخطی چرخدنده و رفتار آشوبناک سيستم ارائه
میشود .در بخش  ،3ساختار ديناميكی سيستم با اعمال نامعينی و اغتشاش
مورد بررسی قرار میگيرد .کنترلکننده ترمينال تطبيقی پيشنهادی در
بخش  4طراحی میشود .در بخش  ،5پايداری سيستم توسط دو قضيه،

)) 𝑒𝜑 +𝜀 (𝑓𝑚 + 𝑓𝑒 Ω𝑒 2 cos(Ω𝑒 𝜏 +
()2

در صورتیکه پارامتر کنترلی 𝑒̃
𝐹 در بازه ] [0, 0.4در نظر گرفته
شود ،با انتخاب ̃𝑒 > 0.26
𝐹 ،رفتار آشوبناک در سيستم ديناميكی
قابل مشاهده بوده و حالت گذرا حذف خواهد شد .جهت مشاهده نمودار
صفحه_فاز و رفتار آشوبی سيستم ،پارامترهای معادله حالت (،)2

مورد بررسی قرار میگيرد .شبيهسازی و ارزيابی کنترلکننده طراحیشده

 Ω𝑒 = 0.5 ،𝜇 = 9 ،𝑓𝑚 = 1،𝜀 = 0.01و 𝑓𝑒 = 30

در بخش  6انجام میشود و در پايان ،نتيجهگيری نهايی در بخش  7ارائه

درنظر گرفته می شود .رفتار آشوبی سيستم با شرايط اوليه

میگردد.

 𝑥1 (0) = −2و  ،𝑥2 (0) = 1در شكلهای  2و  3نشان داده
شده است.

 -2توصيف ديناميک سيستم انتقال چرخدنده

 -3پايدارسازي ديناميک غيرخطي

در اين قسمت ،ابتدا مدل ديناميكی سيستم موردنظر بررسی

معادالت حالت ديناميک سيستم انتقال چرخدنده بهصورت زير

میشود ،که مدل اين سيستم ارتعاشی در شكل  1نمايش داده شده است.
يک سيستم چرخدندهای عموماً توسط دو ديسک که بيانگر اينرسی دو
چرخدنده میباشند مدل میشود .يک سيستم ميراکننده و فنر نيز
درگيری دو چرخدنده را توصيف مينمايد .در اين مدل ،چرخدندههای

میباشد:

𝑥̇1 = 𝑥2
) 𝑥̇ 2 = −2𝜀𝜇𝑥2 + (0.1667𝑥1 − 0.1667𝑥1 3
)) 𝑒𝜑 +𝜀 (𝑓𝑚 + 𝑓𝑒 Ω𝑒 2 cos(Ω𝑒 𝜏 +

𝑎 و 𝑏 با شعاعهای 𝑎𝑟 و 𝑏𝑟 نشان داده میشوند 𝐼𝑎 .و 𝑏𝐼 بيانگر ممان
اينرسی دو چرخدنده 𝑘𝑚 ،و 𝑚𝑐 نيز سختی درگيری و ضريب ميرايی
معادل جفت چرخدنده درگير هستند .گشتاورهای احتمالی بر چرخدندها،
𝑎𝑇 و 𝑏𝑇 میباشند .تابع پسزنی  𝑓ℎنيز برای بيان لقی و همچنين
جابجايی )𝑡(𝑒 به منظور ارائهی خطای انتقال استاتيكی سيستم ،تعريف
میشوند .با در نظر گرفتن پارامترهای نشان داده شده در شكل  1و موارد
فوق ،و تعريف پارامترهای زير]:[28

),

𝑏𝑟 𝑏𝑇
𝑏𝐼

+

𝑎𝑟 𝑎𝑇
𝑎𝐼

( 𝑚 = 𝑚̂𝐹 ,

̂

𝑒
𝐹
), 𝐹̃𝑒 = 𝑏 , 𝐹̃𝑚 = 𝑏𝑘𝑚 ,
𝑚

𝑐
𝑛𝝎𝑚2

= ̃𝜇 ,

𝑒𝜔
𝑛𝜔

𝑒2

𝑏𝐼 𝑎𝐼
𝐼𝑏 𝑟𝑎2 + 𝐼𝑎 𝑟𝑏2

=𝑚

𝑑
( 𝑚𝐹̂𝑒 (𝑡) = −

𝑑𝑡 2

= 𝑒, 𝜏 = 𝜔𝑛 𝑡, Ω

𝑚𝑘
𝑚

()3
در رابطه ( ،𝑥 = [𝑥1 , 𝑥2 ]𝑇 ،)3بردار حالت سيستم است.
)𝑡  ∆𝑓(𝑥,نامعينی مدل 𝑑(𝑡) ،اغتشاش خارجی و )𝑡(𝑢 ورودی
کنترلی است که در مرحله بعد طراحی میشود .در مسئله پايدارسازی
𝑥 = 𝑒 تعريف می شود .در نتيجه ديناميک خطا بهصورت زير حاصل
می گردد.

𝑒̇1 = 𝑒2
) 𝑒̇2 = −2𝜀𝜇𝑒2 + (0.1667𝑒1 − 0.1667𝑒1 3
)) 𝑒𝜑 +𝜀 (𝑓𝑚 + 𝑓𝑒 Ω𝑒 2 cos(Ω𝑒 𝜏 +

√ = 𝑛𝜔

معادله حرکت سيستم را می توان بهصورت ( )1بيان کرد ]:[28
2

𝑥 𝑑
𝑥𝑑
+
𝜇2
̃
)𝑥( + 𝑓ℎ
𝑑𝜏 2
𝜏𝑑
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)𝑡(𝑢 +∆𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝑑(𝑡) +

{

)𝑡(𝑢 +∆𝑓(𝑒, 𝑡) + 𝑑(𝑡) +

{

()4
هدف پيدا کردن کنترلکنندهای است که حالتهای سيستم ()4
بهصورت مجانبی بهسمت نقطه تعادل مبدأ همگرا شوند.
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فرض  :1در رابطه ( ،)4محدودههای نامعينی و اغتشاش  ،بصورت زير
فرض میشوند:

|𝑑(𝑡)| < Θ

|∆𝑓(𝑒, 𝑡)| < 𝜓 and

در عبارت فوق 𝜓 ،و  Θاعداد مثبت میباشند.

 -4طراحي کنترل کننده
در اين قسمت ،ابتدا سطح لغزش ترمينال معرفی شده و پايداری آن
بررسی میشود .سپس يک کنترلکننده مودلغزشی ترمينال بهمنظور
همگرا کردن حالتهای سيستم به سمت نقطه تعادل صفر طراحی
میشود .سطح لغزشی ترمينال موردنظر بهصورت زير میباشد ]:[31

) 𝜎(𝑡) = 𝑐𝑒1 + |𝑒2 |𝛽 sgn(𝑒2

()5

در رابطهی ( 𝑐 > 0 ،)5و  1 < 𝛽 < 2میباشد .همچنين
)  sgn( .تابع  signفرض شده است .برای آنكه حالتهای سيستم
بهسمت سطح لغزش  𝜎(𝑡) = 0در زمان محدود ميل کنند ،بايستی
تغييرات سطح لغزش در اين زمان صفر باشد ،بهعبارتديگر
 𝜎̇ (𝑡) = 0برقرار باشد .در مرحلهی بعد بايستی کنترلکنندهای
طراحی شود که مسيرهای حالت سيستم بهسمت مودلغزشی يا
 𝜎̇ (𝑡) = 0ميل کنند و روی آن قرار گيرند .کنترلکننده طراحیشده
به صورت زير میباشد:

شكل  : 1مدل ديناميكی سيستم انتقال چرخدنده ][28

= )𝑡( 𝑤𝑠𝑢 𝑢(𝑡) = 𝑢𝑒𝑞 (𝑡) +
(− (𝑐̂⁄𝛽) 𝑒̇1 2−𝛽 + (2𝜀𝜇𝑒̇1 ) +

2
1

)x1 (t

0

− 𝜀 (𝑓𝑚 +

-1
100

80

60

100

80

60

40

0

20

)3

(0.1667𝑒1 − 0.1667𝑒1

𝑓𝑒 𝛺𝑒 2 cos(𝛺𝑒 𝜏 + 𝜑𝑒 )) − (𝜓̂ +

-2

)t(s

𝛩̂)sgn (𝜎(𝑡))) + (−(𝜆̂|𝜎(𝑡)| +

1.5
1

0
-0.5
40

0

20

-1

)t (s

)x2 (t

0.5

)))𝑡(𝜎( 𝛾̂)sgn

()6

در رابطه ( 𝜆 ،)6و 𝛾 پارامترهای سيگنال کنترل سوئيچينگ بوده و

همواره مثبت هستند ،همچنين ̂𝑐 𝜓̂ ،𝛾̂ ،𝜆̂ ،و ̂
 ،Θتخمينهای 𝑐،𝜆 ،
𝛾 𝜓 ،و  Θمی باشند .همچنين فرض میشود:

)̂𝛾 𝜒(𝑡) = (𝜆̂|𝜎(𝑡)| +

شكل  : 2مسيرهای حالت سيستم انتقال چرخدنده

 -5تحليل پايداري

1.5

قضيه  :1سطح لغزش مرتبهدوم در رابطه ( ،)5رسيدن حالتهای

1

سيستم به سمت حالت لغزشی  𝜎(𝑡) = 0را در زمان محدود 𝑟𝑡
تضمين میکند.

0.5

x2
0

-0.5

()7

1
) (1−
𝛽
|)(0

|𝑥1

1
) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

= 𝑟𝑡

اثبات :درصورتیکه سيستم در حالت مودلغزشی قرار گيرد و ،𝑒2 ≥ 0
آنگاه ،سطح لغزش رابطه ( ،)5بهصورت زير قابل بيان است:

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-1
-2

x1

شكل  : 3نمودار صفحه -فاز سيستم انتقال چرخدنده

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

𝑐𝑒1 + 𝑒̇1 𝛽 = 0
()8
با استفاده از رابطهی ( ،)8درصورتیکه  ،𝑒̇1 (0) ≤ 0در نتيجه
𝑒1 (0) ≤ 0؛ در اينصورت رابطههای زير برقرار خواهند بود:
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1
) (
𝑡𝑑 𝛽

𝑟𝑡

𝑐 ∫
0

=

1
) (1−
𝛽

|)|𝑒1 (0

1
) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

1
1
) (
) (
𝛽
𝛽
𝑒(−
)
𝑐 = 𝑒̇1
1
1
) −𝑑(−𝑒1
) (
𝑡𝑑 𝛽
=
𝑐
1
𝛽) (−𝑒1
0
) 𝑑(−𝑒1
∫−
= 1
)−𝑒1 (0
𝛽) (−𝑒1
0

|

=
)−𝑒1 (0

1
) (1−
𝛽

) (−𝑒1

1
) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

= 𝑟𝑡
|𝑥1

1

) (
1
) 𝑐 𝛽 (1−
𝛽

درصورتیکه سيستم در حالت مودلغزشی قرار گيرد و 𝑒2 ≤ 0
است ،در نتيجه ،سطح لغزش ( ،)5بهصورت زير قابل بيان است:

𝑐𝑒1 − (−𝑒̇1 )𝛽 = 0
()10
با استفاده از رابطهی ( ،)10درصورتیکه  ،𝑒̇1 (0) ≤ 0در نتيجه
𝑒1 (0) ≥ 0؛ در اينصورت رابطههای زير برقرار خواهند بود:
1
) (

1
) (

=

1
) (1−
𝛽

0

|)|𝑒1 (0
1

) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

=

()11

|
)𝑒1 (0

−(𝑒1
1

) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

= 𝑟𝑡

1
) (1−
𝛽
|)(0

|𝑥1

1
) (
1
)𝛽𝑐 𝛽 (1−

از رابطههای ( )9و ( )11میتوان نتيجه گرفت که حالتهای سيستم
در زمان محدود 𝑟𝑡 به سمت سطح لغزش  𝜎(𝑡) = 0ميل میکنند.
بهمنظور توصيف عامل غيرخطی در ورودی کنترلی برای
سيستمهای فيزيكی ،اين عامل غيرخطی ))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(𝜑 تابعی از
ورودی کنترلکننده سوئيچينگ میباشد و يک تابع پيوسته با شرايط
 𝑢𝑠𝑤 (𝑡) → 𝜑(𝑢𝑠𝑤 (𝑡)) ، 𝜑(0) = 0و محدود به شعاع
قطاعی ] 𝑈𝜉  [𝜉𝐿 ,میباشد که در نامعادلهی زير صدق میکند.
()12

≤ ))ξL usw (t)2 ≤ usw (t) φ(usw (t
ξU usw (t)2 , 0 < ξL < ξU ,

در رابطهی ( 𝜉𝐿 ،)12و 𝑈𝜉 ثابتهای مثبت میباشند .ورودی
کنترلی قبل از اعمال به سيستم از اين عامل غير خطی بايستی عبور کند
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

از سوی ديگر در مبحث تئوری اثبات پايداری وجود اين عامل غير خطی
اثبات پايداری سيستم حلقه بسته را پيچيده تر می سازد .شكل  4تابع
غيرخطی را در محدودهی شعاع قطاعی ] [0.2, 0.6نشان میدهد .در
ادامه ،پايداری سيستم حلقه بسته با استفاده از کنترلکننده ( )6در حضور
عامل غيرخطی بررسی میشود.
قضيه  :2برای سيستم غيرخطی ( )1با سطح لغزش ترمينال (،)5
شرايط سطح لغزش

 𝜎̇ (𝑡) = 0برآورده میشود.

𝑐̂̇ = 𝛼1 |𝑒2 ||𝜎(𝑡)|, 𝑐̂ (0) = 𝑐0 , 𝛼1 > 0
𝜆̂̇ = 𝛼2 𝛽𝜉𝐿 |𝑒2 |𝛽−1 𝜎(𝑡)2 , 𝜆̂(0) = 𝜆0 , 𝛼2 > 0
𝛾̂̇ = 𝛼3 𝛽𝜉𝐿 |𝑒2 |𝛽−1 |𝜎(𝑡)|, 𝛾̂(0) = 𝛾0 , 𝛼3 > 0
𝜓̂̇ = 𝛼 𝛽|𝑒 |𝛽−1 |𝜎(𝑡)|, 𝜓̂(0) = 𝜓 , 𝛼 > 0
4

2

0

4

̇
̂ (0) = Θ0 , 𝛼5 > 0
{ 𝛩̂ = 𝛼5 𝛽|𝑒2 |𝛽−1 |σ(𝑡)|, Θ
()13
اثبات :يک تابع لياپانوف مثبت ،بهصورت زير درنظر گرفته

𝛽 ) −𝑒̇1 = 𝑐 𝛽 (𝑒1
1
) −𝑑(𝑒1
) (
𝛽
𝑡𝑑 𝑐 =
1
) (
𝛽
) (𝑒1
0
𝑟𝑡
1
) 𝑑(𝑒1
) (
𝛽
∫−
𝑡𝑑 𝑐 ∫ =
1
) (
)𝑒1 (0
0
𝛽
) (𝑒1
1
) (1−
𝛽
)

مقاوم نباشد ،اين عامل غير خطی می تواند باعث ناپايداری سيستم بشود.

کنترلکننده ( )6و قوانين تطبيق (،)13

1
) (1−
𝛽
|)(0

()9

که کنترل سيستم را مشكل تر می سازد و در صورتی که کنترل کننده

میشود:

𝑉(𝑡) = 1⁄2 (𝜎(𝑡)2 + 𝛼1 −1 𝑐̃ 2 + 𝛼2 −1 𝜆̃2 +
) 𝛼3 −1 𝛾̃ 2 + 𝛼4 −1 𝜓̃ 2 + 𝛼5 −1 𝛩̃2
()14
در رابطهی (،𝜆̃ = (𝜆 − 𝜆̂) ،𝑐̃ = (𝑐 − 𝑐̂ ) ،)14
)̂𝛾  𝜓̃ = (𝜓 − 𝜓̂)،𝛾̃ = (𝛾 −و )̂𝛩 ̃ = (𝛩 −
𝛩.
همچنين ) 𝛼𝑖 , (𝑖 = 1,2, … ,5نرخهای يادگيری میباشند.
با گرفتن مشتق زمانی از رابطهی ( )14و با استفاده از فرض ،1
رابطهی ( )15نتيجه میشود:

𝑉̇ (𝑡) = 𝜎(𝑡)𝜎̇ (𝑡) − 𝛼1 −1 𝑐̃ 𝑐̇̂ −
𝛼2 −1 𝜆̃𝜆̂̇ − 𝛼3 −1 𝛾̃𝛾̂̇ − 𝛼4 −1 𝜓̃𝜓̂̇ −
𝛼5 −1 𝛩̃𝛩̂̇ = 𝜎(𝑡)(𝑐𝑒̇1 + 𝛽|𝑒̇1 |𝛽−1 𝑒̈1 ) −
𝛼1 −1 𝑐̃ 𝑐̂̇ − 𝛼2 −1 𝜆̃𝜆̂̇ − 𝛼3 −1 𝛾̃𝛾̂̇ − 𝛼4 −1 𝜓̃𝜓̂̇ −
≤ ̇̂𝛩̃𝛩 𝛼5 −1
𝜎(𝑡) (𝑐𝑒2 + 𝛽|𝑒2 |𝛽−1 (−2𝜀𝜇𝑒2 +
(0.1667𝑒1 − 0.1667𝑒1 3 ) + 𝛺 +
|∆𝑓(𝑒, 𝑡)| + |𝑑(𝑡)| + 𝑢(𝑡))) − 𝛼1 −1 𝑐̃ 𝑐̇̂ −
̇̂𝛩̃𝛩 𝛼 −1 𝜆̃𝜆̂̇ − 𝛼 −1 𝛾̃𝛾̂̇ − 𝛼 −1 𝜓̃𝜓̂̇ − 𝛼 −1
5

3

4

2

()15
که در رابطه ( )15داريم
2

)) 𝑒𝜑 .𝛺 = 𝜀 (𝑓𝑚 + 𝑓𝑒 Ω𝑒 cos(𝛺𝑒 𝜏 +
با جايگذاری کنترلکننده معادل ) 𝑞𝑒𝑢( از رابطهی ( )6در
رابطهی ( ، )15نامعادلهی ( )16بهصورت زير حاصل خواهد شد:
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≤ )𝑡(̇𝑉
|𝑒2 ||𝜎(𝑡)| + 𝛽|𝜎(𝑡)||𝑒2 |𝛽−1 (|∆𝑓(𝑒, 𝑡)| +
|𝑑(𝑡)|) − 𝛽|𝜎(𝑡)||𝑒2 |𝛽−1 (𝜓̂ + 𝛩̂) −
𝛽|𝑒2 |𝛽−1 𝜎(𝑡) 𝜑(𝑢𝑠𝑤 (𝑡)) − 𝛼1 −1 𝑐̃ 𝑐̇̂ −
̃𝛩 𝛼2 −1 𝜆̃𝜆̂̇ − 𝛼3 −1 𝛾̃𝛾̂̇ − 𝛼4 −1 𝜓̃𝜓̂̇ − 𝛼5 −1

نمودار ها در شكل  8خواهد شد ،اما در عملكرد سيستم در کنترل آشوب

()16

تاثير محسوسی نمی گذارد .شبيهسازی با استفاده از نرمافزار MATLAB

از رابطهی ( )12به نتايج زير میرسيم:

،𝜆0 = 0.5

 𝜓0 = 0.5و  𝛩0 = 0.8درنظر گرفته شده است .الزم به ذکر
است که تغيير در شرايط اوليه پارامترهای کنترلکننده نقطه شروع نمودار
ها را در شكل  8تغييرخواهد داد ،همچنين تغيير نرخ يادگيری باعث تغيير

بوده ،و از روش رانگکوتای 3مرتبهی  4با شرايط اوليهی

))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(𝜑)𝑡( 𝑤𝑠𝑢
≥ ))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(𝜑 ))𝑡(𝜎( 𝑛𝑔𝑠)𝑡(𝜒 =
2

کنترلکننده

،𝑐0 = 0.6

،𝛾0 = 0.5

)))𝑡(𝜎( 𝑛𝑔𝑠( 𝜉𝐿 𝜒(𝑡)2

) (𝑒1 , 𝑒2 ) = (0.5,1با گام زمانی  0.001استفاده شده است
پاسخ زمانی حالتهای پايدارشده سيستم در شكل  ،5پاسخ زمانی
سطح لغزش و ورودی کنترلی ،بهترتيب در شكلهای  6و  7و پاسخ
زمانی پارامترهای کنترلکننده در شكل  8نشان داده شده است .در

بهطوریکه . 𝜒(𝑡) = (𝜆̂|𝜎(𝑡)| + 𝛾̂) ≥ 0

شكل 5مشاهده می شود که پاسخ زمانی حالتهای سيستم بعد از مدت

از  𝜎(𝑡)2 ≥ 0داريم:

زمان کوتاهی به سمت صفر همگرا می شوند و با توجه به مقاوم بودن

≥ ))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(𝜑|)𝑡(𝜎|)𝑡(𝜎)𝑡(𝜒

کنترل کننده ،اثر نامعينی و اغتشاش در آنها بسيار ناچيز می باشد .از روی

≤ ))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(𝜑)𝑡(𝜎𝜉𝐿 𝜒(𝑡)2 |𝜎(𝑡)| ⇒ −
|)𝑡(𝜎|)𝑡(𝜒 𝐿𝜉−
()17

شكلهای  6و  7مشخص است که پاسخ زمانی سطح لغزش بعد از زمان

2

با جايگذاری رابطهی ( )17و سپس قوانين تطبيق ( )13در نامعادلهی
( ، )16به نامعادلهی زير میرسيم:

|)𝑡(𝜎|)𝛾 𝑉̇(𝑡) ≤ −𝛽|𝑒2 |𝛽−1 𝜉𝐿 (𝜆|𝜎(𝑡)| +
()18

کوتاهی به صفر همگرا می شود و همچنين سيگنال کنترل نسبتا هموار
بوده و دامنه مناسبی دارد .در شكل  8می توان مشاهده نمود که
پارامترهای کنترل کننده بر اساس قوانين تطبيق هر لحظه بروز می شوند و
زمانی که خطا به سمت صفر ميل می کند پاسخ زمانی پارامترهای
کنترلکننده در شكل  8نيز به سمت مقادير ثابت ميل ميكند.

با توجه به اينکه ثابتهای 𝐿𝜉 𝜆 ،و 𝛾 همواره مثبت میباشند؛ در

15

نتيجه ،سمت راست نامعادلهی ( )18همواره منفی است ،بنابراين

10

حالتهای سيستم خطای ( )4بهطور مجانبی ،بهسمت سطح لغزش
 𝜎(𝑡) = 0ميل خواهند کرد.

5

 -6شبيه سازي و تحليل مباحث تئوري
در اين قسمت ،به منظور بررسی صحت مباحث تئوری و مؤثر بودن

-5

کنترلکننده پيشنهادی ،شبيهسازی عددی صورت گرفته است .جهت

-10

حذف وزوز 1در کنترلکننده ،از تابع اشباع 2بهجای تابع  signاستفاده
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اغتشاش خارجی بهترتيب بهصورت:

))𝑡( ∆𝑓(𝑒, 𝑡) = 0.3sin(𝑒1 (𝑡))cos(𝑒2
و)𝑡( 𝑑(𝑡) = 0.2sinدر نظر گرفته شدهاند .پارامترهای

شكل  : 4تابع ورودی غيرخطی))𝑡( 𝑤𝑠𝑢(φ

کنترلکننده بهترتيب:

𝑓𝑒 = 30 ،Ω𝑒 = 0.5 ،𝜇 = 9 ،𝑓𝑚 = 1 ،𝜀 = 0.01
13

و ) ( = 𝛽 میباشند .همچنين نرخهای يادگيری ، 𝛼1 = 5
9

 𝛼4 = 5 ،𝛼3 = 5 ،𝛼2 = 5و  𝛼5 = 10انتخاب شدهاند.
مقدار پارامتر سطح لغزش  𝑐 = 20و شرايط اوليه پارامترهای
Chattering
Saturation
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شكل  : 5پاسخ زمانی حالتهای پايدارشدهی سيستم

شكل  : 8پاسخ زمانی پارامترهای کنترلکننده
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برای بررسی و مقايسه بين نتايج اين مقاله با ساير پژوهش های مرتبط
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نتايج مندرج در جدول  1نشان می دهد که روش پيشنهادی در اين مقاله
از مقاومت باالتری برخوردار است.

 -7نتيجه گيري
در اين مقاله،کنترل آشوب در پاسخ ارتعاشی سيستم انتقال
چرخدنده ،مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا يک سطحلغزشی ترمينال
معرفی شد و با استفاده از آن ،يک کنترلکننده مود لغزشی ترمينال
تطبيقی جديد که در مقابل نامعينی مدل ،اغتشاش خارجی و عامل
غيرخطی در ورودی مقاوم میباشد ،طراحی گرديد .مطابق با نتايج
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بهدست آمده مشخص شد که حالتهای سيستم با استفاده از کنترلکننده
 پايدار شده و پس از گذشت زمان محدود بهسمت نقطه تعادل،پيشنهادی
 سيگنال کنترلی طراحیشده فاقد وزوز بوده و.صفر همگرا میشوند
 از اين رو استفاده از اين،مقدار آن در حد قابل قبولی میباشد
کنترلکننده بهعنوان يک روش مناسب جهت کنترل آشوب در سيستم
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طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی
همراه با نویز اندازهگیری با توزیع استیودنت تی
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چکیده :در اين مقاله يک فيلتر کالمن غيرخطی برای سيستمهای مرتبه کسری غيرخطی تصادفی زمانيكه نويز اندازهگيری دارای
توزيع استيودنت تی 1ارائه میگردد .مدلسازی نويز سيستم و اندازهگيری ،برای مسائل رديابی اهداف ،2غالبا بصورت نويز گوسی جمع
شونده انجام شده است .اما مدلسازی نويز با توزيع گوسی نسبت به دادههای با مقادير دورافتاده 3مقاوم نمیباشد .به عبارت ديگر مدلسازی
نويز سيستم با توزيع گوسی در مقايسه با توزيع استيودنت تی نسبت به نويزهايی با مقادير دورافتادهی زياد ،دارای قوام 4کمتری میباشد.
يعنی اگر سيستم رديابی ،تحت تاثير نويزهايی که دارای مقادير دورافتادهی زيادی هستند قرار گيرد ،مدلسازی اين نوع نويزها با توزيع
گوسی ممكن است منجر به خطای رديابی بزرگ و يا واگرايی فيلتر در مسايل تخمين و رديابی حالت گردد .در اين مقاله در ابتدا،
سيستمهای مرتبه کسری غيرخطی تصادفی 5تعريف میگردد .پس از آن با مقايسه عملكرد دو توزيع گوسی و استيودنت تی در مدلسازی
نويزهای دارای مقادير دورافتاده ،به طراحی فيلتر کالمن غيرخطی برای سيستمهای مرتبه کسری با نويز اندازهگيری استيودنت تی با استفاده
از روش حل استنباط بيزين تغييراتی 6پرداخته میشود .نهايتاً با ارائهی دو مثال و نتايج شبيهسازی آنها ،عملكرد فيلتر طراحی شده در اين
مقاله با يک فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه کسری در حضور نويزهای گوسی و استيودنت تی مقايسه گرديده که نتايج شبيهسازی ،عملكرد
مناسب فيلتر طراحی شده را در تخمين متغيرهای حالت سيستمهای مرتبه کسری غيرخطی تصادفی نشان میدهد.
کلمات کلیدی :سيستمهای مرتبه کسری غيرخطی تصادفی ،توزيع استيودنت تی ،تخمينگر حالت ،استنباط بيزين تغييراتی.

Nonlinear Kalman Filter Design for the Fractional Order Nonlinear
Stochastic Systems with Student’s t measurement Noise
Hamed Torabi, Naser Pariz, Ali Karimpour
Abstract: This paper presents a fractional order Kalman filter for the stochastic nonlinear
fractional order systems where the measurement noise is assumed to have Student’s t distribution.
Modeling of the system and measurement noises in the state space representation, for target tracking
problems, often carried out by additive Gaussian noise, but Gaussian distribution is not enough
robust to the outliers, in the other words, Gaussian distribution has much less robustness against
Student’s t
Target tracking
3
Outliers
4
Robustness
5
Fractional order systems
6
Variational Bayesian inference
1
2
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outliers than Student's t distribution, so if the tracking system affected by noises that have outliers,
modeling of theses noises by the Gaussian distribution, may cause large estimation error or
divergence of filter in the filtering and estimation problems. In this paper, after defining the
stochastic fractional order systems, by comparing the performance of two Student’s t and Gaussian
distributions in the modeling of noises that have outliers, try to design a nonlinear Kalman filter for
fractional order systems using variational Bayesian inference method. Finally by comparing the
simulation results of proposed filter in this paper and a fractional extended Kalman filer in the
presence of Gaussian and Student’s t noises, the effectiveness of the proposed filter in estimation of
states of the fractional order systems is demonestrated.
Keywords: Fractional order nonlinear systems, Student’s t distribution, State estimation and
Kalman filtering, Variational Bayesian inference
.
دستهی سيستمهای مرتبه کسری تناسبی 4و غير تناسبی افراز میگردند.

 -1مقدمه
امروزه از امكانات نهفتهی موجود در حسابان کسری 1به منظور مدلسازی
دقيقتر پديدههای فيزيكی ،ارائه مدلهای شبه فضای حالتی مرتبه کسری،
بهبود کارايی تخمينگرهای حالت و همچنين طراحی کنترل کنندههای
مرتبه کسری استفادهی فراوان برده میشود .موارد ذکر شده ،نمونههايی
از داليل توجه روزافزون محققين به اين مبحث رياضياتی میباشد.
سيستمهای مرتبه کسری 2به دليل آنكه پارامترهای بيشتری نسبت به

میدانيم معادله يک سيستم مرتبه کسری به صورت زير ارائه می شود.

 a0 y 0
()1

 b0u 0

an y n  an 1 y n 1 

 bmu  m  bm 1u  m 1 

که  uسيگنال ورودی به سيستم و  yسيگنال خروجی سيستم است.

همچنين  و 

مرتبه کسری که میتواند هر عدد حقيقی

اگر مرتبه سيستم بصورت

k ,  k  k 

باشد.

باشد (  kعدد



سيستمهای مرتبه صحيح (سيستمهای معمولی) دارند از تنوع رفتاری و

صحيح) سيستم را مرتبه کسری تناسبی مینامند و چنانچه

ديناميكی باالتری برخوردار هستند ،در واقع محاسبات مرتبه کسری

باشد سيستم را مرتبه کسری تناسبی گويا 5مینامند در غير اينصورت

حالت تعميم يافته محاسبات مرتبه صحيح میباشد که در دههی گذشته

6

سيستم مرتبه کسری تناسبی غيرگويا مینامند.

توجه روز افزونی يافته است .امروزه بسياری از سيستمهای فيزيكی موجود
به خوبی با معادالت ديفرانسيلی مرتبه کسری مدلسازی و يا کنترل

 1-1تعریف مشتق و انتگرال مرتبه کسری

شدهاند .به طور خاص سيستمهايی که دارای حافظه دراز مدت میباشند،



يعنی سيستمهايی که حالت فعلی آن به مقادير حالت در چندين لحظهی

اپراتور  a D tنمايشگر اپراتور ديفرانسيلی -انتگرالی 7مرتبه کسری

قبل وابسته است ،با سيستمهای مرتبه کسری ،بهتر از مرتبه صحيح

اپراتور مرتبه کسری مشتقی (تفاضلی) بوده و

مدلسازی میشوند [ ،]1بعنوان مثال ،سيستمهای انتقال حرارت و انتشار
جرم [ ،]2خطوط انتقال انرژی الكتريكی [ ،]3پروسههای الكترومغناطيسی

میباشد اگر   0
چنانچه    0نشان دهندهی اپراتور مرتبه کسری انتگرالی میباشد
[ .]5بنابراين میتوان نوشت:

[ ]4و پالريزاسيون دیالكتريک توسط سيستمهای مرتبه کسری با دقت
باالتری مدلسازی شدهاند .سيستمهای ديناميكی به دو دسته مرتبه صحيح

3

(سيستمهای متداول مرتبه معمولی) و سيستمهای مرتبه کسری قابل
تقسيمبندی میباشند ،از طرفی سيستمهای مرتبه کسری نيز خود به دو

()2

d
,  0
 dt 


,  0
a Dt   1
 t

,  0
 a  d  


4

1

Fractional calculus
Fractional order
3
Integer order
2
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6
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7
Integro-differential operator
5

Journal of Control, Vol. 10, No. 4, Winter 2017

57

طراحی فيلترکالمن غيرخطی برای سيستمهای مرتبه کسری تصادفی غيرخطی همراه با نويز اندازهگيری با توزيع استيودنت تی
سيد حامد ترابی ،ناصر پريز ،علی کريمپور

برای مشتق و انتگرال مرتبه کسری در مراجع مختلف سه تعريف متفاوت

گرديد .در اين مرجع به طراحی فيلتر کالمن مرتبه کسری برای

ارائه شده است [ ]6که عبارتند از:

سيستمهای خطی و غيرخطی مرتبه کسری پرداخته شده است .سپس در
4

الف -تعريف ريمان -ليوويل

[ ]8با استفاده از روش بردار الحاقی به مساله فيلترينگ و هموارسازی

1

حالت برای اين سيستمها در حضور نويز سفيد پرداخته شده است و نتايج

Dt f (t ) 
) f (

d

()3

 n 1

n t

  t   
a

تخمين حالت را بهبود بخشيده است ،در [ ]9تخمين حالت در حضور

RL
a

نويز رنگی مرتبه کسری ارائه شده است .در مرجع [ ]10به مساله طراحی

1
d 
( n   )  dt 

تخمينگر زمانيكه نويز سيستم و نويز اندازهگيری وابسته بهم میباشند
پرداخته شده است .در [ ]11مساله طراحی تخمينگر در سيستمهای مرتبه

n 1    n

کسری گسسته در حضور نويز گوسی به روش تصويرسازی متعامد انجام
شده است .در مرجع [ ]12طراحی فيلتر کالمن مرتبه کسری برای



که  nيک عدد صحيح و

مرتبه مشتق مرتبه کسری است و تابع

گاما برابر است با:


( m )   t m 1e t dt
0

!)  ( m )  ( m  1که همان تابع فاکتوريل خواهد بود.

()4

 
)  j  f (t  jh
 

j

کسری حل شده است .در ] [22به صورت جامع به بررسی تخمينگرها و
پروسههای صنعتی پرداخته شده است .از طرفی کارهای اوليه در
خصوص نويزهای غيرگوسی با استفاده از روش جمع گوسی و يا ترکيب
تقريب که بسيار هم متداول است آن است که فقط در مسايل يک بعدی

2

قابل استفاده است [ .]13هايكين در [ ]14با استفاده از روشهای حل
 t a 
 h 

  1 
j 0

1
GL

a D t f (t )  lim 
h

عددی ،فيلتری برای مدلهای غيرخطی و نويز گوسی ارائه کرده است
هرچند فيلتر طراحی شده برای ساير توزيعها کاربردی هست اما مستقيما
راه حلی برای توزيع تی ارائه نشده است ،در [ ]15با استفاده از ترکيب
چندين توزيع تی شكل ،به تقريب تابع چگالی اصلی با توزيع تی پرداخته
شده است که روش حل ،يک روش تقريبی است .طراحی فيلتر حالت

!
)(  1
 
) j   j !(  j )!  ( j  1)(  j  1
 

برای سيستمهای مرتبه صحيح خطی در حضور دادههای نويزی دورافتاده

در [ ]16با استفاده از يک روش بهينهسازی يعنی تنظيم l1

که  يک عدد حقيقی مثبت است.

انجام شده

است در اين مرجع نويز پروسه خوش رفتار 5فرض شده است که اين
فرض در پروژههای نظامی مانند رديابی اهداف 6با مانور باال 7به راحتی

3

نقض میگردد .در [ ]17با استفاده از يک روش محاسباتی ابتكاری به

1
) f  n  (
d
( n   ) a  t     n 1
t

()5

 dگام به جلو تبديل شده و مساله پيشبينی حالت برای سيستم مرتبه

گوسی تابع چگالی پسين غيرگوسی بوده است اشكال اين روشهای

t a
h0 , 
 int eger
 h 

ج -تعريف کاپوتو

است در اين مساله  dگام تاخير در مساله فيلترينگ را به مساله پيشبينی

فيلترهای مختلف در ديناميكهای خطی ،غيرخطی و آشوبی و همچنين

چنانچه  mيک عدد صحيح باشد آنگاه تابع گاما برابر است با

ب -تعريف گرانوالد -ليتنيكوف

سيستمهای مرتبه کسری با سيگنال اندازهگيری دارای تاخير ارائه شده

Dt f (t ) 

C
a

n 1    n

حل انتگرالهای بيزين با توزيع تی پرداخته شده است .در اين مقاله با
استفاده از روش حل استنباط بيزين تغييراتی ]18[ 8به حل مساله تخمين
حالت و طراحی تخمينگر مقاوم برای سيستمهای غيرخطی مرتبه کسری

در مشتق ريمان ليوويل ،بلوک اول انتگرالگير و بلوک دوم مشتقگير
است ،اما در تعريف کاپوتو ،ابتدا مشتق گيری با مرتبه صحيح انجام گرفته
و سپس انتگرال کسری بين صفر و يک گرفته میشود .در اين مقاله از
تعريف گرانوالد -ليتنيكوف استفاده میشود .مساله تخمين حالت و

تصادفی در حضور نويز اندازهگيری با توزيع استيودنت تی پرداخته شده
است .برای اين منظور ابتدا در بخش دوم مقاله ،مدل فضای حالت
سيستمهای غيرخطی مرتبه کسری تصادفی ارائه میگردد .سپس توزيع
گوسی را با توزيع تی مقايسه کرده ،کارايی و قدرت توزيع تی برای

طراحی فيلتر برای سيستمهای مرتبه کسری اولين بار در مرجع [ ]7ارائه
4

Augmented vector
Well behaved
6
Target tracking
7
High maneuver
8
Variational Bayesian inference
5

1

Riemann–Liouville
Grunwald-Letnikov
3
Caputo
2
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مدل کردن نويزهای دنبالهدار( 1نويزهايی با مقادير دورافتادهی زياد) را

E  x k  j 1 | Z k   E  x k  j 1 | Z k  j 1 

()7

)j  1 ( k  1

نمايش میدهيم ،پس از آن الگوريتم استنباط بيزين تغييراتی توضيح داده
میشود و کاربرد آن در تخمين پارامترهای توزيع از روی يک سری
دادههای نويزدار تشريح میگردد .در بخش چهارم مقاله ،تخمينگر مقاوم

که Z k   y 0 , y 1 ,..., y k ,u 0 ,u 1,..., u k 

مرتبه کسری برای سيستمهای مرتبه کسری غيرخطی تصادفی در حضور

اندازهگيری شده تا لحظه  kمیباشد.

نويزهای دنبالهدار ارائه میگردد .نهايتاً با ارائهی دو مثال ،کارايی و قدرت

تخمين حالت در لحظه  k-j+1زمانیکه دادههای اندازهگيری تا لحظه k

فيلتر طراحی شده با فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه کسری مقايسه و نتايج
شبيهسازی نشان داده میشود.

 E  x k  j 1 | Z kبه معنای
2

فراهم باشد که اصطالحا به آن هموارسازی گفته میشود .در حالی که

 E  x k  j 1 | Z k  j 1 به معنای تخمين حالت در لحظه k-j+1

زمانی که دادههای اندازهگيری تا لحظه  k-j+1فراهم باشد که اصطالحا

 -2مدلسازی سیستمهای مرتبه کسری

فيلترينگ 3ناميده میشود .در واقع اين شرط میگويد تخمين حالت در

مدل فضای حالت گسسته زمان غيرخطی مرتبه کسری با معادالت
( )6ارائه میشود [.]7



همان دادههای

لحظهی  ، k-j+1وقتی که دادههای اندازهگيری تا لحظه  kفراهم باشد
با تخمين در همين لحظه وقتی دادههای اندازهگيری تا لحظهی k-j+1
فراهم است تقريبا برابر میباشد .به عبارت ديگر ،از مقداری از دادهها از

 x k 1  f  x k ,u k   k

لحظهی  k-j+1تا لحظه  kدر تخمين صرف نظر شده است.

k 1

x k 1   x k 1    1   j x k 1 j
j

()6

j 1

()8

y k  h  x k  v k

که

f

و

h

0


توابعی غيرخطی از متغيرهای حالت و ورودی



T

E   x k  xˆ k   x j  xˆ j
k  j

اين شرط يعنی وابستگی 4بين لحظات فعلی و گذشته وجود ندارد.

میباشند و مرتبه کسری   jبرابر است با:

 N  


 j 

 -3مفاهیم اولیه معیار کولبک -لیبلر ، 5الگوریتم

  1 

 j 

 j  diag  


  1 x 1,k 1 




  N x N ,k 1 

استنباط بیزین تغییراتی و توزیع استیودنت تی
در اين بخش از مقاله به توضيح کامل معيار کولبک-ليبلر و دليل استفاده
از آن ،توضيح تفسيری استنباط بيزين تغييراتی و توزيع تی و همچنين

 x k 1

مقايسه توزيع تی با توزيع گوسی پرداخته میشود.

 1-3معیار واگرایی کولبک -لیبلر KL

!
)(  1
 
) j   j !(  j )!  ( j  1)(  j  1
 

اگر )  p( xو )  q( xدو تابع چگالی با توزيع مختلف باشند ،اصل

که    Rمرتبه کسری برابر است با  1 , ,  N 
 Nتعداد معادالت سيستم x k ،بردار حالت y k ،بردار خروجی،
 u kبردار ورودی k ،نويز سيستم و  v kنويز اندازه گيری

،

کولبک -ليبلر به صورت زير تعريف میگردد.

 

) q (x
KL ( p || q )    p ( x ) ln
(dx )9
) p (x
اين معيار دارای دو خاصيت زير است:

میباشد که مستقل از يكديگر هستند.
دو شرط ( )7و ( )8برای تخمين حالت در سيستمهای مرتبه کسری
در نظر گرفته میشود.

-1

)  KL ( p || q )  KL (q || pيعنی خاصيت

تقارنی ندارد.

2

Smoothing
Filtering
4
Correlation
5
Kullback-Leibler divergence
3

Heavy tailed
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-2

) p (x ,
) p ( | x

 KL ( p || q )  0و تساوی فقط به ازای
)  p ( x )  q ( xروی میدهد.

اگر دادههای  x nاز تابع چگالی نامشخص )  p ( xتوليد شده باشند
چنانچه بخواهيم اين توزيع را با استفاده از يک توزيع پارامتريک

)  q ( x | و دادههای  x nتقريب بزنيم ،يک راه حل برای تخمين



اصل واگرايی کولبک-ليبلر بين دو توزيع )  p ( xو )  q ( x | با
توجه به پارامتر



میباشد ( .به عنوان مثال پارامتر

) p (x ,
d
) p ( | x

  q ( ) ln

) p ( x ,  ) q (
d
) p ( | x ) q (

  q ( ) ln

) q (
p (x , ) 
  q ( )  ln
 ln
d
q ( ) 
)  p ( | x

و در نتيجه بدست آوردن تابع چگالی )  ، q ( x | مینيممسازی



) q (
  q ( ) ln
d
) p ( | x

برای توزيع

گوسی پارامترهای متوسط و واريانس توزيع می باشد) اگر يک مجموعه

) p (x ,
  q ( ) ln
d
) q (

متناهی نقاط داده از تابع چگالی )  p ( xبه صورت  x nو به ازای
 n  1,..., Nبه صورت تصادفی توليد شده باشند ،اميد رياضی

تابع غيرخطی )  f ( xبه صورت رابطه زير قابل محاسبه است:
N

)

()10

n

 f (x
n 1

1
N

)  KL (q || p )  F (q , x

()12

که ترم اول واگرايی کالبک -ليبلر بين

E  f (x ) 

ln p ( x )  ln

يعنی ) F (q , x

انرژی آزاد

)  q (xو ) p (x

2

و ترم دوم

ناميده میشود .مينيمسازی

با توجه به رابطه فوق و همچنين اصل واگرايی کولبک-ليبلر خواهيم

)  KL (q || pمعادل ماگزيممسازی )  F (q , xمیباشد ،ترم

داشت:

)  F (q , xرا بصورت زير میتوان نوشت:

) KL ( p || q
()11

|  )  ln p ( x n ) 

) p ( x ,
F (q , x )   q ( ) ln
d
) q (

N

n

  ln q ( x
n 1

  q ( ) ln p ( x ,  )d    q ( ) ln q ( )d 

در رابطه ( )11ترم دوم مستقل از  است و ترم اول منفی تابع لگاريتمی
درستنمايی میباشد بنابراين میتوان گفت مينيممسازی اصل واگرايی
کولبک-ليبلر معادل ماگزيمم سازی تابع درستنمايی میباشد.

]  H [q
()13
که ترم

) q (

 2-3حساب تغییرات 1و استنباط بیزین تغییراتی

مسايل چند بعدی هم قابل استفاده است .اگر دادههای تصادفی x n
يک توزيع نامشخص )  p ( xدر دسترس باشد ،الگوريتم بيزين
از

تغييراتی با استفاده از اصل کولبک-ليبلر ،تابع چگالی پارامتريک
)  p ( x | را اينگونه محاسبه میکند:
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تابع

چگالی

1

پارامتر



است.

اگر

باشد با فرض مستقل بودن پارامترها،

میتوان داشت:

انتگرالگيری به جای نمونهبرداری و حل عددی ،تخمين زد و برای

Variational calculus

q

)  ln p ( x , اميد رياضی تابع لگاريتم چگالی توام و

پارامتر    1 , 2 ,..., n 

در روش بيزين تغييراتی ،میتوان تابع چگالی پسين را مستقيما بوسيله

q

)  ln p ( x ,

n

()14

) q ( )   q i (i
i 1

با جايگذاری رابطه ( )14در ( )13خواهيم داشت:

Free energy
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) p (x ,
d
) q (

d 


الف -همه تابع چگالیهای )  q ( iرا با مقادير اوليه

F (q , x )   q ( ) ln


q i ( i )   ln p ( x ,  )   ln q i

i 1
i 1

n

n

1

مقداردهی کنيد.



ب -با ايجاد يک حلقه تكراری ،بعد از محاسبه هر يک از
عاملهای )  q ( iو با جايگذاری آن عامل در ()16

  q j  q i   ln p ( x ,  )  ln q j d 

عامل ديگری را بدست آورده و حلقه را تا رسيدن

\j

همگرايی ادامه دهيد.

  q j  q i  ln q i d 
\j


d  j


ج -همگرايی تضمين شده است زيرا )  F ( x , نسبت

\j

به هريک از عوامل )  q ( iمحدب است.


  q j    q i ln p ( x ,  )d  \ j  ln q j
 \j

2

  q j   q i ln  q i d  \ j d  j
\j

 ln q j d  j  c
c

j

   c
که

i

d 
q\j

q

q\ j

q\ j

 3-3توزیع استیودنت تی

\j

) ln p ( x , 

) exp  ln p ( x , 
ln q j



 q j

  q j ln

)   KL  q j || exp  ln p ( x , 

متغير تصادفی  xدارای توزيع گاما به صورت Gam   ,  

میباشد .اين توزيع دارای دو پارامتر  و 
قالب و  پارامتر نرخ ناميده شده که دارای تابع چگالی به صورت زير
میباشد که

میباشد:

 
x  1 exp    x  , x  0

Gam  x ;  ,        

otherwise
 0,

به معنی حاصلضرب همه عوامل تابع چگالی به جز

\j

عامل  jام است و  cپارامتر ثابت است .مطابق محاسبات فوق رابطه زير
بدست میآيد:
()15

که در رابطه فوق توزيع فوق تابع گاما به صورت

F (q , x ) 

   c

q\ j

)  KL  q j || exp  ln p ( x ,

اگر تابع چگالی ) q \ j  q ( \ j
پسين )  q j  q ( jکه )  F ( x , را ماگزيمم میسازد توسط
مشخص در نظر گرفته شود تقريب

رابطه زير بدست میآيد:

t z 1

e t

dt

با توزيع


2









0

   z  میباشد .متوسط و واريانس متغير x

 Gam   , برابر با

qj

()16



q\ j

1
)  exp  ln p ( x ,
c

  ln c
 C

q\ j



) ln q *j   ln p ( x , 
)   ln p ( x , 

که جمله اول در سمت راست رابطه تابعی از   jيعنی ) I ( j
میباشد .بنابراين استنباط بيزين تغييراتی بصورت زير انجام میشود.
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بصورت )  N (0, و

 

   0يک متغير تصادفی با توزيع گاما بصورت ) Gam ( ,
2 2
1

در نتيجه لگاريتم پاسخ برابر است با:
q\ j




E x  

و

 var  xمیباشد .حال اگر  y  R dيک بردار با

توزيع گوسی با متوسط صفر و کواريانس

) q *j  arg max F ( x , 



پارامتر

باشد آنگاه متغير تصادفی  xکه با رابطه x     2 y
توصيف میشود ،دارای توزيع تی به صورت )  St (  , , میباشد
که



متوسط توزيع و ماتريس دقت



و درجه آزادی



میباشد

[. ]19

St ( x ;  , , ) 
()17

 

N ( x ;  ,() 1 )Gam ( ; , )d 
2 2





0

1

Prior distribution
2
Convex
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بنابراين )  p ( xبا توزيع تی دارای تابع چگالی به صورت زير میباشد.

p (x ) 
1
 2   d
(1  ) 2

) det( 

()18

1
d

( ) 2

)

 d
2

(



خطايی وجود ندارد .اما در شكل  -1ج که دادههای دورافتاده نيز وجود
دارند توزيع گوسی ( نمودار  )Iنتوانسته برخالف توزيع تی (نمودار
 )IIدادههای اصلی را مدل کند .اين نشان میدهد توزيع تی در برابر
دادههای دورافتاده مقاومتر از توزيع گوسی میباشد .بنابراين در مسائل
تخمين و فيلترينگ حالت و برای سيستم هايی که مواجه با نويزهايی با

) (
2

پراکندگی باال و مقادير دورافتاده میباشند به نظر میرسد مدلسازی نويز
با توزيع تی بهجای توزيع گوسی مناسبتر بوده زيرا که حساسيت توزيع

که )   2  ( x   )T  1 ( x  می باشد .متوسط و

واريانس متغير x

با توزيع


 2
اگر درجه آزادی

تی عبارت است از:

تی نسبت به نويزهای دورافتاده نسبت به توزيع گوسی کمتر است نتيجتا
عمل رديابی و تخمين بهتر و واگرايی فيلتر طراحی شده کمتر اتفاق
میافتد .بنابراين يكی از کاربردهای مهم مدلسازی عدم قطعيتها و نويز
سيستم با توزيع تی به جای توزيع گوسی در مبحث رديابی اهداف در

E [ x ]   , var[ x ]  

پروژههای نظامی و تعقيب و رديابی اهداف با مانور باال زمانيكه محيط
دارای کالتر زيادی است میباشد که به عنوان مثال میتوان از مساله

1



به سمت بينهايت ميل کند توزيع

)  st (  , , به توزيع گوسی بصورت )  N (  ,  1ميل

میکند .به ازای  1

 توزيع )  st (  , , به توزيع کشی تبديل

میگردد ،در واقع توزيع تی با جمع بينهايت تعداد توزيع گوسی که
دارای ميانگين يكسان اما با واريانس های مختلف میباشند توليد میشود.

رديابی زيردريايی دشمن ،زمانيكه دستههای ماهی به عنوان کالتر و يا
دادههای دور افتاده قلمداد میگردند نام برد .طبعا مدلسازی نويز اين
محيط همراه با کالتر باال (دسته های متحرک ماهی) با توزيع تی به جای
توزيع گوسی به رديابی بهتر هدف و عدم واگرايی فيلتر کمک شايانی
میکند.

اين موضوع بصورت ترکيب بينهايت توزيع گوسی بيان میگردد که
نتيجه توزيعی است مشابه توزيع گوسی ولی با دنبالهای کشيدهتر 2از
گوسی مطابق شكل  1میباشد .اين خاصيت منجر به افزودن خاصيت
مقاوم بودن 3به توزيع میشود که به معنی آن است که توزيع تی نسبت به
توزيع گوسی به مقادير و يا دادههای دور افتاده 4حساسيت کمتری دارد.
در شكل -1الف نمودار  Iنشان دهنده توزيع تی به ازای درجه آزادی
بی نهايت بوده که همان توزيع گوسی را نشان میدهد که دارای بيشترين
ارتفاع و کمترين عرض میباشد .نمودارهای  IIو ( IIIدر شكل
 -1الف) توزيع تی را به ازای درجات آزادی  1و  0/1نشان میدهد.
همانطور که در اين شكل مشخص است نمودارهای  IIو III

نسبت به ( Iيعنی توزيع تی نسبت به توزيع گوسی) کشيدهتر يا دارای
دنباله بزرگتری میباشند .به عبارت ديگر توزيع تی دارای دنباله بزرگتر و
برای مدلسازی نويزهای دنبالهدار مناسبتر است .در شكل  -1ب با استفاده
از تعداد محدودی داده (نمودارهای ميله ای  )IIIو بكارگيری روش
ماگزيمم درستنمايی 5به مقايسه قدرت دو توزيع گوسی و تی در
مدلسازی اين دادهها پرداخته شده است .در شكل  -1ب دادهها در بازهی
][-2,1

قرار داشته و دادهی دورافتاده هم وجود ندارد .همانطور که از

شكل  -1ب مشخص است هر دو توزيع يعنی توزيع گوسی و توزيع تی
(نمودار  Iو  )IIبه خوبی و با دقت باال دادهها را مدل میکنند و

شكل  :1الف -توزيع تی به ازای مقادير مختلف درجه آزادی
ب -مدلسازی با توزيع تی و گوسی دادههای بدون مقادير دورافتاده
ج -مدلسازی توزيع تی و گوسی دادههای با مقادير دورافتاده

 4-3تابع لگاریتمی توزیع های نرمال و گاما
1

Degree of freedom
Heavy Tail
3
Robustness
4
Outlier
5
Maximum likelihood
2
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لگاريتم توزيهای گوسی تک بعدی و چند بعدی و همچنين توزيع گاما

بدون کاستن از عموميت مساله ،ورودی را  u k  0در نظر میگيريم.

بصورت رابطه ( )19بيان میشود.

در سيكل پيش بينی 1طراحی فيلتر کالمن  ،متوسط و کواريانس پيشبينی

) ln N ( x |  , 

به ترتيب با روابط ( )22و ( )23محاسبه میگردد.

1
1
 1
ln  1  ln  
(x   )2
2
2
2
1
   1x 2   1  x  c
2
) ln N ( x |  , 

xˆ k |k 1  m k |k 1  E  x k | y k 1 



1
d
  ln |  1 |  ln 2
2
2
1
)  ( x   )T  1 ( x  
2
1 T 1
  x  x  x T  1   c
2
) ln Ga ( x | a , b
 a ln  ln (a )  (a  1) ln x  bx
 (a  1) ln x  bx  c
()19

 E  f ( x k 1 ) | y k 1 
k

]    1   j E [ x k  j | y k 1
j

j 1

]  E [w k 1 | y k 1
()20

Pk |k 1 

E  f ( xˆ k 1 ) x Tk 1  Pk11E  f ( xˆ k 1 ) x Tk 1 

T

k

 Q k 1    j Tj Pk  j |k  j
j 1

()21
با استفاده از شروط ( )7و ( )8روابط فوق بدست آمدهاند .ترم
 E  f ( x k 1 ) | y k 1 به روشهای مختلفی قابل محاسبه است
2

اگر از روش بسط سری تيلور استفاده کنيم فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه
کسری بدست میآيد و اگر به روش عددی مانند تبديل بیبو 3و يا

 -4بیان مساله و طراحی فیلتر

4

مكعبی استفاده شود فيلتر کالمن بیبو و يا کالمن مكعبی بدست می آيد.
مدل فضای حالت غيرخطی گسسته زمان مرتبه کسری را همراه با نويز

در اين مقاله از روش توسعه يافته يعنی بسط سری تيلور کوتاه شده به

گوسی سيستم و نويز اندازهگيری تی بصورت معادالت زير در نظر

صورت

ترم

بگيريد.

]  E [ x k  j | y k 1با استفاده از ( )7بدست میآيد .بنابراين میتوان

 x k 1  f  x k ,u k   k

()22

بهره

شده

گرفته

است.

از

طرفی

نوشت:

xˆ k |k 1  m k |k 1  E  x k | y k 1 

y k  h  x k  v k

k

 f ( xˆ k 1 )    1   j xˆ k  j
j

که نويز سيستم گوسی با )N (  , 

دارای توزيع تی با ) st (  , ,

k

و نويز اندازهگيری

 v kمیباشد .میخواهيم با

طراحی يک فيلتر جديد بر مبنای روش کالمن متغيرهای حالت سيستم
مرتبه کسری غيرخطی را از روی دادههای نويزی زمانيكه نويز
اندازهگيری دارای توزيع تی است را با استفاده از روش حل بيزين

j 1

()22
خطای پيش بينی حالت مرتبه کسری با رابطه ( )23و ماتريس کواريانس
خطای پيش بينی برای سيستم مرتبه کسری با توجه به ( )8با رابطه ()24
مشخص میگردد.

تغييراتی تخمين بزنيم .در واقع در فيلترينگ هدف بدست آوردن تخمين

توزيع حالت )  p ( x k | y 1:kدر گامهای زمانی k  1,...,T
میباشد.
k 1

x k 1   x k 1    1   j x k 1 j
j

j 1

k 1

 f  x k ,u k   k    1   j x k 1 j
j

j 1
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2
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3
Unscented
4
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e k  x k  xˆ k |k 1

) p ( x k ,  k | y 1:k )  p ( x k ,  k | y 1:k 1 , y k
) p ( y k | x k ,  k , y 1:k 1 ) p ( x k ,  k , y 1:k 1
) p ( y 1:k

k 1

 f  x k 1   k 1    1   j x k  j
j

j 1

) p ( y k | x k ,  k ) p ( x k ,  k | y 1:k 1 ) p ( y 1:k 1

) p ( y 1:k

k

f ( xˆ k 1 )    1   j xˆ k  j
j

)  p ( y k | x k ,  k ) p ( x k ,  k | y 1:k 1

j 1

)  f  xˆ k 1   Fx ( x k 1  xˆ k 1

()27

k 1

با توجه به )  p ( y k | x k ,  kدر رابطه ( ،)26تابع چگالی گاما

k 1    1   j x k  j
j

k

j 1

k

f ( xˆ k 1 )    1   j xˆ k  j

و همچنين تابع چگالی )  p ( x k | y 1:k 1که در گام پيشبينی

فيلتر محاسبه شده است يعنی رابطه ( )22و مقداری محاسبات ،چگالی

j

توام پسين )  p ( x k ,  k | y 1:kتوسط رابطه ( )28بدست میآيد.

j 1

 Fx ( x k 1  xˆ k 1 )  k 1

p ( x k ,  k | y 1:k ) 

k 1

)    1   j ( x k  j  xˆ k  j
j

()23


))  k ( y k  h ( x k ))T R k1 ( y k  h ( x k
2

j 1

] Pk |k 1  E [e k .e Tk

d
2
k

 e

1
)  ( x k  m k |k 1 )T Pk|1k 1 ( x k  m k |k 1
2

.e

k

 Fx Pk 1Fx T  Q k 1    j Pk  j |k  j Tj

()24



1  k
2
2
k

j 1

e

()28

برای سيكل به روز رسانی 1از روش استنباط بيزين تغييراتی استفاده

میشود .اگر چگالی پسين گام قبلی يعنی  k  1بصورت

) p ( x k | y 1:k 1 )  N ( x k | m k |k 1 , Pk |k 1

تقريب

زده شود و تابع چگالی اندازهگيریهای نويزی با توزيع تی را براساس
ترکيب گوسی میتوان بصورت زير نوشت:

 p ( y k | x k ,  k )p (  k )d  k
k

که


1   k

 



) Rk

k



و

میباشد

()26
تابع چگالی توام  x kو

()29

) p ( x k ,  k | y 1:k )  p ( x k ) p (  k

توزيعها

()29

و

تابع

چگالی

توزيع

پسين

)  ، p ( x k ,  k | y 1:kمیتوان محاسبات زير را طبق آنچه در

p ( y k | x k ,  k )  N ( h ( x k ),

k

صورت زير میتوان بهره برد:

حاصلضرب

Gam ( , )   k2 e 2
2 2
)  p ( y k | x k ,  kتوزيع گوسی با تابع چگالی ( )26میباشد.

1

برای بدست آوردن تابع چگالی پسين )  p ( x k | y 1:kاز تقريبی به

بيزين تغييراتی و با مينيمسازی اصل واگرايی کولبک -ليبلر ميان تقريب

متغير کمكی تصادفی با توزيع گاما بصورت

k

.

همانطور که در بخش  2-3مقاله توضيح داده شد با استفاده از الگوريتم

) p(y k | x k

()25



بخش  2-3آورده شد ،انجام داد:

KL ( p ( x k ,  k | y 1:k ) || p ( x k ) p (  k )) 
) p (x k ) p (k
)dx d 
p ( x k ,  k | y 1:k ) k k

() p (  k ) log

k

 p (x

()30
برای حداقلسازی واگرايی کالبک -ليبلر فوق با ثابت نگه داشتن
)  ، p ( x kتابع چگالی )  p (  kرا مطابق توضيحات و روابط بخش

با استفاده از قانون بيز بصورت زير

 2-3به صورت زير بدست آورد.

محاسبه میگردد.

Updating cycle
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) ln p (  k
c

) p (x k

)  ln p ( x k ,  k | y 1:k

1
 d

(   k k 
 1) ln  k  k  c
2
2
2

()31

چگالی ) p(xk
تكرار میشود.

 -5نتایج شبیهسازی

که  k



برابر است با:

) p (xk

. k1

و ترم

نظر بگيريد .فيلترکالمن توسعه يافته مرتبه کسری طراحی شده در مرجع

)  k  ( y k  h ( x k ))T R k1 ( y k  h ( x k

[ ]8نيز جهت مقايسه با فيلتر طراحی شده ما پيادهسازی و اجرا شده است.

 tr

در اجرای فيلتر کالمن توسعه يافته مرجع [ ]8تمام اطالعات نويز يعنی

) p (xk

) p (xk

مثال  -1سيستم غيرخطی مرتبه کسری ( )36با مشخصات نويز ( )37در



) ( y k  h ( x k ))T ( y k  h ( x k

) ( y k  h ( x k ))T ( y k  h ( x k

نويز اصلی با واريانس  Rو نويزهای دورافتاده با واريانس  100Rاز ابتدا

اميد رياضی

مشخص میباشند..

تابع غيرخطی با تابع چگالی ) p ( x k )  N ( x k , xˆ k , Pk

k

میباشد.

)

را طبق رابطه ( )33بدست آورده اين حلقه  Nبار

  d k  
2

,

توزيع

دارای

گاما

  kبا متوسط   kبوده که مقدار

( Gam

2

بصورت

()34

متوسط آن برابرست با:


  x (t  1) 

) 25x (t

)  8cos(1.2t )  w (t
 0.5x (t ) 
1
)  x (t


1
y (t ) 
) x (t ) 2  v (t


20

]  k  E [ k
()32

 d
  k

()35

   k p (  k )d  k 

بصورت مشابه روند باال و با مينيمسازی واگرايی کولبک-ليبلر ولی اين
بار با ثابت نگه داشتن )  ، p (  kتابع چگالی )  p ( x kرا به

صورت ( )33میتوان محاسبه نمود.

c

)  ln p ( x k ,  k | y 1:k

1
))    k ( y k  h ( x k ))T  k1 ( y k  h ( x k
2
1
 ( x k  m k |k 1 )T Pk|k1 1 ( x k  m k |k 1 )  c
2

()33

که  مرتبه کسری مدل فضای حالت سيستم مرتبه کسری غيرخطی
تصافی میباشد که دارای بازهی مقادير حقيقی بين صفر الی دو میباشد.
توزيع گوسی با ميانگين صفر و ماتريس کواريانس  Qبوده
)  ، N (0,Qاما  90درصد نويز اندازهگيری )  v (tاز توزيع
)  N (0, Rتوليد میشود و  10درصد از توزيع با کواريانس بشدت
افزايش يافته

100R

يعنی )  N (0,100 Rتوليد میگردد ،اين ده

درصد نويز ،مدل کنندهی دادههای دورافتاده میباشد .مطابق بخش 3-3
نويز گوسی )  N (0,Qبا نويز ) St (0,Q , 3قابل تقريب است .با
انتخاب اين نوع ساختار برای نويز اندازهگيری ،قابليت فيلتر طراحی شده

رابطه ( )33معادل مساله تخمين حالت در گام به روز رسانی برای فيلتر

کالمن غيرخطی و با ماتريس کواريانس اندازهگيری  k

1

k

میباشد،

بنابراين روش بيزی تغييراتی با ايجاد يک حلقه تكراری با تعداد تكرار
ثابت

w . p. 0.9
 N (0, R ),

 N (0,100 R ), w . p. 0.1

vk

که در اينجا  0/5در نظر گرفته شده است .نويز سيستم  w kدارای

) ln p ( x k
) p ( k

) N (0,Q

wk

N

 ،توزيع نهايی حالت  x kو

k

را بدين صورت تقريب

میزند:

با ثابت فرض کردن تابع چگالی )  ، p(xkتابع چگالی ) p( b k

در رديابی حالت در حضور عدم قطعيت دادههای دورافتاده آشكار
میگردد .جهت مقايسه نتايج ،فيلتر کالمن توسعه يافته ارائه شده در [ ]8با
همين مقادير نويز سيستم و اندازهگيری اجرا میشود و نتايج اين فيلتر
توسعه يافته با فيلتر طراحی شده در اين مقاله ،مقايسه شده که نتايج
شبيهسازی در شكلهای  2و  3نشان داده شده است .همچنين با استفاده از
رابطه ( )36ريشه متوسط مربع خطا 1را به ازای  100اجرای مونت کارلو

را از

رابطه ( )31بدست آورده سپس با دانستن اين تابع چگالی ،تابع
)Root mean square error (RMSE
Monte-Carlo runs
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( )N=100برای دو فيلتر طراحی شده و کالمن توسعه يافته محاسبه شده،
که نتيجه در شكل  4نمايش داده شده است.

()36

2



 xˆ ki

N

i
k

 x
i 1

1
N

RMSE ( k ) 

شكل  2عملكرد فيلتر طراحی شده را برای سيستم مرتبه کسری با مرتبه
 0/5در حضور نويزهايی با مقادير دورافتاده نشان میدهد .همانطوری که
در اين شكل قابل مشاهده است فيلتر ارائه شده به خوبی و با دقت بسيار
شكل  :4مقايسه ريشه متوسط مربع خطا

بااليی متغير حالت را تخمين زده و تاثير حضور مقادير دورافتاده را
حذف نموده است .اما شكل  3پاسخ فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه

مثال  -2در اين مثال قدرت و توانايی فيلتر طراحی شده برای رديابی

کسری ارائه شده در مرجع [ ]8را نشان میدهد که در برابر دادههای
اندازهگيری دورافتاده دارای خطای تخمين بزرگتری میباشد.

اهداف مانوردار بررسی می گردد .در مسايل کنترل ترافيک هوايی،
هدف دارای دو نوع حرکت مستقيم يكنواخت و حرکت مانوردار است
[ .]21 ,20ديناميک هدف با مدل دور مرتبه کسری ( )37مدلسازی شده
است .بردار حالت برابر با  X   x , y ,v x ,v y ,  بوده که
موقعيت مكانی دو بعدی هدف با



  v x ,v yمشخص میگردد و

ديناميكی هدف عبارت است از:

x,y 



و سرعت آن با

نرخ چرخش هدف است .مدل
 X k  


شكل  :2تخمين حالت با فيلتر ارائه شده

0 

0
 X  k   ek
0

0
1 

1  cos  w t 
w
 sin  w t 
sin  w t 
w
cos  w t 
0

sin  w t 
1
0

w

cos  w t 
0
0

1  cos  w t 
1
0
w

sin  w t 
0
0
0
0
0


()37
به منظور تخمين موقعيت و سرعت هدف ،راداری در مرکز صفحه
قرارگرفته که موقعيت و سمت هدف را با معادله اندازهگيری (،)38
اندازهگيری میکند:

شكل  :3تخمين حالت با فيلتر کالمن توسعه يافته
در شكل  4ريشه متوسط مربع خطا  RMSEبرای دو فيلتر به ازای 100

()38

 x2y2 
 rk  
 v
Zk    
k
1  y k  


tan 
 k


 x k  

اجرای مستقل مونت کارلو مطابق رابطه ( )36نمايش داده شده است.

که  e kنويز پروسه دارای توزيع گوسی  N  0,Q k به صورت

نوسانات زياد همراه با دامنهی بزرگ برای فيلتر کالمن مرتبه کسری

0
0
 e1M

و
که
میباشد.
Qk 
0
e1M 0 


0
e 2 
 0
3
2
t 
 t
3
 e1  1, e 2  0.1و 2 
 M  میباشد
 t 2
t 

نمايشگر خطای تخمين زياد در رديابی اهداف میباشد .که چنانچه
واريانس و احتمال حضور اين دادههای دورافتاده بيشتر گردد منجر به
واگرايی فيلتر کالمن توسعه يافته شده است .با توجه به شكل  4عملكرد
فيلتر طراحی شده برای دادههای دورافتاده بسيار مناسب بوده که نشان
دهندهی مقاوم بودن اين فيلتر در برابر دادههای دورافتاده است.

که  ، t  0.1

مرتبه کسری مدل فضای حالت که در اين مثال

برابر  0/95در نظر گرفته شده است .از طرفی  v kنويز اندازهگيری
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میباشد که دارای دو توزيع طبق رابطه ( )35میباشد .بخش اول توزيع

تكرار آزمايش و با متوسطگيری خطای تخمين موقعيت هدف و خطای

يعنی )  N (0, Rکه يک توزيع گوسی با متوسط صفر و ماتريس

تخمين سرعت هدف را نشان میدهد .همانگونه که در جدولهای  1و 2

کواريانس  Rمیباشد که نقش توزيع اصلی را بازی میکند .بخش دوم

قابل مشاهده است فيلتر طراحی شده در اين مقاله با خطای کم ،موقعيت و

نويز يعنی )  N (0,100 Rکه يک توزيع گوسی با متوسط صفر و

سرعت هدف را تخمين زده که با افزايش واريانس دادههای دورافتاده

ماتريس کواريانس  100Rمیباشد که نقش دادههای دورافتاده را بازی

اندکی متوسط خطای تخمين افزايش میيابد .اما فيلتر کالمن توسعه يافته

میکند .با پيادهسازی فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه کسری مرجع ]  [ 8در

در مقابل اين نويز اندازهگيری و دادههای دورافتاده واگرا شده و قادر به

حضور اين نويز اندازهگيری همراه با دادههای دورافتاده ،مشاهده گرديد

رديابی هدف نمیباشد .جدول  3يعنی حالتی که نويز اندازهگيری فاقد

اين فيلتر نمیتواند هدف مانوردار را رديابی کند .يعنی با اجرای چندين

دادههای دورافتاده است نشان میدهد که فيلتر کالمن توسعه يافته مرتبه

باره فيلتر توسعه يافته بدليل حضور نويزهايی با واريانس باال ،يا منجر به

کسری ،اندکی دارای پاسخ و دقت بهتری در تخمين حالت نسبت به فيلتر

واگرايی فيلتر کالمن توسعه يافته گشته و يا خطای تخمين بسيار بزرگی

تی میباشد که دليل آن به استفاده از تقريبهای استفاده شده در طراحی

پديد میآيد که در نتيجه عدم رهگيری هدف مخصوصا زمانيكه هدف

فيلتر تی ارائه شده باز میگردد .از طرفی از آنجا که فيلتر تی ارائه شده

در حال مانور است اتفاق میافتد .ليكن اگر نويز اندازهگيری را با تابع

يک فيلتر کالمن با تقريبهای بكار رفته جهت ارائه فرم بسته برای اين فيلتر

به صورت ) St (0,Q ,3تقريب بزنيم (يعنی نويز

میباشد (در واقع با استفاده از تقريبهای بكار رفته در استنباط بيزين ،ما

اندازهگيری با توزيع تی در نظر گرفته شود) و فيلتر طراحی شده در اين

يک فيلتر کالمن گوسی با مقادير ميانگين و واريانس تغيير يافته در

مقاله را به منظور تخمين هدف پيادهسازی کنيم ،مشاهده میشود فيلتر

هرگام داريم) زمان ،سرعت و حجم فضای حافظه اشغالی پردازنده جهت

طراحی شده به خوبی هدف مانوردار را رديابی نموده و موقعيت و

اجرای اين فيلتر تقريبا مانند فيلتر کالمن توسعه يافته بوده و طبعا اين فيلتر

سرعت هدف را مطابق با شكلهای  5و 6با دقت بااليی تخمين میزند.

میتواند در همهی پروسههای صنعتی برخط با دقت بسيار باال بكار گرفته

چرا که اين مدلسازی با توزيع تی به خوبی نسبت به دادههای دورافتاده

شود.

چگالی تی

مقاوم بوده و فيلتر تحت تاثير نويزهای دورافتاده قرار نمیگيرد .نتايج
عملكردی فيلتر طراحی شده برای تخمين هدف مانوردار در شكلهای ،5
 6و  7نشان داده شده است .نقطه شروع حرکت هدف مانوردار

نقطه   16.5, 4,1,0.25,1 میباشد .هدف دارای سه نوع حرکت
مختلف چپگرد ،راست گرد ،حرکت مستقيم الخط به ترتيب با مقادير

 w  1 ، w  1و w  0

میباشد .مطابق شكل  5هدف

دارای مانور چپ ،حرکت مستقيم و نهايتا مانور راست میباشد که اين
حرکت بيانگر حرکت هدف با مانور باالست .همانگونه که در اين شكل
قابل مشاهده است موقعيت هدف به خوبی رديابی شده و در قسمتهايی
که هدف در حال مانور است ،خطای رديابی زياد شده اما فيلتر در

شكل  :5مسير حرکت هدف و تخمين مسير با فيلتر ارائه شده

گامهای بعدی جبران و خطای تخمين کاهش يافته است اين پاسخ به
ازای واريانس دادههای دورافتاده

100R

و با احتمال حضور  10درصد

میباشد .شكل  6سرعت هدف و تخمين سرعت آن را با استفاده از فيلتر
طراحی شده نشان میدهد که بيانگر تخمين سرعت هدف با خطای
کوچک میباشد .در شكل  7مجددا به تخمين موقعيت ومسير حرکت
هدف پرداخته شده اما واريانس دادههای دورافتاده دو برابر يعنی

200R

منظور شده است .همانگونه که در اين شكل قابل مشاهده است هدف
رديابی شده اما ميزان خطای تخمين موقعيت هدف افزايش يافته است.
جدولهای  2،1و  3نتايج شبيهسازی برای دو فيلتر کالمن توسعه يافته و
تی را به ازای سه حالت مختلف نويز اندازهگيری با مقادير دادههای
دورافتاده ،يعنی با مقادير 200R ،100R

شكل  : 6سرعت هدف و تخمين سرعت با فيلتر ارائه شده

و بدون دادههای دورافتاده ( يعنی

حالتی که نويز اندازهگيری فقط دارای جمله اصلی بصورت
)  N (0, Rبوده و فاقد دادههای دورافتاده است) به ازای  100بار
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 -6نتیجهگیری
در اين مقاله يک تخمينگر حالت برای سيستمهای مرتبه کسری
غيرخطی تصادفی در حضور نويز سيستم با توزيع گوسی و نويز
اندازهگيری با توزيع تی طراحی شده است .کاربرد اصلی اين فيلتر برای
مسايل رديابی اهداف زمانيكه در محيط نويزهايی با پراکندگی باال
موجود است ،میباشد .در اين مقاله با طراحی فيلتر حالت برای سيستمهای
شكل  :7مسير حرکت هدف و تخمين مسير با فيلتر ارائه شده به ازای 200R

مرتبه کسری با استفاده از روش استنباط بيزين تغييراتی نشان داديم،
زمانيكه اندازهگيريها تحت تاثير نويزهايی با مقادير دورافتاده زيادی

جدول  :1خطای متوسط تخمين با داده های دورافتاده 100R

فيلتر
کالمن توسه

فيلتر
student ‘s t

يافته

خطای متوسط

حالت با توزيع تی به جای توزيع گوسی و طراحی فيلتر حالت برای اين

تخمين با داده های

مدل ،دقت رديابی و همچنين مقام بودن فيلتر طراحی شده را افزايش

دورافتاده 100R

واگرا

1.7

واگرا

0.8

باشند ،مدلسازی اين دادههای نويزی در معادله خروجی مدل فضای

میدهد.

خطای متوسط
تخمين موقعيت هدف

مراجع

][m

خطای متوسط
تخمين سرعت هدف
][m/s

جدول  :2خطای متوسط تخمين با داده های دورافتاده 200R

فيلتر
کالمن توسه

فيلتر
student ‘s t

يافته

خطای متوسط
تخمين با داده های
دورافتاده 200R

واگرا

3.1

واگرا

1.2

خطای متوسط
تخمين موقعيت هدف
][m

خطای متوسط
تخمين سرعت هدف
][m/s

جدول  :3خطای متوسط تخمين بدون داده های دورافتاده
فیلتر
کالمن توسه

فیلتر
student ‘s t

یافته

خطای متوسط
تخمین بدون دادههای
دورافتاده

0.9

1

0.44

0.5

خطای متوسط
تخمین موقعیت
][mهدف
خطای متوسط
تخمین سرعت هدف
][m/s

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395

[1] C. A. Monje, Y. Chen, B. M. Vinagre, D. Xue,
and V. Feliu-Batlle, Fractional-order systems
and controls: fundamentals and applications:
Springer Science & Business Media, 2010.
[2] Y. Luchko, "Maximum principle for the
"generalized time-fractional diffusion equation,
Journal of Mathematical Analysis and
Applications, vol. 351, pp. 218-223, 2009.
[3] Z. Yanzhu and X. Dingyu, "Modeling and
simulating transmission lines using fractional
calculus," in Wireless Communications,
Networking and Mobile Computing, 2007.
WiCom 2007. International Conference on,
2007, pp. 3115-3118.
[4] N. Engheia, "On the role of fractional calculus in
electromagnetic
"theory,
Antennas
and
Propagation Magazine, IEEE, vol. 39, pp. 35-46,
1997.
[5] M. S. Tavazoei and M. Haeri, "A note on the
"stability of fractional order systems,
Mathematics and Computers in Simulation, vol.
79, pp. 1566-1576, 2009.
[6] D. Baleanu, J. A. T. Machado, and A. C. Luo,
Fractional dynamics and control: Springer
Science & Business Media, 2011.
[7] D. Sierociuk and A. Dzielinski, "Fractional
Kalman filter algorithm for the states,
parameters and order of fractional system
estimation," International Journal of Applied
Mathematics and Computer Science, vol. 16, p.
129, 2006.

Journal of Control, Vol. 10, No. 4, Winter 2017

طراحی فيلترکالمن غيرخطی برای سيستمهای مرتبه کسری تصادفی غيرخطی همراه با نويز اندازهگيری با توزيع استيودنت تی

68

 علی کريمپور، ناصر پريز،سيد حامد ترابی

[14]
I. Arasaratnam and S. Haykin, "Cubature
kalman filters," IEEE Transactions on automatic
control, vol. 54, pp. 1254-1269, 2009.
[15]
R. J. Meinhold and N. D. Singpurwalla,
"Robustification of Kalman filter models,"
Journal of the American Statistical Association,
vol. 84, pp. 479-486, 1989.
[16]
J. Mattingley and S. Boyd, "Real-time
convex optimization in signal processing," IEEE
Signal processing magazine, vol. 27, pp. 50-61,
2010.
[17]
M. Roth, E. Özkan, and F. Gustafsson, "A
Student's t filter for heavy tailed process and
measurement noise," in 2013 IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal
Processing, 2013, pp. 5770-5774.
[18]
N. D. Lawrence, "Variational inference in
probabilistic models," University of Cambridge,
2001.
[19]
C. M. Bishop, "Pattern recognition,"
Machine Learning, vol. 128, 2006.
[20]
Y. Bar-Shalom, P. K. Willett, and X. Tian,
Tracking and data fusion: YBS publishing, 2011.
[21]
T. Yuan, Y. Bar-Shalom, P. Willett, R.
Ben-Dov, and S. Pollak, "A comparison of
multiple-IMM estimation approaches using
EKF, UKF, and PF for impact point prediction,"
in SPIE Defense+ Security, 2014, pp. 90920D-

[8] D. Sierociuk, I. Tejado, and B. M. Vinagre,
"Improved fractional Kalman filter and its
application to estimation over lossy networks,"
Signal Processing, vol. 91, pp. 542-552, 2011.
[9] D. Sierociuk and P. Ziubinski, "Fractional order
estimation schemes for fractional and integer
order systems with constant and variable
fractional order colored noise," Circuits,
Systems, and Signal Processing, vol. 33, pp.
3861-3882, 2014.
[10]
D. Sierociuk, "Fractional Kalman Filter
algorithms
for
correlated
system
and
measurement noises," Control and Cybernetics,
vol. 42, 2013.
[11]
H. Sadeghian, H. Salarieh, A. Alasty, and
A. Meghdari, "On the general Kalman filter for
discrete time stochastic fractional systems,"
Mechatronics, vol. 23, pp. 764-771, 2013.
[12]
H. Torabi, N. Pariz, and A. Karimpour,
"Kalman filters for fractional discrete-time
stochastic systems along with time-delay in the
observation signal," The European Physical
Journal Special Topics, vol. 225, pp. 107-118,
2016.
[13]
H. W. Sorenson and D. L. Alspach,
"Recursive Bayesian estimation using Gaussian
sums," Automatica, vol. 7, pp. 465-479, 1971.

90920D-15.

 "مروری برکاربردهای، عطيه کشاورز محمديان،حميد خالوزاده

[22]

 مجله، " شناسايی و کنترل تصادفی در سيستمهای صنعتی،نظريه تخمين
119-141  صفحه، 1393 پاييز،3  شماره،8  جلد،کنترل

Journal of Control, Vol. 10, No. 4, Winter 2017

1395  زمستان،4  شماره،10  جلد،مجله کنترل

مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN 2008-8345

جلد  ،10شماره  ،4زمستان  ،1395صفحه 69-80

کنترل غیرخطی بهینه مقاوم یک توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی از
دوسوتغذیه
آزاده عزيزی ،1علی حسامی نقشبندی ،2يزدان باتمانی

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد برق -کنترل ،گروه مهندسی برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه کردستانazadeh_azizi1986@yahoo.com ،
 2استاديار گروه مهندسی برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه کردستانhesami@uok.ac.ir ،
 3استاديار گروه مهندسی برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه کردستانyazdan_batmany@ee.kntu.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/9/12تاريخ پذيرش مقاله )1395/12/4

چکیده :در اين مقاله با استفاده از روش معادله ريكاتی وابسته به حالت ،دو کنترلکننده غيرخطی زيربهينه (يک تنظيمکننده و
يک ردياب) برای سيستم توربين بادی مجهز به ژنراتور القايی از دوسوتغذيه طراحی شدهاند .اهداف کنترلی مورد نظر شامل افزايش
حاشيه پايداری سيستم و رديابی همزمان سيگنالهای مطلوب گشتاور الكترومغناطيسی و توان راکتيو استاتور میباشند .در فرآيند
طراحی کنترلکننده ،از يک مدل غيرخطی برای مدلسازی رفتار ديناميكی توربين بادی مورد مطالعه استفاده شده است .عملكرد
کنترلکننده طراحی شده جهت بهبود پايداری سيستم ،در شرايط کاری مختلف توربين بادی با انجام يک مجموعه شبيهسازی در محيط
نرمافزار متلب ارزيابی شده است .همچنين جهت بررسی تأثير کنترلکننده طراحی شده در بهبود پايداری سيستم ،تحليل مقادير ويژه هم
انجام گرفته است .در عين حال عملكرد ردياب طراحی شده ،با انجام يک مجموعه شبيهسازی ديگر بررسی شده است .عملكرد سيستم
کنترل شده در هر دو حالت ردياب و پايدارساز در حضور عدم قطعيت در پارامترهای سيستم مورد ارزيابی قرار گرفته است .در مجموع
نتايج شبيهسازیهای انجام شده ،نشان دهنده عملكرد مؤثر و مقاوم کنترلکنندههای پيشنهادی میباشند.
کلمات کلیدی :توربين بادی ،ژنراتور القايی از دوسوتغذيه ،معادله ريكاتی وابسته به حالت ،کنترلکننده غيرخطی زيربهينه.

Robust Nonlinear Optimal Control of DFIG based Wind Turbine
Azadeh Azizi, Ali Hesami Naghshbandi, Yazdan Batmany
Abstract: In this paper, based on the state-dependent Riccati equation (SDRE) technique, two
nonlinear suboptimal controllers (a regulator and a tracker) are designed for a wind turbine with
doubly fed induction generator (DFIG). The control objectives include increasing the system stability
margin and setting of the electromagnetic torque and the stator reactive power signals to the desired
values. In the designed procedure of the controller, a nonlinear model is used for modeling the
dynamical properties of the considered DFIG. The performance of the designed controllers to
improve the system stability is evaluated in MATLAB software through some simulations for
different working conditions of the wind turbine. In addition, an eigen-analysis of the closed-loop
system is carried out to evaluate the effects of the proposed SDRE controller on the system stability.
The performance of the designed SDRE tracking controller is also investigated through some
simulations. In closing, simulation results demonstrate the effectiveness and robustness of the
proposed SDRE controllers.
Keywords: Wind turbine, doubly fed induction generator, state-dependent Riccati equation,
nonlinear suboptimal controller.
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استفاده شده برای کنترل سيستم توربين بادی  DFIGمیتوان به مرجع []13
مراجعه نمود.

 -1مقدمه
در ميان انواع ژنراتورهايی که در سيستمهای مدرن توليد توان بادی

روش  SDREبرای اولين بار توسط پيرسون 3در سال  1962به منظور

به کار گرفته میشوند ،ژنراتورهای القايی ازدوسوتغذيه به علت دارا بودن

حل تقريبی مسأله کنترل بهينه برای سيستمهای غيرخطی پيشنهاد شد [.]14

مزايايی مانند عملكرد سرعت متغير ،امكان تنظيم مستقل توان اکتيو و

نمايش يک سيستم غيرخطی به صورت يک سيستم خطی وابسته به حالت
4

راکتيو و هزينه کم مبدل ،بيشترين توجه را به خود اختصاص دادهاند [.]1

که شبهخطیسازی ناميده میشود [ ،]15ايده اصلی روش  SDREاست.

حضور گسترده توربينهای بادی در سيستمهای قدرت مدرن رفتار

پس از آن روشهای بسياری براساس شبهخطیسازی برای حل مسائل

ديناميكی سيستم را تحت تأثير قرار داده و سبب پيچيدهتر شدن آن

مختلف مانند طراحی فيلتر

مقاوم [ ،]16طراحی کنترلکننده مد

میشود .اين موضوع اهميت استفاده از روشهای پيشرفته در کنترل اين

لغزشی زيربهينه برای سيستمهای تأخيردار [ ،]17طراحی رؤيتگر برای

سيستمها را بيشتر میکند .تاکنون روشهای بسياری در رابطه با کنترل

سيستمهای غيرخطی تأخيردار [ ]18و غيره توسعه داده شدهاند .اين

 DFIGها به کار گرفته شدهاند [ .]7-2کنترل ادوات توان در مدار روتور

روشها به طور مؤثری در زمينههای کاربردی بسياری مانند تجويز دارو

 DFIGعموماً توسط کنترلکنندههای تناسبی– انتگرالی ) (PIمقاوم انجام

برای بيماری سرطان [ ]19و کنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم

شده است .با اين حال عملكرد سيستم تحت کنترل با وجود اين

) ]20[ (PMSM5به کار گرفته شدهاند .از جمله ويژگیهای بسيار جذاب

کنترلکنندهها به دليل نياز به مقادير پارامترهای ماشين و ديناميکهای

روش  SDREاين است که طراح میتواند توسط تنظيم توابع وزنی کنترل

سيستم قدرت جهت تنظيم صحيح بهرههای آنها ،مطلوب نمیباشند.

و حالت ،عملكرد سيستم را به صورت پيشبينی شدهای تحت تأثير قرار

مطالعات مربوط به تحليل پايداری سيگنال کوچک مزارع بادی نوع

دهد .به عنوان مثال جهت سرعت بخشيدن به پاسخ میتوان تابع وزنی

 DFIGدر حالت متصل به شبكه عمدتاً يک رويكرد قطعی را برای تحليل

مربوط به حالتهای سيستم را افزايش داد که منجر به افزايش تالش

پايداری در نظر گرفتهاند که برای طبيعت نوسانی باد چنين تحليلهايی

کنترلی نيز خواهد شد .در عين حال طراح به دليل وجود نمايشهای

بسيار خوشبينانه بوده و منجربه نتايج مربوط به يک نقطه کار خاص

 6SDCبیشمار برای سيستم غيرخطی دارای درجه آزادی بيشتری بوده که

خواهد شد .به منظور تحليل پايداری احتماالتی چنين سيستمی روش

میتواند آن را به منظور بهبود عملكرد کلی سيستم مورد استفاده قرار

شبيهسازی مونتکارلو ]7-5[ 1در برخی از متون پيشنهاد شده است .در

دهد .از سوی ديگر روش  SDREبه دليل اينكه از هيچ گونه تقريبی در

بهينه چندهدفه با استفاده از الگوريتم تكامل

مدلسازی سيستم استفاده نمیکند ،خصوصيات غيرخطی سيستم را حفظ

تفاضلی ) (DE2برای سيستم توربين بادی  DFIGپيشنهاد شده است که در

میکند که از نقطه نظر عملی به ويژه زمانی که ديناميک سيستم پيچيده

آن توابع هدف ،پايداری حالت ماندگار و عملكرد ديناميكی را در نقاط

باشد ،بسيار حائز اهميت است .در [ 15و  ]16به مروری بر روش  SDREو

کار مختلف ،جهت بهينهسازی پارامترهای کنترلکننده به کار گرفتهاند و

نظريههای مرتبط با آن پرداخته شده است.

[ ]8يک کنترلکننده

PI

جهت اعمال محدوديتها و مسأله بهينهسازی چندهدفه از روشهای

با توجه به ويژگیهای جذاب کنترلکننده

SDRE

و ديناميک

خاصی استفاده شده که پيچيدگی طراحی کنترلکننده را افزايش

غيرخطی ژنراتورهای  DFIGموجود در سيستمهای قدرت مدرن ،در اين

يک

در راستای بهينهسازی

میدهند .به منظور رديابی توان بهينه سيستم توربين بادی

DFIG

مقاله برآن شديم که از کنترلکننده

SDRE

کنترلکننده غيرخطی به روش مد لغزشی در [ ]12-11طراحی شده است.

عملكرد ديناميكی اين سيستمها استفاده کنيم .برای اين منظور تمامی

نقش مهمی را ايفا

برای يک ژنراتور

در رابطه با ژنراتورهای

DFIG

کنترلکنندههای

PI

شرايط الزم جهت طراحی کنترلکننده بهينه

SDRE

بررسی شده است .در اين مقاله از روش

SDRE

با دو هدف

میکنند .اما جهت دستيابی به سطوح کيفيت توان مطلوب که صنايع

DFIG

جديد نيازمند آن هستند ،روشهای پيشرفتهتری به منظور کنترل اين

افزايش حاشيه پايداری سيستم با استفاده از طراحی پايدارساز و رديابی

ژنراتورها مورد نياز میباشند .برای اطالع بيشتر در رابطه با روشهای
3

Pearson
Pseudo-linearization
5
Permanent magnet synchronous motor
6
State dependent coefficient
4

Monte Carlo
Differential evolution
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همزمان سيگنالهای مطلوب گشتاور الكترومغناطيسی و توان راکتيو
استاتور توسط طراحی کنترلکننده ردياب استفاده شده است .با توجه به

که در آن
روتور،

وجود پارامترهای نامعلوم در ديناميک سيستم مورد مطالعه ،مقاوم بودن
سيستم حلقه بسته حاصل از اعمال کنترلکنندهی

SDRE

در حضور

نامعينی در پارامترهای سيستم نيز بررسی شده است .نتايج حاصل از

اندوکتانس خودی استاتور،

اندوکتانس متقابل،

اندوکتانس خودی

مقاومت روتور،

راکتانس استاتور،

ثابت زمانی مدار روتور،
گذرای استاتور،

راکتانس

سرعت زاويهای روتور،

به

و

ترتيب ولتاژهای مربوط به راکتانس گذرای استاتور در راستای محورهای
ولتاژ روتور در راستای محور ،d

شبيهسازیهای انجام شده در محيط نرمافزار متلب دال بر بهبود عملكرد

 dو ،q

ديناميكی سيستم و مقاوم بودن عملكرد کنترلکننده طراحی شده در

راستای محور ،q

حضور عدم قطعيت درپارامترها ،برای شرايط کاری مختلف سيستم است.

راستای محورهای  dو  qو

در عين حال تحليل مقادير ويژه هم جهت بررسی کارايی روش پيشنهادی

جريانها هستند.

و

ولتاژ روتور در

به ترتيب جريانهای استاتور در
ولتاژهای متناظر با اين

و

در بهبود حاشيه پايداری سيستم انجام شده است.
PCC

ساير قسمتهای اين مقاله به صورت زير سازماندهی شده اند :در
بخش دوم به معرفی سيستم شامل بخشهای مختلف توربين بادی



DFIG

Ps

DFIG

Qs

و مدل فضای حالت آن پرداخته شده است .بخش سوم به بررسی
کنترلکننده  ،SDREگامهای الزم جهت طراحی و تئوریهای پايداری

V
dc

آن پرداخته است .در اين بخش مراحل مختلفی که برای طراحی

Pg Qg

پايدارساز و ردياب به روش  SDREالزم است به تفكيک بيان شده است.
در بخش چهارم نتايج حاصل از شبيهسازیهای انجام شده در محيط

شكل  :1دياگرام توربين بادی با ژنراتور .DFIG

نرمافزار متلب همراه با تحليل آنها ارائه شده است .در انتها ،بخش پنجم
به نتيجهگيری مقاله اختصاص داده شده است.

 -2معرفی سیستم
در اين بخش معادالت مربوط به  ،DFIGجهت استفاده در بخشهای
ديگر مقاله بررسی میشوند .برای مطالعات پايداری سيستم قدرت،
ژنراتور به عنوان يک منبع ولتاژ پشت راکتانس گذرا مدل میشود [.]21
دياگرام سيستم در شكل  1نشان داده شده است .معادالت ديفرانسيل

درايو توربين بادی شامل توربين ،جعبهدندهها ،محورها و ساير اجزای
مكانيكی است .در مطالعات پايداری سيستم قدرت استفاده از مدل
دوجرمه برای درايو توربين دارای اهميت زيادی است .دليل اين موضوع
اين است که محور توربين بادی از محوری که در نيروگاههای متداول
توان استفاده میشود نسبتاً نرمتر است[ .]22معادالت مربوط به مدل دو
جرمه درايو توربين بادی در زير آورده شده است:

مدارهای استاتور و روتور ژنراتور القايی در چارچوب مرجع  ،d-qبه
()2

صورت زير میباشند:

که در آن
و

و

و

به ترتيب سرعت توربين و زاويه دوگانه محور

به ترتيب ثابتهای اينرسی توربين و ژنراتور هستند .روابط

مربوط به

 ،گشتاور الكترومغناطيسی و

 ،گشتاور محور به

صورت زير میباشند:

()1

()3
()4
که در آن

ضريب سختی محور،

ضريب ميرايی آن و

گشتاور مكانيكی است که ورودی توان توربين بادی بوده و ثابت در نظر
گرفته شده است.
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395
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با در نظر گرفتن معادالت ( )1تا ( )4مدل فضای حالت توربين بادی

2-3

 DFIGبه صورت زير حاصل میشود:

طراحی پايدارساز به روش SDRE

طراحی پايدارساز به منظور صفر کردن تمامی حالتها در سيستم
انجام میشود .در اين مورد از يک کنترلکننده

()5

SDRE

افق نامحدود

استفاده میشود که هدف از اين کنترلکننده ،صفر کردن تمامی حالتها

که در آن

بوده در حالی که تابع هزينه زير را کمينه میکند:

بردار متغيرهای حالت سيستم و

بردار ورودی کنترل است.

()6
که در آن

 -3کنترلکننده زیربهینه غیرخطی SDRE
با توجه به ويژگیهای بسيار جذاب کنترل

SDRE

غيرخطی توربين بادی  ،DFIGدر اين بخش روش

و ديناميکهای

SDRE

و

و به ترتيب بايد مثبت معين و مثبت نيمه معين باشند.
گام اصلی طراحی کنترلکننده

و مراحل

مختلف جهت پيادهسازی آن برای دو هدف کنترلی طراحی پايدارساز و

ماتريسهای وزنی وابسته حالت هستند

SDRE

حل معادله ريكاتی وابسته

به حالت زير است:

ردياب به تفكيک بيان شده است .با توجه به اشتراک هر دوی اين

()7

روشها در بحث شبهخطیسازی ابتدا اين مبحث در زيربخش  1-3بيان
شده است و سپس نيازمندیها و مراحل الزم جهت طراحی کنترلی به

پس از حل اين معادله ،قانون کنترل بهينهای که تابع هزينه مرتبه دوم

منظور برآورده نمودن هر يک از اهداف فوق به روش  SDREبه صورت

تعريف شده در رابطه ( )6را حداقل میسازد به صورت زير حاصل

مجزا آورده شده است.

میشود:

1-3

()8

شبهخطیسازی

نكته بسيار مهم آن است که معادله ( )7دارای حل يكتای مثبت معين

سيستم غيرخطی زير را در نظر بگيريد:

است اگر و تنها اگر زوجهای

متقارن
و

که در آن

بوده و

و

به ترتيب کنترلپذير نقطه به نقطه و

شرايط اوليه میباشد.

رؤيتپذير نقطه به نقطه باشند .کنترلپذيری نقطه به نقطه جفت

در نگاه اول فرآيند شبهخطیسازی بسيار ساده به نظر میرسد .به اين

و رؤيتپذيری نقطه به نقطه جفت

صورت که يک فاکتورگيری به صورت
انجام میشود ،که در آن

هم در صورتی برآورده میشود که به ترتيب
يک ماتريس تابعی

میباشد .نكته قابل توجه در اين فاکتورگيری وجود ساختارهای مختلف
برای تجزيه

به صورت ضريبی از

چنانكه تابع

به صورت

دارای رتبه کامل باشند:

است .برای نمونه

,

و

باشند ،آنگاه هر ترکيب خطی ديگری از
و

ماتريسهای کنترلپذيری نقطه به نقطه و رؤيتپذيری نقطه به نقطه زير

نيز يک ساختار شبهخطی ديگر را به صورت

به دليل وجود نمايشهای

SDC

بیشمار برای ماتريس

،

اين امكان فراهم میشود که طراح بتواند با آزادی عمل بيشتری در
انتخاب نمايش  SDCمناسب ،شرايط فوق را برآورده نمايد.

تشكيل میدهند ،که در آن

 ،تابعی معلوم از

است .در

رابطه با سيستمهای غيراسكالر ،بینهايت راه جهت تشكيل ماتريس حالت
وجود دارد که اين خود يكی از مزيتهای روش  SDREاست
که درجه اضافی از آزادی را در اختيار طراح قرار میدهد.

3-3

طراحی کنترلکننده ردياب زيربهينه SDRE

کنترلکننده ردياب به منظور رديابی يک مسير مطلوب ،توسط
سيگنال خروجی موردنظر طراحی میگردد ،به گونهای که سيگنال
خروجی میبايست مسير مطلوب را با حضور کنترلکننده طراحی شده،
دنبال نمايد .سيستم غيرخطی زير را در نظر بگيريد:
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اکنون با توجه به روابط ( )11( ،)9و ( ،)12ديناميکهای

()9
که در آن

بردار حالت سيستم،

کنترل و

بردار ورودی

بردار خروجی سيستم بوده و توابع
،

،

شبهخطیسازی شده بردار حالت

به صورت زير خواهند بود:

()14

،
میباشند .در

و

که در آن

و

به ترتيب ماتريسهای واحد و صفر با ابعاد مناسب

ادامه از روش مراجع [ ]24و [ ]25جهت طراحی کنترلکننده ردياب به

هستند .بنابراين يک مسأله تنظيم بهينه غيرخطی افق نامحدود توصيف شده

روش  SDREاستفاده شده است.

توسط روابط ( )13و ( )14به جای مسأله رديابی موجود حل خواهد شد.

مسأله رديابی بهينه غيرخطی افق نامحدود با تابع هزينه تخفيفيافته
[ ،]24يافتن تابع کنترل
مطلوب

است به گونهای که خروجی سيستم ،مسير

در نهايت قانون کنترل بهينه برای مسأله رديابی موردنظر به صورت زير
حاصل میشود[:]24

را رديابی کرده و تابع هزينه زير کمينه شود:
که در آن ماتريس

()10

 ،حل يكتای متقارن مثبت معين معادله ريكاتی زير

است:
عامل تخفيف بوده و

که در آن

به

و

ترتيب ماتريسهای متقارن مثبت معين و مثبت نيمه معين هستند.

در مرجع [ ]24نشان داده شده است که قانون کنترل فوق منجر به رديابی

فرض کنيد مسير مطلوب دارای معادالتی به صورت زير باشد:

مجانبی سيگنال

()11
و

که در آن
مربوط

خروجی

به

به ترتيب بردار حالت و
مسير

بوده

مطلوب

،

و

توابع
و

میباشند.
بر اساس ايده شبهخطیسازی ،برای حل مسأله فوق ابتدا توابع
،

توسط خروجی

میشود.

،

به فرم شبهخطی

و

خود ( )SDCبازنويسی میشوند:

 -4نتایج شبیهسازی
در اين بخش ابتدا در قسمت  1-4نتايج حاصل از شبيهسازیها در
محيط نرمافزار متلب جهت طراحی کنترلکننده

SDRE

به منظور بهبود

پايداری سيستم توربين بادی  DFIGآورده شده است .شبيهسازیها برای
شرايط کاری مختلف سيستم شامل سرعتهای مختلف باد انجام شده
است .همچنين تحليل مقادير ويژه سيستم در حضور کنترلکننده

()12

SDRE

پيشنهادی انجام شده است .در عين حال عملكرد مقاوم کنترلکنندهی
،

که در آن توابع به صورت

و
هستند .با استفاده از تعاريف

SDRE

در حضور نامعينی در پارامترهای سيستم بررسی شده است .در

قسمت  2-4نتايج حاصل از طراحی کنترلکننده ردياب زيربهينه به روش
 SDREجهت رديابی سيگنالهای مطلوب توان راکتيو استاتور و گشتاور
الكترومغناطيسی ژنراتور  DFIGکه به صورت سيگنالهای متغير با زمان

،

در نظر گرفته شدهاند و بررسی عملكرد کنترلکننده ردياب طراحی شده

تابع هزينه ( )7به فرم زير تبديل میشود:

در حضور عدم قطعيت در پارامترهای سيستم آورده شده است.

1-4

()13

طراحی پايدارساز برای سيستم توربين بادی
 DFIGبه روش SDRE

در اين صورت ديناميک متغير حالت جديد

به صورت زير میباشد:

همانگونه که از معادالت  4-1در بخش 2مشاهده میشود ،سيستم
توربين بادی با ژنراتور  DFIGيک سيستم غيرخطی است .مدلی که برای
طراحی در اين بخش استفاده شده است ،يک مدل مرتبه  7با دو ورودی
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کنترلی طبق روابط ( )1تا ( )5میباشد .مقادير مربوط به پارامترهای سيستم
در جدول ( ،)1بخش ضميمه آورده شده است .برای طراحی کنترلکننده
به روش

SDRE

به گونهای انتخاب شده است

ابتدا ماتريس

که حتی اگر سيستم به طور کامل کنترلپذير نقطهای نباشد اما شرط
برآورده شود .پس از

پايدارپذيری نقطهای جفت
تعيين نمايش  SDCمناسب ،ماتريسهای وزنی

و

جهت طراحی

کنترلکننده مورد نظر تعيين شده است .ماتريسهای استفاده شده

و

جهت طراحی کنترلی به صورت آمده شده در

پايين صفحه بعد میباشند.
تذکر :1اگرچه روشهايی جهت انتخاب مدون ماتريس

شكل  :2نمودارهای ) (c) ،(b) ،(aو ) (dبه ترتيب مربوط به سيگنالهای جريان

وجود دارند [ ،]27اما از ميان بیشمار نمايش  SDCممكن ،فقط يكی از

استاتور

،

و ولتاژ گذرای آن

،

.

آنها منجر به عملكرد بهينه سيستم حلقه بسته خواهد شدکه البته يافتن آن
کار بسيار دشواری است .درنتيجه تنها قيد مورد نظر جهت انتخاب
برقرار

آن است که رابطه
باشد.

نتايج مربوط به شبيهسازیهای انجام شده در حضور کنترلکننده
 SDREپيشنهادی در شكل  2آورده شده است .نمودارهای ) (aتا ) (dدر
شكل  2به ترتيب مربوط به سيگنالهای جريان استاتور و ولتاژ گذرای آن
در راستای محورهای  dو  qهستند .فرض شده است که به سيستم در
لحظه

اغتشاشی اعمال شده است .سيگنالهای فوق در حضور

کنترلکننده  SDREطراحیشده ،با ميرا نمودن نوسانات به وجود آمده،
به نقطه تعادل مطلوب خود تنظيم شدهاند .نمودارهای ) (aو ) (bدر
شكل  3هم به ترتيب مربوط به
توليد شده به روش  SDREمیباشند.

و

 ،سيگنالهای کنترلی

شكل  :3نمودارهای ) (aو ) (bبه ترتيب مربوط به سيگنالهای ولتاژ روتور در

راستای محور ،d

و محور ،q

 ،ورودیهای کنترل حاصل

شده به روش .SDRE

شكل  :4نمودارهای ) (aو ) (bبه ترتيب مربوط به سيگنالهای جريان استاتور در

راستای محور ،d
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،4زمستان 1395
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همانطور که گفته شد يكی از مزايای کنترلکننده

SDRE

مقاوم

بودن ذاتی آن است .بنابراين انتظار میرود که کنترلکننده طراحی شده
دارای پايداری مقاوم مناسبی باشد .به منظور تأييد اين ويژگی،
شبيهسازیهايی در حضور نامعينی در پارامترهای سيستم با وجود
کنترلکننده  SDREانجام شده است .به اين منظور ،طراحی کنترلکننده
بر مبنای مقادير نامی پارامترها

انجام شده است در حالی که

مقادير پارامترها در مدل فضای حالت سيستم به صورت مجموع مقدار
نامی و يک مقدار تصادفی،

در نظر گرفته شده است.

شكل  :5مقادير ويژه سيستم در نقطه کار نامی آن (سرعت سنكرون) با حضور

در اينجا نشان دهنده مقدار نامی پارامترها است و در
شبيهسازیهای انجام شده

کنترلکننده SDRE

در نظر گرفته شده است.

با قرار دادن مقادير تغيير يافتهی پارامترهای مدل به صورت ذکر شده در

به منظور بررسی عملكرد کنترلکنندهی  SDREپيشنهادی در بهبود

باال و پس از  50بار اجرای برنامه در متلب ،نتايج حاصل شده ،نشان از

حاشيه پايداری سيستم مورد نظر ،تحليل مقادير ويژه سيستم حلقه بسته نيز

عملكرد مقاوم سيستم در برابر عدم قطعيت در پارامترهای مدل سيستم

انجام شده است .شبيهسازیها برای شرايط کاری مختلف توربين بادی

در حضور کنترلکننده پيشنهادی دارد .به گونهای که در حضور

 ،سرعت زيرسنكرون

شامل سرعت سنكرون
و سرعت فوقسنكرون

کنترلکننده طراحی شده با همان پارامترهای قبلی ،سيگنالهای مربوطه

انجام

باز هم به مقادير نقاط تعادل خود ميرا شدهاند .به عنوان مثال نمودارهای

شده است .نتايج به دست آمده گواه برتوانايی قابل توجه کنترلکنندهی

) (aو ) (bدر شكل  4که به ترتيب مربوط به سيگنالهای جريان

SDRE

طراحی شده ،در افزايش حاشيه پايداری سيستم است .نمودار

استاتور در راستای محورهای  dو  qهستند ،در حضور نامعينی در

مربوط به مقادير ويژه سيستم کنترل شده ،در سرعت باد نامی در شكل 5

پارامترهای سيستم دچار نوساناتی شدهاند ولی اين نوسانات حول نقطه

نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود با وجود کنترل کننده

تعادل سيستم بوده و در نهايت مقادير سيگنالها به مقادير نقطه تعادل

 ، SDREقسمتهای حقيقی مقادير ويژه سيستم منفیتر شدهاند و حاشيه

خود ميرا شدهاند.

پايداری سيستم به ميزان قابل توجهی افزايش يافته است .البته برخی از
مكانها که مربوط به مدهای کنترلناپذير سيستم هستند ،بدون تغيير باقی
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،

ماندهاند .در عين حال حضور کنترلکننده  SDREطراحی شده در هر سه
شرايط کاری سرعت سنكرون ،زيرسنكرون و فوقسنكرون توربين بادی،

و

افزايش حاشيه پايداری سيستم را به دنبال داشته است که نشان میدهد

جهت رديابی توسط کنترلکننده طراحی شده ،سيگنالهای گشتاور

عملكرد کنترلکننده طراحی شده محدود به يک نقطه کار خاص نيست و

الكترومغناطيسی و توان راکتيو استاتور هستند که میبايست با استفاده از

SDRE

کنترلکننده طراحی شده ،سيگنالهای مرجع متغير با زمان خود را رديابی

پيشنهادی ،میباشد .در اينجا جهت اختصار ،نتايج فقط برای نقطه کار

نمايند .توان راکتيو استاتور به منظور ثابت نگه داشتن مقدار ضريب توان

اين خود يک مزيت قابل توجه در رابطه با کنترلکننده

نامی سيستم (سرعت نامی باد) نمايش داده شده است.

تعريف میشوند .خروجیهای مورد نظر

الكتريكی،

 2-4طراحی کنترلکننده ردياب زيربهينه برای توربين

در ترمينال استاتور ،تحت کنترل قرار گرفته است .روابط

موجود برای سيگنالهای گشتاور الكترومغناطيسی،
استاتور،

بادی  DFIGبه روش SDRE

 ،به صورت زير میباشند:

,

مدل استفاده شده به منظور طراحی کنترلکننده ردياب با استفاده از

 ،و توان راکتيو

,
,

روش  SDREجهت رديابی سيگنالهای مطلوب گشتاور الكترومغناطيسی

,

سيگنالهای مربوط به توان راکتيو استاتور و گشتاور الكترومغناطيسی

و توان راکتيو استاتور ،به فرم معادالت زير میباشد[:]26

ژنراتور

DFIG

 ،به صورت

با استفاده از ضريب توان الكتريكی

در ارتباط

()15

يا

هستند .يعنی عمال با کنترل يكی از دو سيگنال

 ،عمل

رديابی مقادير مطلوب انجام میشود.
با تشكيل ماتريس کنترلپذيری سيستم به صورت زير ،به بررسی

که در آن سيگنالهای سرعت روتور ،جريان استاتور و جريان روتور به
عنوان متغيرهای حالت در نظر گرفته شدهاند .ماتريس خروجی
،

ماتريس واحد مرتبه  5بوده و ماتريسهای

يک
،

پرداخته شده است.

کنترلپذيری نقطهای زوج

و

به صورت زير میباشند:
که در آن

تا

ستونهای ماتريس کنترلپذيری نقطهای به دست

آمده میباشند .با يافتن يک کهاد مرتبه  5از ماتريس
غيرصفر داشته باشد میتوان نتيجه گرفت که

 ،که دترمينان

 ،دارای رتبه کامل بوده و

سيستم به طور کامل کنترلپذير نقطهای است .با تشكيل کهاد حاصل از 5
ستون اول ماتريس
)

جهت بررسی کنترلپذيری نقطهای زوج
(  ،به محاسبه دترمينان ماتريس حاصل پرداخته شد.
,

که در آن

اندوکتانس خودی استاتور،

ممان اينرسی،

اندوکتانس خودی روتور،

تعداد قطبها،

و

،

به ترتيب جريانهای روتور در راستای محورهای  dو  qو
گشتاور الكترومغناطيسی میباشند .متغيرهای
در رابطه

 ،به صورت
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،

،

سيگنال
و

موجود
،
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،

که در آن

و

است.

دترمينان ماتريس فوق ،برابر عبارت
میباشد .با توجه به تعريف
میتوان از جمله

و با توجه به مقادير نقطه تعادل آنها،

و

صرفنظر کرد.

در برابر جمله

است که با توجه به

درنتيجه دترمينان ماتريس فوق برابر

نقطه تعادل ،نتيجه میگيريم که اين دترمينان مقداری غيرصفر دارد.
در نظر گرفته شده ،کنترلپذير

بنابراين زوج

نقطه به نقطه است .به طور مشابه با تشكيل ماتريس رؤيتپذيری نقطهای،
را

میتوان رؤيتپذيری نقطهای زوج
بررسی کرد .میتوان نشان داد که اين شرط در رابطه با نمايش

SDC

استفاده شده ،برقرار بوده است که به دليل حجم باالی محاسبات از آوردن
آنها امتناع شده است.
به منظور طراحی کنترلکننده ردياب برای سيستم توصيف شده
توسط روابط ( ،)15پارامترهای موجود به صورت جدول ( )2در بخش
ضميمه تعريف شدهاند .نتايج حاصل از شبيهسازیها در شكل  6نمايش
داده شده است .همانگونه که از شكل موجها پيداست سيگنالهای توان
راکتيو استاتور و گشتاور الگترومغناطيسی به خوبی مقادير مرجع خود را
دنبال میکنند .به گونهای که عمل رديابی با سرعتی خوب و با ميرا کردن
نوسانات به وجود آمدهی حاصل از تغيير سيگنال مرجع ،انجام شده است.
در واقع رديابی سيگنال مطلوب توان راکتيو استاتور نشان دهنده ثابت
ماندن ضريب توان الكتريكی

 ،است .شبيهسازیها در شرايطی انجام

گرفته که مقادير مطلوب در نظر گرفته شده برای سيگنالهای

و

 ،به صورت زير تغيير يافتهاند:


ابتدا



در



در



در زمان

توان راکتيو استاتور و گشتاور الكترومغناطيسی در حضور کنترلکننده  SDREو
سيگنالهای

و
مقادير مطلوب به

میباشد.
و

تغيير میيابند.
مقادير مرجع به صورت

و

میباشد.
مقادير مطلوب به
تغيير يافتهاند.
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شكل  :6نمودارهای ) (c) ،(b) ،(aو ) (dبه ترتيب مربوط به عملكرد رديابی

و

 ،سيگنالهای کنترلی طراحی شده.

همانگونه که از نمودارهای ) (aو ) (bدر شكل  6مشاهده میشود
سيگنالهای توان راکتيو استاتور و گشتاور الكترومغناطيسی در حضور
کنترلکننده پيشنهادی ،به خوبی مقادير مرجع خود را دنبال نمودهاند به
گونهای که خطای رديابی مقادير مرجع ،عمال قابل چشمپوشی است و اين
تأييدی بر توانايی قابل توجه روش

و

SDRE

جهت طراحی کنترلکننده

ردياب برای سيستم غيرخطی بحث شده است .نمودارهای ) (cو ) (dدر
شكل  6هم به ترتيب سيگنالهای ولتاژ روتور،

و
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سيگنالهای کنترلی توليد شده به روش  SDREجهت رديابی سيگنالهای

مراجع

مطلوب ذکرشده ،میباشند.
به منظور بررسی عملكرد کنترلکننده ردياب طراحی شده در
مواجهه با عدم قطعيت در پارامترهای سيستم هم شبيهسازیهايی در
حضور نامعينی  10درصدی پارامترها ،همانند آنچه برای پايدارساز طراحی
شده به روش  SDREدر زيربخش  1-4بيان شد ،انجام شده است .نتايج
به دست آمده در اينجا هم مقاوم بودن عملكرد اين کنترلکننده را در
حضور عدم قطعيت در پارامترهای سيستم تأييد مینمايد .به گونهای که
در حضور اغتشاش وارده به سيستم ،عمل رديابی مقادير مطلوب
سيگنالهای گشتاور الكترومغناطيسی و توان راکتيو استاتور به خوبی در
حضور کنترلکننده ردياب طراحی شده به روش  SDREانجام میشود.
جهت رعايت اختصار از آوردن شكل موجهای مربوطه اجتناب شده
است.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ،روش غيرخطی و زيربهينه

SDRE

به منظور بهبود
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استاتور استفاده شده است .نتايج حاصل از شبيهسازیها برای کنترلکننده
طراحی شده به روش  ،SDREتأييدی بر عملكرد مطلوب سيستم در حضور
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شده به روش  SDREدارد .در عين حال نتايج به دست آمده در رابطه با
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استاتور دارد .در نهايت بررسی عملكرد سيستم کنترل شده به روش SDRE
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