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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 پیییرده ،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
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.
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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
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

Journal of Control, Vol. 11, No. 1, Spring 2017

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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بهینهسازی چندهدفه تخصیص آگاه از کیفیت سرویس کانال در شبکههای
رادیوی شناختگر با استفاده از الگوریتم NSGA-II
هومن رضوی ،1عبدالرسول قاسمی

2

1فارغالتحصيل کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیhrazavi@ee.kntu.ac.ir ،
2استاديار ،دانشكدة مهندسی کامپيوتر ،گروه معماری سيستمهای کامپيوتری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیarghasemi@kntu.ac.ir ،
(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/11/2تاريخ پذيرش مقاله )1396/1/28
چکیده :در اين مقاله مساله تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال در قالب يک مساله بهينهسازی با دو تابع هدف شامل بهرهوری طيفی و انصاف
ميان کاربران ثانويه با در نظر گرفتن محدوديتهای دسترسی کانال بررسی میشود .هر تخصيص امكانپذير کانال به کاربر که میتواند پاسخ مساله
بهينهسازی باشد به صورت يک کروموزوم دودويی کد میشود .کد کردن فرصتهای طيفی دسترسپذير به جای همه ترکيبهای کانال -کاربر باعث
کاهش قابل توجه فضای جستجو میشود .بر اين اساس طرح تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال مبتنی بر الگوريتم  NSGA-IIبرای يافتن تخصيص
بهينه با هدف بيشينه کردن توام هرکدام از توابع هدف به صورت همزمان ارايه شده و در نهايت در فضای گسسته پاسخهای شدنی مساله ،مجموعه پاسخهای
بهينه پرتو به دست آمده است .نتايج شبيهسازی ،نقاط بهينه و مصالحه بين بهرهوری طيفی و انصاف ميان کاربران را نشان میدهد .روش بهينهسازی با
متغيرهای تصميمگيری صحيح دودويی نتايج به دست آمده از طرح پيشنهادی مبتنی بر الگوريتم  NSGA-IIرا در نمونههای مقياس کوچک مساله تاييد
میکند در حالی که در نمونههای مقياس بزرگ ،طرح پيشنهادی از نظر پيچيدگی محاسباتی بسيار سريعتر عمل میکند.
کلمات کلیدی :بهينهسازی با متغيرهای تصميمگيری صحيح دودويی ،راديوی شناختگر؛ الگوريتم  ،NSGA-IIبهينهسازی
چندهدفه ،تخصيص کانال آگاه از کيفيت سرويس ،فرصتهای طيفی.

Multi-Objective Optimization of a QoS-Aware Channel Allocation
in Cognitive Radio Networks using NSGA-II Algorithm
Hooman Razavi, Abdorasoul Ghasemi
Abstract: In this paper the QoS-aware channel allocation problem formulated as an
optimization problem with two conflicting objectives; spectrum utilization and fairness among
secondary users (SUs) subject to channel availabilities constraints. Any possible channel allocation
which could be a solution of the optimization problem, encoded as a binary chromosome. By having
coded available spectrum opportunities instead of all channel-user combinations, the search space is
significantly reduced. Designing the QoS-aware channel assignment scheme is based on NSGA-II
Algorithm to find the optimum allocation of these two objectives jointly and finally the set of Pareto
optimal solutions achieved by proposed algorithm in discrete space of feasible solutions. Simulation
results demonstrate the trade-off between spectrum utilization and fairness and the Pareto optimum
points. Binary Integer Programming (BIP) confirms the results of the proposed evolutionary scheme
in small-scale instances while our scheme outperforms BIP method significantly in computational
for large-scale ones.
Keywords:Binary Integer Programming; Cognitive radio; NSGA-II Algorithm; Multi-Objective
Optimization; QoS-Aware Channel Assignment; Spectrum Opportunities.
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مدل کاملتر تبديل شده تا بتواند نيازمندیهای مختلف کاربران ثانويه را

 -1مقدمه
طيف فرکانسی در شبكههای بیسيم يک منبع با ارزش است که
استفاده بهينه و مديريت درست اين منبع ارزشمند ضروری است .به دليل
افزايش تقاضا برای به دست آوردن طيفهای فرکانسی در سالهای اخير
روشهای ايستا در تخصيص طيف ،پاسخگوی نيازهای امروزی نيست.
بر اساس گزارشهای کميسيون ارتباطات فدرال ( ،)1FCCشيوههای
گذشته برای استفاده از طيف فرکانسی ،کارايی مناسبی ندارند و بخش
قابل توجهی از طيف اختصاص يافته و قيمتگذاری شده بدون استفاده
میماند ] .[1به بيان ديگر ،در سيستمهای بیسيم سنتی ،تنها ميزان کمی از
طيف راديويی اختصاص يافته به کاربران ،در هر لحظه مورد بهرهبرداری
قرار میگيرد که موجب هدر رفتن اين منبع با ارزش میشود .نياز به
استفاده بهينه از طيف ،موجب ظهور فناوری راديو شناختگر شده است.
شبكه راديوی شناختگر قادر به تشخيص زيرباندهای طيف راديويی است
که مورد استفاده قرار نگرفتهاند و آنها را به کاربران ثانويهای که مجوز
استفاده ندارند اختصاص میدهد .در اين شبكهها کاربران دارای مجوز
استفاده از طيف (کاربران اوليه) و کاربرانی که بهصورت فرصتطلبانه به
فرصتهای طيفی دسترسی پيدا میکنند (کاربران ثانويه) در کنار هم به
طيف فرکانسی دسترسی دارند و کاربران اوليه بايد در مقابل دسترسی
کاربران ثانويه به فرصتهای طيفی محافظت شوند.
مديريت پويای طيف يكی از اصلیترين موضوعهای مطرح در
شبكههای راديوی شناختگر است که طراحی مكانيزمهای تخصيص
پويای کانال از مهمترين زمينههای تحقيقاتی آن است ] .[2مكانيزم
تخصيص کانال مشخص میکند که در هر وضعيت سيستم ،چه کانالی به
کدام کاربر ثانويه تعلق گيرد بهطوری که با کاربران اوليه تداخلی نداشته
باشد .اين تخصيص میتواند بهصورت متمرکز يا توزيعشده انجام شود
] .[3در روش متمرکز ،يک عنصر تصميمگيرنده که اطالعات کافی از
کاربران در اختيار دارد ،از طريق حل يک مساله بهينهسازی ،فرصتهای
در دسترس يا همان حفرههای طيفی را به کاربران ثانويه تخصيص
میدهد .در روش توزيعشده ،هر کاربر ثانويه بايد با واکاوی فرصتهای
طيفی دسترسپذير و در نظر گرفتن محدوديتهايی که با ساير کاربران
ثانويه دارد ،بهترين کانال را مورد بهرهبرداری قرار دهد.
در سالهای اخير مطالعات زيادی بر روی مساله تخصيص کانال با
معماری متمرکز يا توزيعشده صورت گرفتهاست ] .[4به عنوان نمونه در
] [5با مدل کردن مساله تخصيص کانال در قالب يک مساله بهينهسازی
تک هدفه ،يک طرح متمرکز مبتنی بر الگوريتمهای تكاملی برای حل
اين مساله ارايه شدهاست .در ] [6نيز مساله تخصيص کانال بين کاربران
ثانويه در قالب يک مساله بهينهسازی دودويی بيان شدهاست که جواب
بهينه اين مساله يک ماتريس دودويی تخصيص بیمغايرت کانال است به
صورتی که با در نظر گرفتن محدوديتهای فيزيكی در دسترسی

پوشش دهد.
کاربران شبكه راديوی شناختگر نيازمندیهای متفاوتی از کيفيت
سرويس دريافتی دارند .در برخی از کاربران قابليت اطمينان ،در برخی
ميزان پهنای باند و در برخی ديگر نرخ خطای بيتی مهم است .لذا اهميت
در نظر گرفتن اين نيازمندیها در تخصيص فرصتهای طيفی به کاربران
ثانويه بايد مورد توجه قرار گيرد .در اين مقاله با بهرهگيری از مدل
سيستمی ارايه شده در ] [6کاربران از لحاظ سرويس ارسال و دريافت،
به سه دسته کاربران داده ،صوتی و ويديو تقسيم شده و بر اساس نيازمندی
متفاوت اين سه گروه از کيفيت سرويس مخابره داده ،به هرکدام کانال
متناسب با نيازشان تخصيص داده میشود .مساله تخصيص کانال با تعريف
دو تابع هدف بهرهوری طيفی و انصاف در قالب يک مساله بهينهسازی
دوهدفه نوشته شدهاست .تفاوت اصلی اين مقاله با کارهای مشابهی که در
اين زمينه صورت گرفته ،درنظر گرفتن مساله کيفيت سرويس کاربران
شبكه و همچنين درنظر گرفتن توام دو معيار بهرهوری و انصاف است .در
حالی که در کارهای مشابه قبلی تنها يک معيار برای سنجش مطلوبت
تخصيص کانال به کاربران ثانويه شبكه راديوی شناختگر در نظر گرفته
شده ] [8 , 7و آن معيار به عنوان تابع هدف برای مساله بهينهسازی تک
هدفه به کار رفته است .از آنجا که اين مساله به کالس NP-
 Completeمسايل تعلق دارد برای حل کامل آن و به دست آوردن
پاسخ بهينه بايد از الگوريتمهای بهينهسازی هوشمند بهره گرفته شود که
در اين مقاله از دسته الگوريتمهای مبتنی بر ژنتيک برای حل اين مساله
بهينهسازی چندهدفه استفاده شدهاست .اين الگوريتمها با جستجوی
تصادفی به سمت پاسخهای بهينه همگرا میشوند.
الگوريتمهای تكاملی ،اصول تكامل موجود در طبيعت را برای يافتن
راه حل بهينه مسايل بهينهسازی به کار میگيرند ] .[9الگوريتمهای
تكاملی چندهدفه )MOEA( 2الگوريتمهايی هستند که براساس
الگوريتمهای تكاملی تکهدفه شكل گرفتهاند ،با اين تفاوت که در هر
مرحله از اجرای اين الگوريتمها يک جبهه پرتو 3از جوابهای بهينه ارايه
میشود که جوابهای مرحله قبل را مغلوب میکند .اين روند تا رسيدن
به جبهه پرتو بهينه ادامه پيدا میکند ] .[10تاکنون الگوريتمهای تكاملی
چندهدفه بسياری معرفی شدهاند که يكی از معروفترين آنها الگوريتم
 NSGA-IIاست که در ] [11بيان شده است و در مقاله پيش رو به
عنوان راه حل مساله بهينهسازی چندهدفه تخصيص کانال مورد استفاده
قرار گرفتهاست .در اين مقاله هر تخصيص کانال به کاربر ثانويه به
صورت يک رشته بيتی (کروموزوم) مدل شده است .با توجه دودويی
بودن فضای جستجوی مساله و همچنين سازگاری اين مدلسازی با
الگوريتمهای مشتق شده از الگوريتم ژنتيک و سادگی در پيادهسازی از
الگوريتم  NSGA-IIبرای حل مساله بهره گرفته شدهاست.

کاربران ،يک تابع تکهدفه را بيشينه میکند .اين مدل در ] [7به يک
- Federal Communications Commission
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ادامه اين مقاله بهصورت زير سازماندهی شدهاست؛ در بخش دوم

𝐾×𝑁×𝑁

}} 𝐶 = {𝑐𝑛,𝑛′,𝑘 |𝑐𝑛,𝑛′,𝑘 ∈ {0,1تعريف میشود که يک

مدل سيستمی شبكه راديوی شناختگر و قالب بهينهسازی مساله تخصيص

ماتريس دودويی است و در صورتی  𝑐𝑛,𝑛′,𝑘 = 1است که کاربر 𝑛-ام

کانال با آگاهی از کيفيت سرويس بيان شدهاست .در بخش سوم طرح

و -𝑛′ام در ناحيه پوشش يكديگر بوده و نتوانند همزمان کانال 𝑘-ام را

پيشنهادی مبتنی بر الگوريتم  NSGA-IIبرای حل مساله بهينهسازی

در اختيار بگيرند .درايههای روی قطر اصلی اين ماتريس نشان دهنده

چندهدفه تخصيص کانال ارايه شدهاست .بخش چهارم به ارايه نتايج

عكس دسترسپذيری برای هر کاربر ثانويه است ،يعنی در صورتی که

بدست آمده از شبيهسازیها و مقايسه آنها با يكديگر اختصاص يافته و

 𝑛 = 𝑛′باشد ،داريم  . 𝑐𝑛.𝑛′,𝑘 = 1 − 𝑙𝑛,𝑛′در نهايت خروجی

در نهايت بخش پنجم ،مقاله را جمعبندی کرده و پيشنهادهايی برای ادامه

دودويی

کار در اين حوزه ارايه میکند.

 -2مدل سیستمی و تعریف مساله بهینهسازی
چندهدفه
 -1-2مدل سيستمی

الگوريتمهای
𝐾×𝑁

تخصيص

کانال

در

قالب

ماتريس

}} 𝐴 = {𝑎𝑛,𝑘 |𝑎𝑛,𝑘 ∈ {0,1نشان داده میشود که در آن

دسترسی کاربران به کانالها بايد با ماتريسهای 𝐿 و 𝐶 سازگاری داشته
باشد .در اين ماتريس 𝑎𝑛,𝑘 = 1 ،اگر و تنها اگر کانال 𝑘-ام به کاربر
ثانويه 𝑛-ام تخصيص داده شده باشد .شرط بیمغايرت بودن ماتريس 𝐴
به ازای ماتريس محدوديت دسترسی 𝐶 از رابطه ( )1بهدست میآيد.

در ] [5يک مدل جامع و ساده از محيط مخابراتی شبكههای راديوی

𝑎𝑛,𝑘 + 𝑎𝑛′ ,𝑘 ≤ 1 𝑖𝑓 𝑐𝑛,𝑛′ ,𝑘 = 1,
()1
𝐾 ≤ 𝑘 ≤ 𝑓𝑜𝑟 1 ≤ 𝑛, 𝑛′ ≤ 𝑁, 1
شكل 1نمونهای از اين شبكه با  4کاربر ثانويه 3 ،کانال دسترسپذير

گرفته شدهاست .اين سه ماتريس شامل ماتريسهای دسترسپذيری،

و  3کاربر اوليه و ناحيه تحت پوشش اين کاربران را نشان میدهد .برای

محدويت دسترسی و پاداش است .مدل سيستمی استفاده شده در اين

هر کاربر ثانويه با توجه به موقعيت مكانی که نسبت به ساير کاربران اوليه

مقاله مبتنی بر اين سه ماتريس اصلی و چهار ماتريس کمكی است که با

دارد ،تعدادی کانال دسترسپذير است .به عنوان نمونه در شكل 1برای

استفاده از اين چهار ماتريس ،مشخصات کيفيت سرويس هر کانال مدل

کاربر ثانويه ،2کانالهای  1و  3دسترسپذير بوده و با توجه به نزديكی

میشود.

کاربر اوليه 2به کاربر ثانويه ،2کانال 2برای اين اين کاربر ثانويه غيرقابل

شناختگر ارايه شده که در آن سه ماتريس برای مدل کردن سيستم بهکار

شبكهای با 𝑁 کاربر ثانويه 𝐾 ،کانال فرکانسی و 𝑀 کاربر اوليه را

استفاده است .ماتريس دسترسپذيری مشخص شده در شكل 1از

درنظر بگيريد که در آن کاربران ثانويه بر سر در اختيار گرفتن

مشخصات فيزيكی محيط شبكه استخراج شدهاست .هر سطر از اين

فرصتهای طيفی که همان کانالهای خالی از کاربر اوليه هستند ،با

ماتريس مربوط به يک کاربر و هر ستون آن مربوط به يک کانال است و

يكديگر رقابت میکنند .ماتريسهای دسترسپذيری و محدوديت

يک بودن درايه 𝑘 𝑙𝑛,نشان دهنده دسترسپذير بودن کانال 𝑘-ام برای

دسترسی به اين ترتيب تعريف میشوند که ماتريس دسترسپذيری يک

کاربر 𝑛-ام است .همچنين در شكل 1مشاهده میشود که ناحيه

ماتريس 𝐾 × 𝑁 است که در آن هر درايه 𝑘 𝑙𝑛,مقداری دودويی دارد و

ارسال/دريافت کاربران ثانويه  3و  4با يكديگر تداخل دارد .بنابراين يكی

در صورتی که  𝑙𝑛,𝑘 = 1باشد-𝑘 ،امين کانال برای 𝑛-امين کاربر

از دو کاربر  3و  4به طور همزمان میتوانند از کانال  2استفاده کنند و

دسترسپذير است و در غير اين صورت کاربر 𝑛-ام نمیتواند به اين

داريم .𝑐3,4,2 = 1

کانال دسترسی داشته باشد .علت در دسترس نبودن يک کانال برای کاربر

دستههای مختلف کاربران داده ،صوتی و ويديو نيازمندیهای

ثانويه در اين است که کاربر اوليهای که کانال 𝑘-ام را اشغال کردهاست

مختلف کيفيت سرويس دارند .لذا بر پايه ماتريسهای ويژگی که در

در ناحيه پوشش آن کاربر ثانويه قرار دارد .نمونهای از چگونگی تشكيل

ادامه تعريف میشوند ،يک ماتريس 𝐾 × 𝑁 به نام ماتريس جامع پاداش

ماتريس دسترسپذيری در شكل 1نشان داده شدهاست .هنگامی که دو يا

از ترکيب ماتريسهای چهارگانه ويژگی هر کانال تعريف شده که بر

بيش از دو کاربر ثانويه همزمان بخواهند يک کانال خاص را در اختيار

اساس نيازمندی و ترجيح هر کاربر از سطح کيفيت سرويس هر کانال،

بگيرند ،در صورتی که در ناحيه پوشش يكديگر باشند ،تنها يكی از آنها

عددی را به عنوان پاداش جامع کانال 𝑘-ام برای کاربر ثانويه 𝑛-ام در

میتواند کانال را اشغال کند .برای نشان دادن محدوديت در دسترسی

𝑘 𝑏𝑛,نشان میدهد.

کاربران ثانويه به کانالها ،ماتريس سه بعدی محدوديت دسترسی
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1
]1
0
1

0
1
1
1

1
𝐿 = [0
0
1

شكل .1يک شبكه راديوی شناختگر با  3کاربر اوليه و  4کاربر ثانويه ناحيه تحت پوشش اين کاربران و ماتريس دسترسپذيری آن

نحوه محاسبه ماتريس جامع پاداش در بخش بعدی ارايه شدهاست.
ماتريس پاداش احتمال دسترسپذيری :يک ماتريس دودويی به صورت
𝐾×𝑁}] 𝐵𝐴 = {𝑏𝑎𝑛,𝑘 |𝑏𝑎𝑛,𝑘 ∈ [0,1است که 𝑘 𝑏𝑎𝑛,نشان
دهنده پاداش احتمال بیکاری 𝑘-امين کانال برای کاربر ثانويه 𝑛-ام
است .کانالی که زمان بیکاری آن بيشتر باشد ،پاداش بيشتری دارد
زيرا کاربران ثانويه برای اجتناب از متحمل شدن هزينه سوييچينگ در
طيف ترجيح میدهند از آن کانال استفاده کنند .مقادير اين ماتريس از
صفر تا يک تغيير میکند که به ترتيب نشان دهنده کمترين و بيشترين
ميزان پاداش احتمال بیکاری يک کانال است.
ماتريس پاداش پهنای باند :طيف فرکانس راديويی محدوده
گستردهای از امواج با فرکانس پايين  10کيلو هرتز تا  100گيگا هرتز را
شامل میشود .طيف راديويی به باندهای فرکانسی تقسيم میشود که
برای استفادههای مختلف ذخيره شدهاند ] .[14از اين رو در فرآيند
تخصيص طيف ،پهنای باند يک عنصر مهم است .در کاربردهای صنعتی،
علمی و پزشكی پهنای باند در محدوده  10تا  1000کيلوبيت بر ثانيه متغير
است .بنابراين در اين مدل نيز ماتريس پاداش پهنای باند ،يک ماتريس
بهصورت

𝐾×𝑁}]𝐵𝑊 = {𝑏𝑤𝑛,𝑘 |𝑏𝑤𝑛,𝑘 ∈ [100,1000

تعريف میشود که 𝑘 𝑏𝑤𝑛,پاداش پهنای باند کانال 𝑘-ام برای کاربر
ثانويه 𝑛-ام را نشان میدهد.
ماتريس پاداش توان ارسالی :بين پاداش توان ارسالی و سطح تحت
پوشش يک فرستنده ارتباط مستقيمی برقرار است .لذا در اين مدل
سيستمی برای سادهسازی ،طرح کنترل توان برای هر کاربر ثانويه
بهصورت ثابت در نظر گرفته میشود و فرض شده هر کاربر توان ارسالی
خود را تا حداکثر ميزان قابل قبول تنظيم میکند بهگونهای که با کاربران
اوليه تداخل نداشته باشد .هر انتشار امواجی از سوی کاربران اوليه و ثانويه
در يک کانال خاص که در محدوده تداخل ساير کاربران باشد موجب
بروز تداخل در آن کانال میشود که مكانيزم تخصيص کانال بايد از بروز
آن جلوگيری کند .همانطور که در ] [12توضيح داده شدهاست𝑏𝑡𝑛,𝑘 ،
نشاندهنده پاداش توان ارسالی کانال 𝑘-ام برای کاربر ثانويه 𝑛-ام است.

 -2-2نرمالسازی برای بدست آوردن ماتريس جامع
پاداش مبتنی بر قاعده سنجش فازی
روش داوری فراگير فازی 1برای حل مسايل تصميمسازی چندعامله
بكار میرود ] .[14در اين مقاله نيز برای بدست آوردن پاداش جامع هر
کانال برای هر کاربر ثانويه ،از اين روش استفاده شدهاست .اگر کاربر
𝑛-ام کانال 𝑘 را اشغال کند ،چهار ماتريس پاداشی که بر اساس شرايط
فيزيكی مساله مقادير آنها تعيين شدهاند ،نمايانگر ويژگیهای مختلف
آن کانال طيفی برای آن کاربر ثانويه است .با استفاده از نرمالسازی ،از
اين چهار مقادير پاداش به يک مقدار جامع میرسيم.
با توجه تعريف چهار ماتريس پاداش کمكی ،هرچه پاداش پهنای
باند ،احتمال دسترسپذيری و توان ارسالی مقادير بيشتری داشته باشند،
کانال مورد استفاده برای کاربر ثانويهای که آن را انتخاب کردهاست
مناسبتر است .بر خالف آن در مورد پاداش نرخ اتالف بسته ،هرچه
مقادير پاداش کوچکتر باشد ،آن کانال برای کاربر ثانويه مناسبتر
است .از اين رو برای نرمالسازی مقادير ماتريسهای پاداش در بازه
] ،[0,1از روابط ( )2و ( )3استفاده شدهاست .رابطه ( )2برای
ماتريسهای پاداشی که در آنها مقادير بزرگ رجحان دارند و رابطه ()3
برای ماتريسهای پاداش با ارجحيت مقادير کوچک به کار میروند.
()2
()3

𝑘𝑏𝑛,
𝑘maxn,k 𝑏𝑛,
𝑘𝑏𝑛,𝑘 −minn,k 𝑏𝑛,
𝑘minn,k 𝑏𝑛,

= 𝑘𝑉𝑛,
= 𝑘𝑉𝑛,

()4

} 𝑊1 = {𝑤11 , 𝑤12 , 𝑤13 , 𝑤14
} {𝑊2 = {𝑤21 , 𝑤22 , 𝑤23 , 𝑤24
} 𝑊3 = {𝑤31 , 𝑤32 , 𝑤33 , 𝑤34

()5

𝑏𝑖,𝑗 = 𝑤11 × 𝑏𝑤𝑖,𝑗 + 𝑤12 × 𝑏𝑡𝑖,𝑗 +
𝑗𝑤13 × 𝑏𝑎𝑖,𝑗 + 𝑤14 × 𝑏𝑙𝑖,

()6

𝑏𝑖,𝑗 = 𝑤21 × 𝑏𝑤𝑖,𝑗 + 𝑤22 × 𝑏𝑡𝑖,𝑗 +
𝑗𝑤23 × 𝑏𝑎𝑖,𝑗 + 𝑤24 × 𝑏𝑙𝑖,

- Fuzzy comprehensive method
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𝑏𝑖,𝑗 = 𝑤31 × 𝑏𝑤𝑖,𝑗 + 𝑤32 × 𝑏𝑡𝑖,𝑗 +

()7

میدهد .با توجه به کاهش مساله ( )10به مساله رنگآميزی گراف به اين

𝑗𝑤33 × 𝑏𝑎𝑖,𝑗 + 𝑤34 × 𝑏𝑙𝑖,

ترتيب که هر کاربر ثانويه معادل يک گره از گراف ،کانالهای در

بر اساس اين بردارهای سهگانه ماتريس جامع پاداش طبق روابط ()6( ،)5

دسترس برای آن کاربر معادل رنگهای مجاز برای آن گره و محدوديت

و ( )7تشكيل میشود.

بين کاربران مختلف معادل يالهای گراف باشد ،تعلق اين مساله به کالس

 -3-2تعريف مساله بهينهسازی چندهدفه

مسايل  NP-Completeمشخص میشود ] .[7لذا برای حل اين مساله

در اين مقاله مساله تخصيص کانال در قالب يک مساله بهينهسازی

بايد از روشهای مكاشفهای و غيرکامل نظير الگوريتمهای تكاملی

چندهدفه دودويی با توابع هدف بهرهوری و انصاف ،بيان شدهاست و

استفاده شود.

نشان داده شده که اين دو تابع در مصالحه با يكديگرند و با افزايش يک

𝐾
𝑁∑ = )𝐵 𝑈(𝐴,
}𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 . 𝑎𝑛,𝑘 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑛,𝑘 ∈ {0,1

() 8

تابع هدف ،تابع ديگر کاهشمیيابد .بيشينه کردن تابع بهرهوری
2

)𝐵  𝑈(𝐴,معادل بيشينه کردن مجموع پاداشهايی است که در يک

()9

تخصيص بیمغايرت کانال به کاربران ثانويه تعلق میگيرد .اين مقدار

2

𝐾
𝑁∑(
) 𝑘𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 .𝑎𝑛,

𝐾
𝑁∑𝑁.
) 𝑘𝑛=1(∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 .𝑎𝑛,

}𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑛,𝑘 ∈ {0,1

يک عدد مثبت است و طبق رابطه ( )8بدست میآيد ] [5که در آن 𝑘𝑎𝑛,

متغير دودويی برای نشان دادن تخصيص يا عدم تخصيص و 𝑘 𝑏𝑛,نشان

𝐾
𝑁∑ = )𝐵 𝑈(𝐴,
𝑘𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 . 𝑎𝑛,

دهنده پاداش کانال 𝑘-ام برای کاربر ثانويه 𝑛-ام است.تابع
انصاف)𝑁  𝐹(𝐴, 𝐵,مطابق رابطه ( )9بر اساس شاخص انصاف جين

= )𝑁 𝐹(𝐴, 𝐵,

()10

1

𝐾
2
𝑁∑(
) 𝑘𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 .𝑎𝑛,
𝐾
𝑁
𝑁.∑𝑛=1(∑𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 .𝑎𝑛,𝑘 )2

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀
= )𝑁 𝐹(𝐴, 𝐵,

𝐾∑ برای
ميان کاربران ثانويه تعريف شده است .مقدار 𝑘𝑘=1 𝑏𝑛,𝑘 . 𝑎𝑛,

{
𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑛′𝑛′′𝑘 = 1: 𝑎𝑛′𝑘 + 𝑎𝑛′′ 𝑘 ≤ 1 ,
}𝐾 ∀𝑛′ , 𝑛′′ ∈ {1, 2, … , 𝑁}, ∀𝑘 ∈ {1, 2, … ,
}𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑛,𝑘 ∈ {0,1

میدهد که بهرهوری کاربران از مجموع کانالها به هم نزديک باشد.

 -3طرح تخصیص آگاه از کیفیت سرویس کانال

کاربر ثانويه 𝑛-ام نشاندهنده مجموع پاداشهايی است که پاسخ
تخصيص کانال در مجموع همه کانالها بهدست میآورد .بنابراين يک
تخصيص کانال منصفانه ،کانالها را به قسمی به کاربران ثانويه اختصاص
وقتی تابع انصاف به سمت يک ميل کند ،ميزان بهرهوری کاربران به هم

مبتنی بر الگوریتم NSGA-II

نزديک است و پاسخ تخصيص کانال منصفانه است .به ازای

به دليل مصالحه موجود ميان بهرهوری و انصاف در تخصيص کانال ميان

تخصيصهای غيرمنصفانه ،مقدار اين تابع به سمت صفر ميل میکند با

کاربران شبكه راديوی شناختگر ،برای رسيدن به يک طرح تخصيص کانال

توجه به اهميت بيشينهسازی بهرهوری در يک مكانيزم تخصيص کانال در

جامع که با شرايط واقعی مساله منطبق باشد و در عين در نظر گرفتن کيفيت

شبكههای راديوی شناختگر و توجه به رعايت معيار انصاف در تخصيص

سرويس کاربران و بيشينه کردن آن معيار انصاف را هم در تخصيص کانال

منابع فرکانسی بين کاربران ثانويه ] [4میتوان مساله تخصيص کانال را با

رعايت کند به سراغ حل مساله بهينهسازی چندهدفه ( )10میرويم .در

دو تابع هدف بهرهوری و انصاف تعريف کرد .قالب بهينهسازی

بهينهسازی چندهدفه ،يک پاسخ شدنی برای بيشينه يا کمينه کردن توام همه

چندهدفه دودويی مساله تخصيص کانال در رابطه ( )10تعريف شده

توابع هدف وجود ندارد .بنابراين در حل اين مسايل به دنبال يافتن يک

است .ابعاد اين مساله تابعی از تعداد کاربران ثانويه و تعداد کانالهای

مجموعه پاسخ بهينه پرتو هستيم که توسط پاسخ ديگری مغلوب نشده و در

دسترسپذير است که افزايش هرکدام از آنها پيچيدگی مساله را افزايش

عين حال نتوان در هيچ کدام از توابع هدف پاسخ بهتری برای آن يافت به

جدول .1قاعده سنجش فازی
قاعده سنجش فازی براساس رجحان مقادیر بزرگ

مقدار ورودی

0 − 0.1

0.1 − 0.2

0.2 − 0.3

0.3 − 0.4

0.4 − 0.5

مقدار خروجی

1

2

3

4

5

مقدار ورودی

0.5 − 0.6

0.6 − 0.7

0.7 − 0.8

0.8 − 0.9

0.9 − 1

مقدار خروجی

6

7

8

9

10

قاعده سنجش فازی براساس رجحان مقادیر کوچک

مقدار ورودی

1 − 0.9

0.9 − 0.8

0.8 − 0.7

0.7 − 0.6

0.6 − 0.5

مقدار خروجی

1

2

3

4

5

مقدار ورودی

0.5 − 0.4

0.4 − 0.3

0.3 − 0.2

0.2 − 0.1

0.1 − 0

مقدار خروجی

6

7

8

9

10

- Jain’s Fairness Index
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g1 0 0 g 2
0 0 g3 0
0 0 0 g4
0 g5 0 0
0 0 0 g6
g
] [ 7 0 g8 0

𝑔8

𝑔7

𝑔6

𝑔5

𝑔4

𝑔3

𝑔2

𝑔1

0
1
0
0
0
1

1
0
1
0
1
]0

0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
0
[1

شكل .2ساختار يک کروموزوم در طرح تخصيص کانال مبتنی بر الگوريتم NSGA-II

طوری که در تابع ديگری به پاسخ بدتر نرسيم .به مجموعه تمام

گرفته شده و همه اعضای جمعيت بر اساس آنها ارزيابی میشوند .در

پاسخهای غيرمغلوب ،مجموعه بهينه پرتو و به مقادير توابع متناظر با اين

اين الگوريتم از ميان پاسخهای هر نسل ،تعدادی از آنها با استفاده از

پاسخها ،جبهه پرتو گفته میشود ] .[10در اين بخش با استفاده از

روش انتخاب تورنمنت دودويی انتخاب میشوند .در روش انتخاب

الگوريتم  NSGA-IIمعرفی شده در ] [11يک طرح تخصيص آگاه از

دودويی ،دو پاسخ به تصادف از ميان جمعيت انتخاب می شوند و سپس

کيفيت سرويس کانال ارايه میشود که نقاط بهينه پرتو را به دست

ميان اين دو پاسخ ،مقايسهای انجام میشود و هر کدام که بهتر باشد در

میآورد.

نهايت انتخاب میشود .معيارهای انتخاب در الگوريتم  NSGA-IIدر
1

درجه اول ،رتبه پاسخ و در درجه دوم فاصله تراکمی ] [11مربوط به

 -1-3مدل کردن پاسخ مساله بهينهسازی در قالب

پاسخ است .هرقدر رتبه پاسخ کمتر باشد و دارای فاصله تراکمی

کروموزوم دودويی

بيشتری باشد ،مطلوبتر است .با تكرار عملگر انتخاب دودويی بر روی

هر پاسخ مساله که يک تخصيص فاقد مغايرت کانال باشد ،در يک

جمعيت هر نسل ،مجموعهای از افراد آن نسل برای شرکت در برش و

کروموزوم کد میشود .در اين کدگذاری هر درايه از ماتريس تخصيص

جهش انتخاب میشوند .بر روی بخشی از مجموعه افراد انتخاب شده،

کانال به يک ژن نگاشت میشود .برای کاهش افزونگی و کوچک شدن

عمل برش و بر روی بقيه عمل جهش انجام شده و جمعيتی از فرزندان و

کروموزوم تنها به ازای درايههايی از ماتريس 𝐴 که امكان تخصيص

جهش يافتگان) Q(tايجاد میشود .عملگر برش مورد استفاده در اين

کانال در آن وجود دارد ،ژن در نظر گرفته میشود .بنابراين وقتی

الگوريتم برش دو نقطهای و عملگر جهش نيز به صورت يكنواخت با

 𝑙𝑛,𝑘 = 0باشد 𝑎𝑛,𝑘 = 0 ،بوده و به ازای اين درايهها ژنی در

نرخ  0/02است .در ادامه اين جمعيت با جمعيت اصلی ) P(tادغام

کروموزوم نخواهيم داشت .در نتيجه برای شبكهای با 𝑁 کاربر ثانويه و

میشود .اعضای جمعيت تازه تشكيل يافته ،ابتدا برحسب رتبه و به

𝑀
𝑁∑ خواهد
𝑀 کانال ،تعداد ژنهای کروموزوم برابر 𝑘𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑙𝑛,

صورت صعودی مرتب میشوند .اعضايی از جمعيت که دارای رتبه

بود .اين مساله که در شكل 2نيز نشان داده شده است سبب کاهش فضای

يكسانی هستند ،بر حسب فاصله تراکمی و به صورت نزولی مرتب

جستجو و در نتيجه باال رفتن سرعت همگرايی به پاسخ بهينه میشود.

میشوند .حال اعضای جمعيت در درجه اول بر حسب رتبه ،و در درجه

در شكل 2که مثالی از يک کروموزوم است ،يک ماتريس

دوم بر حسب فاصله تراکمی مرتب سازی شدهاند .برابر با تعداد افراد

دسترسپذيری برای  6کاربر و  4کانال ارايه شده تنها شامل  8درايه يک

جمعيت اصلی ،اعضايی از باالی فهرست مرتب شده انتخاب و بقيه

است .بنابراين تعداد ژنهای کروموزوم نيز  8عدد بوده که نسبت به حالتی

اعضای جمعيت دور ريخته می شوند .اعضای انتخاب شده جمعيت نسل

که همه درايهها کد شوند ،فضای جستجو را  216برابر کاهش میدهد.

بعدی را تشكيل میدهند .و چرخه مذکور در اين بخش ،تا رسيدن به

بنابراين وقتی  𝑙𝑛,𝑘 = 0باشد 𝑎𝑛,𝑘 = 0 ،بوده و به ازای اين درايهها

شرايط خاتمه ،تكرار می شود.

ژنی در کروموزوم نخواهيم داشت .در نتيجه برای شبكهای با 𝑁 کاربر

در تابع  Fast non-dominated sortکه شبه کد آن در

𝑀
𝑁∑
ثانويه و 𝑀 کانال ،تعداد ژنهای کروموزوم برابر 𝑘𝑛=1 ∑𝑘=1 𝑙𝑛,

 Algorithm2آمدهاست ،به ازای هر کروموزوم از جمعيت تعداد

خواهد بود.

پاسخهايی که آن کروموزوم را مغلوب میکنند محاسبه میشود .تعداد

 -2-3الگوريتم تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال
مبتنی بر NSGA-II
طرح تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال برای حل مساله دوهدفه

پاسخهايی که کروموزوم  pرا مغلوب میکنند  npاست .جبهه اول پرتو ( )F1
شامل کروموزومهايی است که هيچ پاسخی در جمعيت نتواند آنها را مغلوب
سازد و به عبارتی ديگر برای  np = 0باشد .اين روند در تابع Fast non-
 dominated sortتا جايی ادامه پيدا میکند که همه جمعيت در جبهههای
مختلف افراز شوند.

رابطه ( )10مبتنی بر الگوريتم  NSGA-IIدر  Algorithm1به
صورت شبه کد آمدهاست .در اين طرح دو تابع بهرهوری و انصاف که
به ترتيب در ( )8و ( )9معرفی شدهاند به عنوان دو تابع هدف در نظر
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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Algorithm1: NSGA-II for QoS-Aware Channel
Assignment
1: Set 𝑃, 𝑄, 𝑅 = ∅ and 𝑡 = 0
//* 𝑡 is the generation number and 𝑃, 𝑄 and 𝑅 are
parent, offspring and collect populations,
sequentially.
2: Initialize the 𝑃(0).
3: while 𝑡 ≤ 𝑡max do
4: 𝑅(𝑡) = 𝑃(𝑡) ⋃ 𝑄(𝑡).
5: Sort all solutions of 𝑅(𝑡) to get all non-dominated
))𝑡(𝑅(fronts 𝐹 = fast-non-dominated-sort
Where 𝐹 = (𝐹1 , 𝐹2 ).// 𝐹1 is utilization as (2) and 𝐹2 is
fairness as (3).
< | 𝑖𝐹| 6: while the parent population size |𝑃(𝑡 + 1)| +
𝑁 do
7:
Calculate crowding-distance of 𝐹𝑖 .
8:
Add the 𝑖th non-dominated front 𝐹𝑖 to the
parent population 𝑃(𝑡 + 1).
9:
Set 𝑖 = 𝑖 + 1.
10: end while
11: Sort the 𝐹𝑖 according to the crowding distance.
|)12: Complete the 𝑃(𝑡 + 1) with the first 𝑁 − |𝑃(𝑡 + 1
elements of 𝐹𝑖 .
13: Generate the offspring population to 𝑄(𝑡 + 1).
14: 𝑄 = Conflict Resolving (𝑄).
15: Set 𝑡 = 𝑡 + 1.
16: end while
17: The populations in 𝑃 are the non-dominated
solutions.

متناظر با 𝑘 𝑎𝑛,و 𝑘 𝑎𝑛′ ,در شرايط شدنی بودن پاسخ که با رابطه ()1
مشخص میشود ،بررسی و در صورت وجود مغايرت ،يک ژن از پاسخ
را به صورت تصادفی تغيير میدهد تا مغايرت برطرف شده و پاسخ شدنی
باشد.
Algorithm3:Conflict Resolvingfunction
𝑃 1: Consider a given population
2: for 𝑝 ← 1 to |𝑃|do
3: for 𝑘 ← 1 to 𝐾 do
4:
Find all (𝑛, 𝑘) that satisfies 𝐶𝑛,𝑘,𝑚 = 1.
5:
Convert 𝑃(𝑝) to allocation matrix 𝐴.
6:
if 𝑎𝑛,𝑘 ⋅ 𝑎𝑛′,𝑘 = 1
7:
Set one of them to 0 with prob of 0.5 .
8:
end if
9: end for
10: end for

 -4نتایج شبیهسازی
برای شبيهسازی ابتدا کل فضای شدنی مساله را پيدا کرده تا با به
کارگيری طرح تخصيص مبتنی بر  NSGA-IIنحوه رسيدن به پاسخ
بهينه مشاهده شود .برای شبكهای نمونه با  9کاربر ثانويه و  5کانال،
ماتريس دسترسپذيری  45درايه دارد که از اين تعداد  17درايه مقدار

همانطور که در  Algorithm1آمده است پس از توليد جمعيت اوليه
به صورت تصادفی و توليد هر نسل با عملگرهای برش ،جهش و انتخاب ،تابع
 Conflict Resolvingبرای از بين بردن مغايرتهای ممكن اعمال
میشود.
Algorithm2:Fastnon-dominatedsort function
1: Set 𝑆𝑝 as the set solutions in 𝑃 which 𝑝 dominates
them and 𝑛𝑝 as the number of solutions which
dominate 𝑝.
2: 𝐹1 is the first front and includes the solutions whose
𝑛𝑝 = 0.
3: Set 𝑖 = 1.
4: while𝐹𝑖 ≠ ∅do
5:
Set 𝑄 = ∅.
6:
for each 𝑝 ∈ 𝐹𝑖 do
7:
for each 𝑞 ∈ 𝑆𝑝 do
8:
𝑛𝑞 = 𝑛𝑞 − 1.
9:
if 𝑛𝑞 = 0 then add 𝑞 to the 𝑄.
10:
end for
11:
end for
12:
𝑖 = 𝑖 + 1 and the solutions in 𝑄 compose the
𝐹𝑖 .
13: end while

توليد تصادفی يک کروموزوم و اعمال عمگرهای برش و جهش ممكن
است پاسخی را بدهد که از نظر شرايط فيزيكی حاکم بر مساله يک
تخصيص شدنی نباشد .بنابراين در تابع  Conflict Resolvingکه

يک دارند .در نتيجه طول کروموزوم نيز  17بيت است .بنابراين

 131,072پاسخ شدنی در فضای مساله وجود دارد که با محاسبه مقادير
بهرهوری و انصاف اين پاسخها ،در نهايت  2,100پاسخ منحصر به فرد
میرسيم .شكل 3فضای شبكهای با  9کاربر ثانويه که در يک فضای 6
در  6با شعاع فرستندگی  1به دنبال تصاحب  5کانال متعلق به کاربران
اوليه با شعاع فرستندگی  4را نشان میدهد .شكل 4نتايج به کارگيری
طرح تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال پيشنهاد شده مبتنی بر
الگوريتم  NSGA-IIبرای يافتن جبهه پرتو بهينه در فضای شدنی مساله
را نشان میدهد .در شكل 4محور افقی نمودار ميزان انصاف و محور
عمودی ميزان بهرهوری است .در اين شبيهسازی حداکثر تكرار
الگوريتم 30 ،بار در نظر گرفته شده که از نسل -23ام به بعد به جبهه
پرتو بهينه همگرا میشود .در شكل 4پاسخهای غيرمغلوب در نسلهای
اول ،دهم ،بيستم و سیام نشان داده شدهاند .هيچ کدام از پاسخهای جبهه
پرتو بر ديگری ارجحيت ندارند و بسته به شرايط میتوان هر کدام را به
عنوان يک تصميم بهينه در نظر گرفت .همان گونه که در شكل4
مشخص است ،پس از همگرايی الگوريتم به جبهه بهينه ،چهار پاسخ
غيرمغلوب به دست میآيد که ميزان بهرهوری و انصاف آنها متفاوت
بوده و بنا به شرايط شبكه ،ماژول تخصيص کانال در شبكه میتواند
هرکدام از اين چهار تخصيص ممكن را انتخاب کند.

شبه کد آن در  Algorithm3آمدهاست ،مغايرتهای موجود در هر
کروموزوم شناسايی و برطرف میشوند .در اين تابع به ازای هر
 𝑐𝑛,𝑛′ ,𝑘 = 1در ماتريس محدوديت دسترسی 𝐶 ،دو ژن کروموزوم که
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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شكل -3تداخل کاربران ثانويه در رقابت در تصاحب کانال در يک محيط  6در 6

شكل -4الف -همگرايی الگوريتم NSGA-IIبرای رسيده به جبهه پرتو (نسل اول)

در اين پژوهش برای صحت سنجی الگوريتم تكاملی پيشنهاد شده از
40

الگوريتم  BIPاستفاده شده است .الگوريتم  BIPبا استفاده از تابع
 bintprogدر متلب 1که برای حل مسايل

35

binary integer
30

پاسخهای بهينه مساله را پيدا میکند .الگوريتم  BIPپاسخهای مساله را

20

به صورت دقيق و مبتنی بر جستجوی کامل 2به دست میآورد لذا حل

15
feasible point
non dominated point

مسايل با ابعاد بزرگ با استفاده از اين الگوريتم بسيار زمانبر است .با

10

5

استفاده از اين الگوريتم صحت جوابهای بهينه الگوريتم تكاملی در
ابعاد کوچک با دقت  %100اثبات شده و در ابعاد بزرگ میتوان از
روش تكاملی پيشنهادی استفاده کرد.

Utilization

 programmingاست و تبديل مساله ( )10به فرمت اين تابع،
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شكل -4ب -همگرايی الگوريتم NSGA-IIبرای رسيده به جبهه پرتو (نسل دهم)

صحت نتايج به دست آمده از اين طرح پيشنهادی با روش  BIPکه در
40

آن هدف بيشينه کردن بهرهوری با شرط محدود کنندگی انصاف است،

35

تاييد میشود .در اين حالت مقدار انصاف به عنوان يک محدوديت

30

معينی محدود میشود .در فضای محدود شده بهترين پاسخ مساله يافت

20
15

میشود که با پاسخ حاصل از طرح پيشنهادی مطابقت دارد .طرح

feasible point
non dominated point

پيشنهادی برای يافتن پاسخ بهينه تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال
از نظر زمانی بسيار بهتر از روش مبتنی بر  BIPعمل میکند .جدول2
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مقايسهای از الگوريتم پيشنهادی  Algorithm1و  BIPرا ارايه
میکند .در اين جدول متوسط زمان اجرای دو الگوريتم بر روی 100
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مساله در نظر گرفته شده و فضای پاسخهای شدنی را به مقدار انصاف

25

شكل -4ج -همگرايی الگوريتم NSGA-IIبرای رسيده به جبهه پرتو (نسل بيستم)

سناريوی تصادفی بر حسب ثانيه نشان داده شدهاست .که همانطور که
40

مشخص است برای مسايلی با ابعاد  7کاربر و  5کانال ،روش  BIPمدت

35

است که الگوريتم پيشنهادی در زمان منطقی میتواند پاسخهای جبهه

25

پرتو بهينه را به دست آورد.

20

Utilization

زمان زيادی برای رسيدن به تخصيص بهينه صرف میکند .اين در حالی
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- MATLAB
- Exhaustive search
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Algorithm1  وBIP  مقایسه زمان رسیدن به پاسخ روش.2جدول

Dimensions of
problem
N
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9

M
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7

Time of
BIP (s)

Time of
Algorithm1 (s)

7.6182
28.3916
120.2045
124.3557
527.3286
long
long
long
long
long
long

1.3254
3.3025
4.0325
5.5478
7.3258
11.3254
15.3254
17.6578
26.1216
33.0882
47.4650

 نتیجهگیری-5
در اين مقاله مساله تخصيص آگاه از کيفيت سرويس کانال در
شبكههای راديوی شناختگر در قالب يک مساله بهينهسازی چندهدفه با
 همچنين يک طرح تخصيص.اهداف بهرهوری و انصاف مدل شدهاست
 برای حل مساله بهينهسازی ارايه وNSGA-II کانال مبتنی بر الگوريتم
 نتايج.چگونگی همگرايی به پاسخهای جبهه پرتو بهينه نشان داده شد
شبيهسازی همگرايی سريع طرح پيشنهادی به پاسخهای بهينه را نشان
 روشهای مبتنی بر بهينهسازی با متغيرهای تصميمگيری صحيح.میدهد
دودويی صحت بهينگی نقاط به دست آمده توسط طرح پيشنهادی را
 طرح مبتنی بر،تاييد میکنند ولی از نظر زمان رسيدن به پاسخهای بهينه
 بسيار سريعتر عمل کرده و برای شبكههای واقعیNSGA-II الگوريتم
 مهمترين دستاوردهای اين.با تعداد کاربر و کانال واقعی مناسب است
،پژوهش شامل در نظر گرفتن کيفيت سرويس کاربران مختلف
بهينهسازی توام بهرهوری و انصاف در تخصيص منابع بين کاربران ثانويه
و به دست آوردن نقاط جبهه پرتو برای مساله بهينهسازی چندهدفه
 در ادامه اين پژوهش میتوان از ساير معيارهای.تخصيص کانال است
 انرژی و ريسک دسترسی را به عنوان،ارزيابی شبكه نظير گذردهی
اهداف مساله بهينهسازی چندهدفه در نظر گرفت و با استفاده از طرح
 پاسخهای بهينه را به ازای اهداف ديگر و يا،پيشنهاد شده در اين مقاله
.حتی در ابعاد بيش از دو بعد همزمان جستجو کرد
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چکیده :در اين مقاله يک کنترلکننده غيرخطی چند متغيره با استفاده از روش کنترل پيشبين برای رديابی مسير رباتهای متحرک
غيرهولونوميک طراحی شده است .اساس اين روش ،پيشبينی پاسخهای مدل غيرخطی ربات در بازه زمان پيشبين با استفاده از بسط سری
تيلور میباشد .قوانين کنترلی بهينه بر اساس کمينه کردن اختالف بين پاسخهای مطلوب و پيشبينی شده خروجیهای سيستم به صورت
تحليلی توسعه داده میشوند .قوانين کنترلی استخراج شده منجر به خطیسازی فيدبک خواهند شد .در اينجا از مدل سينماتيكی غيرخطی
ربات برای طراحی کنترلکننده و شبيهسازیها استفاده شده است .در ادامه ،تحليل و ارزيابی سيستم کنترلی طراحی شده همراه با نتايج
شبيهسازی شده با استفاده از چندين مانور در شرايط مختلف ،عملكرد باالی کنترلکننده در رديابی مسير مرجع هر مانور را نشان میدهند.
کلمات کلیدی :ربات متحرک غيرهولونوميک ،کنترل غيرخطی ،پيشبينی ،رديابی مسير.

A Nonlinear Optimal Multivariable Controller Design for
Trajectory Tracking of Non-Holonomic Mobile Robots
Hossein Mirzaeinejad, Ali Mohammad Shafei
Abstract: In this paper, a predictive approach is applied to design a nonlinear multivariable
controller to generate trajectory tracking control commands of non-holonomic robots. In this
method, the nonlinear responses of the mobile robot are predicted using Taylor series. The optimal
control laws are analytically developed by minimizing the difference between the predicted and the
desired responses of the system outputs. The obtained control laws lead to the feedback
linearization. Here, the nonlinear kinematics model of mobile robot is used for design of the
controller and simulations. The performed analyses along with the simulation results indicate that
the designed controller can successfully track the reference trajectories with high performance in
different maneuver conditions.
Keywords: Nonholonomic mobile robot, Nonlinear control, Prediction, Trajectory tracking
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 -1مقدمه

پيشبين متداول در هر مرحله کنترلی نياز به
در حالت کلی روش کنترل 

سيستمهای با قيود غيرهولونوميک يكی از موضوعاتی است

کنترل

حل مسئله بهينهسازی به صورت همزمان و عددی دارد و به همين دليل با

که توجه محققين زيادی را به خود جلب کرده است .در بين اين
گستردهای که

رباتهای متحرک چرخدار با توجه به کاربرد

سيستمها،

میباشند .از اينرو ،مطالعات
ويژهای برخوردار 
در صنعت دارند از جايگاه 
سيستمها انجام شده است [.]1-5

مدلسازی و کنترل اين
زيادی در زمينه 
چرخها دارای غلتش بدون لغزش بوده و
رباتها ،

با توجه به ساختار اين
نمیباشد .قيد مذکور
چرخها دارای سرعت 
ربات در امتداد محور دوران 
میشود .از ديدگاه رياضی ،قيود
به عنوان قيد غيرهولونوميک شناخته 
انتگرالپذير نيستند .با توجه به اينكه

غيرهولونوميک قيودی هستند که
نمیکاهند و به عبارتی اين قيدها
اينگونه قيود از درجات آزادی سيستم 
در کنار معادالت سيستم در نظرگرفته میشوند ،لذا وجود اين قيود
رباتها

مدلسازی ديناميكی و کنترل اين
موجب افزايش پيچيدگی در 
سيستمهای غير هولونوميک اين است

میشود .در واقع ،چالش اصلی در

کنترلپذير از تعداد کل درجات آزادی سيستم

که تعداد درجات آزادی
ورودیهای کنترلی مناسب برای

میباشد .بنابراين ،پيدا نمودن
کمتر 
میباشد .در اين بين،
تضمين پايداری تمام متغيرهای حالت مورد نظر 
رباتهای متحرک چرخدار،
مسئله رديابی مسيرهای زمانی با دقت باال در 
با توجه به کاربردهای گوناگون آن از اهميت بااليی برخوردار است .از
روشهای مختلف در اين زمينه با اهداف

اين جهت ،مطالعات زيادی با
میتوان از طراحی
رديابی و پايدارسازی انجام گرفته است که 

ايجاد تأخير همراه بوده و بنابراين برای پياده سازی مناسب نمیباشد .اما
روش کنترلی ارائه شده در اين مقاله منجر به رسيدن به قوانين کنترلی
میشود که مشكالت ذکرشده را ندارد .اساس اين روش،
تحليلی 
پيشبينی پاسخ مدل غيرخطی ربات است .به اين ترتيب که ابتدا پاسخ
غيرخطی ربات توسط بسط سری تيلور پيشبينی شده و سپس قانون
کنترلی از طريق حداقل کردن اختالف پاسخهای مطلوب و پيشبينی
سيستمهای غير

شده بدست میآيد .از طرفی با توجه به چالش اصلی در
میتوان در پيدا نمودن
هولونوميک که ذکر شد ،قابليت اين روش را 
ورودیهای کنترلی مناسب برای تضمين پايداری تمام متغيرهای حالت

کنترلکننده ،تحليل خطای رديابی به

مطلوب نام برد .پس از طراحی
پيشبين که به عنوان
میگردد و اثر پارامتر زمان 
صورت تحليلی بررسی 
میباشد مورد ارزيابی قرار گرفته و نشان داده
يک پارامتر آزاد کنترلی 
خطیسازی فيدبک خواهند شد .در

خواهد شدکه قوانين کنترلی منجر به
ادامه به منظور نشان دادن کارايی سيستم کنترلی طراحی شده،
درجهآزادی در مانورهای

سازیهای الزم بر روی مدل ربات با سه
شبيه 

سازیها ،نشان از عملكرد
شبيه 
تحليلها و 

مختلف انجام شده است .نتايج
میباشد.
مناسب سيستم کنترلی پيشنهادی در رسيدن به اهداف مورد نظر 

 -2بیان مسئله

کنترلکننده مبتنی بر روش لياپانوف [ ،]6استفاده از روش کنترل تطبيقی


ساختار کلی يک ربات متحرک چرخدار متشكل از دو چرخ محرک که

خطیسازی فيدبک [ ،]13کنترل

[ ،]8،7روش مد لغزشی [ ،]9-12روش

چرخها
گرفتهاند در شكل  1نشان داده شده است .

روی يک محور قرار

مقاوم [ ،]14روش فازی [ ،]15روش برگشت به عقب [ ،]16،17ترکيبی

گرفتهاند .هر دو

دارای شعاع يكسان  rبوده و به فاصله  lاز يكديگر قرار

شبكههای عصبی [ ]18و ...نام برد .در مرجع [،]19

روشهای فازی

از

جهتدهی ربات به صورت مستقل توسط دو

چرخ به منظور حرکت و

خطیسازی فيدبک برای

کنترلکننده تناسبی-مشتقی بهينه مبتنی بر

يک

میآيند .مطابق با شكل  ،1ربات
فعالکننده (دو موتور  )DCبه حرکت در 


رديابی مسير توسط ربات چرخدار طراحی شده است .در تحقيقی ديگر

در صفحه دو بعدی متشكل از سه درجه آزادی شامل دو حرکت انتقالی

روش کنترلی رويتگر فعال مبتنی بر فيلتر کالمن برای کنترل ديناميكی

و يک حرکت دورانی است .به طوری که )  ( x , yموقعيت مرکز محور

رباتهای متحرک پيشنهاد شده است [ .]20همچنين ،از نمونه مطالعاتی


نشاندهنده زاويه قرار گرفتن
گرفتهاند و  

چرخها روی آن قرار

که

میتوان مرجع [ ]21را نام برد که
نمودهاند 

روشهای بهينه استفاده

که از

میباشد.
ربات 

کنندهای بهينه به روش افق زمانی پيش رو يا روش کنترل
کنترل 

در آن
پيشبين مبتنی بر مدل ارائه شده است .البته بايد يادآوری کرد که استفاده

روشهای محاسبات عددی برای حل مسئله بهينه سازی آسان نبوده و

از
میباشد.
پياده سازی آنها نيز مشكل بوده و با تاخير زمانی زياد همراه 
کنترلکننده

در اين مقاله ،يک روش بهينه جديد برای طراحی
غيرخطی چندمتغيره برای رديابی مسير ربات متحرک چرخدار توسعه
میگردد .اين روش قبالً توسط نويسندگان در
داده شده و سپس تحليل 
سيستمهای تک ورودی-

کنترلکننده سيستم ترمز ضدقفل برای

طراحی
چرخها

تک خروجی و چند ورودی-چند خروجی برای رديابی لغزش
بكار گرفته شده است [ .]22-25وجه تمايز اين روش با روش کنترل
پيشبين مبتنی بر مدل مورد استفاده در کارهای گذشته در اين است که
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

شكل :1پيكربندی ربات متحرک چرخدار

با توجه به اينكه ربات در امتداد محور دوران چرخها دارای سرعت
نمیباشد ،در نتيجه داريم:
Journal of Control, Vol. 11, No. 1, Spring 2017
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 x 
cos θ    0
 y 

()1

 -3طراحی سیستم کنترلی

 sin θ

با نوشتن معادالت ( )5به فرم فضای حالت زير داريم:

انتگرالپذير نبوده و لذا به عنوان قيد غيرهولونوميک

معادله قيدی فوق
میشود .همچنين ،معادالت حاکم بر اساس مدل سينماتيكی مرتبه
شناخته 
اول ربات عبارتند از:
 x  cos  0
v 
 
q   y   sin  0   
 
   0
1 
 

()2

بطوری که  q T x y  بردار مختصات تعميم يافته بوده v ،سرعت
انتقالی و  سرعت زاويهای ربات میباشند .در سيستم کنترلی از دو

موقعيت  qc T xc yc  c و  q r T xr y r  r استفاده خواهد شد که
اولی مربوط به موقعيت جاری ربات و دومی مربوط به موقعيت يا مسير
کنترلکننده رديابی شود.

مرجع ربات است که بايد توسط

 x1  vr cos x3  u1  x2 u 2

 x 2  vr sin x3  x1u 2
 x    u
r
2
 3

()6

که در آن  xT  x1 x2 x3  ex e y e بردار متغيرهای حالت و
میباشند .حال هدف،
ورودیهای کنترلی 

 u T  u1 u 2  v  بردار

کنترلکننده با دو ورودی برای سيستم با معادالت ( )6است

طراحی يک
که با رديابی مسير مرجع ،خطای رديابی  eT ex e y e صفر شده و

به عبارتی ديگر ،پايداری سيستم مذکور تضمين شود .بدين منظور ،در
بهينهسازی استفاده
پيشبين مبتنی بر 

اينجا از روش کنترل غيرخطی
خروجیهای سيستم موردنظر

خواهد شد .به طور کلی در اين روش ،ابتدا
پيشبينی شده و سپس با کمينه کردن تابع

توسط بسط سری تيلور
میشود ،قوانين
پيشبينی شده تعريف 

عملكرد که براساس خطاهای
مزيتهای

میآيند .عالوه بر
کنترلی به صورت بهينه و تحليلی بدست 
میتوان از قابليت آن برای پايدارسازی يک سيستم
مذکور در اين روش ،
خروجیهای مناسب نيز نام برد .با انتخاب

غيرخطی با انتخاب
خروجیهای زير داريم:
)  y1  x1  x2 sgn ( r

 y 2  x3

()7
شكل :2خطای موقعيت ربات

با توجه به شكل 2و در نظرگرفتن دستگاه مختصات مرجع  x  yو
دستگاه مختصات نسبی  x   y به مرکز )  ( xc  y cو در جهت ،  c

میتوان به صورت زير تعريف
خطای موقعيت  eT  ex e y e را 
کرد:
()3

0

) 0  (q r  qc
1 

sin  c
cos  c
0

e x   cos  c
  
e y    sin  c
e   0
 

با استفاده از رابطه ( )2داريم:
()4

x r sin  r  y r cos  r

مشتقگيری از معادالت ( ،)3استفاده از رابطه ( )4و برخی

حال با
میتوان مدل خطا را به صورت زير بدست آورد [:]26
محاسبات رياضی ،

()5

ey 
 1
e x  cos e 0
v r  
 v 
  

e y   sin e 0      0  e x   
 r 
 
e   0
1 
 
 0 1 

توجه شود که در کليه روابط انديس  rمربوط به مدل مرجع میباشد.

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

که در آن ) sgn(.تابع عالمت میباشد .در بخش تحليل و ارزيابی قوانين
خروجیهای فوق منجر به

کنترلی نشان داده خواهد شد که انتخاب
میشود.
خطیسازی فيدبک ورودی-خروجی سيستم و پايدارسازی آن 

حال برای توسعه قوانين کنترل غيرخطی ،يک شاخص عملكرد به نحوی
که خطاهای رديابی در لحظه بعدی را جريمه کند به صورت زير نوشته
میشود:

()8

i  1,2

1 2 2
)J (u1 , u 2 )   ei (t  h
2 i 1

پيشبين بوده و يک عدد حقيقی مثبت است و  e iهاخطاهای
که  hزمان 
میباشند:
رديابی 
()9

i  1,2

)ei (t  h)  y i (t  h)  y di (t  h

از آنجايی که فرض شده است که هيچ محدوديتی روی ورودی کنترلی
برای رسيدن به رديابی کامل نداريم ،شاخص عملكرد ( ،)8شامل وزن
روی ورودی کنترلی نبوده و به عبارتی ،طراحی بر اساس کنترل ارزان
است .از طرفی اهميت خطاهای رديابی يكسان فرض شده و بنابراين روی
خطاها وزن يكسان در نظر گرفته شده است .حال به منظور توسعه شاخص
عملكرد ( )8به عنوان تابعی از ورودی کنترلی ،الزم است که
خروجیهای سيستم برای بازه زمان بعدی با استفاده از بسط سری تيلور
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پيشبينی شوند .در ابتدا ) y i (t  hبه وسيله سری تيلور مرتبه  qام در

میآيد .با اعمال شرط بهينگی
ورودیهای کنترلی بدست 

عنوان تابعی از

میشود:
زمان  tبه صورت زير بسط داده 

داريم:

h2
yi (t ) 
!2

()10

y i (t  h)  y i (t )  hy i (t ) 

)h q (q
y i (t ) i  1,2
!q



خروجیهای سيستم

در ادامه ،مسئله اصلی انتخاب مرتبه بسط  qبرای
کنترلکننده بر اساس پيشبينی

میباشد به طوری که با اهداف طراحی

مشخصکننده باالترين مرتبه مشتق

متناسب باشد .معموالً مرتبه بسط که

()14

A11u1  A12 u 2  B1  0

J
0
u1

A21u1  A22 u 2  B2  0

J
0
u 2

میشوند:
بدين ترتيب قوانين کنترلی به صورت زير محاسبه 
()15

1
) ( A12u 2  B1
A11

پيشبينی است ،به جمع درجه نسبی سيستم
خروجی استفاده شده در 
میگردد [ .]27همچنين،
غيرخطی و مرتبه کنترلی انتخاب شده محدود 

B2 A11  B1 A12

()16

A12  A11 A22
2

درجه نسبی از معادالت ديناميكی سيستم غيرخطی قابل حصول بوده و
پايينترين مرتبه مشتق خروجی است که در آن ورودی کنترلی
برابر با 

A11   h, A12  h( x1  x 2 sgn ( r )) ,
B1  x1  x 2 sgn (r )  hv r (cos x3  sin x3 sgn ( r )) ,

معادالت سيستم ( ،)6هر دو خروجی سيستم نسبت به هر دو ورودی

A21   h( x1  x 2 sgn ( r )) ,

()17

يک انرژی کنترلی پايين و جلوگيری از پيچيدگی قانون کنترلی ،مرتبه

A22  h (1  ( x1  x 2 sgn ( r )) 2 ),
) B2  ( x3  h r )  ( x 2  x1 sgn ( r ))( x1  x 2 sgn ( r
)))  hv r (cos x3  sin x3 sgn ( r

میشود .اين انتخاب،
کنترلی در اينجا به حداقل ممكن يعنی صفر محدود 
میشود که انرژی کنترلی در يک بازه
يعنی مرتبه کنترلی صفر ،باعث 
پيشبينی

پيشبينی ثابت مانده و مشتقات ورودی کنترلی در

زمان
خروجی ظاهر نشود.
for   0, h

()11

d
u (t   )  0
d

میباشد [ .]27به طور معمول ،مرتبه کنترل به عنوان يک
پايين مناسب 
محدوديتهای

پارامتر آزاد بوده و متناسب با مشخصات سيستم کنترلی و
میگردد.
انرژی کنترلی توسط طراح تعيين 
بدين ترتيب با توجه به داليل فوق ،سری مرتبه اول متناسب با درجه نسبی
میباشد.
خروجیهای سيستم کافی 

سيستم برای بسط
y i (t  h)  y i (t )  hy i (t ) i  1,2

با جايگذاری معادالت ( )6در ( )12و استفاده از خروجیهای انتخاب
شده داريم:

) y1 (t  h)  y1  h( x1  x 2

 x1  x2 sgn ( r )  h( x2 u 2  u1 

()13

شكل بسط داده شده قوانين کنترلی با جايگذاری روابط ( )17در ( )15و
میباشند:
سازیها به صورت زير قابل محاسبه 
ساده 
( )16همراه با برخی 
1
) ( x1  x 2 sgn ( r )  ( x 2  x1 sgn ( r ))( x3  h r
h
()18
 hv r ( cos x3  sin x3 sgn ( r ))),

u1 

سيستمهای غيرخطی با درجات نسبی

انتخاب مرتبه کنترلی صفر برای

()12

) vr cos x3  x1u 2  vr sin x3
y 2 (t  h)  y 2  hx 3

حال با جايگذاری معادالت ( )13در ( )8و با توجه به اينكه مقادير
میباشد ،شاخص عملكرد بسط داده شده به
خروجیها صفر 

مطلوب

1
) u 2  ( x3  h  r
h

()19

قوانين کنترلی فيدبک فوق که شكل بسته دارند تابع عملكرد ( )8را کمينه
زاويهای

ورودیهای کنترلی سرعت خطی و سرعت

میکنند .در اينجا

شدهاند که در واقع بايد با استفاده از مدل ديناميكی

محاسبه
رودیهای مذکور

چرخها برای توليد و
ربات،گشتاورهای اعمالی الزم به 
محاسبه شوند .در بخش بعدی قوانين کنترلی بدست آمده مورد تحليل و
ارزيابی قرار خواهند گرفت.
 -1-3تحليل و ارزيابی قوانين کنترلی
ويژگیهای اصلی قوانين کنترلی ( )18و ( )19و همچنين

در اين قسمت
پيشبينی  hدر قوانين کنترلی بررسی خواهد
اهميت پارامتر آزاد زمان 
مشتقگيری از خروجی اول رابطه ( )7با فرض   r  0و

شد.با
جايگذاری معادالت سيستم ( )6در آن ،خواهيم داشت:
) y1  x1  x 2 sgn ( r

)  x3  h( r  u 2

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

u2 

بطوری که

برای اولين بار به طور صريح در معادالت ظاهر میشود [ .]28با توجه به
میباشند .از طرف ديگر برای رسيدن به
دارای درجه نسبی يک ، q  1 ،

u1  

()20

 u1  u 2 ( x2  x1 sgn ( r )) 
)) vr (cos x3  sin x 3 sgn ( r

میشود به:
قراردان قوانين کنترلی ( )18و ( )19در رابطه ( )20منجر 
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1
y1  0
h

()21

پاسخهای زمانی موقعیت

میشود،
همانگونه که در این شکل دیده 

پاسخهای مدل مرجع برسند .همچنین از

توانستهاند به

ربات به سرعت
میتوان به توانایی
مقایسه مسیر ربات با مسیر مرجع در شکل  4نیز 
کنترلکننده طراحی شده در ردیابی مسیر مورد نظر با دقت باال پی

برد.

y1 

به همين ترتيب برای خروجی دوم خواهيم داشت:
1
y2  0
h

()22

y 2 

واضح است که ديناميک خطاهای ( )21و ( )22خطی و مستقل از زمان
میشود که قوانين کنترلی منجر به حالت خاصی از
میباشند .مشاهده 

میشوند .بدين ترتيب ،سيستم حلقه بسته
خطیسازی ورودی-خروجی 

خطی و به ازای هر  h  0پايدار نمايی است و با کمتر کردن زمان
پاسخدهی را افزايش داد .در اين حالت

پيشبين  hمیتوان سرعت

داريم:
)  y1  0  x1  x2 sgn ( r
if t  ,  
 y 2  0  x 3  0.

()23

شكل  -3الف :مقايسه مسير ربات با مسير مرجع (( )27تغييرات زمانی ) x

هم اکنون با قرار دادن روابط ( )23و قوانين کنترلی ( )18و ( )19در دو
معادله اول از معادالت ( )6خواهيم داشت:
()24

x1  r sgn (r ) x1  0

()25

x2  r sgn (r ) x2  0

با توجه به اينكه   r  0معادالت ( )24و ( )25پايدار نمايی بوده و به
عبارتی خواهيم داشت:
 x1  0
t 
 x2  0

()26

if

شكل  -3ب :مقايسه مسير ربات با مسير مرجع (( )27تغييرات زمانی ) y

میتوان نتيجه گرفت که
بنابراين با توجه به معادالت ( )24( ،)22و ( )25
سيستم کنترلی پيشنهادی با قوانين کنترلی ( )18و ( )19خطای

میکند .در بخش بعدی به منظور نشان
رديابی e T e x e y e را صفر 
دادن عملكرد سيستم کنترلی طراحی شده در مواجهشدن با مانورهای
سازیهای انجام گرفته مورد بررسی قرار خواهند
شبيه 
مختلف ،نتايج 
گرفت.

 -4نتایج شبیهسازی

شكل  :4مقايسه مسير ربات در صفحه  x  yبا مسير مرجع ()27

سازیهای الزم بر
شبیه 

برای نشان دادن عملکرد سیستم کنترلی،
درجهآزادی انجام

روی مدل سینماتیکی ربات متحرک چرخدار با سه
کنترلکننده در شرایط واقعی ،به

شده است .به منظور بررسی عملکرد
متغیرهای حالت سیستم نویز سفید اعمال شده است .در مانور اول،
میباشد:
هدف ردیابی مدل مرجع با معادالت زیر 
()27

x r  3 sin t
) y r  3 sin( 2t

با توجه به رابطه ( )27موقعیت اولیه مسیر مرجع
 x r (0)  (0,0,1.1071) Tمیباشد .همچنین موقعیت اولیه واقعی ربات
 x(0)  (0,2,  / 4) Tدر نظر گرفته شده است .در شکل  3تغییر
زمانی متغیرهای موقعیت ربات )  ( x , yنمایش داده شده است.
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

شكل  :5خطاهای رديابی مربوط به موقعيت انتقالی و موقعيت زاويهای ربات
(رديابی مدل مرجع ())27
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بهعالوه ،در شکل  5خطاهای ردیابی موقعیت طولی ربات )  (e x , e yو
خطای ردیابی موقعیت زاویهای ربات  ، eنمایش داده شده است.
میشود که در هر مورد ،خطای اولیه به سرعت به صفر رسیده
مشاهده 
است.
در ادامه به منظور نشان دادن اثر پارامتر کنترلی  hروی عملکرد
شکل  6به ازای مقادیر مختلفی از زمان پیشبین برای

سیستم کنترلی،
شبیهسازی شده است .مشاهده

زاویهای روبات
خطای ردیابی موقعیت 
پیشبین  ، hخطای ردیابی کمتر

میشود که با کاهش مقدار زمان

میشود و سرعت پاسخدهی افزایش مییابد .البته باید توجه داشت که
پیشبین باعث افزایش انرژی کنترلی در ابتدای مانور

کاهش زمان
پیشبین مطابق با قوانین کنترلی

میشود .زیرا انرژی کنترلی با زمان

میتوان با تنظیم پارامتر
( )18و ( )19رابطه معکوس دارد .بنابراین 
کنترلی  hمصالحهای بین خطای ردیابی و انرژی کنترلی انجام داد.

شكل  -7ب :مقايسه مسير ربات با مسير مرجع (( )28تغييرات زمانی ) y

شكل  :8مقايسه مسير ربات در صفحه  x  yبا مسير مرجع ()28

شكل  :6اثر زمان پيشبين  hروی عملكرد سيستم کنترلی (خطای رديابی
موقعيت زاويهای مرجع())27

میباشد:
در مانور دوم ،هدف ردیابی مدل مرجع با معادالت زیر 
()28

)x r  ( 20  15 cos( 0.2t ) cos( 0.2t )  35
)) y r  ( 20  15 cos( 0.2t ) sin( 0.2t

با توجه به رابطه ( )28موقعیت اولیه مسیر مرجع
 x r (0)  (0,0,  / 2) Tمیباشد .همچنین موقعیت اولیه واقعی ربات
 x(0)  (20,5,  / 3) Tدر نظر گرفته شده است .جهت رعایت
اختصار ،در این مانور تنها چند نمودار انتخاب و رسم شده است.
پاسخهای زمانی موقعیت ربات و

شکلهای  7و  8به ترتیب مقایسه
پاسخهای مرجع نشان میدهند.

میسر ربات در صفحه  x  yرا با

شكل  :9خطاهای رديابی مربوط به موقعيت انتقالی و موقعيت زاويهای ربات
(رديابی مدل مرجع ())28

در شکل  9نیز ،خطاهای ردیابی موقعیت طولی ربات )  (e x , e yو خطای
زاویهای ربات  ، eنمایش داده شده است .مشاهده

ردیابی موقعیت
پاسخهای

میشود که در این مانور هم پاسخها انطباق بسیار خوبی با

مرجع دارند .در پایان ،به منظور نشان دادن عملکرد سیستم کنترلی در
شبیهسازی شده است .در شکل-10الف

شرایط اولیه مختلف ،شکل 10
میشود که به ازای شرایط اولیه مختلف ،ربات توانسته به
مشاهده 
خوبی مسیر مرجع مورد نظر را ردیابی نماید .برای نشان دادن عملکرد
سیستم کنترلی برای شرایط اولیه دور از مسیر مرجع شکل -10ب
شبیهسازی شده است .مشاهده میشود که شرایط اولیه خیلی دور از
مسیر مرجع ،زمان و کیفیت رسیدن به مسیر مرجع را تحت تاثیر
خواهد گذاشت ،اما با دقت قابل قبولی مسیر مرجع ردیابی میشود.

شكل  -7الف :مقايسه مسير ربات با مسير مرجع (( )28تغييرات زمانی ) x

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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 نتیجهگیری-5
کنترلکننده

پيشبين برای طراحی

در اين مقاله روش کنترل
چندخروجی به شكل تحليلی و بهينه به منظور-غيرخطی چند ورودی
رديابی مسير مرجع توسط ربات متحرک چرخدار با قيد هولونوميک
ورودیهای

،خروجیهای مناسب

 در ادامه با انتخاب.توسعه داده شد
 در بخش.کنترلی مناسب برای پايدارسازی سيستم استخراج گرديد
 ديناميک خطای رديابی کنترلکننده پيشنهادی استخراج،تحليل و ارزيابی
 در.حالتهای سيستم مورد بررسی قرار گرفت

شده و پايداری تمامی
 عملكرد مناسب سيستم،سازیها در مانورهای مختلف
 شبيه
 پايان نتايج
.کنترلی پيشنهادی در رسيدن به اهداف مورد نظر را نشان داد
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چکیده :در اين مقاله هدف طراحی کنترل کننده تطبيقی محدود برای سيستم های تله اپراتوری غيرخطی نامعين و مقيد به مساله اشباع محرک ها
می باشد که در آن تاخير زمانی موجود در کانال انتقال اطالعات نيز به صورت متغير با زمان و نامتقارن است .ساختار کنترلی پيشنهادی يک کنترل کننده
تناسبی غيرخطی به همراه يک کنترل کننده دمپينگ غيرخطی بوده که جمله تناسبی تابعی از خطای رديابی موقعيت بين روبات های فرمانده و فرمانبر
می باشد .همچنين جمله های کنترل تطبيقی محدود نيز جهت جبران نامعينی ماتريس جاذبه و ماتريس اصطكاک روبات ها به صورت زمان واقعی ،1به اين
کنترل کننده افزوده می شود .با انتخاب مناسب تابع غيرخطی در معادالت کنترلی روبات ها و با در نظر گرفتن شرايطی برای تخمين پارامترهای نامعلوم،
کنترل کننده پيشنهادی علی رغم تاخير زمانی و نامعينی های پارامتری همواره در باند خطی محرک ها عمل می کند و محدوديتی نيز روی نرخ تغييرات
تاخير ندارد .تحليل پايداری ،محاسبه رابطه تخمينی برای پارامترهای نامعين روبات های فرمانده و فرمانبر و اثبات محدود ماندن سيگنال های سرعت فرمانده
و فرمانبر و خطای موقعيت روبات ها با استفاده از تابع لياپانوف-کراسفسكی و تحت شرايط وابسته به حداکثر تاخير زمانی اثبات می گردد .سپس از لم
بارباالت به منظور تحليل رديابی مجانبی موقعيت روبات ها استفاده می شود .نتايج شبيه سازی مويد کارآيی کنترل کننده در رسيدن اهداف پايداری ،رديابی
و عدم اشباع محرک ها می باشد.
کلمات کلیدی :تله اپراتوری غيرخطی ،تاخير زمانی متغير نامتقارن ،اشباع محرک ها ،پايداری ،کنترل تطبيقی محدود.

Bounded Adaptive Control of Uncertain Nonlinear Teleoperation with
Actuators Saturation and Asymmetric Varying Time Delays
Soheil Ganjefar, Sara Rezaei, Farzad Hashemzadeh
Abstract: In this paper, adaptive controller is proposed for bilateral teleoperation systems with
parametric uncertainties, asymmetric time-varying delays in their communication channel and
sandwich linearity in their actuators. The proposed bounded adaptive approach is a nonlinearProportional plus nonlinear Damping (nP+nD) controller which nonlinear adaptive terms are also
employed locally to cope with the parametric uncertainties. The designed controller has the ability
to deal with parameter variations in the dynamics of the master and slave robots . The proposed
controller also guarantees asymptotic stability and position tracking and avoiding the inputs to reach
their usual actuator bounds. The asymptotic stability and tracking performance of the teleoperation
system are proved using a Lyapunov-Krasovskii functional. The effectiveness of the proposed
method is corroborated through simulation results.
;Keywords: Nonlinear Teleoperation; Asymmetric Time-varying Delay; Actuator Saturation
Asymptotic Stability; Bounded Adaptive Control.
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هيسترزيس 5از عوامل غيرخطی محرک ها در کاربردهای عملی سيستم

 -1مقدمه
با پيشرفت روز افزون ربات ها در دنيای امروز و لزوم استفاده از
آنها در محيط های دور از دسترس و خطرناک ،بحث استفاده از ربات
ها در فواصل دور و کنترل آنها توجه بسياری از محققان را به خود
جلب نموده است .اين کاربرد و کنترل ربات ها در فواصل دورتر تحت
عنوان(سيستم های حرکتی از راه دور )1مورد بررسی قرار
می گيرد .سيستم های حرکتی از راه دور متشكل از اپراتور ،دو روبات،
کنترل کننده ها ،کانال انتقال اطالعات و محيط کاری می باشند .يكی از
روبات ها که با کاربر در ارتباط است ،روبات فرمانده و روبات ديگر که
با محيط کاری در ارتباط می باشد روبات فرمانبر ناميده می شود .هدف
کنترل کننده های روبات فرمانده و فرمانبر تضمين اهداف کنترلی شامل
پايداری کل مجموعه سيستم و شفافيت آن می باشد .پايداری سيستم های
حرکتی از راه دور به مفهوم کراندارماندن خطای رديابی و کارايی اين
سيستم هاکه در حالت کلی با مفهوم شفافيت بيان می شود ،به مفهوم
افزايش ميزان احساس کاربر از محيط کاری می باشد که در فاصله
دورتری قرار گرفته است .هرچه اين سيستم شفاف تر باشد ،کاربر
احساس دقيق تری از محيط کاری خواهد داشت .به منظور افزايش ميزان
شفافيت می بايست از محيط کاری اطالعات کافی به دست آورده و به
کاربر منتقل کرد .در اغلب اين سيستم ها اطالعات نيرو و موقعيت جهت
طراحی کنترل کننده به منظور پايدارسازی و افزايش ميزان شفافيت مورد
استفاده قرار می گيرد.
معموال به دليل فاصله زياد بين روبات های موجود در سيستم های
حرکت از راه دور ،در انتقال اطالعات مذکور بين روبات ها تاخير وجود
دارد که اين تاخير مهمترين چالش در کنترل پايداری و کارايی اين
سيستم ها می باشد .ساختارهای کنترلی متفاوتی جهت جبران تاخير زمانی
پيشنهاد شده است [ . ]9-1اغلب تحقيقات صورت گرفته در زمينه کنترل
اين سيستم ها برای سيستم های با تاخير ثابت ومتقارن و يا متغيير با کران
خاص و نرخ تغييرات کوچكتر يا برابر يک انجام شده است .درصورتی
که در اکثر کاربردهای عملی سيستمهای حرکت از راه دور ،تاخير کانال
انتقال به تاخيرهای پردازشی،انتقالی ،انتشاری و صف تقسيم
می شوند[ .]11 ,10از آنجا که تاخيرهای پردازش و صف دارای ويژگی
تصادفی می باشند ،نرخ تغييرات آنها می تواند بزرگتر از يک باشد.
در حالت ايده آل محرک ها توانايی توليد هر گشتاور را داشته و
اطالعات دقيق از پارامترهای سيستم های روباتيكی نيز وجود دارد .ولی
در عمل به دليل نامعلوم بودن يا احتمال تغييرات برخی پارامترهای روبات
نظير اصطكاک ،جرم و اغتشاشات خارجی ،امكان دسترسی به مقادير

های کنترل می باشند .اين عوامل غير قابل پيشگيری بوده و اگر در
طراحی کنترل کننده لحاظ نشوند ،می توانند عملكرد حلقه بسته سيستم را
تخريب و به نتايج غيرقابل پيش بينی و يا غيرقابل انتظار منجر شود .اگر
چه با استفاده از موتورهای با گشتاور باال ،تقريبا می توان مانع از بروز
اشباع در کنترل کننده های روبات شد ،ولی اندازه بزرگ چنين
موتورهايی باعث ايجاد مشكالت فراوانی در طراحی روبات ها و کنترل
کننده ها می گردد .در اين راستا در نظر گرفتن مدل اشباع محرک ها و
نامعينی های پارامتری در طراحی کنترل کننده و اثبات پايداری سيستم،
روشی کارا می باشد که در نتيجه آن سيگنال کنترلی موثر و پايدار با
وجود محرک های با سايز کوچكتر که به ناچار دارای ظرفيت خروجی
محدودی می باشند ،ايجاد می گردد.
اخيرا تحقيقاتی در خصوص در نظر گرفتن مساله اشباع محرک ها
در سيستم های تله اپراتوری صورت گرفته است .در مرجع [ ]12کنترل
کننده  PIDبه صورت ترکيبی با ساختار ضد اشباع برای سيستم تله
اپراتوری معين و بدون تاخير در کانال ارتباطی طراحی شده است .در
مرجع [ ]13ساختاری متفاوت با ترکيب روش متغييرهای موج و کنترل
کننده تناسبی غيرخطی برای کنترل سيستم های تله اپراتوری مقيد به
مساله اشباع ارائه شده است که در آن تاخير موجود در کانال انتقال
اطالعات ثابت و ديناميک روبات هم معين باشد .در پژوهشی ديگر
جهت کنترل موقعيت و تضمين پايداری روبات های فرمانده و فرمانبر
معين مقيد به مساله اشباع محرک ها با تاخير زمانی ثابت روش ترکيبی
متغييرهای موج با ساختار ضداشباع مطرح شده است [ .]14اخيرا اين
نويسندگان به ارائه ساختار تكميل شده ای از مقاالت [ ]14 ,13پرداختند
[ .]15در اين پزوهش سيستم تله اپراتوری معين و دارای تاخير زمانی ثابت
در کانال ارتباطی می باشد .هاشم زاده و همكارانش [ ،]16به ارائه کنترل
کننده  nP+Dبرای سيستم تله اپراتوری غيرخطی معين دارای تاخير
زمانی متغير و مقيد به مساله اشباع در محرک ها پرداختند .براساس اين
ساختار ،زی6و همكارانش با فرض عدم دسترسی به سيگنال های سرعت،
کنترل کننده مناسب برای سيستم تله اپراتوری غيرخطی دارای تاخير
زمانی متغير و مقيد به مساله اشباع ارائه نمودند که پايداری سيستم
براساس شرايط محدود کننده  LMIتضمين می گردد[ .]17در مرجع
[ ]18يانگ و همكارانش به ارائه يک کنترل کننده تطبيقی عصبی برای
سيستم های تله اپراتوری غيرخطی دارای تاخير زمانی ثابت در کانال
ارتباطی و مقيد به اشباع محرک ها پرداختند .کنترل کننده پيشنهادی
براساس ساختار PPC7طراحی شده است .شرايط وابسته به زمان پايداری

واقعی روبات وجود ندارد .همچنين در مسائل عملی محرک های روبات
ها دارای محدوديت های فيزيكی هستند که اين امر ،دامنه گشتاورهای
قابل دسترس را محدود می سازد .اشباع ،2منطقه مرده ،3لقی 4و
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)M m  qm (t )  qm (t )  Cm  qm (t), qm (t )  qm (t

و تضمين رديابی موقعيت روبات های فرمانده و فرمانبر با استفاده از LMI

به دست آمده است.
در اين تحقيقات طراحی کنترل کننده براساس اينكه اطالعات دقيق

 Fm qm (t )  Fcm  qm (t )   Gm  qm (t ) 

()1

  h (t )  S  m (t ) 

از پارامترهای روبات وجود داشته باشد يا تاخير زمانی ثابت باشد ،انجام

) M s  qs (t )  qs (t )  Cs  qs (t ), qs (t )  qs (t

گرفته است که اين امر در عمل به دليل وجود نامعينی ها در روبات ها و
تاخير متغير با زمان در کانال ،امكان پذير نمی باشد .از ديدگاه کنترلی

 Fs qs (t )  Fcs  qs (t )   Gs  qs (t ) 

()2

)  S  s (t )    e (t

طراحی کنترل کننده ای که با کمترين محدوديت ،پايداری مجانبی و
شفافيت را در سيستم تله اپراتوری مقيد به مساله اشباع محرک ها و با
وجود تاخير زمانی متغير نامتقارن در کانال ارتباطی و در حضور نامعينی
های ديناميكی تضمين نموده و محدوديتی روی نرخ تغييرات تاخير نيز
نداشته باشد ،حائز اهميت فراوانی می باشد .در تحقيقات که تاکنون در
زمينه سيستم های تله اپراتوری صورت گرفته است ،روشی که بتواند تمام
اين مسائل را به صورت يكجا در نظر بگيرد وجود ندارد.
در اين مقاله روش طراحی کنترل کننده تطبيقی محدود برای سيستم
تله اپراتوری نامعين با تاخير زمانی نامتقارن و متغير با زمان و مقيد به مساله
اشباع محرک ها مورد بررسی قرار می گيرد .ساختار کنترلی پيشنهادی
يک کنترل کننده تناسبی غيرخطی به همراه يک کنترل کننده دمپينگ
غيرخطی بوده که در آن جمله های کنترل تطبيقی محدود به صورت
محلی در هر کنترل کننده به منظور غلبه بر نامعينی های پارامتری در نظر

در رابطه باال برای  q j , q j , q j  R n1 ، j  m, sبوده و به ترتيب
موقعيت ،سرعت وشتاب روبات های فرمانده و فرمانبر می باشند.





G j q j (t )  R n1



بردار





جاذبه



M j q j (t )  R nn , C j q j (t ), q j (t )  R nn ,

ماتريس

و

اينرسی

های

می باشند .همچنين  F j  R nnو Fcj q j (t )  R n1

ضرايب
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باشند.
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و
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و

به ترتيب



کولمبی



سيستم

  e (t )  R n1و )   h (tگشتاورهای اعمالی از طرف کاربر و محيط
کاری می باشند.

n1

  m (t ), s (t )  Rنيز سيگنال های کنترلی

روبات های فرمانده و فرمانبر می باشند که از تابع برداری غيرخطی
 S : R n1  R n1که مربوط به مدل اشباع می باشد عبور کرده و

گرفته شده است .با انتخاب مناسب تابع غيرخطی در معادالت کنترلی

سپس به روبات ها اعمال می گردد .در اين پژوهش زيرنويس  mنشان

روبات ها و با در نظر گرفتن شرايطی برای تخمين پارامترهای نامعلوم،

دهنده پارامترهای روبات فرمانده و زيرنويس  sنشان دهنده پارامترهای

کنترل کننده پيشنهادی علی رغم تاخير زمانی و نامعينی های پارامتری

روبات فرمانبر می باشد n .نيز معرف تعداد مفاصل روبات ها

همواره در باند خطی محرک ها عمل می کند و محدوديتی نيز روی نرخ

می باشد.مهمترين ويژگی های مدل غير خطی روبات ها که در اين

تغييرات تاخير ندارد .با استفاده از تابع لياپانوف-کراسفسكی پايداری،

پژوهش از آنها استفاده می شود به صورت زير می باشند[.]20 ,19

تضمين رديابی مجانبی موقعيت مفاصل بين روبات های فرمانده و فرمانبر
اثبات و قانون کنترل تطبيقی جهت مقاوم ساختن سيستم در مقابل نامعينی
های پارامتری نيز استخراج می گردد.
در ادامه مقاله در بخش دوم و سوم مدل سيستم تله اپراتوری با کنترل

 -1ماتريس های اينرسی  M m  qm (t ) و  M s  qs (t ) ماتريس های
متقارن و مثبت معين محدود بوده و دارای باندهای باال و پايين
0  m I  M m  qm (t )   M I

و

 0  s I  M s  qs (t )   S Iمی باشند.

کننده مقيد به مساله اشباع و مدل محرک اشباع با ناحيه خطی محدود

 -2ماتريس سانتريفوژ/کوريوليس دارای ويژگی های زير

توصيف می گردد .در بخش چهارم نحوه طراحی کنترل کننده تطبيقی

می باشد:

محدود بررسی می گردد .در بخش پنجم کارآيی کنترل کننده و تحليل

الف -رابطه بين ماتريس های اينرسی و سانتريفوژ/کوريوليس به

پايداری سيستم بررسی می شود .در بخش ششم نتايج شبيه سازی ارائه

صورت

می شود .در نهايت بخش هفتم نتيجه گيری از روش تحت مطالعه

می باشد.

می باشد.

ب-

 -2مدل سیستم تله اپراتوری با کنترل کننده
مقید به مساله اشباع
مدل سيستم تله اپراتوری غيرخطی با کنترل کننده های مقيد به اشباع
در محرک ها به صورت زيرمی باشد.

n1

,


, q q
, R

براساس

q q

T

رابطه

M  q, q   C  q q,  C

فوق،

رابطه

 qT  1 M  q, q   C  q, q   q  0به دست می آيد.
2



ج -برای روبات های دارای مفاصل دورانی ،عدد مثبت  k cوجود دارد،
به گونه ای که ماتريس سانتريفوژ/کوريوليس به صورت
 C  x, y  z  kc y zمحدود باقی می ماند.
 -3مشتق زمانی  C  q (t ), q(t ) در صورت محدود بودن )  q (tو ) q (t

محدود خواهد بود.
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 -4ماتريس اصطكاک متقارن ،قطری و مثبت معين محدود و دارای
کران باال و پايين بوده که رابطه زير را ارضا می نمايد.

مدل محرک با ناحيه خطی محدود به صورت تابع برداری

 S  X در نظر گرفته می شود .با فرض اينكه تعداد مفاصل روبات

) f m x  xT Fx  f M x , x  R n1
2

()3

 -3مدل محرک اشباع با ناحیه خطی محدود

2

های فرمانده و فرمانبر  nباشد ،اعضای تابع برداری  S  X به صورت

 -5برای روبات ها دارای مفاصل دورانی ،بردار جاذبه G  q(t ) 

 si  xi  : R  R, i  1,, nمی باشند.

محدود می باشد .به عبارت ديگر عدد مثبت  وجود دارد به طوری
که  



G  q(t ) 

يا به عبارتی اعداد مثبت   iوجود دارند به

xi  M i

()4

طوری که اجزا بردار جاذبه يعنی  gi  q(t ) در شرط gi  q(t )    i

 -6معادالت حرکت روبات ها با  nلينک را می توان به صورت خطی

M  q(t )  q(t )  C  q(t ), q(t )  q(t )  Fq(t )  F  q(t )   G  q(t )  

Y  q(t ), q(t ), q(t )   

پارامتريزه

کرد.

که

در

آن

 Y  q(t ), q(t ), q(t )   R nlيک ماتريس تابعی پيوسته بوده که
اعضای آن منحصرا به متغييرهای سرعت ،موقعيت و شتاب روبات وابسته
بوده و شامل توابع شناخته شده می باشد که ماتريس رگرسيون ناميده
می شود .همچنين    Rlبرداری ثابت از پارامترهای نامعين روبات
می باشد  .گشتاور کنترلی روبات و  lنيز تعداد پارامترهای نامعين
روبات می باشد.
 -7ويژگی ششم روبات ها را در نظر گرفته و فرض نماييد که  Mj  0

محدوده

 M i  xi  M i
xi   M i

با تعريفی که در قسمت باال برای تابع  S  X ارايه شد ،می توان

صدق می کنند.

باالی

  Mi

si  xi     xi
  M
i


بردار   jبوده،

به

که

طوری

  j  Mj , j 1,, lباشد و تعريف می نماييم:

  M 1 , M 1     Ml , Ml 

( M 1 ,, Ml )T , Θ

M

برای تک تک مفاصل روبات ها ،تابع جداگانه ای برای مدل غيرخطی
اشباع در نظر گرفت .شايان ذکر است که در اين مدل ،تابع si  xi 

می بايست در بازه   M i  xi  M iخطی باشد و در خارج از اين

ناحيه   xi  M i می تواند غيرخطی(محدود يا نامحدود) باشد .مثالی
از اينگونه توابع ،تابع اشباع می باشد.
فرض می شود که برای تمامی   i  M i ، i  1,  , nمی باشد.

که   iماکزيمم  gi  q می باشد .اين شرط به اين معنی است که
محرک های هر دو روبات فرمانده و فرمانبر توانايی غلبه بر نيروی جاذبه
وارد شده بر روبات ها را دارا می باشند .

 -4طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود
جهت رويارويی با مساله اشباع محرک ها  ،نامعينی های ديناميكی و

الف -با توجه به ويژگی های  5و 6روبات ها ،مقادير مثبت

سنكرون سازی سيگنالهای موقعيت و سرعت روبات های فرمانده و

 BgiΘ , i  1,, n,وجود دارند به طوری که:

فرمانبر در سيستم های تله اپراتوری غيرخطی که دارای کانال انتقال

gi  w, z   Ygi  w z  BgiΘ , i  1,, n,   w, z   R n  Θ

اطالعات نامتقارن و متغير با زمان می باشند ،يک کنترل کننده تناسبی-

می باشد .همچنين مقادير مثبت  BG , BGو  BGوجود دارند ،به طوری
ij
i

مشتق گير غيرخطی ( (nP+nDبه همراه جمله های کنترل تطبيقی محدود

که Ygij  w   BG , Ygi  w   BG ،و  Yg  w  BGبرای
ij
i

که به صورت محلی تعريف می گردند ،به صورت زير پيشنهاد می شود.

 m (t )  Ym  qm (t ), qm (t ) ˆm

. w  Rn , i  1,, n, j  1,, l
ب -با توجه به ويژگی  6،7، 5 ،1و بند پنجم ويژگی  2و فرض محدود

()5



Θ
 BDiمی تواند وجود داشته
بودن  ، x , yمقدار مثبت , i  1,, n

Θ
 Yi  w, x, y  z  BDiبه ازای
باشد ،به طوری که , i  1,, n,

  w, x, y, z   R n  R n  R n  Θ.

()6

  w, x, y   R n  R n  R n , i  1,, n, j  1,, l.

در اين پژوهش همچنين فرض شده است که تابع اصطكاک کولمبی
محدود و پيوسته تكه ای می باشد.



 s (t )  Ys  qs (t ), qs (t ) ˆs



 P qs (t )  qm  t  d m  t    K s P  qs (t ) 

همچنين مقادير مثبت  BY , BYو  BYوجود دارند به طوری که:
ij
i
Yij  w, x, y   BYij , Yi  w, x, y   BYi , Y  w, x, y   BY ,



 P qm (t )  qs  t  d s  t    K m P  qm (t ) 

در رابطه باال،

nn

 K m , K s  Rماتريس های مثبت معين ،متقارن و

ثابت می باشند d m  t  .و  d s  t به ترتيب تاخيرهای نامتقارن کانال
ارتباطی در مسير پيشرو (از فرمانده به فرمانبر) و پس رو (از فرمانبر به
فرمانده) می باشند ˆm ,ˆs  Rl .بردار تخمين پارامترهای نامعين و
Ym  qm (t ), qm (t )  , Ys  qs (t ), qs (t )   R nl

ماتريس

های

رگرسيون روبات های فرمانده و فرمانبر می باشند که به صورت زير
تعريف می شوند:
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) M m  qm (t )  qm (t )  Cm  qm (t ), qm (t )  qm (t

) Ym  qm (t ), qm (t )  ˆm  Gˆ m  qm (t )   Fˆm qm (t

()7

 Fˆcm  qm (t ) 

()13

) Ys  qs (t ), qs (t )  ˆs  Gˆ s  qs (t )   Fˆs qs (t

()8

 Fˆcs  qs (t ) 

همچنين P  X  : R n1  R n1

تابع

غيرخطی

برداری

با

زير می باشد.
.1
.2

محدود

.3

پيوسته

.4

()14



نمود.

pi  0   0

.6

ˆj  Sai  i  , i m, s

()15

که در آن   iبه صورت زير به روز می شود:

pi  xi   xi

()16

pi   xi    pi  xi 

i  iYiT  qi (t ), qi (t )  qi (t ), i  m, s

در رابطه باال برای   i ، i  m, sماتريس متقارن و مثبت معين

xpi  x   0

 .10برای تمامی pi  x   m i nx Ni, ، x  R
می باشد که در آن sup xR pi  x 

Ni

 .11برای تمامی  d  p  x   ، x  Rمحدود می باشد.
i
dt

حال با توجه به اين شرايط و ويژگی هفتم ديناميک روبات ها ،کنترل
تطبيقی ارائه شده در ( )5و ( )6دارای کران باال به صورت زير
می باشد:

 mi  t   N i  max K m  N i  BDm
, i  1, , n
i

()9



 P q s  t   qm  t  d m  t    K s P  q s  t  

تخمين پارامترهای نامعين به منظور استفاده از آنها در کنترل کننده مطرح

دارای مشتق مرتبه اول پيوسته حول مبدا

.9

 Ys  qs (t ), qs (t )   s   e  t 

روبات می باشد .در اين مرحله می توان قانون کنترل تطبيقی زير را برای

.5

.8



در رابطه باال    ˆ  بيانگر خطای تخمين در پارامترهای

برای  xهای مثبت ،مقعر و برای  xهای منفی محدب

.7



 P qm  t   q s  t  d s  t    K m P  q m  t  

) M s  qs (t )  qs (t )  Cs  qs (t ), qs (t )  qs (t

اعضای  pi  xi  : R  Rمی باشد .تابع  pi  xi دارای ويژگی های
اکيدا صعودی

  h  t   Ym  qm (t ), qm (t )   m

می باشد S a .و  S aتوابع اشباع روبات های فرمانده و فرمانبر با
s
m
باندهای   Mjو   Mjبرای  j  1,  , lمی باشند که پيشتر در بخش
s
m
دوم به آن پرداخته شد .اين روش تخمين پارامترها (عبور پارامترهای
تخمينی از تابع اشباع) محدود بودن پارامترهای تخمين و خطای تخمين را
تضمين می نمايد.

 -5بررسی کارآیی و تحلیل پایداری
در اين بخش به بررسی پايداری سيستم حلقه بسته  ،تحليل رديابی

()10


 si  t   N i  max  K s  N i  BDs
, i  1, , n
i

و 
در اين رابطه 
 BDsباندهای باال ترم های کنترل تطبيقی موجود
BDm
i
i

در روابط ( )7و ( )8می باشند که پيشتر در بخش دوم به آن پرداخته شد.
قيدهای محرک که در رابطه ( )4بيان شده است ،با انتخاب مناسب بهره
های  K mو  ، K sکران باالی تابع غيرخطی  N iو باندهای باال ترم های
تطبيقی به صورت زير ارضا شده ودر نتيجه سيگنال های کنترلی توليد
شده همواره در باند خطی محرک عمل می کنند.
()11


Ni  max Km  Ni  BDm
 M i , i  1,, n
i

()12


Ni  max K s  Ni  BDs
 M i , i  1,, n
i

با در نظر گرفتن روابط ( )11و ( )12و ترکيب کنترل کننده های ( )5و
( )6در معادالت ديناميكی ( )1و ( ،)2معادالت حلقه بسته سيستم به
صورت زير بدست می آيد.
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

مجانبی موقعيت روبات ها و محاسبه معادله ديناميكی تخمين پيوسته و
محدود پارامتر ناشناخته  در سيستم تله اپراتوری غيرخطی دوطرفه که
مقيد به مساله اشباع در محرک ها می باشد ،پرداخته می شود .در ابتدا
چند لم کاربردی که در اثبات قضيه 1و 2مورد نياز می باشند ،آورده شده
است.
لم:1

(لم

بارباالت)

برای

هرتابع

، f : 0   R n

اگر  f  t   L  L2و  f  t   Lدر اين صورت lim f  t   0

t 

[.]21
لم :2اگر تابع مشتق  f  t دارای حد محدودی باشد و  f  t نيز
پيوستگی يكنواخت داشته باشد ،آنگاه .]22[ lim f  t   0
t 

لم :3برای تمامی  d  t   R  0, x  t   R  0رابطه زير برقرار
است[.]16
pi  
x   d   
pi  x    d
 t d t 
 t d t 
t

()17

t
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لم : 4برای توابع برداری  A  t  , B  t   R nو به ازای تمامی

توابع محدود  0  d  t   d Mناتساوی زير برقرار است[.]16
BT   P  B    d

()18

t

P  B    d  

t d t 

()24
t

 d M AT  t  P  A  t  



t

s

()19

 mj 1samj   d
()25

mj  t 

 sj  t 

t  

m

m

m

t ds t

m

s

s

t

m

T
s

T

s

t dm t

محدود  d m  t و  d s  t که مقيد به قيدهای زير می باشند و با فرض
اينكه کاربر و محيط کاری پسيو باشند ،قيود محرک ها ارضا و سيستم

2

Ks

min
  d mmax  d smax  
2

 Ni  max Km  Ni  BDm
 M i , i  1,, n
i


 Ni  max Ks  Ni  BDs
 M i , i  1,, n
i

و suptR d s  t 

 

0

j 1

و

صورت زير تعريف می گردند.
()26

 

S ai   i   S ai   i   S ai *i  ˆi  i  i
, i  m, s

با فرض پسيو بودن کاربر و محيط کاری روابط زير برقرار است.

0 qm  τ  h  τ  dτ  0,
t

0 qs  τ  e  τ  dτ  0
t

  d mmax  d smax   min  K m 

در

l

عضوهای  jام بردارهای  Sa  m و  Sa   s می باشند ،که به
s
m

موقعيت  qm  t   qs  t محدود می باشند.

قيدهای

j 1

)   sj (tعضوهای  jام بردارهای   mو   sبوده و  samj .و sasj .

حلقه بسته پايدار بوده و سرعت های  qm  t و  qs  t و خطای

فوق

l

که در آن  mj ،و   sjمقادير ثابت مثبت می باشند mj (t ) .

قضیه  .1در سيستم تله اپراتوری( )1و( )2با کنترل کننده های ( )5و ()6
و قانون تطبيقی ( )15و ( ،)16به ازای تمامی تاخيرهای متغير با زمان و

2

V5 (t )   

0

 sj 1sasj   d




 2 q t  
P  q    d

q t   P  q t   q t   P  q t   q t  d
 2 q t  
P  q    d


t

qmT  t  P  qm  t   qs  t    P qm  t   qs  t  d s  t  
T

0

-ds max t    P(qs  )d d 

t d t 

 d m  t و  ، d s  t ناتساوی زير برقرار است[.]16

-dm max t 

qTs

AT  t  

لم : 5برای توابع برداری  qm  t و  qs  t و برای تمامی توابع مثبت

t

T
qm
  P (qm  )d d 

0

V4 (t )  2

suptR d m  t 

d mmax

 d smaxمی باشد.

بنابراين )  V2 (tيک تابع مثبت معين می باشد .همچنين با توجه به فرد

بودن تابع  ، pi   i انتگرال اين تابع از صفر تا اعداد مثبت و يا منفی
همواره مثبت می باشد .بنابراين تابع )  V3 (tنيز مثبت معين است .مثبت
معين بودن تابع )  V5 (tمشابه تابع )  V3 (tو براساس ويژگی های تابع
اشباع اثبات می شود .تابع )  V4 (tنيز براساس ويژگی  9تابع غيرخطی
 ، pi   i انتگرال تابع همواره مثبت می باشد ،بنابراين اين تابع نيز مثبت

معين بوده و در نتيجه مثبت معين بودن تابع )  V (tاثبات می شود.
با مشتق گيری از معادله )  V1 (tو با توجه به ويژگی -2قسمت ب می توان

اثبات قضیه :1

نوشت:

برای اثبات پايداری سيستم حلقه بسته ( )13و ( ،)14تابع لياپانوف-
کراسفسكی به صورت زير تعريف می گردد:
()20

) V (t )  V1 (t )  V2 (t )  V3 (t )  V4 (t )  V5 (t

()27





 qmT  K m P  qm   P qm  t   qs  t  d s  t   





 qsT Ys  qs , qs   s   e  t  



 qsT  K s P  qs   P qs  t   qm  t  d m  t   



که در آن

با استفاده از معادله ( )26و ويژگی هشتم تابع غير خطی  ، Pمجموع

()21

1 T
1
qm M m  qm  qm  qsT M s  qs  qs
2
2

()22

V2 (t )    qm  τ  h  τ   qs  τ  e  τ   dτ

V1 (t ) 

مشتق توابع لياپانوف به صورت زير بازنويسی می گردد.



t

()23

V1  qmT Ym  qm , qm   m   h  t  

0

pi   i  d  i

qmi  t   qsi  t 
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n

V3 (t )   

0

i 1

()28



V1  V2  V3  qmT Ym  qm , qm  S am   m 





 qmT P  qm  qs   P qm  t   qs  t  d s  t  

 qs , qs  S as   s 



 qsT Ys



 qsT P  qs  qm   P qs  t   qm  t  d m  t  

 qs 

 qsT K s P

 qm 

 qmT K m P
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مشتق زمانی )  V5 (tنيز به صورت زير می باشد.
1
V5  Tmm
Sam  m   Ts s 1Sas   s 

()29

()35

V  qmT P  qm   2  d mmax  d smax  min K m 
 qsT P  qs   2  d mmax  d smax  min K s 

که در آن   mو   sماتريس های مثبت و قطری با عناصر   mjو  sj

حال بايد شرايط را به گونه ای يافت که همواره  V  0باشد .با توجه با

می باشند .با اعمال قانون کنترل تطبيقی ( )15و ( )16به مجموع مشتق

رابطه ( )35شرط کافی برای اينكه  V  0به صورت زير

های فوق داريم:

می باشد.


()30

V1  V2  V3  V5


 q   P q


 P q

 qsT P  qs  qm   P qs  t   qm  t  d m  t  

 t   qs  t  d s  t    

m

s

m

 qmT

 qmT K m P  qm   qsT K s P  qs 

با اعمال لم  5به دو جمله اول معادله و استفاده از ويژگی های ماتريس
V1  V2  V3  V5

t ds t  P  qs    d
t

T

  2 qm

t dm t  P  qm    d
t

T

2 q s

min  K m  qmT P  qm   min  K s  qsT P  qs 

از طرفی مشتق زمانی )  V4 (tنيز به صورت زير می باشد.
V4  2d mmax qmT P  qm   2d smax qsT P  qs 

  P  qm    d

()32

t
qT
t dm t  m

2 

qsT   P  qs    d

t

2 

t ds t 

با در نظر گرفتن معادالت ( )31و( ،)32مشتق تابع لياپانوف )  V (tبه
صورت زير نوشته می شود.
t

5

T

t dm t  P  qm    d
t

T

2 q s

min  K m  qmT P  qm   min  K s  qsT P  qs 
2d mmax qmT P  qm   2d smax qsT P  qs 

  P  qm    d

t
qT
t dm t  m

qsT   P  qs    d

 qs 

با استفاده از تحليل باال می توان به اين نتيجه رسيد که در صورتی که
شرايط معادله ( )36برای ترم های تاخير مسير پيشرو و پس رو برقرار
در )  V (tمحدود می باشند .بنابراين qm  qs , qm , qs ,m , s L

بوده و بدين ترتيب اثبات کامل می شود.
□
قضیه  .2در سيستم تله اپراتوری( )1و( )2با کنترل کننده های ( )5و ()6
و قانون تطبيقی ( )15و ( )16در حرکت آزاد ،قدر مطلق سرعت های
 qmو  qsو خطای رديابی موقعيت  qm  t   qs  t  d s  t  و

 qs  t   qm  t  dm t  به صورت مجانبی به سمت صفر ميل
می کنند؛ اگر تمام شرايط قضيه  1برقرار بوده و  d m  t و  d s  t نيز
محدود باشند.
اثبات قضیه :2
با انتگرال گيری از رابطه ( )35می توان نتيجه گرفت که qm , qs  L2

می باشند .با توجه به نتايج قضيه  1نيز qm , qs , qm  qs , m , s L

می باشند .محدود بودن اين سيگنال ها ،محدود بودن تابع رگرسيون را نيز

t

qs  t  dt

می
t

نمايد.

با

توجه

به

اينكه

qm  t   qs  t  d s  t    qm  t   qs  t   

t ds t 

و t ds t  qs  t  dt  L
 qm  t   qs  t  d s  t   Lمی باشد .همچنين به صورت مشابه
 qs  t   qm  t  dm  t   Lمی باشد .با توجه به محدود
t

می باشد ،می توان نتيجه گرفت که

بودن ˆm ,ˆs , qs  t   qm  t  dm  t   , qm , qs , qm  t   qs  t  d s  t  

2 
2 

اول و دوم ديناميک روبات ها و محدود بودن کنترل کننده ها ،می توان

t ds t 

ديد که  qm  Lو  q sمی باشند .با توجه به اينكه qm , qs  L2

می باشند ،با استفاده از قضيه بارباالت می توان نتيجه گرفت که

V  2  d mmax  d smax  qmT P  qm 

()34

2

 d mmax  d smax  

 ، Ym , Ysکنترل کننده های   mو   sمحدود می باشند .باتوجه به ويژگی

با اعمال لم  4به معادله ( ،)33داريم:

qsT P

min  K s 

()36

تضمين

Vi  2 qm t ds t  P  qs    d
i 1

()33

2

باشد V  0 ،خواهد بود و سيستم پايدار بوده و تمامی عبارات موجود

 ، Pرابطه ( )30به صورت زير ساده می شود.

()31

min  K m 

 d mmax  d smax  

 qm  0و .qs  0

2  d mmax  d smax  qsT P  qs 

اگر بتوان ثابت نمود که  qm  0و  ، qs  0اثبات اينكه خطای

min 

رديابی موقعيت به سمت صفر ميل می کند ساده خواهد بود .برای اين

 qm   min K s 



K m qmT P

اين رابطه را می توان به صورت زير ساده نمود.
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منظور ابتدا بايد نشان داد  qmو  q sپيوسته می باشند يا به عبارت ديگر

سازی

 qm  Lو  q sمی باشند .سيستم کنترل حلقه بسته به صورت زير است:

lm1  lm2  1m, ls1  ls 2  1m,ms1  3.4kg, ms2  0.25kg

 C m  qm , qm  qm

1

qm  M m  qm 



()37

 C s  q s , q s  q s

انجام

روبات

km1  ks1  5, km2  ks2  4, mm1  4kg, mm 2  0.5kg,
 f d  f d  3, f d  f d  4که در آن برای
m1
s1
m
s2

Ym  qm , qm   m  P  em   K m P  qm 
1

شده،

پارامترهای

فيزيكی

ها

2

، i  m, s

 liو  liطول لينک ها  mi ،و  miجرم لينک های اول و دوم f d ،و
2
i1
1
2
1

qs  M s  qs 

 f dضرايب اصطكاک ويسكوز و  kiو  kiضرايب اصطكاک
2
i2
1

Ys  qs , qs   s  P  es   K s P  qs 

کولمبی در روبات های فرمانده و فرمانبر می باشند  .همچنين حدود اشباع

با مشتق گيری از اين رابطه و با استفاده از ويژگی يک و دو ديناميک

محرک ها برای لينک اول و دوم روبات های فرمانده و فرمانبر به ترتيب

روبات ها و محدود بودن  qmو  q sبه راحتی می توان ديد که

 62N.mو 40N.mدر نظر گرفته شده اند .پارامترهای قانون کنترل

 d  M  q  1و  d  M  q  1نيز محدود می باشند .با توجه
s
s
m
m

} Sas (s ) sign(s ) min{ s ,M s

dt

dt

به محدود بودن  P .ويژگی يک ،دو ،سه ،شش و هفت ديناميک
ها

روبات

همچنين

و

بودن

محدود

qs , qm  t   qs  t  d s  t   , qs  t   qm t  dm t   , qm , qs , qm

m , s , dm , d s

می

توان

گرفت

نتيجه

qm , qs  L

می باشند .با توجه به اينكه  qm  0و  qs  0و  qm , qs  Lبا
استفاده از قضيه بارباالت می توان نتيجه گرفت که  qm  0و
 . qs  0بنابراين داريم:



، BDm
 2 0 . 2 ،3 BDm
استفاده از اين مقادير 49.73 ،
1
2


 BDsمحاسبه می گردند .تابع غير خطی
 BDsو  18.51
 42.18
2
1

 P .که در کنترل کننده های ( )5و ( )6وجود دارد به صورت

 tan 1 .انتخاب می شود که تمامی ويژگی مورد نظر تابع غيرخطی

 K m =K s  10 Iارضا می گردد.
در اين شبيه سازی ،تاخيرهای زمانی مسير رفت و برگشت به صورت

 dm  t   0.1  0.1sin  4t و d s  t  0 . 4 2 71 0 . 2 st i nکه

q s  t   qm  t  d m  t  

نامتقارن و متغير با زمان می باشند ،در نظر گرفته شده اند .حالت اوليه

 q s  t   qm  t   

موقعيت و سرعت روبات های فرمانده و فرمانبر به صورت

qm  t   qs  t  d s  t  

 qs  0   0 0 , qm  0   0.2 0.1  , qm  0   0 0و

t

q
t dm t  m

()39
qs   d

وd0  t

T
  s  20, Mانتخاب شده اند .با
) (1.7 25.06 4.2 5.6 7 5.6
s

2

با توجه به معادله های زير:

از آنجايی

T
 m  100, Mو
) (3.43 30.9 4.2 5.6 7 5.6
m

ها ،  ،
 BDmو  ، N iنامساوی های ( )11و ( )12با انتخاب
BDsi
i

q s  t   qm  t  d m  t    0

  d

} Sa m (m ) sign(m ) min{ m ,M m

 P .را دارا و  Ni  می باشد .با استفاده از ماکزيمم دامنه محرک

qm  t   q s  t  d s  t    0

()38

تطبيقی به صورت

t

T

T

T

 qs  0   0.1 0.12 Tو تخمين اوليه پارامترهای کنترل

 qm  t   qs  t   

t ds t 

تطبيقی به صورت 26.48 3.6 4.8 6 4.8

 0    2.94

Tm

که qm  0, qs  0, qs  t   qm  t  dm  t    0

و  Ts  0   1.47 21.48 3.6 4.8 6 4.8انتخاب شده اند.

کرد

نيروی اعمالی از طرف کاربر که به روبات فرمانده وارد می شود در

 s q   t s

qm   
t

می

توان

ثابت

 qm  t   qs  t   0.و qs  t   qm  t   0.

زمانهای بين  0تا  0,5ثانيه صفر بوده و سپس به  10نيوتن افزايش يافته و

بدين ترتيب همگرايی سرعت ها و خطای رديابی موقعيت روبات ها به

در زمانهای  0,5تا  3ثانيه ثابت باقی می ماند و سپس در زمان سه ثانيه

سمت صفر بدست می آيد و اثبات کامل می شود.

کاهش يافته تا به صفر می رسد .نتايج شبيه سازی در شكل های ( )1تا

□

 -6نتایج شبیه سازی
برای بررسی بيشتر نتايج نظری و کارآيی ساختار کنترلی پيشنهادی به
دست آمده ،در اين بخش روبات های فرمانده و فرمانبر را به صورت
روبات های صفحه ای با مفصل های دورانی و دو درجه آزادی در نظر
می گيريم .اين روبات ها از طريق کانال های انتقال اطالعات عمومی
(تاخير نامتقارن و متغير با زمان) به يكديگر مرتبط می باشند .در شبيه
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

( )8نشان داده شده است .تاخيرهای نامتقارن و متغيير بازمان  d m  t و
 d s  t در شكل ( )1نشان داده شده است .کيفيت رديابی موقعيت
مفاصل بين روبات های فرمانده و فرمانبر ،رديابی موقعيت مجری نهايی
در فضای کاری و خطای رديابی در شكل های ( )2و ( )3نشان داده شده
است .سرعت زاويه ای روبات های فرمانده و فرمانبر در شكل ( )4و
شكل ( )5گشتاورهای کنترلی مورد نياز روبات های فرمانده و فرمانبر را
نشان می دهد .تخمين پارامترهای نامعين روبات های فرمانده و فرمانبر در
شكل های ( )6تا ( )8مشخص شده است .همان طور که از شكلهای ( )2و
Journal of Control, Vol. 11, No. 1, Spring 2017
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روبات فرمانده پيروی نموده و خطای رديابی به سمت صفر ميل

)Velocity qmdot (rad/sec

( )3می توان ديد ،روبات فرمانبر در فضای مفصلی و فضای کاری از

2

qm1dot
qm2dot

1
0

می نمايد.
20

25

10

15

5

-1
0

)Time(sec
)dm (t
)ds (t

0.6

0.4
0.3
0.2

)Time-varying time delay (sec

0.5

0
qs1dot
qs2dot
20

25

10

15

5

-0.5
0

)Velocity qsdot (rad/sec

0.7

0.5

)Time(sec

شكل :4سرعت زاويه ای روبات های فرمانده و فرمانبر

0.1

25

15

)m2(t

)Time(sec

0

شكل :1تاخيرهای زمانی نامتقارن و متغيير با زمان مسيرهای رفت و برگشت
اطالعات در کانال ارتباطی
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شكل:5گشتاورهای کنترلی روبات های فرمانده و فرمانبر
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m5

m3

6

m1

5

شكل :2رديابی موقعيت روبات های فرمانده و فرمانبر تحت کنترل کننده تطبيقی
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5
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1
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شكل :6تخمين پارامترهای نامعين در روبات فرمانده ˆm
6
5
4

شكل .3خطای رديابی موقعيت روبات های فرمانده و فرمانبر تحت کنترل کننده
3

تطبيقی

2
1
s6
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s4
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20
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شكل :7تخمين پارامترهای نامعين در روبات فرمانبر ˆs
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Parameter estimates for the slave controller
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محدود در فضای مفصلی و کاری

4

Parameter estimates for the master controller
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چکیده :در اين مقاله به کنترل يک گروه خودرو ناهمگن پرداخته میشود .از آنجايی که معموال ارسال داده در سيستمهای
چندعاملی با تاخير زمانی همراه است لذا تاخير زمانی اندازهگيری در طراحی کنترلر لحاظ میشود .همچنين وقفه موتور نيز در مدلسازی
ديناميكی هر خودرو لحاظ میگردد .برای هر خودرو يک کنترلگر خطی بر اساس فاصله نسبی و سرعت نسبی بين خودرويی ،طراحی می-
شود .نشان داده میشود که ديناميک حلقه بسته گروه خودرو ،يک ديناميک کليدزنی خطی تاخير زمانی خواهد بود .دو قضيه جديد برای
بررسی پايداری سيستم کليدزنی مزبور بر اساس قضيه لياپانوف-رازوميخين ارائه میگردد و نشان داده میشود که گروه ناهمگن خودرو
تحت هر سوئيچ دلخواه و نيز با لحاظ تاخير زمانی ارتباطی و عملگری پايدار مجانبی خواهد بود .برای اثبات پايداری رشتهای گروه ناهمگن
خودرو تحت عمل سوئيچ و تاخير زمانی ،قضيهای جديد ارائه خواهد شد که قيودی بر ضرايب کنترلی سيستم اعمال میکند .کيفيت روش-
های ارائه شده توسط مثالهای شبيهسازی بررسی خواهد شد.
کلمات کلیدی :گروه ناهمگن خودرو ،تاخير زمانی ارتباطی ،وقفه عملگری ،لياپانوف رازوميخين ،پايداری رشتهای.

Control of a Heterogeneous Platoon of Vehicles with Actuator Lag,
Communication Delay and Switched Interaction Topology:
Constant Spacing and Constant Time Headway Policies
Hossein Chehardoli, Mohammadreza Homaeinezhad
Abstract: This paper investigates the control problem of a heterogonous vehicular platoon with
time-varying interaction topology, communication delay and actuator’s lag. For each vehicle, a
neighbor based linear control law using relative position and relative velocity between vehicles is
considered. Two new approaches based on Lyapunov-Razumikhin theorem are presented to perform
the internal stability analysis of the resultant switched linear time delay system. It is shown that the
closed-loop dynamic is globally asymptotically stable under arbitrary switching. It means that the
heterogeneous platoon of vehicles is internal stable under switching action. In continuance of paper,
a new theorem is presented to obtain conditions on controller gains satisfying the string stability of
heterogeneous platoon. Simulation results are provided to show the effectiveness of the proposed
approaches.
Keywords: Heterogeneous platoon, Communication delay, Actuator lag, LyapunovRazumikhin, String stability.
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اثرات اغتشاش خارجی اعمالی بر خودرو بر پايداری رشتهای در []17

 -1مقدمه
در دهههای اخير بحث سيستمهای حمل و نقل هوشمند )(ITS

1

مورد توجه بسياری قرار گرفته است [1و .]2ايده  ITSحلی مفيد و
سودمند برای کاهش اثرات منفی تراکم ترافيكی در بزرگراهها میباشد
[ .]3پيادهسازی  ITSدارای مزايای متعددی همچون افزايش ايمنی،
کاهش مصرف سوخت ،افزايش ظرفيت ترافيكی بزرگراه و کاهش
آلودگی میباشد [ .]3ايده اصلی  ITSکنترل گروهی خودرو با فاصله-
های کم به منظور افزايش ظرفيت ترافيكی میباشد [4و.]5
کنترل گروهی خودروها به عنوان پيادهسازی عملی سيستم ITS
در دهههای اخير مورد توجه روزافزونی بوده است .به طوریکه روش-
های متعددی برای کنترل حرکت يک بعدی آنها ارائه شده است [-6
 .]10ايده اصلی اين امر ،کنترل گروهی خودروها به منظور رسيدن به
فاصله نسبی مطلوب و سرعت يكسان میباشد [ .]11اهميت کنترل
گروهی خودروها در نظم دهی حرکتی در اتوبانهای خودکار و افزايش
ظرفيت ترافيكی میباشد .به طوری که اگر بتوان خودروها را تا حد
ممكن نزديک به يكديگر کنترل نمود ،آنگاه ظرفيت ترافيكی افزايش
میيابد [ .]3در کنترل گروهی خودرو دو نوع تحليل پايداری مورد توجه
قرار میگيرد .پايداری داخلی 2که معرف پايداری مجانبی سيستم میباشد
و پايداری رشتهای 3که متضمن عدم گسترش خطا در طول دسته میباشد
[12و.]13
در حالت کلی دو استراتژی فاصلهبندی بين خودرويی استفاده
میگردد :استراتژی زمان پيشرفت ثابت [ ]14-12و استراتژی فاصله ثابت
[ .]17-15در استراتژی فاصله ثابت ،هدف ثابت نگه داشتن فاصله بين هر
دو خودروی متوالی است در حالیکه در استراتژی زمان پيشرفت ثابت
فاصله بين خودرويی متغير و بر حسب سرعت خودروها میباشد.
استراتژی فاصله ثابت حجم ترافيكی را بيشتر کرده در حالیکه پياده-
سازی عملی آن دشوارتر است [13و.]16
در دهههای اخير تحقيقات فراوانی در زمينه تحليل پايداری و
طراحی کنترلگر برای گروههای خودرو انجام شده است .در حالت کلی
طراحی کنترلگر و تحليل پايداری برای حرکت گروهی خودروها در
فضای حالت [ ]21-17و يا در فضای فرکانس [ ]23،9،8انجام میپذيرد.
در [ ]16يک کنترل مقاوم-تطبيقی برای تخمين نيروهای خارجی اعمالی

بررسی شده است .در [ ]3روشی مبتنی بر مطالعه رفتار ريشههای معادله
مشخصه سيستم حلقه بسته برای بررسی پايداری رشتهای ارائه شده است.
در تمامی تحقيقات گذشته ،ساختار شبكه ارتباطی گروه خودرو،
ثابت درنظر گرفته شده است .در يک گروه خودرو ديناميک حلقه بسته
تابعی از ساختار ارتباطی خودروها است .به نحویکه با تغيير ساختار
ارتباطی خودروها ،ديناميک حلقه بسته سيستم نيز دچار تغيير میگردد.
مطابق تئوری سيستمهای کليدزنی [24و ]25تغيير ديناميک حلقه بسته
میتواند باعث ناپايداری کل سيستم گردد .همچنين اين امر میتواند
پايداری رشتهای سيستم را نيز با مخاطره روبرو نمايد .در اين مقاله به
کنترل يک دسته ناهمگن خودرو در حضور تاخير زمانی ارتباطی و
عملگری و با ساختار ارتباطی زمان متغير پرداخته میشود .به طور خالصه
مهمترين نوآوری اين مقاله به شرح زير است:
 -1ناهمگن درنظر گرفتن گروه خودرو
 -2ارائه قضايايی نو مبتنی بر قضيه لياپانوف-رازوميخين برای تحليل
پايداری سيستمهای کليدزنی خطی تاخير زمانی
-3تحليل پايداری رشتهای گروه خودرو در حضور تاخير زمانی
ارتباطی ،عملگری و ساختار ارتباطی زمان متغير
ادامه مقاله به شرح زير سازماندهی شده است .در قسمت 2
مقدمات رياضی مسئله ارائه میگردد .در قسمت  3به معرفی سيستم مورد
نظر و طراحی کنترلگر به منظور پايداری داخلی سيستم پرداخته میشود و
دو قضيه جديد در اين راستا ارائه میگردد .در قسمت  4پايداری رشتهای
سيستم مورد بحث قرار خواهد گرفت و قضيهای در اين مورد ارائه
خواهد شد .در قسمت  5شبيهسازیهای متعدد برای بررسی کيفيت
قضايای بيان شده ارائه میگردد .در نهايت مقاله در قسمت  6جمعبندی
میگردد.

 -2مقدمات ریاضی مسئله
فرض کنيد )  G  (V ,  , Wمعرف يک گراف جهتدار از
مرتبه  Nباشد که درآن }  V  {1, 2,..., Nمعرف رئوس گراف،
  V V

مجموعه

و W  [ wij ]N  N ,

يالها

 wij  0, wii  0ماتريس مجاورت گراف  Gمیباشد .اگر يک مسير
از راس  iبه راس  jوجود داشته باشد ،راس  jاز راس  iدسترسپذير
4

بر خودرو ارائه شده است .يک کنترلگر خطی و مقاوم در برابر دادههای

خواهد بود .گراف بدون جهت  Gمتصل است اگر بين هر دو راس

از دست رفته در [ ]15ارائه شده است که پايداری رشتهای و داخلی گروه

متفاوت حداقل يک مسير وجود داشته باشد .راس  iدر دسترس سراسری

را تضمين میکند .در [14و ]23اثرات تاخير زمانی بر پايداری داخلی و

خوانده میشود اگر در دسترس هر راس ديگری باشد .ماتريس الپالسين
N



5

L  [lij ], lii 

رشتهای درنظر گرفته شده است .يک کنترلگر غير متمرکز برای تضمين

گراف

پايداری رشتهای يک گروه همگن خودرو در حضور تاخير عملگری در

 lij   wij , i  jتعريف میشود .در يک گروه خودرو رهبر به

[ ]22ارائه شده است که نتايج به صورت عملی اعتبارسنجی شدهاند.

G

به

صورت wij ,

j 1, i

خودرويی اطالق میگردد که اطالعاتی از ساير خودروها دريافت نكند.

1

)Intelligent transportation system (ITS
Internal stability
3
String stability
2
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برای مطالعه مسئله رهبر-پيرو 1گراف ديگری به صورت  Gتعريف می-
شود که شامل  N  1راس میگردد که راس راهنما با شماره  0نشان
داده میشود .ماتريس  Zبه عنوان ماتريس مجاورت راس صفر درنظر
گرفته میشود .در گراف  Gراس صفر قابل دسترس سراسری خوانده

شکل  :1يک گروه خودروی ناهمگن در حرکت يکبعدی

میشود اگر برای تمام رئوس ديگر در دسترس باشد .برای گراف G

ماتريس  H  L  Zتعريف میگردد که در تحليل پايداری داخلی
مورد استفاده قرار میگيرد.
لم 0 :1

 Hاگر راس صفر قابل دسترس سراسری باشد [.]26

 S11 S12 
 S   Tمثبت معين است اگر
لم  :2ماتريس متقارن 
S

 12 S 22 
1
. S11 0, S22  S12S11
[S12 0 :]27

لم ( .3نامساوی يانگ) :برای هر دو بردار دلخواه  a , bونيز
ماتريس  ، ς  0نامساوی  2aT b  aT ςa  bT ς 1bبرقرار است
[.]28

معادله ديناميكی هر خودرو به صورت زير است:
 xi  vi

M i xi  ui  
()4
1 

vi  M ui  ui
i

که در آن  ui , vi , xi , M iبه ترتيب جرم ،موقعيت ،سرعت و

ورودی کنترلی خودرو iام است و  سيگنال کليدزنی است که ناشی از
تغيير ساختار قانون کنترلی است .برای هر دو استراتژی زمان پيشرفت
ثابت و فاصله ثابت قانون کنترلی به صورت زير درنظر گرفته میشود:
ui  K  wij [ x j (t   )  xi (t   )  d ji ] 


()5

قضیه ( .1لياپانوف رازوميخين) :سيستم تاخيردار زير را درنظر
بگيريد:

Ni



j 1

)  K [ x0 (t   )  xi (t   )  d 0i ]  D (v0  vi

که در آن v0 , x0 :به ترتيب موقعيت و سرعت خودروی راهنما
هستند  .تاخير زمانی ارتباطی K ،و  Dضرايب کنترلی و  N iتعداد

) x  f (xt

] x( )   ( ),   [   , 0
xt ( )  x(t   ) ,   [  , 0], f (0)  0

به صورت )  xid  x0   ( D j 1, j  L j 1تعريف میشود که در

توابع پيوسته ،غيرمنفی و غيرکاهشی  3 ,2 ,1را درنظر بگيريد به

آن  D j 1, jفاصله مطلوب بين دو خودروی متوالی و  L j 1طول خودرو

()1

نحوی

که:

خودروهای همسايه خودروی  iمیباشد .برای هر خودرو موقعيت مطلوب
i

، s  0 : 1 ( s)  0, 2 ( s)  0, 3 ( s)  0

همچنين داشته باشيم . 1 (0)  2 (0)  0 :برای سيستم ( ،)27فرض
کنيد تابع پيوسته و مشتقپذير  f :C (  ,0 , n )  nمجموعه

j 1

 j  1ام است .برای استراتژی فاصله ثابت  D j 1, jمقداری ثابت و برای
استراتژی زمان پيشرفت ثابت  D j 1, j  h j v0  Dminدرنظر گرفته
میشود که در آن  Dminحداقل فاصله بين دوخودروی متوالی و h j

محدود )  C (   , 0 , nرا به يک مجموعه محدود در  nمی

زمان پيشرفت ثابت میباشد .خطای تعقيب برای هر خودرو به صورت

نگارد .اگر يک تابع پيوسته )  V ( x, tوجود داشته باشد به نحوی که

زير تعريف میشود:

()2

1 ( x ) V (t , x)  2 ( x ), t  , xn
و در ادامه اگر يک تابع غيرکاهشی   ( s ),  ( s )  sوجود

()6

بنابراين قانون کنترلی برحسب ديناميک خطا به صورت زير خواهد بود:
N i

داشته باشد به قسمی که
()3

ei  xi  x  ei  xi  v0  ei  xi
d
i

V (t , x)   3 ( x ),

()7

if V (t   , x (t   ))   (V (t , x(t ))),      , 0 
آنگاه مبدا يک نقطه پايدار مجانبی برای سيستم ( )1خواهد بود [.]29

ui  K  wij [e j (t   )  ei (t   )] 
j 1

 Kei (t   )  Dei

تاخير زمانی ارتباطی از خصوصيات اجتنابناپذير در سيستمهای
چندعاملی است .همچنين موتور هر خودرو دارای تاخير عملگری است
که با لحاظ هر دو نوع تاخير قانون کنترلی فوق به صورت زير درخواهد

 -3معرفی سیستم
در اين قسمت ،کنترل حرکت يک گروه خودرو ناهمگن شامل يک
خودرو راهنما و  Nخودرو پيرو مورد بررسی قرار میگيرد .حرکت
گروه ،به صورت يکبعدی درنظر گرفته میشود .شكل ( )1به صورت
شماتيک گروه ناهمگن خودرو در حرکت يکبعدی را نشان میدهد.

آمد:
N i

()8

ui  K  wij [e j (t   i )  ei (t   i )] 
j 1

)  Kei (t   i )  Dei (t   i

که در آن   i     iو   iوقفه موتور خودرو iام میباشد .با
جايگذاری ( )8در ( )4ديناميک حلقه بسته هر خودرو به صورت زير

Leader-follower
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حسين چهاردولی ،محمدرضا همايینژاد
N i

ei  K  wij [e j (t   i )  ei (t   i )] 

()9

i 1

)  Kei (t   i )  Dei (t   i

با تعريف ]  e  [e1 ,..., eN , e1 ,..., eNديناميک حلقه بسته کل
گروه به صورت زير خواهد بود:
m

m

i 1

i 1

) e  A e   Bi , e(t   i )   Ci , e(t   i

()10

که در آن  (t ) : t  [0, )  k  {1, 2,..., n } :و
0
 0
 0 IN  m
A  
,
 ,  Bi ,  
 0 0  i 1
  KH  0 
m
0 
0
Ci ,  


i 1
 0  DI N 
قضیه  :2اگر شرايط زير برقرار باشند سيستم کليدزنی خطی تاخير

زمانی ( )10تحت هر سوئيچ دلخواه پايدار مجانبی فراگير خواهد بود.
 -1خودروی راهنما برای کل دسته در دسترس سراسری باشد.

شکل :2دياگرام کنترلی يک خودرو گروه

 -4پایداری رشتهای
برای بررسی پايداری رشتهای بايد ساختار ارتباطی گروه مشخص
باشد .در اين مقاله فرض بر آن است که هر خودرو میتواند به اطالعات
موقعيت نسبی با خودروی جلو ،عقب و راهنما و همچنين سرعت نسبی
با خودروی راهنما دسترسی داشته باشد .شكل زير ساختار مورد نظر را

 -2ماتريس مثبت معين  P 2 N 2 Nوجود داشته باشد به نحوی
که:
Q

0,

()11

PE k  E P
T
k

m

m

i 1

i 1

نشان میدهد.

} E k  A k   B i , k   Ci , k , k  {1, 2,..., ns

Im(i , k ) 


 max  max
 -3
i 1,2,..., N
K k 1,2,..., ns 
(Re

)


i,k 

D

که در آن:

شکل  :3ساختار ارتباطی گروه ناهمگن خودرو

با توجه به ساختار ارتباطی فوق ،ديناميک حلقه بسته خودرو iام به
صورت زير خواهد بود:


ei  K i ,i 1[ei 1 (t   i )  ei (t   i )] 

 i , kمقدار ويژه kام ماتريس  H kمیباشد.
قضیه  :3اگر شرايط زير برقرار باشند ،سيستم کليدزنی خطی تاخير

 K i ,i 1 [ei 1 (t   i )  ei (t   i )] 

()13

)  Kei (t   i )  Dei (t   i

که در آن . Ki,i 1  Kwi,i 1 , Ki,i 1  Kwi,i 1 :تبديل

زمانی ( )10تحت هر سوئيچ دلخواه پايدار مجانبی فراگير خواهد بود.
 -1خودروی راهنما برای هر سيگنال کليدزنی قابل دسترس



الپالس طرفين عبارت فوق منجر به رابطه زير میگردد:

Ei  Gi 1 Ei 1  Gi 1 Ei 1

سراسری باشد.
 -2ماتريس مثبت معين

N N

 P  وجود داشته باشد که نامعادله

زير را ارضا نمايد:
0

()12

-3


HT P  




()14

,

 i s

2( D  1) 








 ( K i ,i 1  K i ,i 1  K )e




i s

s  sDe
2

Gi 1 



K i ,i 1e

s 2  sDe i s  ( K i,i 1  K i,i 1  K )e  i s

D  1, K 

  max eig  PH PH  HT P

Gi 1 

با انجام محاسبات ساده داريم:
()15

شكل ( )2دياگرام کنترلی يک خودرو با معادالت ديناميكی ( )4و تحت
قانون کنترلی ( )5را به صورت شماتيک نشان میدهد.



 i s

PH  H P

K i ,i 1e



T

,   min(eig ( P )), a
1

 i s



Gi 1
Ei 1
Ei

1  Gi 1

Ei

Ei 1

قضیه  :5اگر شرط زير برقرار باشد گروه ناهمگن خودرو تحت
عمل سوئيچ پايدار رشتهای خواهد بود:
( K i,i 1  K i, i 1  K )( i   i 

()16

2
1
)D
2 i
K i,i 1  K i, i 1  K

( i   i ) 2 
K N , N 1  0
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) (sec

 -5نتایج شبیهسازی

وقفه موتور

0.1

)L( m

طول خودرو

4

hi

زمان پيشرفت ثابت

0.02

يک گروه ناهمگن شامل  5خودرو را مطابق شكل ( )4درنظر
بگيريد .برای کليه سناريوها ،سه ساختار ارتباطی متفاوت به صورت زير

Di 1,i

فاصله مطلوب بين خودرويی

2

Dmin

حداقل فاصله بين خودرويی

0.1

جدول :2مقايسه کران باالی تاخير زمانی محاسبه شده توسط قضايای 2و3
وقفه موتور ) (sec

قضیه

تاخیر

درنظر گرفته شدهاند.

زمانی ) (sec

شکل  :4ساختار ارتباطی زمان متغير گروه ناهمگن خودرو

در سناريوهای  1و 2سرعت خودروی راهنما به صورت شكل ()5
درنظر گرفته میشود .خطای فاصله برای استراتژی فاصله ثابت به صورت
  i  xi 1  xi  Li 1و برای استراتژی زمان پيشرفت ثابت به صورت
  i  xi 1  xi  hi v0  Dminتعريف میگردد.

قضيه 2

0.05

0.38

قضيه 3

0.05

0.29

قضيه 2

0.1

0.27

قضيه 3

0.1

0.21

قضيه 2

0.25

0.17

قضيه 3

0.25

0.12

32

شكل ( )6خطای تعقيب گروه خودرو را نشان میدهد .طبق اين شكل دامنه خطا
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چکیده :يكی از مهمترين آزمونهای تشخيص بيماریهای ريوی ،اندازهگيری حجم هوای ريه است .در اين مقاله يک الگوريتم تمامخودکار که
پيشتر توسط نويسندگان مقاله برای تخمين حجم هوای درون ريه با استفاده از تصاوير  CTارائه شده بود ،توسعه داده شده است .در اين الگوريتم ،به منظور
بخشبندی نواحی حاوی هوا در ريه ابتدا با بهينهسازی يک تابع هزينه مبتنی بر مباحث بيوفيزيک بافت ريه ،محدوده وکسلهای هوای درون ريه تعيين
میشود .در اين مقاله بهمنظور حل مسئله بهينهسازی روشی ساختاريافته و خودکار برای محاسبه حدس اوليه محدوده پاسخ پيشنهاد شدهاست .برای تعيين
موقعيت فضايی نواحی حاوی هوا نيز از يک روش بازسازی مدل سهبعدی استفاده شدهاست .عالوه بر آن ،کارايی الگوريتم پيشنهادی با استفاده از تصاوير
يک ريه با حجم هوای کنترلشده در شرايط آزمايشگاهی و همچنين تصاوير کلينيكی پايگاههای داده معتبر بررسی شده است .همچنين عملكرد روشهای
مبتنی بر اندازهگيری حجم ريه و روشهای مبتنی بر اندازهگيری مستقيم حجم هوای ريه مورد ارزيابی و مقايسه قرار گرفته است .نتايج بهدستآمده
مقاومبودن نسبت به کاهش رزولوشن است.

نشاندهنده دقت باالی الگوريتم پيشنهادی در تخمين حجم هوای ريه و
کلمات کلیدی :بهينهسازی ،تخمين حجم هوا ،اثر حجم جزئی ،ريه ،تصاوير .CT

A New Optimization Based Method for Estimation and Spatial
Localization of Lung’s Air Volume from 3D CT Images
Hadi Moghadas-Dastjerdi, Mohammadreza Ahmadzadeh, Mahdi Karami,
Farzin Ghiasi, Abbas Samani
Abstract: Lung’s air volume estimation is of great importance in lung disease diagnosis. In this
paper a fully automatic algorithm, which we presented recently to estimate the lung’s air volume
from CT-images, is more developed. In this algorithm, first a suitable cost function is introduced
based on the long parenchyma physics to determine the voxels of lung’s air region. In this paper, a
fully automatic framework is proposed to calculate the initial guess for the solution of the
optimization problem. Moreover, a 3D model reconstruction technique is utilized to determine
spatial localization of the lung’s air region in 3D CT-images. Furthermore, the performance of the
whole-lung-volume-based methods and direct lung’s air volume measurment methods are compared
and investigated. In order to evaluate the accuracy, porcine’s lung images and clinical human’s lung
images from reliable databases are fed to the proposed algorithm. The significant accuracy and
robust performance of the proposed algorithm is illustrated with respect to the resolution reduction
of CT-images.
Keywords: Optimization, air volume estimation, lung, partial volume effect, CT images.
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انتخابشده بهعنوان آستانه وابسته است .برای يافتن اين مقادير ،اغلب

 -1مقدمه
بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت ،بيماریهای ريه از
مهمترين عوامل تهديدکننده سالمت بشر هستند .درحالیکه نرخ
مرگومير ناشی از ساير عوامل پرخطر همچون سرطان ،سكته مغزی و
قلبی روندی نزولی نشان میدهند ،آمار نرخ مرگومير ناشی از
بيماریهای ريه روندی صعودی دارد .بهعنوان نمونه ،چنين پيشبينی شده
است که بيماری مزمن انسدادی ريه (COPD) 1تا سال  2020ميالدی در
جايگاه سومين عامل کشنده بشر قرار گيرد [ .]1افزايش روزافزون
بيماریهای ريوی موجب جلب توجه بيش از پيش پژوهشگران نسبت به
بهبود و ارتقای روشهای تشخيص و درمان اين حوزه شده است.
ازآنجاکه مهمترين کارکرد ريه تبادل گازهای تنفسی در حين تنفس
است ،ارزيابی حجمهای ريوی و تغييرات آن بهمنظور سنجش عملكرد
سيستم تنفسی و تشخيص عيب توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار
گرفته است [ .]3[ ،]2در سالهای اخير استخراج اطالعات و آناليز
دادههای موجود در تصوير در طيف گستردهای از کاربردها مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است [ .]4امروزه تصويربرداری يكی از مهمترين
ابزارهای تشخيصی در معاينات پزشكی ريه محسوب میشود [ .]5به
همين منظور ،پژوهشها منجر به توسعه روشهايی برای بررسی تصاوير
ريه در فاز دم و بازدم شدهاند ،چراکه اين تصاوير بخش جدايیناپذير
طيف وسيعی از فرآيندهای تشخيص و درمان بيماریهای ريه هستند [–]6
[ .]12تخمين مشخصات ديناميكی دستگاه تنفسی همچون تغييرات حجم
هوا [ ]9[–]6و نحوه تغيير شكل بافت آن [ ]12[–]10اغلب دو هدف
عمده از بررسی مجموعه تصاوير  CTريه ،که موداليتی اصلی
تصويربرداری از ريه است ،محسوب میشود .در اين راستا ،در دست
داشتن روش مؤثری برای تخمين حجم هوای ريه در تصاوير ،CTبهويژه
در مورد بيمارانی که توانايی انجام ساير روشهای تشخيصی را ندارند،
بسيار مهم بوده و اطالعات پرارزشی را در اختيار قرار میدهد [.]3[ ،]2
اولين گام برای تخمين حجم هوای ريه ،تشخيص نواحی حاوی هوای ريه
در تصاوير از طريق بخشبندی 2است .به دليل شكل هندسی بسيار
پيچيده کيسههای هوايی و مجاری ريه ،روشهای رايج بخشبندی
همچون مجموعه سطح ]13[ 3و يا الگوهای دگرديس پذير ]14[ 4برای
استفاده در کاربرد بخشبندی هوا در تصاوير سهبعدی ريه مناسب نبوده و
کمتر مورداستفاده قرار گرفتهاند .دليل اين موضوع از بار محاسباتی باال و
تمايل اين الگوريتمها به برآورده کردن عبارت (ترم) خميدگی ناشی
میشود .استفاده از روشهای مبتنی بر آستانه در چنين مسائل با هندسه
پيچيدهای میتواند راهحل مناسبی باشد .اما بايد توجه کرد که دقت نتايج
حاصله از بخشبندی تصوير مبتنی بر آستانه شديداً بهدقت مقادير

دادههای توزيع چگالی آماری تصوير همچون هيستوگرام مورداستفاده
قرار میگيرد .بهطورمعمول ،نقاط بيشينه هيستوگرام برای انجام يک
بخشبندی خام مورداستفاده قرار گرفته و سپس در يک مرحله اضافی و
با تنظيم دقيق پارامترها نتايج دقيقتری حاصل میشود.
بهعنوان يكی از اولين پژوهشها در اين حوزه Gamsu ،و
همكارانش از تصاوير اشعه ايكس در راستای محورهای قدامی-خلفی و
جانبی از قفسه سينه برای تخمين حجم کل ريه و حجم بازدمی فعال در
يک ثانيه (FEV1) 5استفاده کردند [ .]15در سال  Kauczor 1998و
همكارانش يک روش خودکار مبتنی بر آستانه برای بخشبندی کل ريه
در مجموعه تصاوير متوالی  CTمارپيچ که در انتهای دم و بازدم ثبت شده
بودند ارائه کردند [ .]16در اين روش آستانههای مختلفی که بهصورت
تجربی بهدستآمده بود برای تخمين حجمهای ريه به کار گرفته شد.
چند سال بعد همين گروه ،از مقادير آستانه که بهوسيله آزمايش
بهدستآمده بود برای تخمين محدوده هوای تهويه شده درون ريه در
تصاوير  3He MRIمربوطه استفاده کردند [ .]17بهمنظور افزايش دقت،
آنها بهصورت دستی خطاهای تصوير را حذف کرده و حجم
تفكيکشده نواحی حاوی هوا و بافت را بر اساس يک نرخ  0/82که
بهصورت تجربی بهدستآمده بود ،تخمين زدند .در سالهای اخير
 Flemingو همكارانش تالش کردهاند تا نرخ محاسبهشده برای نسبت
هوا و بافت را برای کاربردهای کلينيكی بهبود ببخشند [ .]18اما وابستگی
شديد به پارامترهايی که مقاديرشان بهصورت تجربی محاسبه میشوند و
نيز نامشخص بودن تفكيک فضايی محدوده هوا و بافت درون ريه در
چنين پژوهشهايی ،فرصت توسعه روشهای دقيقتر برای تخمين حجم
هوای ريه را خالی گذاشته است .بهعنوان نمونه Goris ،و همكارانش از
مقادير آستانه بهدستآمده با آزمايشهای تجربی برای سنجش کمی
ميزان گيرافتادگی هوا در تصاوير متوالی  CTبا رزولوشن باال که در حين
تنفس از بيماران فيبروز سيستيک 6ثبت شده بود ،استفاده کردند [.]19
همچنين Zaporozhan ،و همكارانش مقادير آستانه پايين و بااليی که
بهصورت عملی بهدستآمده بود را برای بخشبندی تصاوير CTو MRI

باهدف تخمين حجمهای تهويه شده در هر يک از دو قسمت ريه در
بيمارانی که پيوند ريه انجام داده بودند ،به کار گرفتند [ .]20همانطور که
پيشتر گفته شد ،در کاربردهای کلينيكی پارامترهای متنوع
تصويربرداری همچون ميزان رزولوشن مختلف تصوير مورداستفاده قرار
میگيرد .درنتيجه اين تنوع ،بكار گيری مقادير آستانه تجربی بهمنظور
استفاده وسيع برای تصاوير مختلف از اعتبار کافی برخوردار نبوده و منجر
به کاهش دقت نتايج بخشبندی و حجم هوای تخمينزدهشده خواهد
شد .بنابراين در دست داشتن روشی که نسبت به تغيير پارامترهای تصوير
مقاوم باشد ،ارزشمند خواهد بود .نقطه ضعف اصلی اکثر رويكردهای

)Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD
Segmentation
Level Set
Deformable Models
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تجربی پيشنهاد داده شده برای بخشبندی ريه ناشی از عدم قابليت

دادهشده توانايی سامانمند آن برای در نظر گرفتن تأثير حجم جزئی بافت

تطبيقپذيری بهمنظور شخصیسازی آستانههای باال و پايين بخشبندی بر

در محدوده حاوی هوای ريه است .اين موضوع منجر به مقاوم بودن

مبنای کاربرد خاص موردنظر است .بهعالوه ،اکثر اين روشها کل

عملكرد روش پيشنهادی در مقابل تغيير پارامترهای تصوير ،ازجمله

محدوده ريه شامل هوا و بافت ريه را بخشبندی میکنند .هرچند

رزولوشن ،میشود .نتايج بهدستآمده از پيادهسازی روش پيشنهادی بر

همانطور که اشاره شد ،دستهای از پژوهشگران حجم هوای ريه را از

روی دادههای حيوانی و انسانی نشاندهنده دقت قابلتوجه روش

روی حجم کل ريه با اعمال يک ضريب اصالح تجربی تخمين زدهاند اما

پيشنهادی در دقت و کارايی تخمين حجم هوای ريه در فاز دم و بازدم

اين روش نيز به دليل استفاده از مقادير تجربی به داليل شرحدادهشده

است .عالوه بر آن ،با استفاده از الگوريتمهای مدلسازی ،محدوده

کارايی الزم را نداشته و خطای حجم هوای تخمين زده را افزايش

فضايی حاوی هوا از ريه بهصورت سهبعدی بازسازی شده است که

میدهد .يک حوزه قابلتوجه ديگر در بخشبندی تصاوير ريه ،دستيابی

اطالعات ارزشمندی در راستای ارزيابی کارکرد تنفسی ريه در اختيار

به روشی است که قادر باشد اطالعاتی راجع به محدوده فضايی نواحی

پزشكان قرار میدهد .همچنين ،رويكرد مختلف استفاده از اندازهگيری

حاوی هوا و بافت در ريه را در اختيار قرار دهد .چنين اطالعاتی در

حجم کلی ريه و اندازهگيری مستقيم حجم هوای درون ريه در اين مقاله

کاربردهايی ازجمله تحليل ساختار جراحت و يا گير افتادگی هوا بسيار

موردبررسی و مقايسه قرار گرفته است.

ارزشمند خواهد بود .اگرچه امروزه روشهای آستانهگذاری بهينه
کارآمدی از سوی پژوهشگران ارائه شدهاند ،اما چنين روشهايی تنها
بهمنظور جداسازی ناحيه ريه از پسزمينه در بخشبندی کل ريه

 -2مرور روش تخمین حجم هوای ریه []24

قابلاستفاده است .بهعنوان مثال روش  Otsuدر تعدادی از مقاالت

همانطور که پيشتر اشاره شد ،در روشهای بخشبندی تصوير

ازجمله [ ]22[ ،]21بهعنوان يک مرحله اوليه در بخشبندی کل ريه بكار

مبتنی بر آستانهگذاری ،انتخاب آستانههای مناسب و دقيق حياتیترين

گرفته شده است .اما استفاده از چنين روشهايی برای بخشبندی هوای

مسئله است .اهميت اين موضوع در تصاوير سهبعدی ريه که دارای ميدان

درون ريه ،بهعنوان يک بخش ميانی که لزوماً معيار بهکارگرفته شده در

تصوير نسبتاً وسيع و تعداد زيادی وکسل (حدود  30ميليون عدد) هستند،

روش  Otsuرا برآورده نمیکند ،راهگشا نيست .بهعالوه ،حجم

بهمراتب بيشتر است .بنابراين يافتن آستانه صحيح تأثير زيادی بر دقت

محاسباتی باالی روش  Otsuدر تصاوير سهبعدی ريه،که ابعاد

نتايج نهايی خواهد داشت .مبنای روشی که در ادامه تشريح خواهد شد

قابلتوجهی دارند ،نقطه ضعف مهمی برای اين روش بوده و منجر به

استفاده از دو تصوير  CTسهبعدی متوالی از ريه ،يكی در انتهای بازدم و

محدوديت استفاده از آن در چنين کاربردهايی شده است.

ديگری انتهای دم است که نقاط تعادل چرخه تنفس هستند .همانطور که

در سالهای اخير ايده استفاده از اطالعات تصاوير متوالی  CTريه در

در شكل  1نمايش داده شده است ،در هيستوگرام ترکيبی فازهای دم و

حين تنفس برای بخشبندی هوای ريه پيشنهاد داده شده است [.]23

بازدم تصاوير ريه دو نقطه  Aو  Bمحل برخورد ناحيه ميانی دو

همچنين با توسعه آن ،روش جديدی برای تخمين دقيق حجم هوای ريه

هيستوگرام هستند .اين ناحيه که بين نقاط  Aو  Bواقع شده است ،متناظر

ارائه شده است [ .]24در اين مقاله با توسعه اين روش جديد که بر مبنای

با روشنايی وکسلهايی است که بخش مربوط به هوای درون ريه از

ترکيب دادههای تصاوير متوالی ريه در فاز دم و بازدم و با هدف تخمين

تصوير را تشكيل میدهند .بهعبارتديگر اين وکسلها از قسمت بزرگی

حجم هوای ريه دقيقتر بهصورت خودکار عمل میکند ،ضمن پيشنهاد

از هوا و قسمت اندکی بافت نرم تشكيل شدهاند .عالوه بر آن ،نشان داده

يک الگوريتم کامل برای تعيين خودکار محدوده پاسخ اوليه مسئله

شده است که در هيستوگرام تصاوير ريه محدوده وکسلهای دارای

بهينهسازی ،نتايج مقايسه با الگوريتم اندازهگيری حجم ريه ،آزمايش بر

روشنايی کوچکتر از نقطه  Aمتناظر با بخش هوای پسزمينه بوده و

روی تصوير حيوانی و همچنين پيادهسازی بر روی تصاوير کلينيكی ارائه

محدوده وکسلهای دارای روشنايی بزرگتر از نقطه  Bمتناظر با بخش

شده است .عالوه بر آن بهمنظور فراهم شدن امكان تعيين موقعيت فضايی

بافت نرم است [ .]23بهطورکلی ،وکسلهای دارای روشنايی حوالی نقطه

نواحی حاوی هوا در ريه از يک روش بازسازی سهبعدی استفاده شده

 Aو  Bبهطور عمده متناظر با نواحی پيرامونی ريه و مجاری هوايی است

است.

که مرز بين هوای پسزمينه ،هوای درون ريه و بافت نرم را تشكيل

در يک ديدگاه کلی ،روش بر مبنای يک چارچوب نوين تحليل

میدهند.

تصاوير متوالی  CTاز ريه استوار است .اين روش شامل تشكيل و حل
يک مسئله بهينهسازی برای تعيين محدوده وکسلهای هوای درون ريه بر
مبنای اطالعات موجود در تصاوير متوالی  CTريه در فاز دم و بازدم
میشود و عالوه بر آن از ويژگیهای بيوفيزيكی بافت ريه نيز بهمنظور
دستيابی به تخمين دقيقتر بهره میبرد .يک ويژگی مهم روش پيشنهاد
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چنانچه بتوان برای تضمين وجود و يكتايی پاسخ در اين مسئله
بهينهسازی يک حدس اوليه برای محدوده پاسخ به دست آورد ،آنگاه
حل اين مسئله بهينهسازی از طريق الگوريتم جستجوی جامع دوبعدی در
فضای اعداد صحيح بر روی يک همسايگی مناسب اطراف حدس اوليه
از پيش محاسبهشده  IAو  IBقابلاستفاده خواهد بود .اولين گام برای
دستيابی به اين حدس اوليه ،يافتن نقاط  Aو  Bدر هيستوگرام ترکيبی
تصاوير دم و بازدم است.
شكل  :1هيستوگرام ترکيبی تصاوير  CTريه در انتهای دم و بازدم .نقاط  Aو B
محل تقاطع ناحيه بيشينه دوم هيستوگرام ترکيبی دو تصوير دم و بازدم هستند.

از سوی ديگر ،بايد توجه داشت که ساختار کليدی بافت ريه در
ابعاد ميكروسكوپی کيسههای هوايی هستند که قطری معادل  150تا 500
ميكرومتر (با ميانگين  250ميكرومتر) در محدوده فشار فيزيولوژيک

اگرچه همانطور که پيشتر گفته شد نقاط  Aو  Bتقريب خوبی

دارند [ .]26[ ،]25درنتيجه چنانچه اندازه هر وکسل  1ميلیمتر مكعب در

برای آستانه پايين و باالی الگوريتم بخشبندی هستند ،اما میتوان با

نظرگرفته شود ،در هر وکسل تا  70کيسه هوايی وجود خواهد داشت.

جستجوی مقادير بهينهای که دو اصل تراکم ناپذيری بافت و ثبات جرم

اندازه وکسلها در تصاوير تابش کمتر اشعه که در تصويربرداری ريه (به

هوا را ارضا کنند تخمين دقيقتری به دست آورد که دقت نتيجه نهايی را

دليل ثبت تصاوير متوالی) رايج است ،تا بيش از  4ميلیمتر نيز میرسد که

بهطور مؤثری افزايش خواهد داد.

در اين موارد تعداد کيسههای هوايی موجود در هر وکسل به مقدار

برای محاسبه مقادير آستانه بهينه ،يک مسئله بهينهسازی بر اساس دو

قابلتوجهی افزايش خواهد يافت .بهعالوه ،مكانيسم تغيير شكل کيسههای

اصل مطرحشده فرمولبندی میشود [ .]24در اين راهكار ،تعبير فيزيكی

هوايی در حين تنفس به شكلی است که ضخامت ديواره آنها در هنگام

اصل ثبات جرم هوا اين است که با توجه به ثابت بودن ميدان ديد تصوير،

بازدم به ميزان قابلتوجهی افزايش میيابد [ .]27بنابراين در نظر گرفتن

هرگونه افزايش در ميزان حجم هوای پسزمينه (که متناسب با سطح زير

ميزان اثر حجم جزئی بافت موجود در محدوده حاوی هوا از ريه درنتيجه

منحنی هيستوگرام دم و بازدم قبل از آستانه پايين است) منجر به کاهش

نهايی اثر قابلتوجهی خواهد داشت .تصاوير  CTبر مبنای نگاشتی از

يكسان در ميزان حجم هوای درون ريه (که متناسب با سطح زير منحنی

ضرايب تضعيف فتونهای منتشر شده از تيوب اشعه ايكس ثبت میشوند.

هيستوگرام دم و بازدم بين آستانه پايين و باال است) خواهد شد و

با توجه به ميزان انرژی استفاده شده در ثبت تصاوير  ،CTضرايب

برعكس .همچنين اصل تراکم ناپذيری بافت چنين الزم میدارد که

تضعيف متناظر با وکسلهای حاوی بافت ريه رابطه خطی با چگالی

هيستوگرام دم و بازدم بعد از آستانه باال (که متناظر با بخش بافت نرم

خواهند داشت [ .]28بنابراين با استفاده از تحليل مورفومتريک بافت ريه

است) همگرا شده و اختالف آنها به سمت صفر ميل کند .با در اختيار

در [ ]29روشی برای محاسبه کسری از بافت ريه که در هر وکسل قرار

داشتن تصاوير دم و بازدم چنين تابع هزينهای را میتوان بهصورت زير

گرفته است ،در مقالهای که اخيراً توسط نويسندگان مقاله منتشر شده،
ارائه شده است [ .]24در اين روش ،تناسب کسری چگالی بافت ريه

تعريف کرد:
𝑦𝐼

𝑥𝐼

||]𝐼[ 𝑑𝐻| ∑ 𝐽(𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 ) = |∑|𝐻𝑑 [𝐼]| −
𝐼𝑥 +1

()1

0
𝑥𝑎𝑚𝐼

|]𝐼[ 𝑑𝐻| ∑ + 

موجود در هر وکسل نسبت به چگالی بافت نرم وکسلی که کامالً از بافت
نرم تشكيل شده و حاوی هيچ مقداری از هوا نباشد 𝑥𝑜𝑣𝜃 ناميده شده و از
رابطه زير محاسبه میشود:
𝑟𝑖𝑎𝐼 𝐼𝑣𝑜𝑥 −
=
𝑟𝑖𝑎𝐼 𝐼𝑡𝑖𝑠 −

()3

𝐼𝑦 +1

𝑥𝑜𝑣𝜃

که  يک ضريب وزنی و ] Hd [Iتفاضل هيستوگرام تصاوير دم و

که  Iair ،Ivoxو  Itisبه ترتيب سطح روشنايی وکسل موردنظر،

بازدم است .در حقيقت اين تابع شامل دو بخش است که بخش اول

سطح روشنايی وکسل متناظر با بخش هوای پسزمينه و سطح روشنايی

اندازه اختالف بين تغييرات هوای درون ريه و هوای پسزمينه را نشان

وکسل متناظر با بخش بافت نرم هستند .به عبارت دقيقتر Iair ،و  Itisبه

داده و بخش دوم تغيير ميزان بافت نرم را به دست میدهد .درنتيجه با

ترتيب از مقادير ميانگين سطوح روشنايی کوچکتر از  Iαو بزرگتر Iβ

استفاده از اين تابع هزينه و حل مسئله بهينهسازی زير میتوان حدود

به دست میآيند.

آستانه پايين و باالی بهينه که آنها را به ترتيب  Iαو  Iβمیناميم،
محاسبه کرد:
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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𝑥𝑎𝑚
𝐼=𝐼𝐼∑
𝐼 ]𝐼[𝐻
𝛽 +1

()4

𝑥𝑎𝑚
𝐼=𝐼𝐼∑
]𝐼[𝐻 +1

= 𝑠𝑖𝑡𝐼 ,

𝛽

𝛼
∑𝐼𝐼=0
𝐼 ]𝐼[𝐻
𝛼
𝐼=𝐼𝐼∑

]𝐼[𝐻
𝑛𝑖𝑚

= 𝑟𝑖𝑎𝐼

بنابراين ضريب سهم حجم هوای هر وکسل که به اختصار آن را
 AVPCvoxمیناميم از رابطه زير محاسبه میگردد:

()5

𝑥𝑜𝑣𝜃 𝐴𝑉𝑃𝐶𝑣𝑜𝑥 = 1 −

اندکی بافت نرم هستند ،اما همانطور که در [ ]25نشان داده شده است به
دليل تعداد بسيار زياد وکسلها همين مقدار اندک بافت نيز میتواند
درنهايت به يک خطای انباشته قابلتوجه منجر شود .در ادامه شبه کد اين
الگوريتم آورده شده است:
الگوریتم  :1شبهکد پيادهسازی الگوريتم محاسبه محدوده پاسخ
𝒐𝒅 𝒙𝒂𝒎𝑰 𝒐𝒕 𝟎 ← 𝑰 𝒓𝒐𝑭 𝟏.

درنهايت حجم هوای ريه از رابطه زير به دست میآيد:
𝛽

()6

]𝑰[ 𝒉𝒙𝑬𝑯 𝟏. 𝟏 𝑺𝒆𝒕 𝑯𝒅 [𝑰] = 𝑯𝑰𝒏𝒉 [𝑰] −

]𝑖[ 𝑥𝑜𝑣𝐶𝑃𝑉𝐴 ]𝑖[ 𝑥𝑜𝑣𝑁 ∑ 𝑥𝑜𝑣𝑉 = 𝑉𝐴

𝒕𝒆𝑺 𝟐 𝟏.

𝛼=𝑖

که  Vvoxو  Nvoxبه ترتيب حجم هر يک از وکسلها و تعداد
وکسلهای متناظر با سطح روشنايی موردنظر هستند.

 -3روش پیشنهادی
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،اولين گام برای حل مسئله
بهينهسازی ،يافتن نقاط  Aو  Bدر هيستوگرام ترکيبی تصاوير دم و بازدم
است .در اين مقاله برای يافتن نقاط  Aو  Bيک الگوريتم خودکار

]𝒎 𝑯𝒅 [𝑰] + 𝑯𝒅 [𝑰 + 𝟏] + ⋯ + 𝑯𝒅 [𝑰 +
∑ = ]𝑰[𝑭
𝒎
𝒓𝒆𝒕𝒍𝒊𝒇 𝑨𝑴 𝒇𝒐 𝒆𝒛𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒅𝒏𝒊𝒘 = 𝒎 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
)]𝑰[𝑭(𝒏𝒈𝒔 = ]𝑰[𝑺 𝒕𝒆𝑺 𝟑 𝟏.
𝟎<𝒙
𝟎≥𝒙

−𝟏,
{ = )𝒙(𝒏𝒈𝒔 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
𝟏,
]𝟏 𝟏. 𝟒 𝑺𝒆𝒕 𝑫[𝑰] = 𝑺[𝑰] − 𝑺[𝑰 −
𝒓𝒐𝒇 𝒅𝒏𝑬

پيشنهاد میشود.

 -1-3محاسبه حدس اوليه محدوده پاسخ
در مرحله اول تفاضل هيستوگرام تصاوير ،Hd [I] ،با تفريق کردن

𝟏𝑷𝑰 𝒅𝒏𝒊𝑭 𝟐.
)]𝑰[ 𝒉𝒏𝑰𝑯(𝒙𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒂 =
𝑰

هيستوگرام تصوير بازدم از دم محاسبه میشود .ازآنجاکه نقاط  Aو B

𝟐𝑷𝑰 𝒅𝒏𝒊𝑭 𝟑.

محل تالقی دو هيستوگرام دم و بازدم هستند ،اين دو نقطه در ]Hd [I

بهصورت نقاط عبور از صفر ظاهر خواهند شد .در مرحله بعدی برای
حذف نوسانات فرکانس باال از يک فيلتر پايينگذر استفاده شده که
خروجی فيلتر ] F[Iناميده میشود .سپس با اعمال تابع عالمت بر روی
] F[Iدنباله ] S[Iمحاسبه میشود .پسازآن ] D[Iبا اعمال اپراتور مشتق
بر روی ] S[Iمحاسبه میشود .بخش ميانی هيستوگرام ،متناظر با هوای

)]𝑰[ 𝒉𝒏𝑰𝑯(

𝟏𝑷𝑰 𝟒. 𝑺𝒆𝒕 𝑾 = 𝑰𝑷𝟐 −
}𝑾 𝟓. 𝑭𝒊𝒏𝒅 𝑻𝟏 [𝑰] = {𝑫[𝑰] | 𝑰𝑷𝟏 < 𝑰 < 𝑰𝑷𝟏 +
)𝒏( 𝟏𝑻 = 𝑨𝑰 𝒕𝒆𝑺 𝟔.

درون ريه ،دارای عرض تقريباً برابر با فاصله بيشينه اول و دوم هيستوگرام

𝒏 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾

است .بنابراين با محاسبه فاصله بيشينه اول و دوم هيستوگرام میتوان
عرض تقريبی بخش ميانی را محاسبه نمود که آن را  Wمیناميم.
همچنين IP1 ،و  IP2به ترتيب محل وقوع بيشينه اول و دوم هستند .در
مرحله بعد دو مجموعه  T1و  T2تعريف میشوند که به ترتيب محدوده
بين  IP1تا  IP1 + Wو محدوده بين  IP2و  IP2 + Wاز ] D[Iرا شامل
میشوند .در آخرين مرحله  IAبا يافتن کمينه  T1و  IBبا يافتن بيشينه T2

به دست میآيند .بر اساس بررسی انجام شده بر روی مجموعه تصاوير

𝒙𝒂𝒎

𝒅𝒏𝒆𝑰=𝟐𝑰𝑷𝟐 ,… ,

𝒈𝒓𝒂 =

)]𝑰[ 𝟏𝑻(𝒏𝒊𝒎 𝒈𝒓𝒂 =
}𝑾 𝟕. 𝑭𝒊𝒏𝒅 𝑻𝟐 [𝑰] = {𝑫[𝑰] | 𝑰𝑷𝟐 < 𝑰 < 𝑰𝑷𝟐 +
)𝒌( 𝟐𝑻 = 𝑩𝑰 𝒕𝒆𝑺 𝟖.
𝒌 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
)]𝑰[ 𝟐𝑻(𝒙𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒂 =

مختلف يک همسايگی به عرض 𝑊 0.2در اطراف  IAو  ،IBبرای
استفاده بهعنوان حدس اوليه محدوده پاسخ بهاندازه کافی بزرگ و مناسب
خواهد بود .اکنون با حل مسئله بهينهسازی و مشخص شدن آستانه بهينه
پايين و باال میتوان وکسلهای محدوده هوای درون ريه را بخشبندی و
شمارش کرد .لكن مسئلهای که بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که
چنين وکسلهايی اگرچه بهطور عمده حاوی مقدار زيادی هوا و مقدار
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

با محاسبه مقادير حدس اوليه برای  IAو  IBاکنون میتوان مطابق
آنچه در بخش  2گفته شد ،از طريق الگوريتم جستجوی جامع دوبعدی
در فضای اعداد صحيح بر روی يک همسايگی مناسب اطراف نقاط
حدس اوليه محاسبه شده مقادير آستانه بهينه را محاسبه نمود.
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با تعيين آستانه پايين و باالی روشنايی نواحی حاوی هوا ،اکنون
میتوان اين مناطق را بخشبندی و مدلسازی کرد.

منجر به ايجاد يک برش مثلثی خواهد شد و الگوی تالقی رويه با مكعب
متناظر با هر يک از اين  14حالت را با ترکيبی از يک يا چند مثلثی
میتوان بازسازی کرد.

 -2-3مدلسازی سهبعدی ناحيه بخشبندی شده
بهمنظور مشخص کردن محدوده فضايی بخشهای حاوی هوا در
ريه ،از الگوريتم مكعبهای راهپيما ]30[ 1برای ساخت مدل سهبعدی
استفاده شده است که با ايجاد يک رويه ،حجم موردنظر را در فضای
سهبعدی بازسازی میکند .در اين الگوريتم ابتدا يک مكعب فرضی که
رئوس آن ،دو دسته 4تايی از پيكسلهای تصوير در دو برش متوالی از
تصوير سهبعدی هستند ،در نظر گرفته میشود که در شكل  2نمايش داده
شده است.

شكل  :3حاالت مختلف تالقی رويه با مكعب .رئوس مشخصشده با دايرههای
کوچک درون بخش واقع شده اند و در تصوير نتيجه الگوريتم بخشبندی مقدار
يک دارند ،درحالیکه ساير رئوس دارای مقدار صفر هستند.

ترکيب اين الگوها در کنار هم درنهايت رويه موردنظر را تشكيل
خواهد داد .الگوی شماره  1زمانی رخ میدهد که از ميان  8رأس مكعب
تنها يكی از رئوس توسط رويه از سايرين جدا شود .به همين ترتيب
شكل  :2مكعب در نظر گرفتهشده بين دو برش متوالی  kو  k+1از تصوير i .وj
انديس هر يک از پيكسلهای متناظر با برشهای تصوير است.

الگوهای  2و  3و  4هنگامی اتفاق میافتند که دو رأس درون (يا بيرون)
بخش بوده و ساير رئوس بيرون (يا درون) بخش باشند .ساير الگوها نيز به
طريق مشابه برای سه و چهار رأس در نظر گرفته میشود .اين الگوها با

در گام بعدی بايد مشخص شود که رويه بازسازیشده بر مبنای

شمارهگذاری رئوس مكعب ،بهوسيله يک کد  8بيتی مشخص میشوند

تصوير چگونه با اين مكعب تالقی میکند .اين عمل با حرکت به سمت

که چنانچه رأس متناظر با هر بيت توسط رويه از مكعب جدا شده باشد

مكعب بعدی برای کل تصوير تكرار میشود .برای مشخص شدن

مقدار آن بيت يک و در غير اين صورت صفر خواهد بود .بهعنوانمثال

مكعبهايی که در رويه موردنظر مشارکت دارند از نتايج الگوريتم

کد الگوی شماره  1برابر  00000001خواهد بود.

بخشبندی استفاده میشود .در تصوير بخشبندی شده به رئوسی که در

در آخرين مرحله بردار نرمال هريک از رئوس قطعات مثلثی الگوی

درون بخش موردنظر قرار داشتهاند مقدار يک و به رئوس خارج از بخش

متناظر با مكعب محاسبه میشود .ازآنجاکه مؤلفههای بردار گراديان روی

مقدار صفر نسبت داده شده است .بنابراين مكعبهايی که حاصل جمع

سطح مماس ناحيه بخشبندی شده صفر بوده و بر اين سطح عمود است،

مقادير رئوس آن عددی بزرگتر از صفر و کوچکتر از هشت باشد،

بردار نرمال موردنظر را با محاسبه بردار گراديان در محل هريک از رئوس

روی سطح مجموعه بخشبندی شده قرار داشته و قسمتی از رويه

میتوان به دست آورد .مؤلفههای بردار نرمال هر يک از رئوس مكعب با

موردنظر خواهند بود .اکنون بايد نحوه تالقی کردن رويه با مكعبها را

استفاده از روابط زير محاسبه میشود:

مشخص نمود .ازآنجاکه هر مكعب دارای  8رأس است و برای هر رأس

)𝑘 𝐼(𝑖 + 1, 𝑗, 𝑘) − 𝐼(𝑖 − 1, 𝑗,
= )𝑘 𝐺𝑥 (𝑖, 𝑗,
𝑥∆

دو وضعيت درون بخش يا خارج بخش قابلتصور است ،بنابراين در
حالت کلی  28=256حالت مختلف برای تالقی کردن رويه با مكعب
وجود خواهد داشت .برای سادهسازی مسئله با بررسی حاالت متقارن و
حذف حاالت مشابه ،درنهايت  14حالت منحصربهفرد وجود خواهد

()6

)𝑘 𝐼(𝑖, 𝑗 + 1, 𝑘) − 𝐼(𝑖, 𝑗 − 1,
𝑦∆

= )𝑘 𝐺𝑦 (𝑖, 𝑗,

داشت که در شكل  3نمايش دادهشدهاند .تالقی رويه با هر رأس مكعب
)𝐼(𝑖, 𝑗, 𝑘 + 1) − 𝐼(𝑖, 𝑗, 𝑘 − 1
𝑧∆
Marching Cubes Algorithm
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

= )𝑘 𝐺𝑧 (𝑖, 𝑗,
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که 𝑥𝐺 𝐺𝑦 ،و 𝑧𝐺 مؤلفههای بردار گراديان در راستای سه محور

هوای موجود ريه با دقت باال میشود .شكل  4نتايج الگوريتم بخشبندی

هستند 𝑗 ،𝑖 .و 𝑘 به ترتيب انديسهای پيكسل و برش تصوير بوده و 𝑥∆،

استفادهشده را در برشهای تصوير  CTسهبعدی در راستای سه محور

𝑦∆ و 𝑧∆ طول لبههای مكعبها (فاصله پيكسلها و برشهای تصوير از

نشان میدهد .خروجی الگوريتم بخشبندی برای مدلسازی استفادهشده

يكديگر) هستند .اکنون با درونيابی بردارهای نرمال رئوسی از مكعب

که تصوير بازسازیشده نهايی در شكل  5قابلمالحظه است .مدل ساخته

که رأس قطعه مثلثی ميان آنها قرارگرفته است ،بردار نرمال هريک از

شده اين امكان را به پزشكان خواهد داد که نواحیای از ريه که در

رئوس قطعات مثلثی محاسبه میشود .بردارهای نرمال بهدستآمده در

فرآيند تنفس مشارکت فعال دارند را با دقت باال مشخص کند که اين

مدل سايه زنی گوراد 1الگوريتمهای رندرينگ استفاده میشود که نتيجه

موضوع در تشخيص زودرس اختالالت عملكردی ريه همچون

آن دستيابی به نمايش يک رويه هموارتر است.

گيرافتادگی هوا 3در بيماری  COPDبسيار مفيد و راهگشا خواهد بود.

 -4نتایج
بهمنظور بررسی عملكرد روش پيشنهادشده يک آزمايش برونتنی

2

بر روی ريهای که از يک خوک بالغ  80کيلوگرمی بهدستآمده ،انجام
شده است .اين ريه در شرايط آزمايشگاهی تحت کنترل ،به يک دستگاه
ونتيالتور مدل  North American Drager Narkomed 2Aاز طريق
يک لوله تعبيهشده درون نای متصل و حجم هوای ورودی و خروجی به
ريه در فاز دم و بازدم ثبت شده است .تصاوير  CTاز اين ريه در نقاط
تعادل تنفس يعنی انتهای دم و انتهای بازدم به ترتيب با حجم تثبيتشده
هوای  320ميلیليتر و  700ميلیليتر ثبت شد .تصاوير CTتوسط دستگاه
مدل  GELocus Ultra scannerثبت شده که ابعاد هر يک از تصاوير
 228×186×324وکسل است که اندازه هر يک از وکسلها
 0/62×0/62×0/62ميلیمتر است .حجم هوای محاسبهشده از روش
پيشنهادی برای تصوير دم و بازدم به ترتيب  693و 323ميلیليتر بوده است
که نشاندهنده خطايی برابر  0/9و  1درصد به ترتيب برای فاز بازدم و دم
است.

شكل  :5تصاوير نتيجه مدلسازی سهبعدی .تصوير باال مربوط به فاز دم و تصوير
پايين مربوط به فاز بازدم است .زاويه نمايش تصاوير بهمنظور نمايش بهتر جزييات
متفاوت انتخاب شده است.

شكل  :4نتايج الگوريتم بخشبندی .تصوير باال مربوط فاز دم و تصوير پايين
مربوط به فاز بازدم است.

 -1-4مقايسه نتايج با روشهای مبتنی بر اندازهگيری
حجم ريه
همانطور که گفته شد الگوريتمهايی که کل محدوده ريه را

بنابراين نتايج بهدستآمده نشان میدهد که استفاده از روش

بخشبندی میکنند خطای زيادی در تخمين حجم ريه خواهند داشت .اما

پيشنهادی برای بخشبندی و محاسبه تأثير خطای حجم جزئی ناشی از

ازآنجاکه گاهی با اين استدالل که اختالف حجم کل ريه در فاز دم و

وجود بافت نرم در وکسلهای متناظر با هوای ريه ،منجر به تخمين حجم

بازدم معادل حجم هوای تهويه شده در حين تنفس است ،از چنين
الگوريتمهايی بهمنظور تخمين اختالف بين حجم هوای تهويه شده در

Gouraud Shading Model
Ex vivo
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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Air trapping
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حين تنفس استفاده میشود .در اين قسمت به ارزيابی نتايج چنين

به وسعت  143مترمربع است که درمجموع جرمی معادل  900گرم دارد

الگوريتمهايی با الگوريتم پيشنهادی خواهيم پرداخت.

[.]32[ ،]26

ريه يک ارگان با ساختاری پيچيده و غير همگن است که اين
موضوع بخشبندی آن را دشوار میکند .همچنين ريه دارای دو بخش
مجزا (ريه سمت چپ و راست) است و برای بخشبندی آن بايد از
الگوريتمی استفاده کرد که قابليت بخشبندی همزمان چند هدف 1را
داشته باشد .از سوی ديگر حجم باالی داده در هر عكس سهبعدی الزم
میدارد الگوريتم موردنظر سرعت محاسباتی قابل قبولی داشته باشد .بافت
غير همگن ريه موجب میشود روشهايی همچون پربند فعال ]14[ 2که بر
مبنای گراديان عمل میکنند باوجود همه مزايايی که دارند در بخشبندی
ريه عملكرد بهينهای نداشته باشند .در سالهای اخير روش جديدی برای
بخشبندی تصاوير پزشكی به نام پربندهای فعال مبتنی بر آمار مقاوم
محلی 3ارائهشده است که عالوه بر توانايی بخشبندی همزمان چند
هدف ،در مواجهه با بافتهای غير همگن دارای عملكرد مقاومی است
[.]31
مهمترين وجه تمايز اين روش با روشهای متداول پربند فعال،
استفاده از يک بردار ويژگی مبتنی بر آمار محلی بهجای گراديان برای

شكل  :6نتايج الگوريتم پربندهای فعال مبتنی بر آمار مقاوم محلی .تصوير باال
مربوط فاز دم و تصوير پايين مربوط به فاز بازدم است.

تكامل پربند است .روش مذکور يک روش نيمهخودکار است که بر
اساس يک تعداد نقاط مشخصشده توسط کاربر ،در قالب يک نقشه
برچسب اوليه ،شروع به کار میکند .در اين روش بهمنظور استفاده از
حداکثر اطالعات موجود در نقشه برچسب اوليه ،نهتنها از موقعيت نقاط
مشخصشده برای مشخص کردن موقعيت مكانی هدف استفاده میشود،
بلكه از اين نقاط بهعنوان دادههای نمونهای که دربردارنده اطالعات
آماری مشابه باهدف موردنظر هستند نيز استفاده خواهد شد.
شكل  6نتايج بخشبندی بهدستآمده از اين روش و شكل  7مدل
ساختهشده بر اساس آن را نشان میدهد .حجم بهدستآمده بر مبنای اين
روش برابر با  509ميلیليتر در فاز بازدم و  819ميلیليتر در فاز دم است.
مقادير بهدستآمده به ترتيب برای فاز دم و بازدم خطای  17و  59درصد
را نشان میدهد .اما انتظار میرود اختالف حجم ريه در فاز دم و بازدم با
اختالف حجم هوای محاسبهشده در اين دو فاز کمتر باشد .نتايج نشان
میدهد اختالف مقادير اندازهگيری شده برابر با  310ميلیليتر است که
نسبت به مقدار واقعی  18/4درصد خطا دارد .بر اساس آنچه در بخش
مقدمه اشاره شد ،چنين نتيجهای غافلگيرکننده نيست چراکه محدوده
بخشبندی شده بهعنوان ريه فقط حاوی هوا نبوده و شامل بافت نرم،
مسيرهای هوايی ،کيسههای هوايی ،عروق خونی و لنفاوی میشود.
بهطورکلی ريه يک مرد بالغ به وزن  70کيلوگرم بهطور متوسط
حاوی 4/3ليتر هوا 200 ،ميلیليتر خون و  300ميليون کيسههايی با سطحی

شكل  :7تصاوير نتيجه مدلسازی سهبعدی بر اساس نتايج الگوريتم پربندهای فعال
مبتنی بر آمار مقاوم محلی .تصوير باال مربوط به فاز دم و تصوير پايين مربوط به
فاز بازدم است.

Simultaneous multi-object segmentation
Active contour
Local robust statistics driven active contours
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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 -2-4بررسی تأثير رزولوشن
Journal of Control, Vol. 11, No. 1, Spring 2017

روشی جديد مبتنی بر بهينهسازی برای تخمين و تعيين موقعيت فضايی حجم هوای درون ريه از تصاوير  CTسهبعدی ريه

47

هادی مقدس دستجردی ،محمدرضا احمدزاده ،مهدی کرمی ،فرزين غياثی ،عباس سامانی

در تصاوير کلينيكی بهمنظور کنترل دوز اشعه دريافت شده توسط

عملكرد الگوريتم ارائهشده بر روی تصاوير کلينيكی ،نتايج پيادهسازی آن

بيمار رزولوشن تصاوير کاهش میيابد .اين مسئله بهويژه در مورد تصاوير

بر روی دادههای انسانی آزمايشهای درونتنی مورد بررسی قرار

متوالی دم و بازدم اهميت بيشتری دارد ،چراکه بيمار بهطور متوالی در

میگيرد .برای اين منظور ،پنجاه و هشت جفت تصوير دم و بازدم ريه از

معرض دو بار تابش اشعه قرار خواهد گرفت .کاهش رزولوشن مهمترين

دو مطالعه در مورد بيماران مبتال به  COPDاز پايگاه داده پروژه

عامل تهديدکننده دقت در تخمين حجم هوای ريه است و به همين دليل

 COPDCgeneبهکار گرفته شد .اين تصاوير با استفاده از دستگاههای

مقاوم بودن الگوريتم نسبت به کاهش رزولوشن از اهميت بااليی

سیتیاسكن چندبرشی  PHILIPS ،GEو  SIEMENSثبت شدهاند

برخوردار است .بهمنظور بررسی دقت عملكرد الگوريتم در

که ابعاد تصاوير از  512×512×100تا  512×512×736وکسل بوده و

رزولوشنهای پايينتر ،از تصاوير آزمايشی مشابه کليه شرايط آزمايش

حجم وکسلهای آنها در بازه  0/244تا  1/376ميلیليتر مكعب قرار

قبل استفاده شد که در آن  8زوج تصوير دم و بازدم از ريه خوک در

دارد .همچنين  TLCو  FRCافراد مورد مطالعه در فاصله زمانی نزديكی

رزولوشنهای مختلف ثبتشدهاند .نتايج بهدستآمده از پيادهسازی

از زمان ثبت تصاوير ثبت شده است .مقدار متوسط اين فاصله زمانی

الگوريتم بر روی اين تصاوير در جدول  1آمده است .همانطور که

حدود سی دقيقه بوده است .تنظيمات مورد استفاده برای ثبت اين تصاوير

مشاهده میشود ،اگرچه با کاهش رزولوشن خطای تخمين افزايش

 50 mAsو  200 mAsبه ترتيب برای جريان در فاز بازدم و دم و نيز

میيابد اما همچنان نتايج بهدستآمده از دقت قابلتوجهی برخوردار

 120 kVpبرای ولتاژ هر دو فاز بوده است .بايد دقت نمود که برخالف

هستند .بهطورکلی نتايج بهدستآمده برای تصاوير دم نسبت به تصاوير

تصاوير برونتنی آزمايشهای حيوانی ،تصاوير کلينيكی تنها شامل ريه

بازدم دقيقتر هستند که اين مسئله ناشی از تأثير شديدتر اثر حجم جزئی

نيست و ابتدا بايد ناحيه دربرگيرنده ريه از بقيه تصوير جدا شود .برای اين

در تصاوير بازدم است.

منظور عالوه يک الگوريتم مبتنی بر رشد ناحيه برای جداسازی ريه ارائه

جدول  :1نتايج پيادهسازی الگوريتم تخمين حجم هوای ريه بر روی  8زوج

شدهاست .بنابراين ساختار کلی الگوريتم بهصورت نمايشدادهشده در

تصوير از ريه خوک که در رزولوشنهای مختلف ثبتشدهاند.

شكل  8است .در رديف باال که مربوط به محاسبه مقادير آستانه است،
ابتدا هيستوگرام تصاوير محاسبه شده و سپس هيستوگرام ترکيبی فاز دم و

درصد خطای

درصد خطای

تخمین

تخمین

در فاز دم

در فاز بازدم

حجم وکسل
)(mm3

بازدم تشكيل میشود .در قسمت بعدی محدوده اوليه پاسخ مسئله
بهينهسازی محاسبه شده و در ادامه با حل مسئله بهينهسازی ،مقادير آستانه
باال و پايين تصاوير دم و بازم متناظر محاسبه میشود .در رديف پايين که

3/4

3/8

1/000

مربوط به بخشبندی محدوده ريه میشود ،ابتدا قفسه سينه بخشبندی

4/9

5/5

1/331

شده و سپس در محدوده داخلی قفسه سينه مسيرهای هوايی و ريه

4/3

5/1

1/728

بخشبندی میشوند .در مرحله بعدی با بخشبندی مسيرهای هوايی اصلی

4/4

4/7

2/197

و حذف آنها از نتايج بخش قبل ،ناحيه ريه بخشبندی شده و ماسک

4/0

4/5

2/744

متناظر با محدوده ريه تهيه میشود .در رديف ميانی ،با استفاده از نتايج

4/7

5/4

3/375

رديفهای باال و پايين وکسلهای در محدوده روشنايی مقادير آستانه باال

4/9

5/1

4/096

و پايين محاسبه شده در نواحی متناظر با ماسک محدوده ريه جستجو شده

4/7

5/4

4/913

و تعداد آنها شمارش میگردند .در مرحله بعدی ضرايب  AVPCبرای

4/41±0/51

4/94±0/58

Mean±STD

هر وکسل محاسبه شده و سپس حجم هوای ريه محاسبه میشود.
با پيادهسازی الگوريتم پيشنهادی ،درصد اختالف حجم  TLCثبت

افزايش ابعاد وکسلهای تصوير به دو دليل مختلف موجب افزايش
خطا در تخمين حجم هوای ريه خواهد شد .دليل اول تغيير مورفومتری
بافت ريه در سطوح مختلف ميكروسكوپی بوده و دليل ديگر محدوديت
دقت اندازهگيری ،بهخصوص در نواحی مرزی ،با استفاده از وکسلهای
بزرگتر است.

شده طی آزمون  PFTو حجم هوای ريه تخمين زدهشده در فاز دم ،که
بهاختصار آن را  ELAVI1میناميم ،مقايسه شد .نكته حائز اهميت آن
است که اندازهگيری  TLCدر آزمون  PFTدر وضعيت نشسته انجام
میشود و اين در حالی است که تصاوير  CTدر وضعيت طاقباز ثبت
میشوند .مقدار  TLCدر اين دو وضعيت يكسان نيست و نشان داده شده
است که بهطور متوسط  TLCدر وضعيت طاقباز به ميزان  5/6درصد

 -3-4پيادهسازی بر روی تصاوير کلينيكی

کمتر از مقدار آن در وضعيت نشسته است [ .]33به همين دليلELAVI ،

در بخش قبل عملكرد الگوريتم ارائهشده بر روی دادههای حيوانی

با  94/4درصد حجم  TLCمقايسه شده است .مقدار ميانگين و انحراف

آزمايشهای برونتنی مورد بررسی قرار گرفت .اکنون بهمنظور ارزيابی
)Estimated Lung Air Volume in Inhalation (ELAVI
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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معيار خطای  ELAVIنسبت به  TLCمعادل 4/04



 6/86درصد

است .به همين ترتيب ،اختالف حجم تخمين زدهشده هوای ريه در فاز
بازدم که بهاختصار  ELAVE1میناميم ،با  FRCرا برحسب درصد
محاسبه گرديد .همانند آنچه در مورد  TLCگفته شد FRC ،نيز در
وضعيت نشسته ثبت میشود که البته مسئله تفاوت مقادير  FRCدر اين دو
وضعيت نسبت به تغييرات  TLCشديدتر است و نشانداده شده که مقدار
 FRCدر وضعيت طاقباز بهطور ميانگين به ميزان  29درصد کمتر از
آن

مقدار

جدول  :2مقايسه نتايج تخمين حجم هوای ريه با استفاده از روش پيشنهادی و
روش متداول.
خطای روش متداول

خطای روش

()%

پیشنهادی ()%

 STD
6/09  4/92
6/86  4/04

 STD
14/11  5/23
12/32  4/49

Mean

فاز تصویر

Mean
دم
بازدم

بر اساس نتايج موجود در جدول( )2چنين نتيجهگيری میشود که
حتی باوجود استفاده از روش پيشنهادی برای جبران اثر حجم جزئی
خطای روش متداول تقريباً دو برابر خطای روش پيشنهادی است .در
روش پيشنهادی به دليل تطبيق يافتن حدود آستانه با تصوير دقت نتايج به
مقدار قابل مالحظهای افزايش يافته است .اگرچه در اين مقايسه از روش
يكسانی برای جبران اثر حجمجزئی استفاده شده است ،اما در روش
متداول به دليل بهکارگيری مقادير تجربی ثابت برای محاسبه ضرايب
 ،AVPCخطای فاز بازدم در مقايسه با خطای فاز دم بيشتر است .اين
شكل  : 8دياگرام بلوکی کامل الگوريتم تخمين حجم هوا در تصاوير  CTريه
انسان.

آستانههای ثابت حكايت دارد .همچنين الزم به ککر است که زمان ثبت
شده برای انجام محاسبات مربوط بخش محاسبه حدود آستانه بهينه و

به ميزان  29درصد کمتر از مقدار آن در وضعيت نشسته است [.]33
بنابراين  ELAVEبايد با  71درصد از حجم  FRCمقايسه شود .مقدار
ميانگين و انحراف معيار خطای  ELAVEنسبت به  FRCمعادل 4/94



مسئله از عدم جبران درست خطای اثر حجم جزئی به دليل استفاده از

 6/09درصد است .همانطور که پيشتر اشاره شد ،روشهای متداول

مورد استفاده برای اندازهگيری حجم هوای ريه در تصاوير  CTمبتنی بر
مقادير آستانهای هستند که بهصورت تجربی بهدست آمدهاند .بهمنظور
ارزيابی و مقايسه نتايج بهدستآمده ،روش رايج بر اساس سطوح آستانه
ثابت بر روی تصاوير پيادهسازی شده و با نتايج روش پيشنهادی مقايسه
شد .مقادير آستانه مورد استفاده براساس آنچه در اغلب مطالعات ازجمله
[ ]35[ ،]34[ ،]17و [ ]36بهکار گرفته شده است شامل مقادير -1000 HU
 -650 HU ،-950 HU ،و  -300 HUبه ترتيب برای مقادير معادل
روشنايی هوا ،آستانه باال ،آستانه پايين و بافت هستند .در اين مطالعات اثر
حجم جزئی درنظر گرفته نشده است .بنابراين از مقادير آستانه باال و پايين
برای يافتن وکسلهای حاوی هوا در ريه و عالوه بر آنها از مقادير متناظر
با روشنايی هوا و بافت بهمنظور جبران اثر حجم جزئی در رابطه ()3
استفاده شد.

جبران اثر حجم جزئی بسته به ابعاد تصوير با استفاده از نرمافزار
 MATLAB R2010aبر روی يک دستگاه لپتاپ  ASUS N46Vبا
پردازشگر  Intel Core i5, 2.5GHzو  6گيگابايت حافظه رم بين  1تا 3
دقيقه است .بنابراين از لحاظ بار محاسباتی ،روش پيشنهادی هزينه بااليی
را نسبت به زمان کل الگوريتم که در حدود بسته به ابعاد تصوير در حدود
 20تا  30دقيقه است ،اضافه نمیکند.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله روشی برای تخمين دقيق حجم هوای ريه در فاز دم و
بازدم معرفی گرديد .در اين روش مقادير روشنايی متناظر با محدوده
وکسلهای حاوی هوا در تصاوير ريه ،از يک الگوريتم بهينهسازی مبتنی
بر اصول بيوفيزيک بافت ريه محاسبه میشوند .عالوه بر آن در روش
پيشنهادی بر مبنای اطالعات مورفومتريک بافت ريه ،اثر حجم جزئی
بافت موجود در ناحيه حاوی هوای ريه از طريق الگوريتم ارائهشده جهت
محاسبه ضرايب  AVPCدر نظر گرفته شده است .بهطور خالصه ،ساختار
روش پيشنهادشده شامل اخذ تصاوير  CTدر انتهای دم و انتهای بازدم،
تشكيل هيستوگرام ترکيبی دو تصوير ،محاسبه محدوده حدس اوليه پاسخ
مسئله بهينهسازی ،حل مسئله بهينهسازی و محاسبه مقادير آستانه باال و
پايين ،محاسبه ضرايب ، AVPCانجام عمليات بخشبندی و تخمين
حجم هوای ريه در هر فاز میشود .سپس از يک الگوريتم مدلسازی
سهبعدی برای مشخص کردن محدوده فضايی نتايج بخشبندی انجامشده

)Estimated Lung Air Volumes in Exhalation (ELAVE
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[5] J. Wanger, “Standardisation of the measurement of
lung volumes,” Eur. Respir. J., vol. 26, no. 3, pp.
511–522, Sep. 2005.

 نتايج بهدستآمده نشاندهنده.در تصوير سهبعدی ريه استفاده شده است

[6] C. P. Hersh, G. R. Washko, R. S. J. Estépar, S.
Lutz, P. J. Friedman, M. K. Han, J. E. Hokanson, P.
F. Judy, D. A. Lynch, B. J. Make, N. Marchetti, J.
D. Newell, F. C. Sciurba, J. D. Crapo, and E. K.
Silverman, “Paired inspiratory-expiratory chest CT
scans to assess for small airways disease in
COPD.,” Respir. Res., vol. 14, no. 1, p. 42, 2013.

 استفاده از آن در،با توجه بهدقت قابلتوجه الگوريتم پيشنهادشده

 بنابراين.دقت باالی الگوريتم پيشنهادی در تخمين حجم هوای ريه است
مطالعات پژوهشی و معاينات کلينيک مربوط به عملكرد ريه که حجم
 بهويژه،هوای ريه و تغييرات آن در حين تنفس موردبررسی قرار میگيرد
 از سوی. بسيار راهگشا خواهد بود،COPD در مورد بيماران مبتال به
 تصاوير کلينيكی،ديگر بهمنظور کنترل دوز اشعه دريافتشده توسط بيمار

[7] T. Yamashiro, S. Matsuoka, B. J. Bartholmai, R.
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Washko, “Collapsibility of lung volume by paired
inspiratory and expiratory CT scans: correlations
with lung function and mean lung density.,” Acad.
Radiol., vol. 17, no. 4, pp. 489–95, Apr. 2010.

 اما در روش پيشنهادی با.اغلب با رزولوشنهای پايينتری ثبت میشوند
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reference dataset for deformable image registration
spatial accuracy evaluation using the COPDgene
study archive.,” Phys. Med. Biol., vol. 58, no. 9, pp.
2861–77, May 2013.

 ريه که دارایCT قابل قبولی داشته که اين موضوع در پردازش تصاوير
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Patel, and A. Samani, “CT image construction of a
totally deflated lung using deformable model
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2011.

درنظرگرفتن اثر حجم جزئی تا حد قابلتوجهی اثر کاهش رزولوشن
جبران شده و نشان داده شد که اين روش در رزولوشنهای پايين نيز
 همچنين الگوريتم ارائهشده با انجام بخش.عملكرد مقاومی خواهد داشت
اعظم محاسبات در فضای دوبعدی (بر اساس هيستوگرام) بار محاسباتی
 پيادهسازی الگوريتم. حائز اهميت زيادی است،حجم بااليی هستند
 شد%6 پيشنهادی بر روی تصاوير کلينيكی منجر به دستيابی دقتی حدود
درحالیکه با استفاده از روشهای متداول بر اساس آستانههای ثابت حتی
 دقتی،باوجود استفاده از روش پيشنهاد شده برای جبران اثر حجم جزئی
 بنابراين دقت باالی اين. در فاز بازدم و دم حاصل میشود%14  تا%12 بين
الگوريتم باعث مطرح شدن آن بهعنوان يک گزينه مناسب جهت استفاده
در فرآيندهايی که نيازمند تخمين حجم هوای ريه هستند ازجمله
 محاسبه نقشه تنفسی ريه و،پيشبينی نحوه تغيير شكل ريه در حين تنفس
 در اين راستا در کارهای. میشود،ارزيابی وضعيت سالمت بافت ريه
 و استفاده از روشCOPD آينده تهيه يک مجموعه تصاوير از بيماران
پيشنهادشده برای تشخيص و تعيين شدت پيشرفت بيماری موردنظر قرار
 اگرچه روش پيشنهاد دادهشده بر مبنای ساختار، همچنين.خواهد گرفت

[11] O. S. Al-Kadi and D. Watson, “Texture analysis
of aggressive and nonaggressive lung tumor CE CT
images,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 55, no. 7,
pp. 1822–1830, 2008.

ًريه طرحريزیشده و برای استفاده در پردازش تصاوير ريه کامال

[12] J. McClelland, “Estimating Internal Respiratory
Motion from Respiratory Surrogate Signals Using
Correspondence Models,” in 4D Modeling and
Estimation of Respiratory Motion for Radiation
Therapy, Springer, 2013, pp. 187–213.

، همچون ضريب االستيسيته بافت نرم،تخمين پارامترهای مكانيک بافت

[13] R. Malladi, J. A. Sethian, and B. C. Vemuri,
“Shape modeling with front propagation: a level set
approach,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.
Intell., vol. 17, no. 2, pp. 158–175, 1995.
[14] M. Kass, A. Witkin, and D. Terzopoulos, “Snakes:
Active contour models,” Int. J. Comput. Vis., vol.
1, no. 4, pp. 321–331, 1988.
[15] G. Gamsu, D. M. Shames, J. McMahon, and R. H.
Greenspan, “Radiographically determined lung
volumes at full inspiration and during dynamic
forced expiration in normal subjects.,” Invest.
Radiol., vol. 10, no. 2, pp. 100–108, 1975.

 اما ايدههای بكار گرفته شده برای الگوريتمهای،شخصیسازیشده است
مشابه همچون تخمين تغييرات حجم عروق در حين گردش خون و
.قابلتعميم است
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مبنای روش ADRC
5

علی حجاری ،1رضا کيانی نژاد  ،2سيد قدرت اله سيف السادات ، 3عليرضا صفاريان ،4سيد سعيداله مرتضوی
 1دانشجوی دکتری مهندسی برق،گروه برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه شهيد چمران اهوازa-hajary@phdstu.scu.ac.ir ،
 2دانشيار ،موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط ،اهوازreza.kiani@scu.ac.ir ،
 3استاد ،گروه برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه شهيد چمران اهوازSeifossadat@yahoo.com ،
 4استاديار ،گروه برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه شهيد چمران اهوازa.saffarian@scu.ac.ir ،
 5دانشيار ،گروه برق ،دانشكده مهندسی ،دانشگاه شهيد چمران اهوازmortazavi_s@scu.ac.ir ،

(تاريخ دريافت مقاله  ،1395/4/22تاريخ پذيرش مقاله )1396/1/29
چکیده :روش های کنترل درايو ماشينهای چند فازه در حالت خطای قطع فاز معموال طوری طراحی میشوند که موتور حداقل نوسانات گشتاور را
داشته باشد .اين روشها معموال بر اساس مدل حالت خطای ماشين طراحی میشوند و در نتيجه بسيار وابسته به مدل ماشين هستند .در اين مقاله هدف ارائه
روش کنترلی جديد جهت کنترل موتور القايی شش فازه در حالت قطع فاز است .از آنجايی که طراحی  ADRC1مستقل از مدل و پارامترهای ماشين انجام
میشود در اين مقاله برای اولين بار از اين روش کنترلی جهت کنترل موتور چندفازه در شرايط قطع فاز استفاده شده است .دراين روش ،برای کنترل موتور
چندفازه در حالت خطا نيازی به تغيير در ساختار کنترلی نيست و کنترل ماشين در حالت خطای قطع فاز بدون نياز به تشخيص وقوع خطا انجام میگيرد.
عملكرد روش ذکر شده در شرايط سالم با کنترل کننده

PI

و در حالت قطع فاز با کنترل کننده رزونانسی ( PIدوتايی) مقايسه شده و صحت تحليل های

انجام شده با نتايج شبيه سازی بر روی يک موتور القايی شش فازه نشان داده میشود و مالحظه میشود که با  ADRCدرايو موتور القايی شش فازه ،در هر
دو وضعيت سالم و قطع فاز دارای عملكرد به مراتب بهتری نسبت به کنترل کننده های سنتی و متداول است.

کلمات کلیدی :کنترل مقاوم ،موتور القايی شش فازه ،خطای قطع فاز،کنترل کننده ،PIکنترل کننده رزونانسی. ADRC ،

Robust Control of Symmetrical Six-Phase Induction Machine under
Open-phase Fault Condition based on ADRC
Ali Hajary, Reza Kianinezhad, Ghodratollah Seyfossadat, Alireza Saffarian,
Saeidollah Mortazavi
Abstract: Control methods for multi-phase machine drives under open-phase fault condition are
commonly designed to achieve minimum torque ripple. These methods are usually based on
machine fault model. Therefore, it is highly model dependant. In this article, a new robust control
method for six-phase induction motors (SPIM) under open-phase fault condition is proposed.
Design of ADRC is independent of the controlled system model and machine parameters. This
method has been proposed for the first time for multi-phase machines in the post-fault situation.
There is no need to change control structure for post-fault operation and machine control in faulty
condition is carried out without need to fault detection. Performace of ADRC in healthy and faulty
situations are compared with PI and resonant (dual PI) controllers. Simulation results on a six-phase
induction motor are presented for verification of the proposed control scheme. It can be seen the
six-phase induction motor drive shows better performance when it works with ADRC in both
healthy and faulty operation modes.
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Resonant Controller, ADRC.

پيش بينی رفتار آينده آن مورد نياز است همچنين ماتريس تبديل نيازمند

 -1مقدمه
ماشينهای چند فازه به دليل مزيتهای مختلف در سالهای اخير بسيار
مورد توجه قرار گرفتهاند .يكی از مهمترين مزيتهای ماشينهای چند
فازه نسبت به نوع سه فازه ،قابليت اطمينان باالتر آنها در حالت خطای قطع
فاز است که اين خصوصيت موجب کاربرد روزافزون اين موتورها در
صنايع کشتی سازی ،زير دريايی و صنايع هوايی شده است[ .]1يكی از
متداولترين خطاهايی که در اين موتورها رخ میدهد خطای قطع فاز
است که در اثر سوختن کليدهای اينورتر ،سوختن سيم پيچی موتور و يا
قطع اتصاالت سيم پيچی ها ،ممكن است رخ دهد .در ميان ماشينهای
چند فازه ،آنهايی که شامل چند دسته سيم پيچ سه فازه هستند مانند شش،
نه و دوازده فازه ،بيشتر مورد توجه هستند و در مقايسه با ماشينهای با
تعداد فاز فرد ،اين ماشينها از مزايای ماشينهای سه فاز بهره میبرند.
ساختار کلی موتور القايی شش فازه به همراه اينور تغذيه کننده آن در
شكل  1نمايش داده شده است.
ساده ترين روش کنترل ماشينهای چند فازه با چندين مجموعه سيم
پيچی سه فاز ،غير فعال کردن مجموعه سه فاز شامل فاز معيوب است[.]1
اما اين کار باعث میشود توان موتور تا حد قابل مالحظه ای کاهش يابد.
برخی از کارهای گذشته برای کنترل موتور در حالت خطا از يک
ماتريس تبديل دکوپله جديد با مرتبه کاهش يافته برای ادامه کار در
شرايط جديد استفاده کرده و معادالت جديد موتور را در اين شرايط
استفاده کرده اند[ .]4-2در اين حالت معادالت بدست آمده از ماتريس
کاهش مرتبه يافته دارای پارامترهای متفاوت بوده و بنابراين تغييرات قابل
مالحظه ای در

تغيير جهت کنترل حالت خطا است .اما روش متداولی که در سالهای
اخير مورد توجه قرار گرفته است استفاده از کنترل کننده های رزونانسی
يا  PIدوتايی است که يكی در جهت سنكرون و ديگری درجهت مخالف
سنكرون ،قادر به رهگيری سيگنال غير سينوسی و مقابله با مولفه های
توالی منفی جريان در حالت خطا هستند[ .]4،7در اين روش تعداد
تغييرات در کنترل کننده های جريان به حداقل میرسد و در مقايسه با
کنترل پيشگو ،فرکانس کليدزنی  PWMثابت باقی میماند .با اين حال،
اغلب روشهای ارائه شده ،مبتنی بر مدل ماشين و معادالت آن در حالت
خطا هستند که موجب پيچيدگی و تنوع در حاالت مختلف قطع فاز و
همچنين مستلزم وجود تجهيزات الزم برای تشخيص وقوع خطا هستند.
روش  ADRCبرای اولين بار در سال  1998توسط هان [ ]9،8پيشنهاد
شد ADRC .يک کنترل کننده غير خطی برای سيستم با مدل نامشخص
است .اين روش ،اغتشاشات خارجی نظير گشتاور بار و اغتشاشات داخلی
سيستم ،نظير تغيير در پارامترها را تخمين زده و با اعمال ورودی مناسب
جبران میکند ،به همين دليل اين روش نياز به مدل دقيقی از سيستم ندارد
و اين به اين معناست که طراحی
سيستم و پارامترهای آن است.

ADRC

ADRC

به طور ذاتی مستقل از مدل

به عنوان يكی از ساده ترين

روشهای کنترلی مقاوم ( )Robustدر بسياری از زمينه های فنی و همچنين
در کنترل موتورها به کار رفته است [ .]13-10در اين مقاله هدف ارائه و
طراحی اين کنترل کننده به عنوان روشی جديد برای کنترل ماشين القايی
چند فازه در حالت قطع فاز است ،به طوری که بدون نياز به معادالت و
مدلسازی ماشين در حالت خطای قطع فاز و تغيير در ساختار کنترلی،
بتوان کار کنترل ماشين را در شرايط جديد نيز انجام داد.
روش کنترل دور موتور استفاده شده ،روش

FOC

است که به دليل

قابليت جداسازی شار و گشتاور ،پاسخ ديناميكی باال و دقت درکنترل
سرعت را
موجب میشود و کنترل موتور القايی را همچون ماشين  DCساده می-
کند.
همانطور که در شكل  2نشان داده شده است هر
شكل  :1نمودار مداری موتور القايی شش فازه با دو نوترال مجزا به همراه اينورتر
تغذيه کننده آن [.]3

ADRC

از سه بخش

تشكيل شده است-1 .مشتقگير غير خطی ) -2 .)ND2مشاهده گر حالت
توسعه يافته ( )ESO3و -3کنترل کننده غير خطی خطای فيدبک
4

) .)NLSEF

مشاهده گر حالت توسعه يافته را میتوان به عنوان يک

ساختار کنترلی مورد نياز است .روش ديگری که در سالهای اخير مورد

فيدبک ديناميكی برای سيستم تعبير نمود .ساختار و عملكرد اين مشاهده-

توجه قرار گرفته است استفاده از روش کنترل پيشگو است [ ]5،6که به

گر اغتشاش ،تنها با نرخ تغييرات مدل سيستم مشخص میشود .بنابراين

عنوان يک جايگزين مناسب برای روش کنترل برداری

))FOC1

نسبت به عدم قطعيت مدل سيستم حساسيتی ندارد .نقش  NDتعيين پاسخ

استاندارد ،تبديل شده است .در اين روش ،مدل دقيقی از ماشين برای
2

Nonlinear Differentiator
Extended State Observer
4
Nonlinear State Error Feedback Control
3

Field Oriented Control
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گذرای مطلوب به ورودی پله است.

ND

تغييرات ناگهانی در سيگنال

 V s 
Va1s   i s 
 ia1s 
V 
V   i 
i 

s

s
b
1
s



  
 b1s 
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 Vc1s   ixs 
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  T6  
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i
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ia 2 s 
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V0  s 


 c 2 s   0  s 
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ورودی را به منظور کاهش فراجهش در پاسخ خروجی ،ماليم میکند و
 NLSEFورودی مناسب را با استفاده از کنترل کننده غير خطی به منظور
رهگيری متغير حالت ،فراهم میکند .در اين مقاله روش

ADRC

()2

برای

کنترل موتور القايی شش فازه در حالت سالم و قطع فاز مورد تحليل قرار
گرفته است و نتايج آن با کنترل کننده  PIو رزونانسی مقايسه و ارزيابی

 -1-2مدل ماشين در زيرفضای   

خواهد شد.

()3

0
Mp
0   is 
 vs   rs  Ls p
 i 
v   0
r

L
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0
Mp
s
s
 .  s 
 s   
 0   Mp
r M
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r Lr  ir 
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r Lr rr  Lr p  ir  
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M  3Lms , Lr  Llr  M , Ls  Lls  M

اين مدل ،مشابه با مدل ماشين سه فازه در مختصات مرجع ساکن است.

 -2-2مدل ماشين در زيرفضای

شكل  :2نمودار روش ADRC

z1  z2

ساختار مقاله به اين شرح است که در بخش دوم ،مدل و معادالت ماشين
القايی شش فازه معرفی شده است .در قسمت سوم اصول روش پيشنهادی
ADRC

بيان میشود .در قسمت بعدی ،نتايج شبيه سازی موتور القايی

شش فازه در حالت سالم و قطع فاز تحت شرايط مختلف و کنترل کننده
های معرفی شده ،در نرم افزار متلب/سيمولينک مورد بررسی و ارزيابی
قرار داده شده است و در بخش پايانی نتايج حاصل از مقاله به طور

0   isz1 
.
rs  Lls p  isz 2 

()4

  irz1 
.
rr  Llr p  irz 2 
0

()5

 -2-3مدل ماشين در زيرفضای

 vsz1   rs  Lls p
v    0
 sz 2  

0  rr  Llr p
0   0
  

z3  z 4

خالصه تشريح شده است.

 -2معادالت ماشین القایی شش فازه

()6

بر طبق روش تبديل بردار فضايی) ،)VSD1ماتريس تبديل زير متغيرهای
فازی ماشين را به سه زير فضای متعامد )  z4 ) ، ( z1  z2

 ( z3و ) (  

تبديل میکند[.]4

cos( 2 / 3   ) cos( 4 / 3   )


) sin( 
sin( 2 / 3   ) sin( 4 / 3   ) 
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همانطور که از اين سه مدل ديده میشود ،تبديل انرژی الكترومكانيكی
فقط در زير فضای    انجام میشود و ديگر زير فضاها سهمی در
تبديل انرژی الكترومغناطيسی ندارند.زيرفضاهای  z1  z2و  z3  z4فقط

توليد تلفات میکنند در نتيجه بايد به گونه ای کنترل شوند تا حداقل
شوند در نتيجه مقدار مرجع آنها برابر با صفر درنظرگرفته میشود .می-
توان نتيجه گرفت که ساختار کنترل کننده گشتاور و سرعت برای تحليل
موتور شش فازه تقريبا مشابه با موتور سه فازه است که در آن کنترل در

که  ،γزاويه الكتريكی بين دو مجموعه سيمپيچی است که در اين مقاله
برای ماشين متقارن 60 ،درجه درنظرگرفته شده است .با اعمال تبديل باال
به متغيرهای فازی استاتور ماشين ،مدل دکوپله ماشين شش فازه به
صورت زير برای متغيرهای فازی استاتور بدست میآيد [.]4

مدار معادل    انجام میشود [.]3


 -3معرفی روش کنترلی  ADRCبرای ماشین
القایی شش فازه
روش کنترلی ارائه شده از سه

ADRC

برای تنظيم سرعت و گشتاور

موتور در حالت خطا استفاده میکند و به دليل کاهش پيچيدگی
الگوريتم کنترلی ،شار موتور به صورت حلقه باز کنترل میشود .در اين
روش نياز به اندازه گيری جريان  idsو جريان  iqsمی باشد.
Vector Space Decomposition
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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تغيير پارامترهای طراحی آن نيز هست در نتيجه تنظيم پارامترهای آن

 -3-1مشتقگير غيرخطی
در کنترل کننده های سنتی  ،PIهر گونه تغيير لحظه ای میتواند موجب
فراجهش در پاسخ خروجی شود ND .در مسير مستقيم سيگنال ايجاد می-

چندان مشكل نخواهد بود .ساختار مشاهدهگر اغتشاش به صورت زير
است [:]12
) e(k )  z1 (k )  y (k

))  z1 (k  1)  z1 ( k )  h( z 2 (k )  1 . fal (e(k ), 1 , 1 )  bu (k
)  z ( k  1)  z ( k )  h  fal (e(k ),  , 
2
2
1
1
 2

شود و برای کنترل فرآيند حالت گذرا هنگام رهگيری سيگنال مرجع و

()12

مناسب بين پاسخ سريع حالت گذرا و فراجهش اندک خواهد شد.

که تابع  falيک تابع غير خطی به صورت زير است:

همچنين کاهش اثر نويزهای ورودی به سيستم است و باعث تعادل

 NDبه صورت زير بيان میشود [:]12
)  x1 ( k  1)  x1 ( k )  hx2 (k

)  x2 ( k  1)  x2 ( k )  h. fst ( x1 (k )  v (k ), x2 (k ), r , h0

()8

 r. ( k ) / d ,  ( k )  d
fst (1 (k ), 2 (k ), r , h0 )   
 r.sgn ( ( k )),  ( k )  d

()9

) ) ytd ( k )  1 ( k )  h0 2 ( k ) ,  0 ( k )  ( d 2  8r ytd ( k

2 (k )  ( 0 (k )  d ) / 2, ytd (k )  d 0


2 (k )  ytd (k ) / h0 , ytd (k )  d 0

 (k )  

()10

d  rh0 , d 0  dh0

)  v ( kسيگنال مرجع ورودی

ADRC

()13

 e(k ) sgn(e(k )), e(k )  
fal (e(k ),  ,  )  
1
e(k ) /  , e(k )  

)  y ( kسيگنال خروجی سيستم است که میبايست کنترل شود .برای

که  f stتابع غير خطی است و به صورت زير تعريف میشود:

1
2



است که در حلقه کنترل سرعت

حلقه کنترل سرعت y ( k ) ،سرعت )  (rاست ، z1 (k ) .تخمين متغير
حالت (سرعت) و )  z2 (kتخمين اغتشاشات سيستم است.

ESO

دارای

چهار پارامتر قابل تنظيم  1 ,1 ,1و  2است .دامنه تغييرات  1از صفر
تا يک است .هرچه مقدار  1کوچكتر باشد توانايی  ESOدر برابر عدم
قطعيت مدل موتور و اغتشاشات بيشتر است  1 .تعيين کننده محدوده
خطی تابع غير خطی است .عملكرد ديناميكی سيستم با تغييرات  1و 2

به طور قابل مالحظه ای تغيير میکند 1 .عمدتا روی تخمين متغير حالت
و  2عمدتا روی تخمين اغتشاشات تاثير میگذارد .هرچقدر مقادير  1و

موتورهای الكتريكی   r* ،است x1 (k ) .سيگنال رهگيری )  v ( kو

 2بزرگتر باشد ،همگرايی تخمين سريعتر خواهد بود و از طرف ديگر

)  x2 (kمشتق )  x1 (kو همچنين به طور تقريبی مشتق )  v ( kاستh.

اگر  1و  2خيلی بزرگ باشند ،ممكن است تخمين همگرا نشود.

مقدار تغيير بين دو تكرار است  r .و  h0دو پارامتر قابل تنظيم هستند که

 -3-3کنترل کننده غيرخطی خطای فيدبک

r

ضريب نرخ همگرايی است .مقدار بزرگتر  rباعث سرعت سريعتر

همگرايی )  x1 (kبه  است و  h0فاکتور فيلترينگ جهت فيلتر کردن
*
r

نويز است.

کنترل کننده خطی ،ترکيبی از کنترل کننده های تناسبی -انتگرالی و
مشتقگير است .ترکيب غير خطی اين کنترل کننده ها درجه آزادی
باالتری را برای بهبود عملكرد سيستم ارائه میدهد به طوری که در حالت

 -2-3مشاهدهگر حالت توسعه يافته

قطع فاز که گشتاور و سرعت ماشين دارای خطای سينوسی خواهند بود،

در صورتی که يک سيستم غيرخطی نامشخص با اغتشاش نامشخص

در اين حالت کنترل کننده غير خطی دارای توانايی باالتری در رويارويی

همانند زير داشته باشيم:

با اين نوع خطا نسبت به کنترل کننده خطی  PIاست .بر حسب خروجی

()11

) y ( n )  f ( y, y ,..., y ( n 1) , k )  d (k )  bu (k

به طوری که  fيک تابع نامشخص و  dيک اغتشاش نامشخص است،

u

 NDو  ،ESOاين کنترل کننده مطابق زير خواهد بود [:]12
) e(k )  x1 (k )  z1 (k

) u0 ( k )   3 fal (e1 ( k ),  2 ,  2
u ( k )  u ( k )  z ( k ) / b
0
2


()14

ورودی سيستم y ،خروجی سيستم و  bپارامتر سيستم است .با نمو متغير
 yبه متغير حالت سيستم و نمو متغير حالت سيستم که مشتق های متوالی
متغير حالت اندازه گيری شده است ،مشاهدهگر حالت توسعه يافته ESO

برای اين سيستم تنها بر اساس خروجی اندازه گيری شده بدست می آيد.

که )  u (kخروجی کنترلی

ADRC

است .برای حلقه کنترلی سرعت،

)  u ( kمولفه عمودی جريان مرجع استاتور )  (iو   2و   2دارای
*
qs

معانی مشابه با  1و   1است 3 .سرعت پاسخ سيستم را کنترل می-

استکه اغتشاشات متنوع شامل تغيير در

کند اما با وجود مقادير بزرگ  ، 3فراجهش بااليی ظاهر خواهد شد.

پارامترها ،عدم قطعيت مدل و اغتشاشات به وجود آمده ناشی از قطع فاز

نمودار کنترل برداری موتور القايی شش فازه و کنترل کننده های ADRC

را تخمين و جبران میکند و با فراهم آوردن مقاومت باالتر نسبت به تغيير

که برای سه حلقه کنترل سرعت ،کنترل  isdو  isqکه در حالت سالم و

ESOمهمترين بخش

ADRC

در مدل و پارامترهای موتور ،کنترل کننده های

ARDC

را میتوان به

قطع فاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت شكل  3میباشد:

عنوان يک گزينه مناسب برای کنترل حالت خطا درنظر گرفت .همچنين
مشاهده گر حالت توسعه يافته ايجاد شده ،دارای حساسيت پايين نسبت به
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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های توالی منفی جريان ناشی از اغتشاشات قطع فاز میباشد .اما در روش
ADRC

نيازی به تغيير مقدار مرجع مولفه

نخواهد بود ،زيرا به دليل خاصيت ذاتی

x

برای حالت بعد از خطا

ADRC

در جهت مقابله با

اغتشاشات مختلف ،عدم تنظيم مناسب جريان مولفه  xبرای کنترل حالت
بعد از خطا ) ، (ixs*  0به صورت يک اغتشاش داخلی در ساختار ADRC

جبران خواهد شد.
شكل  :3نمودارکنترل برداری موتور القايی شش فازه در حالت استفاده از
ADRC

به طور کلی دقت ،سرعت و عدم حساسيت به پارامترهای موتور ،موارد
الزم جهت کنترل سرعت موتور میباشند .همانطور که میدانيم عملكرد
کنترل کننده های

PI

در اثر تغيير پارامترهای ماشين و يا عدم دقت در

تعيين آنها ،تحت تاثير قرار میگيرد ،همچنين هنگامی که اغتشاشات
گشتاور بار وجود دارد ،کنترل کننده های  PIنيازمند زمان بازيابی نسبتا
زيادی جهت برگشت به سرعت مرجع در زمان اعمال گشتاور بار ،هستند
و در نتيجه سرعت پاسخ سيستم به اين اغتشاش خارجی ،کند است [.]12
در سالهای اخير روشهای زيادی جهت تخمين پارامترهای ماشين برای
روش  FOCپيشنهاد شده است .با اين وجود پارامترهای موتور ذاتا مستقل
از يكديگر نبوده و بنابراين پارامترهای زيادی نياز است که تخمين زده
شوند که اين مساله ،باعث پيچيدگی الگوريتم خواهد شد .در حالت
وقوع خطای قطع فاز نيز ،مدل و پارامترهای ماشين تغيير کرده و ديگر
روابط و مدل ماشين سالم برای تحليل حالت قطع فاز معتبر نمیباشد .در
اين مقاله ،هدف بررسی توانايی اين کنترل کننده در شرايط مختلف
شامل مواجهه با گشتاور بار به عنوان اغشاش خارجی ،مقاوم بودن در
برابر تغيير پارامترها و همچنين توانايی حذف اغتشاشات ناشی از خطای
قطع فاز میباشد .اما در روش  ADRCبه دليل وجود  NDدر مسير مستقيم

 -4نتایج شبیهسازی
جهت نشان دادن عملكرد روش  ، ADRCالگوريتم کنترل برداری موتور
القايی شش فازه در حالت سالم و خطای قطع فاز در نرم افزار
Simulink

Matlab-

شبيه سازی شده است .مشخصات موتور القايی شش فازه و

بهره های تنظيم شده کنترل کننده ها نيز در جداول  1و  2پيوست مقاله
آمده است.
از آنجايی که عملكرد کنترل کننده  PIو رزونانسی در حالت سالم
تفاوتی با يكديگر ندارند ADRC ،در حالت سالم با کنترل کننده  PIو در
حالت قطع فاز با کنترل کننده  PIو رزونانسی ( PIدوتايی) مورد ارزيابی
قرار میگيرد .ابتدا در حالت سالم ،عملكرد و حساسيت دو روش کنترلی
 PIو  ،ADRCتحت اعمال گشتاور بار به عنوان اغتشاش خارجی و سپس
تغيير پارامترهای ماشين مورد بررسی قرار میگيرد و سپس عملكرد هر
سه کنترل کننده در شرايط قطع فاز مورد ارزيابی و مقايسه قرار خواهد
گرفت .تمامی پارامترهای قابل تنظيم کنترل کننده های  PIو  ADRCدر
مطلوبترين حالت تنظيم شده است و مقدار آنها در شرايط سالم و قطع فاز
يكسان و بدون تغيير است.

 -1-4بررسی توانايی حذف اغتشاش خارجی
شكل  4نتايج شبيه سازی و مقايسه ای اين دو روش را در حالتی که
گشتاور بار به عنوان اغتشاش خارجی به موتور اعمال میشود نشان می-

جهت مواجهه با تغييرات ناگهانی و همچنين مشاهده گر حالت توسعه

دهد .موتور القايی شش فازه ابتدا به صورت بدون بار کار میکند ،سپس

يافته جهت تخمين و جبران اغتشاشات داخلی و خارجی و در نهايت

گشتاور بار  0/1 N.mدر ثانيه سوم به موتور اعمال شده و در ثانيه پنجم

وجود کنترل کننده غير خطی  ، NLSEFسرعت موتور دارای فراجهش و

بار از روی موتور برداشته میشود .سرعت مرجع موتور روی  1000دور

زمان نشست کمتری است و اغتشاش خارجی روی موتور به خوبی

بر دقيقه تنظيم شده است.

برطرف خواهد شد.

همانطور که مالحظه میشود هنگامی که کنترل کننده

PI

مورد

هنگامی که ماشينهای چندفازه تحت روش کنترل برداری و کنترل

استفاده قرار میگيرد ،عملكرد درايو موتور القايی شش فازه در هنگام

کننده  PIمورد استفاده قرار میگيرند ،در اثر قطع فاز ،گشتاور خروجی و

اعمال گشتاور بار تحت تاثير قرار گرفته و سرعت ماشين با تاخير به مقدار

بالطبع سرعت موتور دارای نوسان خواهد شد که به دليل محدوديت

مرجع خود برمیگردد .در حالی که در روش

و در مقايسه با

پهنای باند فرکانسی کنترل کننده  ،PIاين کنترل کننده در شرايط قطع فاز

کنترل کننده  ، PIسرعت موتور دارای فراجهش و زمان نشست کمتری

و حذف خطاهای متناوب کارايی الزم را نخواهد داشت .از طرفی با

است و اغتشاش خارجی روی موتور به خوبی برطرف شده است.

ADRC

جايگزاری  ias  0در معادالت ماشين درمیيابيم که در حالت قطع فاز
ديگر شرايط دکوپله برقرار نبوده و داريم  . ixs  i sدر اين شرايط،
روش متداولی که برای کنترل حالت قطع فاز و حذف نوسانات گشتاور و
سرعت مورد استفاده قرار میگيرد ،تغيير جريان مرجع مولفه  xبه صورت
ixs*  i* s

و استفاده از کنترل کننده های  PIدوتايی جهت مقابله با مولفه

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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الف)

ب)
شكل  :4مقايسه نتايج سرعت و جريان برای دو کنترل کننده الف)  PIو ب)  ، ADRCهنگامی که گشتاور بار به عنوان اغتشاش خارجی به موتور اعمال میشود

 -2-4بررسی اثر تغيير پارامترها
جهت بررسی اين مساله ،شبيه سازی موتور با مقاومت روتور تغيير يافته و

مقايسه اين دو روش کنترلی بوده بطوريكه بتوان حساسيت آنها را نسبت

يا با تغيير ثابت زمانی روتور )  ( rجهت مقايسه نتايج در بدترين شرايط

به اين تغييرات مشاهده و ارزيابی نمود .همانطور که از شكل  5مالحظه

با يكديگر انتخاب شده است .شكل  5نتايج شبيه سازی را نشان میدهد.

میشود کنترل کننده  PIدر مواجهه با اين تغييرات دچار مشكل خواهد

در اين قسمت ثابت زمانی روتور )  ( rبه عنوان يكی از پارامترهای

شد و کنترل سرعت ممكن است به خوبی انجام نشود ولی همانطور که

ماشين به صورت زير تغيير خواهد کرد .هرچند که در عمل تغيير لحظهای

در قبل اشاره شد در روش

که دارای حساسيت پايين به

و زياد اين پارامترها اتفاق نمی افتد و همچنين اثر تغيير اين پارامترها روی

پارامترهای موتور بوده و طراحی آن اساسا مستقل از مدل موتور انجام

موتورهای با توان مختلف و در سرعت های مختلف ،متفاوت است لذا

میشود ،مالحظه میشود که واکنش خاصی به اين تغييرات از خود نشان

در اينجا هدف

نمیدهد.

ADRC

شكل  :5عملكرد دوکنترل کننده  PIو  ADRCو مقايسه حساسيت آنها به پارامترهای موتور ) ( r

 -3-4بررسی اثر قطع فاز

فاز اول از مجموعه سه فاز اول يا همان فاز  a1در ثانيه سوم قطع شده

در اين قسمت که در واقع هدف اصلی مقاله نيز هست قصد داريم

است و در نتيجه جريان اين فاز صفر و جريان فازهای باقيمانده به صورتی

عملكرد اين دو کنترل کننده را در شرايط خطای قطع فاز بررسی کنيم

که ديده میشود و با فرض اينكه مقادير آنها در مقدار نامی محدود

موتور القايی شش فازه متقارن استفاده شده در شبيه سازی دارای دو

شوند ،نامتعادل خواهند شد .در نتيجه اين نامتعادلی گشتاور خروجی و

نوترال مجزا میباشد که در واقع بدترين شرايط قطع فاز برای موتور شش

بالطبع سرعت موتور دارای نوسان خواهد بود که بسته به اينرسی و توان

فازه میباشد .جهت بررسی عملكرد اين دو روش کنترلی در شرايط

موتور ،ميزان اين نوسانات متفاوت خواهد بود.

خطای قطع فاز همانطور که در شكل  6مالحظه میشود ،فرض میشود

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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پهنای باند فرکانسی در مقابله با اين خطای سينوسی ناتوان خواهد بود اما

معيار ارزيابی عملكرد درايو در اين مقاله جهت کنترل نوسانات خروجی

هنگامی که از کنترل کننده  ADRCدر حالت قطع فاز استفاده میشود،

گشتاور با شاخص ريپل گشتاور ( )TRF1به صورت نسبت قله به قله ريپل

ماشين دارای حالت تعادل بهتری خواهد بود و نوسان گشتاور نسبت به

گشتاور به مقدار گشتاور نامی ( )0/3 N.mتعريف میشود .همانطور که

حالتی که کنترل کننده  PIمورد استفاده قرار میگيرد تا حد بسيار زيادی

مالحظه میشود گشتاور خروجی در حالتی که کنترل کننده

مورد

کاهش يافته است .همچنين جهت نمايش تعادل ماشين در حالت قطع فاز،

استفاده قرار میگيرد دارای ريپل قابل مالحظه ای است که  TRFمتناظر

نمودارهای گشتاور خروجی ماشين و جريان )  (i  iترسيم شده اند.

با آن  %23است و برای حالتی که از کنترل کننده رزونانسی استفاده می-
شود شاخص ريپل گشتاور حدود  %1و در حالتی که از ARDC

PI

استفاده

شكل  6الف :عملكرد کنترل کننده  PIدر شرايط قطع فاز

شكل  6ب :عملكرد کنترل کننده رزونانسی در شرايط قطع فاز

Torque Ripple Factor
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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شكل  6ج :عملكرد کنترل کننده  DRCدر شرايط قطع فاز
شكل  :6مقايسه عملكرد سه کنترل کننده  ، PIرزونانسی و  ADRCدر شرايط خطای قطع فاز

میشود برابر با  %3است .همانطور که مالحظه میشود نتايج بدست آمده

نوترال مجزا برای حالتی که فاز اول سيمپيچ اول يا همان  a1قطع شده

در دو حالت استفاده از کنترل کننده رزونانسی و  ADRCبرای کنترل

است به همراه نمايش هارمونيكی جريان فاز  b1به عنوان نمونه ،در

قطع فاز تقريبا يكسان است  .با اين تفاوت که برای استفاده ازکنترل

شرايطی که از اين سه کنترل کننده جهت کنترل حالت قطع فاز مورد

کننده رزونانسی در هنگام قطع فاز میبايست مقدار مرجع جريانها برای

استفاده قرار گرفته است ،نمايش داده شده است .همانطور که مالحظه

ADRC

میشود ،در حالتی که از کنترل کننده های  PIو رزونانسی در حالت خطا

نيازی به هيچ گونه تغيير در ساختار کنترلی برای حالت بعد از خطا وجود

استفاده میشود چون جريان فيدبک جهت حذف اغتشاش گشتاور

ندارد.

خروجی وجود ندارد ،بنابراين هارمونيک جريان در حالتی که اين کنترل

کنترل حالت خطا تغيير کند [ ]4،7در صورتی که در روش

به منظور تحليل عملكرد اين کنترل کننده ها در ايجاد اعوجاج
هارمونيكی ،در شكل  7شكل موج جريانهای موتور شش فازه با دو

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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 -5نتیجه گیری
در اين مقاله روشی جديد و موثر درکنترل موتور القايی شش فازه برای
هر دو حالت سالم و قطع فاز ارائه شده است به طوری که برخالف

 PIو

روشهای قبلی ،کنترل موتور هم در شرايط سالم و هم در شرايط خطای

رزونانسی

قطع فاز به درستی و با دقت باال و بدون هيچ گونه تغيير در ساختار
کنترلی انجام میگيرد .سه کنترل کننده  ، PIرزونانسی و  ADRCجهت
کنترل موتور القايی شش فازه مورد تحليل و بررسی قرار گرفتند .کنترل

ND: r = 50, h0 = 0/02
Kp = 0/02

ESO: α1 = 1, δ1 = 0/75, β1 = 50, β2 = 60

KI = 0/05

NLSEF: β3 = 10, δ2 = 0/5, α2 = 0/75

تعادل مناسب در شرايط خطا و بخصوص عدم نياز به تغيير در ساختار

ND: r = 100, h0 = 0/02
Kp = 0/02
KI = 10

کنترل کننده های  PIو رزونانسی است .در مقايسه با کنترل کننده PI

رزونانسی ،اگر چه پارامترهای بيشتری وجود دارند که بايد تنظيم شوند،
اما با اين وجود هنگامی که اين پارامترها به درستی تنظيم شوند مقدار
آنها برای هر محدوده سرعت ،گشتاور بار و همچنين هم برای حالت

ESO: α1 = 1, δ1 = 10, β1 = 150, β2 = 20
NLSEF: β3 = 0/2, δ2 = 10, α2 = 0/75
b = 3×P×phir/2=900

کنترل کننده در شرايط خطای قطع فاز ،دارای توانايی باالتری نسبت به
و

حلقه کنترل
سرعت

b = 3×P×phir/2=900

کننده  ADRCبه دليل توانايی حذف اغتشاش خارجی نظير گشتاور بار
در حالت سالم و همچنين حذف اغتشاشات بوجود آمده و ايجاد شرايط

ADRC

روش کنترلی

ND: r = 100, h0 = 0/02
Kp = 0/02
KI = 10

ESO: α1 = 1, δ1 = 0/75, β1 = 50, β2 = 65
NLSEF: β3 = 0/1, δ2 = 10, α2 = 0/75
b = 3×P×phir/2=900

حلقه کنترل
مولفه q
جريان
حلقه کنترل
مولفه d
جريان

جدول  :2مقادير بهرههای کنترل کننده ها در حالت سالم و قطع فاز

سالم و هم شرايط قطع فاز موثر خواهد بود در حالی که برای کنترل
کننده  PIو رزونانسی برای هر محدوده سرعت و حالت قطع فاز نياز به
تنظيم مجدد بهره ها برای يک ماشين يكسان میباشد.

پیوست
جدول :1مشخصات موتور القايی شش فازه
2

تعداد زوج قطب )(p

90 W

توان نامی

42 V

ولتاژ نامی

2800 Rpm

سرعت نامی

0/3 N.m

گشتاور نامی

2/6 A

جريان نامی

0/06 Wb

شار نامی )(phir

11/5 mH

اندوکتانس متقابل )(M

0/2 Ω

مقاومت استاتور ) (R s

0/211 Ω

مقاومت روتور ) (R r

100×10-6 Kg.m2

ضريب اينرسی)(J
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