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ارائه روشی جدید برای کاهش مجموعه مدلهای محلی در روش مدلهای
چندگانه مبتنی بر آستانه پایداری بیشینه و Gap Metric
2
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(تاريخ دريافت مقاله  ،1396/2/27تاريخ پذيرش مقاله )1396/4/5
چکیده :در اين مقاله ،کنترل سيستمهای خطی نامتغير با زمان دارای عدم قطعيت گسترده با استفاده از روش مدلهای چندگانه مورد توجه واقع شده و
روشی جديد ،موثر و سرراست برای يافتن مجموعه مدلهای محلی پيشنهاد میشود .در تعيين مدلهای محلی ،از ابزار  gap metricبرای اندازهگيری فاصله
ميان مدلها و از آستانه پايداری برای شبكهبندی و تعيين حداکثر فاصله مجاز ميان مدلها استفاده شده است .روش پيشنهادی ،اصالح آستانه پايداری بيشينه
مدلهای محلی را تضمين میدهد که بر کاهش تعداد مدلهای محلی و در نتيجه کاهش حجم محاسبات تاثير مستقيم میگذارد .برای ارزيابی عملكرد روش
پيشنهادی ،کنترل سيستم معيار جرم-فنر-دمپر مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده میشود که با استفاده از الگوريتم ارائه شده در اين پژوهش ،تنها يک مدل
محلی کافی است .اين در حالی است که در روشهای موجود پنج مدل محلی برای کنترل اين سيستم بكار رفته است.
کلمات کلیدی :آستانه پايداری بيشينه ،gap metric ،سيستمهای خطی دارای عدم قطعيت گسترده ،سيستمهای غيرخطی ،فيدبک حالت.

A New Method to Reduce the Multi-Model Set Based on Maximum
Stability Margin and Gap Metric
Mahdi Ahmadi, Mohammad Haeri
Abstract: In this paper the multiple model control of linear time invariant systems with wide
uncertainty is studied and a new straightforward and systematic method is proposed to select the
local models. The gap metric is used to measure the distance between local models and the
maximum stability margin is employed to grid the uncertainty space and measure the permissible
distance between local models. The proposed method guarantees the improvement of the maximum
stability margin which has direct influence on the reduction of the number of local models and
computational complexity loads. To evaluate performance of the proposed method, control of a
mass-spring-dashpot system is considered and it is shown that based on our algorithm only a single
local model is adequate to control this system while the existing methods in the literature require
five local models.
Keywords: maximum stability margin, gap metric, linear time invariant systems with a wide
uncertainty, nonlinear systems, state feedback.

 -1مقدمه

مختلف مانند مدلسازی و شناسايی ] ،[4-1کنترل سيستمهای غيرخطی

سيستمهای موجود در دنيای واقعی دارای رفتار غيرخطی ،عدم

] ،[10-5کنترل سيستمهای با عدم قطعيت گسترده ] [14-11و تشخيص و

قطعيت گسترده ،شرايط کاری مختلف و فعاليت در يک ناحيه کاری

تحملپذيری عيب ] [19-15میباشد .مهمترين ويژگی روش مدلهای

گسترده هستند .بررسی درست رفتار و يا طراحی کنترلکننده موثر برای

چندگانه ،تبديل مسائل پيچيده به مجموعهای از مسائل ساده و استنتاج

اين سيستمها براساس يک مدل خطی و يا غيرخطی ،عموماً مشكلزا و در

حل مساله اصلی از روی حل مسائل ساده است ] .[1بدينترتيب به راحتی

مواردی امكانپذير نخواهد بود .در همين راستا ،روش مدلهای چندگانه

میتوان از روشهای شناخته شده برای سيستمهای خطی مانند ،PID

روشی بسيار کارآمد بوده و مورد توجه بسياری از محققين در زمينههای

 ،LQR ،MPCکنترل مقاوم و ديگر استراتژیهای موجود برای سيستمهای

نويسنده عهده دار مكاتبات :محمد حائری

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

ارائه روشی جديد برای کاهش مجموعه مدلهای محلی در روش مدلهای چندگانه مبتنی بر آستانه پايداری بيشينه و Gap Metric

2

مهدی احمدی ،محمد حائری

پيچيده مذکور استفاده کرد ].[22-20
طراحی کنترلکننده مبتنی بر روش مدلهای چندگانه شامل دو

قائدهمند براساس آستانه پايداری ارائه میشود .همچنين کنترلکنندههای
محلی با ساختار

PI

و متناظر با مدلهای محلی طراحی میشوند.

مرحله است .ابتدا سيستم اصلی به مجموعهای از مدلهای محلی تقسيم

بدينترتيب ،پايداری و عملكرد سيستمهای خطی با عدم قطعيت گسترده

شده و سپس کنترلکننده جامع از ترکيب کنترلکنندههای محلی

تضمين میشود.

(طراحی شده برای تک تک مدلهای محلی) ساخته میشود .بدينترتيب

در ادامه ،ابتدا پيشزمينهای از ابزار

gap metric

و روش مدلهای

تعيين تعداد مدلهای محلی ،مكان و درجه اعتبار آنها سوالهای کليدی

چندگانه در بخش  2ارائه میشود .سپس در بخش  3روش معرفی شده

اين روش هستند که تاکنون به شكل جامع پاسخ داده نشدهاند ] 23 ،1و

در اين مقاله برای انتخاب مجموعه مدلهای محلی مورد بحث قرار

 .[24از آنجايیکه افزونگی مدلها بر روی حجم و پيچيدگی محاسبات

میگيرد .بخش  4نتايج شبيهسازی روش پيشنهاد شده را بيان میکند .در

تاثير مستقيم دارد ،فراهم آوردن مجموعه مدلهای محلی با تعداد مناسب

پايان ،نتيجهگيری در بخش  5ارائه میگردد.

از مسائل مهم در اين زمينه است .بايد توجه داشت که استفاده از تعداد

 -2پیشزمینه

زياد مدلهای محلی میتواند به اندازه تعداد کم آنها تاثير مخرب داشته

 -1-2معرفی مختصر gap metric

باشد ] .[25در سالهای اخير ،ابزار  gap metricبه عنوان وسيلهای برای
سنجش فاصله ميان مدلهای محلی مورد توجه محققين قرار گرفته است.
در ] ،[23از

metric

 gapبرای تحليل ارتباط بين مدلهای محلی و

طراحی کنترلکننده ∞ Hبرای سيستمهای غيرخطی استفاده شده است .در
ادامه ،محققين روشی را برای انتخاب مدلهای محلی به صورت همزمان
با طراحی کنترلکننده به روش بازشكلدهی حلقه ارائه دادهاند ] .[24اين
روش ،پايداری و عملكرد مقاوم حلقهبسته را تضمين میدهد اما به دانش
اوليه در تشكيل مجموعه مدلهای محلی نياز دارد .در ] ،[26مدلهای
محلی با استفاده از يک فاصله از پيش منظور شده بين مدلها تعيين
میشوند که انتخاب آستانه تاثير بسزايی در تعداد و محل مدلها دارد.
همچنين اين روش در ] [27به سيستمهای چند ورودی-چند خروجی
توسعه يافته است .از آنجايیکه انتخاب آستانه بر اساس تجربه و دانش
اوليه صورت میگيرد ،روش ارائه شده ،قائدهمند نيست .برای رفع اين
ايراد ،محققين در ] 7و  [28از آستانه پايداری و آستانه پايداری بيشينه
برای تعيين مدلهای محلی استفاده کردهاند که منجر به انتخاب خودکار
مدلهای محلی میگردد .اين مراجع تنها کنترلکننده مقاوم ∞ Hرا مورد
استفاده قرار دادهاند در حاليكه ديگر استراتژیهای کنترلی میتوانند منجر
به سادگی کنترلکننده نهايی گردند .همچنين تنها سيستمهای غيرخطی
مورد بررسی قرار گرفتهاند .در کنار اين مراجع ،ابزار  gap metricبرای
سيستمهای دارای عدم قطعيت گسترده نيز مورد توجه واقع شده است
] .[29در اين مرجع ،دو روش برای تعيين مدلهای محلی پيشنهاد شده
است که وابستگی به آستانه از پيش تعيين شده برای تشكيل مجموعه

مفهوم

gap metric

توسط  Zamesو

El-Sakkary

به عنوان ابزاری

برای مطالعه عدمقطعيت در سيستمهای فيدبک معرفی شد .در مراجع ]30
و  [31نشان داده شده است که برای اندازهگيری فاصله بين دو سيستم،
روش  gap metricنسبت به ديگر روشهای مبتنی بر نُرم بهتر است .اين
فاصله در فضای مدلهای خطی تعريف میشود .فرض کنيد

ماتريس تابع تبديل گويا و دارای نمايش کسری-ماتريسی نرماليزه شده به
فرم
𝑁 ̃𝑀 +
𝐼 = 𝑁̃
𝑀 𝑃 = 𝑁𝑀−1 , with

()1
است که در آن

)̃∙(

بيانگر عملگر مزدوج مختلط است يعنی

)𝑠 .𝑀̃(𝑠) = 𝑀𝑇 (−گراف 𝑃 يک زيرفضای بسته از فضای  H2است که
بهصورت
()2
تعريف میشود و شامل تمام زوجهای

)𝑦 (𝑢,

است

𝑀
ℊ(𝑃) = [ ] H2
𝑁
بهگونهایکه = 𝑦

𝑢𝑃 .فاصله بين دو سيستم خطی  𝑃1و  𝑃2با بعد محدود و تعداد يكسان
ورودی و خروجی به صورت
‖ ) 𝛿(𝑃1 , 𝑃2 ) = ‖Πℊ(𝑃1 ) − Πℊ(𝑃2

()3

تعريف میشود که در آن )𝑃( Πℊتصوير متعامد بر روی )𝑃( ℊاست .در
] [31نشان داده شده است که میتوان رابطه ( )3را با استفاده از رابطه
()4

}) 𝛿(𝑃1 , 𝑃2 ) = max{𝛿⃗(𝑃1 , 𝑃2 ), 𝛿⃗(𝑃2 , 𝑃1

محاسبه کرد که در آن  𝑃1 = 𝑁1 𝑀1−1و  𝑃2 = 𝑁2 𝑀2−1است و ) 𝛿⃗(𝑃1 , 𝑃2

فاصله جهتدار بوده و به صورت
𝑀
𝑀
‖𝑄 ] 𝛿⃗(𝑃1 , 𝑃2 ) = inf𝑄∈H∞ ‖[ 1 ] − [ 2
𝑁1
𝑁2
∞

مدلهای محلی ،و افزونگی مدلهای محلی از جمله ايرادات روش

()5

پيشنهادی در اين مرجع است.

تعيين میگردد .بدينترتيب رابطه ( )4را میتوان به صورت

در پژوهش حاضر ،انتخاب و کاهش مجموعه مدلهای محلی در
سيستمهای خطی دارای عدم قطعيت گسترده مورد توجه قرار میگيرد.
ابتدا برای کاهش تعداد مدلهای محلی ،يک فيدبک حالت طراحی
میشود تا مقادير آستانه پايداری بيشينه اصالح گردند .در اين حالت،

)𝑠(𝑃

𝑀
𝑀
𝑀
𝛿(𝑃1 , 𝑃2 ) = max {inf𝑄∈H∞ ‖[ 1 ] − [ 2 ] 𝑄‖ , inf𝑄∈H∞ ‖[ 2 ] −
𝑁1
𝑁2
𝑁2
∞
𝑀
} ‖𝑄 ] [ 1
𝑁1
∞

بازنويسی کرد .بنابراين محاسبه فاصله بين دو سيستم به محاسبه دو نُرم

طراحی کنترلکنندههای محلی با آستانه پايداری بزرگتر ميسر میگردد

∞H

که بر روی تعداد مدلهای محلی تاثير مستقيم میگذارد .در ادامه ،برای

ويژگی کليدی به شرح زير است ].[31

انتخاب مجموعه مدلهای محلی برای سيستم اصالح شده يک الگوريتم

 .0 ≤ 𝛿(𝑃1 , 𝑃2 ) ≤ 1 .1همچنين ،اگر  ،𝛿(𝑃1 , 𝑃2 ) < 1آنگاه
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تبديل شده است .فاصله اندازهگيری شده

) 𝛿(𝑃1 , 𝑃2

دارای چهار
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) .𝛿⃗(𝑃1 , 𝑃2 ) = 𝛿⃗(𝑃2 , 𝑃1

()9

 .2مقادير )  𝛿(𝑃1 , 𝑃2نزديک به صفر بيانگر نزديكی دو سيستم و مقادير
نزديک به يک بيانگر دوری آنها در حالت حلقهبسته میباشد.

اثبات :در ] [31آمده است.
حال با در نظر گرفتن  𝑟2 = 0و 𝑟 =  𝑟1نتيجه زير حاصل میشود.

 .3يک فاصله کوچک بين دو سيستم نشان میدهد کنترلکنندهای

.4

sin−1 𝑏𝑃,𝐾 ≥ sin−1 𝑟1 + sin−1 𝑟2

نتیجه  .[31] 1فرض کنيد سيستم فيدبک با زوج )𝐾  (𝑃,پايدار باشد و

وجود دارد که میتواند هر دو را پايدار کند و همچنين فاصله بين دو

} 𝑃Σ = {𝑃∆ |𝛿(𝑃, 𝑃∆ ) < 𝑟1

سيستم در حالت حلقهبسته در مفهوم ∞ Hکوچک است.

)𝐾  (𝑃∆ ,برای تمامی  𝑃∆ ∈ 𝑃Σنيز پايدار است اگر و تنها اگر

فاصله ميان سيستمها را در مفهوم حلقهبسته محاسبه

gap metric

میکند .بدينترتيب میتواند برای سيستمهای انتگرالی و ناپايدار
مورد استفاده قرار گيرد.
نشان داده شده است که ناحيه عدمقطعيت در مفهوم

gap metric

معادل با ناحيه عدمقطعيت در نمايش کسری-ماتريسی نرماليزه شده است.
قضيه  1اين موضوع را بيان میکند.
قضیه  :[31] 1اگر )𝑠(𝑃 ماتريس تابع تبديل گويا بوده و دارای نمايش
کسری-ماتريسی نرماليزه شده به فرم  𝑃 = 𝑁𝑀−1باشد ،آنگاه برای همه

𝑏𝑃,𝐾 ≥ 𝑟 > 𝛿(𝑃, 𝑃∆ ).

()10

مشابه با آستانه پايداری ،برای آستانه پايداری بيشينه نيز میتوان نتيجه زير
را بدست آورد.
نتیجه  .[28] 2اگر

𝑃

و

∆𝑃

ماتريسهای تابع تبديل گويا با نمايش

کسری-ماتريسی به فرم  𝑃 = 𝑁𝑀−1و  𝑃∆ = 𝑁∆ 𝑀∆−1باشند .کنترلکننده
پايدارساز 𝐾 برای 𝑃 و ∆𝑃 وجود دارد اگر و تنها اگر
𝛿𝑃 = 𝛿(𝑃, 𝑃∆ ) ≤ 𝑏𝑜𝑝𝑡 (𝑃).

()11
 -3-2روش مدلهای چندگانه

 ،0 ≤ 𝜀 < 1خواهيم داشت
∈ 𝑀∆ {𝑃1 : 𝛿⃗(𝑃1 , 𝑃) < 𝜀} = {𝑃1 : 𝑃1 = (𝑁 + ∆𝑁 )(𝑀 + ∆𝑀 )−1 , ∆𝑁 ,
∆
H∞ , ‖[ 𝑁 ]‖ < 𝜀}.
()6
∞ 𝑀∆

تعريف شود آنگاه سيستم فيدبک با زوج

سيستمهای خطی دارای عدمقطعيت گسترده به فرم کلی
𝑢) 𝑝𝜃(𝐵 𝑥̇ = 𝐴(𝜃𝑝 )𝑥 +

{
𝑢) 𝑝𝜃(𝐷 𝑦 = 𝐶(𝜃𝑝 )𝑥 +

()12

را در نظر بگيريد که در آن 𝑛 𝑥 ∈ 𝑋 ⊆ ℝبردار حالت 𝑢 ∈ 𝑈 ⊆ ℝ𝑚 ،و

اثبات :در ] [31داده شده است.
بنابراين مشاهده میشود که مقدار

gap metric

مستقيماً با ميزان

𝑝

𝑦∈𝑌⊆ℝ

بترتيب بردار ورودیها و بردار خروجیها میباشند.

𝑝𝜃

عدمقطعيت در نمايش کسری-ماتريسی در ارتباط است .برای حاالت

بردار پارامترهای نامعلوم در سيستم بوده و فرض میشود که متعلق به يک

ديگر عدمقطعيت ،میتوان از ايده ساختار مدلهای چندگانه استفاده کرد

= 𝜃𝒮 ∈ 𝑝𝜃

فضای فشرده با محدودههای معلوم میباشد يعنی

که از ترکيب مدلهای خطی استفاده میکند چنانكه از اين روش برای

} 𝑝𝜃 ≤ 𝑝𝜃 ≤ 𝑝𝜃  .{𝜃𝑝 :اکنون برای يک نقطه

سيستمهای غيرخطی در ] 32 ،28 ،24 ،7و  [33استفاده شده است.

محلی 𝑖𝑀 بهصورت

𝑖𝑝𝜃

در فضای 𝜃𝒮 ،مدل

يک کنترلکننده پايدارساز

𝑢 𝑖𝐵 𝑥̇ = 𝐴𝑖 𝑥 +
{
()13
𝑢 𝑖𝐷 𝑦 = 𝐶𝑖 𝑥 +
بازنويسی میشود که در آن ) 𝑖𝑝𝜃(𝐴 = 𝑖𝐴𝐶𝑖 = 𝐶(𝜃𝑝𝑖 ) ،𝐵𝑖 = 𝐵(𝜃𝑝𝑖 ) ،

برای آن باشد .آستانه پايداری و آستانه پايداری بيشينه سيستم خطی 𝑃 به

و ) 𝑖𝑝𝜃(𝐷 = 𝑖𝐷 میباشند .هر کدام از مدلهای محلی 𝑖𝑀 تنها در بخشی

 -2-2ارتباط  gap metricو پایداری
اگر

𝑃

ماتريس تابع تبديل گويا و

𝐾

از فضای

صورت
−1

()7

∞

−1

=

} ‖]𝑃
∞

()8
کسری-ماتريس

𝐾𝑏𝑃,

𝐼
𝐼[ 𝑏𝑜𝑝𝑡 (𝑃) = {inf𝐾 stablizing ‖[ ] (𝐼 + 𝑃𝐾)−1
𝐾
𝑀 ̃
̃]‖2H < 1
𝑁[‖ √1 −

تعريف میشوند که در آن
𝑃

‖]𝑃

𝐼
𝐼[ = ‖[ ] (𝐼 + 𝑃𝐾)−1
𝐾

̃
𝑁

هستند يعنی

و

̃
𝑀

مقسومعليههای اول چپ نمايش

̃𝑁 .𝑃 = 𝑀̃−1

همچنين

‖∙‖H

بيانگر نرم

هنكل است .روابط ( )7و ( )8بيانگر اين موضوع هستند که آستانه
پايداری به کنترلکننده طراحی شده و خود سيستم ارتباط دارد در
حالیکه آستانه پايداری بيشينه تنها به خود سيستم بستگی دارد .اين
ويژگی

𝑡𝑝𝑜𝑏

مورد توجه محققين واقع شده و از آن برای شبكهبندی

تمامی

𝜃𝒮

𝜃𝒮

معتبر بوده و نمیتوانند بهتنهايی رفتار سيستم ( )12را در

توصيف کنند .بدينترتيب اگر مدلهای محلی بهگونهای

انتخاب شوند که 𝑖𝜃𝒮 ∪⊂ 𝜃𝒮 ،آنگاه میتوان رفتار جامع سيستم ( )12را
بهصورت ترکيب مناسبی از رفتار مدلهای محلی بدست آورد .در
ترکيب بدست آمده ،ضرايب وزنی بيانکننده ميزان نزديكی دو رفتار
توصيف شده توسط سيستم اصلی و مدل محلی متناظر خواهند بود .حال
اگر فرض شود که تعداد مدلهای محلی برابر

𝑠𝑁

میباشد ،مدل کلی

میتواند از ترکيب محدب مدلهای محلی ،بهصورت
𝑁

𝑠
𝑥̇ = ∑𝑖=1
)𝑢 𝑖𝐵 𝜔𝑖 (𝑡)(𝐴𝑖 𝑥 +
{
𝑠𝑁
)𝑢 𝑖𝐷 𝑦 = ∑𝑖=1 𝜔𝑖 (𝑡)(𝐶𝑖 𝑥 +

()14

ساخته شود که در آن )𝑡( 𝑖𝜔 تابع وزنی وابسته به زمان و متناظر با مدل

فضای تعادل استفاده کردهاند.

محلی 𝑖ام میباشد .برای ايجاد ترکيب محدب ،الزم است که تابع وزنی

قضیه  :[31] 2فرض کنيد سيستم فيدبک با زوج )𝐾  (𝑃,پايدار باشد و

)𝑡( 𝑖𝜔 دارای شرايط زير باشد ].[5

} 𝑃Σ = {𝑃∆ |𝛿(𝑃, 𝑃∆ ) < 𝑟1

و

} 𝐾Σ = {𝐾|𝛿(𝐾, 𝐾∆ ) < 𝑟2

تعريف شوند

آنگاه سيستم فيدبک با زوج ) ∆𝐾  (𝑃∆ ,برای تمامی  𝑃∆ ∈ 𝑃Σو
نيز پايدار است اگر و تنها اگر
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

𝐾∆ ∈ 𝐾Σ

()15

= 1, where 0 ≤ 𝜔𝑖 (𝑡) ≤ 1.

𝑠
𝑁∑
)𝑡( 𝑖𝜔 𝑖=1

در حالت کلی ،روش مدلهای چندگانه دارای سه چالش اصلی تعداد
𝑠𝑁 ،محل مدلهای محلی ) 𝑖𝐵  (𝐴𝑖 ,و ميزان اعتبار 𝑖𝜔 هر کدام از آنها در
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مهدی احمدی ،محمد حائری

هر لحظه میباشد .در اين مقاله ،بررسی دو چالش ابتدايی مدنظر

محلی نامی پرداخت .در اين روش ،مدل نامی دارای بيشترين فاصله از

میباشند.

مدلهای مجموعه بوده و برای تضمين پايداری از نتيجه  1استفاده

 -3انتخاب مدلهای محلی

میشود .روش انتخاب مجموعه مدلهای محلی در الگوريتم  2ارائه شده

در اين مقاله میخواهيم از نتيجههای  1و  2برای تعيين مدلهای

است.

محلی در روش مدلهای چندگانه کمک بگيريم .در ] [29از ايده
metric

gap

برای تعيين مدلهای محلی در سيستمهای خطی دارای

عدمقطعيت گسترده استفاده شده است .در اين مرجع ،دو روش برای

تذکر  .1با استفاده از اين الگوريتم ،مجموعه مدلهای محلی ̅
 ℳبه

𝑠𝑁

زيرمجموعه دستهبندی میشود که برای هر زيرمجموعه ،يک
کنترلکننده (̅𝑢) براساس مدل نامی متناظر
𝑠𝑁

∗̅𝑃

طراحی میشود.

کنترلکننده محلی طراحی

تعيين مدلهای محلی بكار رفته است که در روش اول با استفاده از يک

بدينترتيب برای سيستم اصلی به تعداد

آستانه از پيشتعيين شده برای فاصله بين مدلهای محلی ،فضای تغييرات

میشود.

پارامترها شبكهبندی میشود .بدينترتيب ،مدلهای محلی يافته شده در

تذکر  .2مقادير  gap metricتحت تاثير اعمال فيدبک قرار میگيرند اما

اين روش کامالً به آستانه موردنظر مرتبط هستند .در روش دوم ،مدلی به

همواره مقاديری بين صفر و يک دارند .بدينترتيب بدليل استفاده از

عنوان مدل نامی ∗𝑃 انتخاب میشود که دارای بيشترين يا کمترين آستانه

مقادير اصالح شده

پايداری بيشينه است .سپس با استفاده از نتيجه  ،2مدلهای محلی ديگر در

کاهش میيابند .همچنين مجموعه مدلهای محلی يافت شده تضمين

اطراف مدل نامی بگونهای يافت میشوند که رابطه ( )11برقرار باشد

پايداری میدهند.

() ∗𝑃( 𝑡𝑝𝑜𝑏 ≤ )𝑃  .)𝛿(𝑃∗ ,بدينترتيب در پايان ،فضای پارامتری به چندين

تذکر  .3الگوريتم ذکر شده برای انتخاب مدلهای نامی ،مشابه با ]،[29

بازه افراز میشود که در هر بازه يک مدل محلی نماينده سيستم اصلی

تنها برای حالتی است که يكی از پارامترهای سيستم دارای عدمقطعيت

( )12است .بنابراين ،انتخاب مدل محلی نامی در اين روش ،در تعداد و

بوده و يا اينكه تنها يكی از آنها تاثيرگذار است .در حالتی که تعداد

مكان مدلهای محلی بسيار موثر است .در پژوهش پيشِ رو ،روشی موثر

پارامترهای عدمقطعيت تاثيرگذار بيش از يک باشد شيوه جست و جو

برای انتخاب مجموعه مدلهای محلی براساس آستانه پايداری و

gap

 metricبيان میگردد .همچنين برای کاهش تعداد مدلهای محلی ،ايده
اصالح آستانه پايداری بيشينه مطرح میشود که تاثير به سزايی در تعداد
مدلهای محلی دارد.

𝑡𝑝𝑜̅𝑏

در الگوريتم ارائه شده ،تعداد مدلهای محلی

متفاوت خواهد بود و موضوع کارهای آتی اين تيم تحقيقاتی میباشد.
تذکر  .4برای طراحی فيدبک حالت
قطب و يا

LQR

𝐿

میتوان از روشهای جايابی

استفاده کرد .برای طراحی

̅𝑢

از تمامی استراتژیهای

کنترل از قبيل  ،IMC ،PIDمقاوم ،پيشبين و  ...میتوان استفاده کرد که

 -1-3اصالح آستانه پایداری بیشینه

در اين پژوهش کنترلکننده  PIمدنظر است.

با دقت در رابطه ( ،)8مالحظه میگردد که آستانه پايداری بيشينه
𝑡𝑝𝑜𝑏 يک صفت ذاتی برای سيستم است و به مقسوم عليه چپ تابع تبديل

الگوریتم  :1اصالح آستانه پایداری بیشینه

در نمايش کسری-ماتريسی 𝑃 وابسته است .حال اگر با استفاده از روشی

گام  .1فضای تغييرات پارامترها 𝜃𝒮 را شبكهبندی کنيد و مدلهای محلی را در

مناسب ،سيستم مورد مطالعه بگونهای تغيير يابد که مقدار 𝑡𝑝𝑜𝑏 آن بزرگ

نقاط مورد نظر بيابيد.

شود ،طراحی کنترلکننده با آستانه پايداری بزرگتر امكانپذير میشود.

گام  .2مقدار 𝑡𝑝𝑜𝑏 را برای مدلهای محلی با استفاده از رابطه ( )8بيابيد.

بنابراين با استفاده از نتيجه  1میتوان دريافت که تعداد مدلهای محلی

گام  .3مدل محلی با کمترين 𝑡𝑝𝑜𝑏 را به عنوان کانديد انتخاب کرده و فيدبک

بيشتری را میتوان در يک دسته قرار داد .بدينترتيب افزايش گام

حالت 𝐿 را برای آن طراحی کنيد.

شبكهبندی برای کاهش تعداد مدلهای محلی ايده اين پژوهش است.

گام  .4متغير کنترل را به صورت ̅𝑢  𝑢 = −𝐿𝑥 +در نظر بگيريد و گامهای  1و 2

برای اين منظور ،میتوان از روشهای شكلدهی حلقه و يا فيدبک حالت

را مجدداً برای سيستم اصالح شده انجام دهيد .در صورت عدم تغيير در

کمک گرفت .در اين مقاله ،متغير کنترل به صورت ̅𝑢  𝑢 = −𝐿𝑥 +در

مقادير 𝑡𝑝𝑜𝑏 به گام  3برگرديد و فيدبک حالت را مجددا طراحی کنيد.

نظر گرفته میشود که در آن 𝐿 بهره فيدبک حالت بوده و وظيفه اصالح
آستانه پايداری بيشينه را دارد .همچنين از ̅𝑢 برای کنترل سيستم اصالح
شده بكار میرود که میتوان از ديگر استراتژیهای کنترل مانند ،PID
 IMCو  ...استفاده کرد.
برای اصالح آستانه پايداری بيشينه ،روش بدترين حالت به کار برده
شده و مدل محلی متناظر با کمترين

𝑡𝑝𝑜𝑏

برای طراحی فيدبک حالت

مورد استفاده واقع میشود .الگوريتم  1روش اصالح را به تفصيل ارائه
میدهد .با استفاده از الگوريتم  1میتوان به بيان روش تعيين مدلهای
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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مدل محلی 𝑖ام و بردار حالت سيستم واقعی کمترين باشد .از آنجايی که

الگوریتم  :2انتخاب مجموعه مدلهای محلی
گام  .1فضای تغييرات پارامترها

𝜃𝒮

𝑁

را به

نقطه شبكهبندی کنيد و مدلهای

محلی را در نقاط مورد نظر يافته و مجموعه }𝑁  ℳ = {𝑃𝑖 , 𝑖 = 1, … ,را تشكيل
دهيد.
گام  .2ماتريسهای

𝑁×𝑁]) 𝑗𝑃 Δ = [Δ𝑖,𝑗 ] = [𝛿(𝑃𝑖 ,

و

𝑁×1

] 𝑖 𝑡𝑝𝑜𝑏[ = 𝑡𝑝𝑜𝐵

را

 𝜌𝑖 (𝑡) ≥ 0برای تمامی زمانها صادق است ،رابطه ( )17شرايط ارائه شده
برای ترکيب محدب در رابطه ( )15را برآورده میسازد .شكل  1روش
ارائه شده در اين پژوهش را بهصورت خالصه نمايش میدهد.

 -4نتایج شبیهسازی

تشكيل دهيد.
گام  .3با استفاده از الگوريتم اصالح ،فيدبک حالت 𝐿 را طراحی و معادله سيستم
را به صورت )̅𝑢  𝑥̇ = 𝐴(𝜃𝑝 )𝑥 + 𝐵(𝜃𝑝 )(−𝐿𝑥 +بنويسيد.
𝜃𝒮

گام  .4با شبكهبندی مجدد فضای تغييرات پارامترها

به

𝑁

نقطه ،مجموعه

مدلهای محلی جديد }𝑁 ̅ = {𝑃̅𝑖 , 𝑖 = 1, … ,
 ℳرا تشكيل دهيد.

گام  .5ماتريسهای

̅ = [Δ
]) 𝑗̅𝑃 ̅𝑖,𝑗 ] = [𝛿(𝑃̅𝑖 ,
Δ
𝑁×𝑁

و

𝑁×1

] 𝑖 𝑡𝑝𝑜̅𝑏[ = 𝑡𝑝𝑜̅𝐵

را

تشكيل دهيد.

سيستم مورد مطالعه در اين پژوهش ،سيستم تک ورودی-تک خروجی
 MSD1است که در شكل  2نشان داده شده است ] .[29در اين جا فرض
شده است که جرم  𝑚1دارای عدمقطعيت بوده و مابقی المانها مشخص
هستند .معادالت فضای حالت اين سيستم عبارت هستند از
𝑢)𝜃(𝐵 𝑥̇ = 𝐴(𝜃)𝑥 +
𝑥𝐶 = 𝑦

()19
که در آن ،بردار حالتها به صورت

گام  .6قرار دهيد .𝑖 = 1

𝑥̇ 2 (𝑡)]T

)𝑡( 𝑥̇ 1

)𝑡( 𝑥 T (𝑡) = [𝑥1

)𝑡( 𝑥2

گام  .7قرار دهيد .𝜀 = 0.8

()20

گام  .8قرار دهيد .𝑗 = 𝑖 + 1

است و ماتريسهای سيستم به صورت زير بدست میآيند.

گام  .9بهترين مدل محلی جديد را از 𝑖 تا 𝑗 با استفاده از تعريف
}))) 𝑘̅𝑃 𝑃̅∗ ≜ {𝑃̅𝑘 | min ( max (𝛿(𝑃̅𝑚 ,

,

𝑗≤𝑚≤𝑖 𝑗≤𝑘≤𝑖

0
1

0
0
1

𝑚1

بيابيد.

][0

𝑗≤𝑚≤𝑖

𝑚1

−

𝑚1
𝑏1

𝑚2

0
0
𝑘1
𝑚1
) (𝑘1 +𝑘2

0
0
𝑘
𝐴 = − 𝑚1

1

𝑘1

[ 𝑚2 − 𝑚2
]𝐶 = [ 0 1 0 0

Model Ns

بيابيد.
گام  .11اگر

𝑚1
) (𝑏1 +𝑏2

]

گام  .10برای 𝑃 بيشترين فاصله موجود را با استفاده از تعريف
)) 𝑚̅𝑃 𝛿 ∗ = max (𝛿(𝑃̅∗ ,

1
0
𝑏
− 1

𝑏1

=𝐵,

∗̅

𝜀<

{

Computation
∗

𝛿 ،آنگاه قرار دهيد  𝑗 = 𝑗 + 1و به گام  9برويد و در غير اين

of weight

Model 2

functions

صورت به گام  12برويد.

Model 1

گام  .12قرار دهيد  𝑗 = 𝑗 − 1و با استفاده از گام  9و  𝑃̅∗ ،10و ∗ 𝛿 را محاسبه کنيد.

Control 1

سپس برای ∗̅𝑃 کنترلکننده محلی 𝐾 را طراحی کنيد .اگر ∗ 𝛿 ≥ 𝐾 ،𝑏𝑃̅ ,قرار دهيد

LPV

 𝑖 = 𝑗 − 1و به گام  7برويد .در غير اين صورت 𝜀 را کاهش داده و به گام 8

System

برويد و اين روند را آنقدر تكرار کنيد تا تمامی مدلهای محلی دستهبندی گردند

L

∗

Design

Control 2

Control

Control Ns

Modified Nonlinear System

شكل  :1نمايش روش ارائه شده در اين پژوهش.

 -2-3طراحی کنترلکننده چندگانه
با فرض اينكه سيستم ( )12به

𝑠𝑁

مدل محلی افراز شده و

𝑠𝑁

هستند.

کنترلکننده محلی طراحی شده است ،کنترلکننده جامع بهصورت
𝑁

𝑠
𝑢(𝑡) = −𝐿𝑥(𝑡) + ∑𝑖=1
)𝑡( 𝑖̅𝑢)𝑡( 𝑖𝜔

()16

بدست میآيد که در آن )𝑡( 𝑖̅𝑢 کنترلکننده طراحی شده براساس مدل
محلی 𝑖ام است و )𝑡( 𝑖𝜔 تابع وزنی متناظر با مدل محلی 𝑖ام در لحظه

فرض میشود به جز  𝑚1بقيه پارامترهای سيستم دارای مقادير ثابت زير

𝑡

()21

𝑏1 = 𝑏2 = 0.1, 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 0.15, 𝑚2 = 1

همچنين ناحيه تغييرات پارامتر 𝜃𝒮 برای سيستم  MSDعبارت است از
𝒮𝜃 = {𝑚1 : 0.5 ≤ 𝑚1 ≤ 1.5}.

()22

است .بدينترتيب ،کنترلکننده جامع ترکيبی وزندار از کنترلکنندههای
محلی است .برای تعيين وزنها از رابطه
)𝑡( 𝑖𝜌

()17

𝑁

)𝑡( 𝜌 𝑠
∑𝑖=1
𝑖

= )𝑡( 𝑖𝜔

استفاده میشود که در آن )𝑡( 𝑖𝜌 بيانگر درجه اعتبار مدل محلی 𝑖ام بوده و
از رابطه
−1

()18

))𝑡( 𝑖𝑚𝑥Σ(𝑥(𝑡)−

قابل محاسبه است .در اين رابطه

Σ

))𝑡( 𝑖𝑚𝑥−(𝑥(𝑡)−

𝑒 = )𝑡( 𝑖𝜌

شكل  :2سيستم جرم-فنر-دمپر.

ماتريس کواريانس خطا بوده و از

تجربيات قبلی بدست میآيد و )𝑡( 𝑖𝑚𝑥 بردار حالت متناظر با مدل محلی
𝑖ام است .براساس رابطه ( ،)18در کنترل جامع ( )16در هر لحظه
کنترلکننده محلی 𝑖ام بيشترين تاثير را دارد اگر خطای بين بردار حالت
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شكل  :4فاصله ميان مدلهای محلی اصالح شده (چپ) و منحنی

𝑡𝑝𝑜̅𝑏

برای سيستم (( )19راست).

با شبكهبندی ناحيه تغييرات پارامتر

𝜃𝒮

به  30نقطه ،منحنی آستانه

پايداری بيشينه 𝑡𝑝𝑜𝑏 و فاصله ميان مدلهای محلی در شكل  3نشان داده
شده است .با دقت در اين شكل مشاهده میشود که فاصله ميان مدلهای
0.81

میرسد که بيانگر دوری مدلهای محلی از يكديگر

است .از طرفی مقادير کم آستانه پايداری بيشينه منجر به افزايش تعداد
مدلهای محلی میگردند .با استفاده از روش دوم ارائه شده در ] [29و با
انتخاب بزرگترين مقادير

𝑡𝑝𝑜𝑏

به عنوان آستانه 5 ،مدل محلی پيشنهاد

میشود که مدلهای محلی در مقادير

}𝑚1 = {0.5,0.64,0.81,1.05,1.4

بدست میآيند .همچنين اگر کوچكترين مقدار

𝑡𝑝𝑜𝑏

به عنوان آستانه

انتخاب شوند 4 ،مدل محلی پيشنهاد میشود که مدلهای محلی به ازای
مقادير } 𝑚1 = {0.56,0.74,0.98,1.3بدست میآيند.
برای اجرای الگوريتم ارائه شده در اين پژوهش ،مدل محلی بدست
آمده به ازای کوچكترين 𝑡𝑝𝑜𝑏 مورد توجه قرار میگيرد و با استفاده از
روش

10

0

0.865

number

10

10

number

شكل  :3فاصله ميان مدلهای محلی (چپ) و منحنی

محلی به

30

20

LQR

فيدبک حالت طراحی میشود .کوچكترين مقدار

𝑡𝑝𝑜𝑏

برای رديابی ورودی مرجع ،کنترلکننده با ساختار ساده

PI

(𝑖𝑠𝑘  )𝐾(𝑠) = 𝑘𝑝 +مورد استفاده قرار میگيرد .کنترلکننده محلی بر
اساس مدل محلی بدست آمده در  𝑚1 = 1.09برای سيستم اصالح شده
تنظيم میشود .برای تنظيم ضرايب کنترلکننده از روش بهينهسازی و تابع
هزينه زير استفاده شده است.
∞

𝑡𝑑|)𝑡(𝑒|𝑡 ITAE = ∫0

()23

پس از انجام بهينهسازی ،ضرايب کنترلکننده به صورت
𝑘𝑖 = 0.52

𝑘𝑝 = 0.53

و

بدست میآيند .شكل  5نتايج شبيهسازی را برای رديابی

ورودی مرجع نشان میدهد .با دقت در شكل  5مشاهده میشود که
سيستم ( )19در حالت نامی ( )𝑚1 = 1.09توانسته است ورودی مرجع را
با حداکثر باالزدگی  5%و با زمان نشست  10.7ثانيه رديابی کند .همچنين
ورودی کنترل نيز روان و قابل دسترس است.

به

ازای  𝑚1 = 0.98اتفاق میافتد .ماتريسهای سيستم در اين نقطه عبارت
هستند از
0
0
1
0
[ = 𝐵 ],
].
0.102
1.02
−0.2
0

با در نظر گرفتن ماتريسهای

1
0
−0.102
0.1

0
0
1.02
−1.15

}]𝑄 = diag{[1 1 1 1

0
0
[=𝐴
−1.02
1

و

𝑅=1

]𝐾 = [1.21 − 0.02 1.81 0.91

فيدبک حالت به صورت

میآيد .منحنیهای اصالح شده

بهره

بدست

𝑡𝑝𝑜̅𝑏 و فاصله ميان مدلهای محلی جديد

در شكل  4نشان داده شده است.
با دقت در شكل  4مشاهده میشود که مقادير آستانه پايداری بيشينه
برای سيستم اصالح شده
مقاديری در محدوده
قبل

]0.36

)̅𝑢 𝑥̇ = 𝐴(𝜃𝑝 )𝑥 + 𝐵(𝜃𝑝 )(−𝐾𝑥 +
𝑏̅𝑜𝑝𝑡 ∈ [0.87

]0.89

𝑏𝑜𝑝𝑡 ∈ [0.34

دارای

هستند که نسبت به حالت

افزايش تقريباً سه برابری داشته است .با

اجرای الگوريتم انتخاب مجموعه مدلهای محلی برای سيستم اصالح
شده ،مدل نامی به ازای تنها  𝑚1 = 1.09بدست میآيد که در اين نقطه
ماتريسهای سيستم عبارت هستند از
0
0
1
0
[ = 𝐵 ],
].
0.09
0.92
−0.2
0

1
0
−0.09
0.1
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0
0
0.92
−1.15

0
0
[=𝐴
−0.92
1

شكل  :5رديابی ورودی مرجع در حالت نامی (.)𝑚1 = 1.09

حال برای بررسی عملكرد کنترلکننده طراحی شده ،آن را به سيستم
( )19در مقادير مختلف  𝑚1اعمال میکنيم و رديابی ورودی مرجع را در
اين حالتها مورد بررسی توجه قرار میدهيم .نتيجه اين شبيهسازی در
شكل  6نشان داده شده است .با دقت در شكل  6مشاهده میشود که
سيستم  MSDتوانسته است ورودی مرجع را در بدترين حالت با حداکثر
باالزدگی

10%

و زمان نشست

13

ثانيه دنبال کند .همچنين در تمامی

حالتها سيگنال ورودی کنترل بسيار روان و قابل دسترس است .نتيجه
اعمال اغتشاشهای ورودی و خروجی در شكل  7نشان داده شده است.
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اغتشاش خروجی با دامنه  −0.5در ثانيه بيستم و اغتشاش ورودی با دامنه

ترکيب درست آنها است .در اين پژوهش ،انتخاب مجموعه مدلهای

 0.3در ثانيه  35ام به سيستم اعمال شدهاند.

محلی برای سيستمهای خطی دارای عدمقطعيت مدنظر واقع شده است.
در همين راستا ،روشی با عملكرد بهتر برای انتخاب مدلهای محلی مبتنی
بر پايداری ارائه شده است .همچنين برای کاهش تعداد مدلهای محلی
ايده اصالح آستانه پايداری بيشينه معرفی شده است .برای اين منظور،
پيشنهاد شده است که از روش طراحی فيدبک حالت استفاده گردد .در
سيستم اصالح شده ،آستانه پايداری مدلهای محلی به عنوان معيار
دستهبندی مورد استفاده واقع شده است .نمونه شبيهسازی شده به خوبی
نشان میدهد که روش اصالحی تاثير بسزايی در تعداد مدلهای محلی و
متناظراً حجم محاسبات دارد .برای رديابی ورودی مرجع ،کنترلکننده
تناسبی-انتگرالی طراحی شده است که البته میتوان از ديگر استراتژی ها
نيز استفاده نمود .مجموعه کنترلکننده طراحی شده ،پايداری سيستم
اصلی و کاهش تعداد مدلهای محلی را تضمين میدهد.

شكل  :6رديابی ورودی مرجع برای مقادير مختلف .)0.5 ≤ 𝑚1 ≤ 1.5( 𝑚1
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چکیده :افزايش روزافزون تعداد خودروها و در پی آن ترافيکهای سنگين شهری چالش بزرگی را برای کنترل بهينه ترافيک شهری برای مهندسين
ايجاد کرده است .روش مناسب برای کنترل بهينه ترافيک هرچه باشد يقيناً بايد وفق پذير بوده تا بتواند ترافيک شهری را که دارای طبيعت پويا ،پيچيده و
تغييرپذير است را بهخوبی مديريت نمايد .در اين راستا تمرکز اصلی تحقيق حاضر کنترل هوشمند و توزيع يافته چراغهای راهنمايی بر پايه يادگيری تقويتی
است .کنترل هوشمند چراغهای راهنمايی بر پايه يادگيری تقويتی نياز به يادگيری و تصميمگيری در فضای حالت بزرگ (پيوسته) را دارد .همين امر باعث
میشود که روشهای رايج يادگيری تقويتی (حالت گسسته) برای چنين مسائلی (با فضای حالت بزرگ) بهخوبی قابل بسط نباشند .هدف تحقيق حاضر حل
اين چالش در مسئله کنترل ترافيک ميكروسكوپيک است .در همين راستا نوآوری تحقيق حاضر را میتوان توسعه کنترلر هوشمند چراغهای راهنمايی بر پايه
يادگيری تقويتی حالت پيوسته برای حل چالش بزرگ بودن فضای حالت برشمرد .يادگيری تقويتی حالت پيوسته از شباهت سنجی حاالت برای تخمين
ارزش آنها استفاده میکند .در اين تحقيق بهمنظور اعتبار سنجی ،دو روش يادگيری  Qو عملگر-نقاد حالت گسسته نيز پيادهسازی و عملكرد آنها با روش
پيشنهادی مقايسه شدند .نتايج نشان میدهند که روش پيشنهادی منجر به کاهش  %16و  %13زمان سفر در مقايسه با دو روش عملگر-نقاد و يادگيری Q
میشود.
کلمات کلیدی :يادگيری تقويتی پيوسته ،يادگيری  ،Qعملگر-نقاد ،ناحيه بندی فضا و کنترل ميكروسكوپيک ترافيک.

Developing Adaptive Traffic Signal Controller based on
Continuous Reinforcment Learning in a Microscopic Traffic
Environment
Mohammad Aslani, Mohammad Saadi Mesgari
Abstract: The daily increase of a number of vehicles in big cities poses a serious challenge to
efficient traffic control. The suitable approach for optimum traffic control should be adaptive in
order to successfully content with the urban traffic that has the dynamic and complex nature. Within
such a context, the major focus of this research is developing a method for adaptive and distributed
traffic signal control based on reinforcement learning (RL). RL as a promising approach for
generating, evaluating, and improving traffic signal decision-making solutions is beneficial and
synergetic. RL-embedded traffic signal controller has the capability to learn through experience by
dynamically interacting with the traffic environment in order to reach its goals. Traffic signal
control often requires dealing with continuous state defined by means of continuous variables.
Conventional RL methods do not scale well to problems with continuous state space or very large
state space because they require storing distinct estimations of each state value in lookup tables. The
contribution of the present research is developing adaptive traffic signal controllers based on
continuous state RL for handling the big state space challenge arises in traffic control. The
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performance of the proposed method is compared with Q-learning and actor-critic and the results
reveal that the proposed method outperforms others.
Keywords: Continuous State Reinforcement Learning, Q-Learning, Actor-Critic, Microscopic
Traffic Control.
کنترلر غيرهوشمند زمان ثابت است [ .]12وِن و همكاران در سال ،2007

 -1مقدمه
با افزايش روزافزون تقاضا برای حملونقل در مسيرهای
درونشهری ،ازدحام و ترافيک در شهرها تبديل به يكی از پديدههای
رايج روزمره شده است .افزايش زمان سفر و در نتيجه افزايش آلودگی
ناشی از سوختهای فسيلی از پيامدهای عمده اين افزايش تقاضا به شمار
میروند [ .]1از آنجائی که راهحلهای بلندمدت برای اين مشكل مستلزم
سرمايهگذاری و فرهنگسازی گسترده است ،استفاده از راهکارهای سريع
برای کاهش اين مشكل ضروری به نظر میرسند .در اين ميان کنترل بهينه
چراغهای راهنمايی نقش مهمی را در مديريت و کاهش ترافيک ايفا
مینمايد [ .]2ازآنجايیکه در طول يک شبانهروز شاهد انواع ترافيکها
در يک تقاطع خاص هستيم ،استفاده از يک زمانبندی ثابت و از
پيشتعريفشده برای يک چراغ راهنمايی ،نهتنها باعث کنترل ترافيكی
مناسبی نمیشود ،بلكه بهنوعی عامل افزايش آن نيز خواهد بود .امروزه با
پيشرفت فناوری در علوم کامپيوتر و مهندسی برق و کنترل ،با نصب چند
سنسور در تقاطعها و بهکارگيری کنترلرهای هوشمند ،بهراحتی میتوان
مديريت چراغهای راهنمايی را به يک سيستم هوشمند سپرد و از
بههدررفتن زمان افراد و سوخت خودروها در پشت چراغقرمزها و
همچنين افزايش آلودگی هوا جلوگيری کرد .چراغ راهنمايی هوشمند،
سيستمی است که با توجه به حجم خودروهای ورودی به يک تقاطع
همسطح ،زمان فازهای مختلف چراغ راهنمايی را بهصورت عادالنه
مديريت میکند .در سالهای اخير روشهای يادگيری ماشين ازجمله
منطق فازی [ ،]4 ,3شبكه عصبی [ ]6 ,5و يادگيری تقويتی []9-7
پتانسيلهای بااليی را برای طراحی کنترلرهای هوشمند چراغهای
راهنمايی از خود نشان دادهاند.
در اين تحقيق يادگيری تقويتی به دليل توانايی برخط آن جهت
بهبود تدريجی عملكردش ،توانايی وفق پذيریاش با نوسانات ترافيكی و
توانايش در کنترل بدون دانستن مدل محيط ترافيكی مورد استفاده قرار
گرفت [ .]11 ,10به بيان سادهتر ،کنترلر مبتنی بر يادگيری تقويتی از طريق
تعامل هوشمند با محيط ترافيكی که دارای روندهای غيرخطی و اتفاقی

1

است تجربهاندوزی کرده و برای رسيدن به اهدافش اعمال الزمه را
انتخاب مینمايد .در اين راستا ،عبدلهای و کاتان در سال 2003
مزيتهای بهکارگيری يادگيری تقويتی ،بهطور خاص يادگيری  ،2 Qرا
برای کنترل يک چراغ راهنمايی با دو فاز بررسی کردند .نتايج کار آنها
نشان داد که کنترلر يادگيری  Qدارای عملكرد نسبتاً بهتری در مقايسه با

Stochastic
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کنترلر هوشمندی را بر اساس روش سارسا برای کنترل يک تقاطع ايزوله
توسعه دادند .عملكرد کنترلر پيشنهادی با کنترلرهای زمان ثابت و القايی
[ ]13مقايسه شد و نتايج نشان دادند که کنترلر پيشنهادی برای کنترل
ترافيک ،خصوصاً حالتهای اشباع ترافيک ،دارای عملكرد بهمراتب
بهتری است [ .]14در [ ،]15روش يادگيری  Qبرای کنترل يک تقاطع
ايزوله در شهر تورنتوی کانادا توسعه داده شد .در اين تحقيق محققين
تأثير تعاريف مختلف برای حاالت محيط را بر روی عملكرد کنترلر
بررسی کردند .آنها نشان دادند که کنترلر مبتنی بر يادگيری Q
صرفنظر از نوع تعريف حالت محيط بهتر از کنترلر زمان ثابت عمل
مینمايد .در [ ،]7محققين کار قبلی خود را توسعه دادند و عملكرد دو
الگوريتم يادگيری  Qو سارسا را در کنترل چراغهای راهنمايی يک
شبكه ترافيكی در شهر تورنتو بررسی کردند .آنها نشان دادند که روش
پيشنهادی بهراحتی برای تعداد زيادی از چراغهای راهنمايی قابل توسعه
است .همچنين سه تعريف مختلف از حالت محيط و چهار تعريف از تابع
پاداش ارائه و مقايسه شدند .نتايج نشان دادند که تعداد خودروهای
ورودی به تقاطع و طول صف بهعنوان بهترين تعريف حالت محيط و
مجموع منفی زمان تأخير خودروهای منتظر در تقاطع بهعنوان بهترين تابع
پاداش میباشند .آنها نشان دادند که يادگيری  Qدارای عملكرد بهتری
در مقايسه با سارسا است .همچنين در تحقيق ايشان تأثير عملكرد مناسب
کنترلر چراغ راهنمايی بر کاهش آالينده  COتوليدشده بررسی شد و
نتايج نشان دادند که کنترلر هوشمند مبتنی بر يادگيری  Qمنجر به کاهش
 %28آالينده  COدر مقايسه با کنترلر غيرهوشمند میشود .در تحقيق
[ ،]16از يادگيری  Qبرای کنترل يک شريان ترافيكی متشكل از  5تقاطع
استفاده شد .در اين تحقيق هر چراغ راهنمايی عالوه بر مشاهده تعداد
خودروهای منتظر در تقاطع تحت کنترل خود تعداد خودروهای منتظر در
تقاطعهای مجاور را نيز در تصميمگيری لحاظ مینمايد .نتايج کار ايشان
نشان داد که در وضعيت اشباع ترافيكی ،کنترلر مبتنی بر يادگيری تقويتی
منجر به تعداد توقفهای کمتری در مقايسه با کنترلر زمان ثابت شده
است .سرعتپايين يادگيری از نقاط ضعف اين تحقيق بشمار میرود .در
[ ]17محققين به توسعه يادگيری  Qدر سيستمهای چند عامله هولونی
برای کنترل چراغهای راهنمايی در يک شبكه ترافيكی متشكل از 50
تقاطع پرداختند .سازمان هولونی بهصورت مجموعهای از سلسلهمراتب در
هم آميختهای از عاملها ديده میشود .ازجمله ويژگیهای اين ساختار
میتوان به خود متشابهی و پويايی آن اشاره نمود .در مرحله اول تقاطعها
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از طريق يک الگوريتم گراف مبنا به تعدادی هولون طبقهبندی شدند که

جزئيات رفتاری خودروها و تعامل آنها با يكديگر در مدلسازی لحاظ

عاملها در داخل هر هولون با يكديگر به تبادل اطالعات میپردازند و هر

میشود .الزم به ذکر است که عاملهای خودرو از نوع واکنشی بوده و

هولون توسط يک عامل سطح باالتر کنترل میشود .نتايج اين تحقيق

فاقد توانايی يادگيری میباشند .در اين مقاله در بخش  2به بررسی

نشان داد که روش پيشنهادی دارای عملكرد بهتری در مقايسه با کنترلر

يادگيری تقويتی حالت پيوسته پرداخته میشود .بخش  3به پيادهسازی

زمان ثابت است.

اختصاص داده شده است که در آن شبيهسازی ميكروسكوپيک ترافيک

در [ ]19 ,18چارچوب يادگيری تقويتی مدل مبنا برای کنترل

و طراحی کنترلر مبتنی بر يادگيری تقويتی پيوسته تشريح میشوند .در

چندين چراغ راهنمايی پيشنهاد شد .چارچوب پيشنهادی برخالف

بخش  4نتايج حاصل از پيادهسازی ارائه میشوند ،در بخش  5به اعتبار

تحقيقات فوق خودرو مبنا است بدين معنی که چراغهای راهنمايی بر

سنجی نتايج پرداخته میشود و نهايتاً بخش  6به نتيجهگيری اختصاص

اساس اطالعات دريافتی از خودروها تصميمگيری مینمايند .به عبارت

داده شده است.

بهتر هر خودرو زمان توقف خود را تخمين زده و به نزديکترين چراغ
راهنمايی منتقل مینمايد .هدف سيستم کنترل ترافيک مينيمم نمودن زمان

 -2یادگیری تقویتی حالت پیوسته

توقف تمام خودروها در کل شبكه است .تابع ارزش 1که زمان توقف
مورد انتظار خودروها را تخمين میزند توسط چراغهای راهنمايی و
خودروها تخمين زده میشود .نتايج اين تحقيق نشان دادند که سيستم
پيشنهادی زمان توقف را  %22در مقايسه با کنترلر زمان ثابت کاهش
میدهد .خميس و گوما در سال  2014روش پيشنهادی در [ ]19 ,18را با
استفاده از تئوری بايزين توسعه دادند .در اين تحقيق تابع هدف تلفيق
خطی چندين شاخص ازجمله متوسط زمان توقف در طول سفر ،متوسط
زمان توقف در هر تقاطع ،سرعت و امنيت است .روش پيشنهادی در اين
تحقيق با روش  TC-1در [ ]18مقايسه و نتايج نشان دادند که روش
پيشنهادی دارای عملكرد بهمراتب بهتری است .نقطهضعف اساسی در
تحقيق ايشان غيرعملی بودن تشخيص متوسط زمان سفر ،متوسط زمان
توقف برای هر خودرو است .زيرا چنين تشخيصی در وهله اول نياز به
تشخيص هر خودرو بهصورت مجزا در شبكه دارد .تشخيص هر خودرو و
رديابی آن در شبكههای ترافيكی بزرگ در عمل بسيار دشوار و نيازمند
زيرساختهای بسيار قوی است [.]20
اگرچه روشهای رايج يادگيری تقويتی (اشارهشده در تحقيقات
فوق) دارای حجم محاسباتی پايينی هستند اما نياز به تكرارهای بااليی
برای يادگيری سياست بهينه دارند .اين روشها برای مسائل کنترل
ترافيک با فضای حالت بسيار بزرگ و پيوسته بهخوبی قابل بسط
نمیباشند زيرا آنها برای هر زوج حالت-عمل يک مقدار مجزا را
تخمين زده و ذخيره میکنند و اين در حالی است که در اغلب مسائل
کنترل ترافيک فضای حالت بسيار بزرگ بوده که اين امر باعث عدم
کارايیشان میشود .هدف تحقيق حاضر حل اين چالش در مسئله کنترل
ترافيک است .در همين راستا نوآوری تحقيق را میتوان توسعه کنترلر
هوشمند چراغهای راهنمايی بر پايه يادگيری تقويتی حالت پيوسته برای
حل چالش بزرگ بودن فضای حالت برشمرد.
در اين تحقيق محيط ترافيكی بهصورت ميكروسكوپيک شبيهسازی
شده است .در مدلسازی ميكروسكوپيک ترافيک ،رفتار هر يک از
رانندگان (خودروها) بهتنهايی مدل میشود و در نتيجه عكسالعمل و
Value function
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طيف گستردهای از مسائل کنترل ترافيک ازجمله کنترل هوشمند
چراغهای راهنمايی ،کنترل نرخ جريان ورودی به بزرگراهها و اعمال
محدوديت سرعت برای خودروها نياز به تصميمگيری در فضای حالت
بزرگ (پيوسته) را دارند [ .]21در اين مسائل بهکارگيری کنترلرهای
هوشمند برپايه روشهای يادگيری تقويتی رايج (حالت گسسته) میتواند
منجر به افزايش تعداد تكرارهای موردنياز برای يادگيری شود [ .]22به
بيان سادهتر ،غالباً روشهای يادگيری تقويتی حالت گسسته دارای مشكل
سرعت همگرايی آهسته هستند زيرا هرچه تعداد حاالت افزايش يابد ابعاد
جدول ذخيرهسازی ارزش حاالت (جدول  )Qبهصورت نمايی افزايش
میيابد .همچنين جهت کاهش ابعاد جدول  ،Qاگر گسسته سازی
متغيرهای فضای حالت بهصورت درشتتری انجام پذيرد يادگيری و
درنهايت تصميمگيری با دقت کافی انجام نخواهد پذيرفت .راهحل
پيشنهادی برای اين چالش استفاده از يادگيری تقويتی پيوسته است که از
شباهت سنجی حاالت برای تخمين ارزش آنها استفاده میکند [.]10
بهبيانديگر هرچه دو حالت از محيط به يكديگر شبيهتر باشند ارزش آنها
نيز به يكديگر شبيهتر خواهد بود [ .]23بر اين اساس کنترلر يادگير تقويتی
ديگر نيازی به تجربهاندوزی مستقيم در تمام حاالت محيط را برای
تخمين ارزش آنها ندارد که اين موضوع میتواند سرعت همگرايی را تا
حد زيادی افزايش دهد .در يادگيری تقويتی پيوسته ،تابع تقريب زن با
جدول ذخيرهسازی ارزش  Qجايگزين میشود .تابع تقريب زن توانايی
بهکارگيری دانش بهدستآمده را به حالتهای ديده نشده دارا است .تابع
تقريب زن ابتدا توسط تابع ويژگی 2حالت اوليه را به فضای ويژگی
تصوير کرده و سپس ارزش حاالت را در فضای ويژگی جديد توسط
رابطه  1تخمين میزند [.]10
()1

𝑁∑ = )𝑠(𝑉
)𝑖(𝜃 𝑖=1 𝜑𝑖 (𝑠).
در رابطه  θ ،1پارامتر تنظيمی است که نشاندهنده بردار وزن برای

ارزش حاالت و )𝑠(𝜑 تابع ويژگی است .يكی از توابع ويژگی معروف
ناحيه بندی فضا است که حجم محاسباتی پايين و قدرت نمايش نسبتاً

Feature function
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مناسب ازجمله ويژگیهای مثبت اين روش بهحساب میآيند [ .]24در

تقاطع) برای رسيدن به يک سری اهداف خاص (بهعنوانمثال ،بيشترين

اين روش فضای حالت توسط مجموعهای از شبكهها به ناحيههای

تعداد ماشينهای عبوری از تقاطع) بهينه میشوند .در اين تحقيق به توسعه

کوچکتری تقسيم میشود که به هر شبكه يک  Tilingو به هر ناحيه

کنترلرهای هوشمند چراغهای راهنمايی برپايه يادگيری تقويتی در محيط

داخل شبكه يک  Tileگفته میشود .در صورت بهکارگيری

ترافيكی ميكروسكوپيک پرداختهشده است .در راستای رسيدن به اين

يکاليه  ،Tilingدر هر حالت محيط فقط ارزش يک  Tileبهروز

هدف ،در اين بخش ابتدا مختصراً شبيهسازی ميكروسكوپيک انجامشده،

میشود اما در صورت استفاده از چندين اليه  Tilingدر هر حالت محيط

که بهنوعی نقش محيط را برای چراغهای راهنمايی بازی میکند ،تشريح

ارزش چندين  Tileبهروز میشود که اين امر باعث افزايش سرعت

میشود و سپس به توسعه کنترلر وفق پذير چراغ راهنمايی بر پايه

همگرايی میشود .در روش تقسيمبندی فضا مقدار عضويت هر حالت از

يادگيری تقويتی پيوسته پرداخته میشود (شكل  .)1الزم به ذکر است که

محيط به  Tileهای مختلف توسط تابع زير تعيين میشود (رابطه  .)2در

تمامی پيادهسازیها در اين تحقيق در زبان  C++انجامشدهاند.

اين رابطه s ،حالت محيط و)𝑠( 𝑖𝜑 مقدار عضويت حالت محيط  sبه
 tileiاست.
𝑖𝑒𝑙𝑖𝑡 ∉ 𝑠 𝑓𝑖 ∶ 0
{ = )𝑠( 𝑖𝜑
()2
𝑖𝑒𝑙𝑖𝑡 ∈ 𝑠 𝑓𝑖 ∶ 1
در طول يادگيری مقدار بهينه بردار 𝜃 بايد بهگونهای تعيين شود که
تابع هزينه زير مينيمم شود (رابطه .)3
=𝐶
𝑁
2
𝑁∑ 𝛾 𝐸[(𝑟 +
] ))𝑖(𝜃 𝑖=1 𝜑𝑖 (𝑠′). 𝜃(𝑖) − ∑𝑖=1 𝜑𝑖 (𝑠).
()3

 -1-3شبيهسازی ترافيک
در اين تحقيق يک شبيهسازی ميكروسكوپيک ترافيک بهمنظور
بررسی عملكرد کنترلرهای چراغ راهنمايی توسعه داده شد .در اين راستا
میتوان به تحقيقات انجامشده توسط ويرينگ در سال  2000اشاره نمود
که بهمنظور توسعه کنترلرهای هوشمند مبتنی بر يادگيری تقويتی ابتدا به
توسعه شبيهسازی ميكروسكوپيک پرداخت .در تحقيق ايشان برخالف

در رابطه  C ،3تابع هزينه E ،اميد رياضی r ،پاداش لحظهای γ ،نرخ

تحقيق حاضر خودروها فاقد رفتار تغيير خط ،افزايش و کاهش شتاب

تخفيف و  s′نيز حالت بعدی محيط از ديد عامل است .با اعمال روش

هستند و فقط همانند مستطيلهايی در يک راستا و بهصورت گسسته

گراديان نزولی بر روی تابع هزينه بهروزرسانی بردار 𝜃 در طول يادگيری

حرکت میکنند [ .]18در سال  2014خميس و گوما شبيهسازی

بر اساس رابطه  4صورت میپذيرد [.]10

ميكروسكوپيک انجامشده توسط ويرينگ را بهگونهای توسعه دادند که

)𝑠(𝜑 𝑤𝑡+1 = 𝛾𝜆𝑤𝑡 +
(𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 − 𝛼(𝑟𝑡 + 𝛾𝜃𝑡𝑇 . 𝜑(𝑠 ′ ) − 𝜃𝑡𝑇 . 𝜑(𝑠))𝑤𝑡+1 )4

خودروها توانايی افزايش و کاهش شتاب را بهصورت پيوسته داشته
باشند .اما همچنان در شبيهسازی ايشان همچنان خودروها فاقد توانايی

در رابطه  λ ،4ميزان تأثيرپذيری ارزش حاالت ابتدايی اپيزود از

سبقت گرفتن و تغيير خط خود هستند [ .]20در سال  ،2014ال تانتاوی و

ارزش حاالت و سيگنالهای انتهايی اپيزود است و 𝛼 نيز نرخ يادگيری

همكاران برای ارزيابی کنترلرهای پيشنهادی خود به انجام شبيهسازی

است .در اين تحقيق ارزش حاالت-اعمال بر پايه يادگيری  Qحالت

ترافيكی در بخشی از شهر تورنتو با استفاده از نرمافزار Paramics

پيوسته بهروزرسانی میشوند و خوانندگان برای جزئيات بيشتر دراينباره

پرداختند .در شبيهسازی ترافيكی انجامشده همانند مقاله حاضر خودروها

میتوانند به منابع [ ]22 ,10مراجعه نمايند.

توانايی افزايش شتاب ،کاهش شتاب ،تغيير خط و سبقت گرفتن را دارا
هستند [.]7

 -3پیاده سازی

هر شبيهسازی ميكروسكوپيک ترافيک از چهار بخش اصلی شبكه

توسعه شهرنشينی و پيشرفت فنآوری منجر به افزايش روزافزون

ترافيكی ،تقاضای ترافيكی ،موجوديتهای متحرک (نظير خودرو،

تعداد سفرهای درونشهری و خودروها و در نتيجه آن ترافيک شهری

موتورسيكلت و اتوبوس) و موجوديتهای کنترل ترافيک (نظير تابلوهای

شده است .يكی از روشهای کاهش معضل ترافيک احداث راههای

محدوديت سرعت و چراغهای راهنمايی) تشكيلشده است (شكل .)1

جديد است .اما اين راهحل خود مستلزم هزينههای باالی اجرايی است.

شبكه ترافيكی نشاندهنده هندسه و توپولوژی خيابانها و تقاطعها است.

راهحل ديگر که بهصرفهتر و سريعتر نيز است توسعه سيستمهای

به عبارت بهتر شبكه ترافيكی نشاندهنده ابعاد هر خيابان (طول و عرض)

حملونقل هوشمند و بهطور خاص چراغهای راهنمای هوشمند است .در

و تعداد خطوط آن است .در اين تحقيق کنترل ترافيک برای يک شبكه

چراغهای راهنمايی هوشمند پارامترهای زمانبندی چراغهای هوشمند با

ترافيكی  3×3همگن (متقارن) متشكل از  9تقاطع و  24خيابان انجام

توجه به شرايط ترافيكی موجود (بهعنوانمثال ،تعداد ماشينهای منتظر در

میپذيرد .تمامی خيابانها دوطرفه و دارای دو خط با ظرفيت  40خودرو

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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شبیه سازی میکروسکوپیک ترافیک

شبکه ترافیکی

کنترلر هوشمند مبتنی بر یادگیری تقویتی

تخمین حالت
محیط و پاداش

چراغ راهنمایی در هر تقاطع

سنسور

تقاضای ترافیکی
مدل رفتار رانندگان
مدل تعقیب خودرو

یادگیری تقویتی حالت
پیوسته و سیاست ϵ-
greedy

عملگر

مدل تغییر خط

زمان سبز بهینه

شكل  .1اجزاء مختلف در پيادهسازی

If (it is necessary to change lanes) then
Apply Lane-Changing Model
endif
If (the vehicle has not changed lanes) then
Apply Car-Following Model
Endif
شكل  .2الگوريتم بهکارگيری دو مدل تغيير خط و تعقيب خودرو

نقطه

ناحیه 2

ناحیه 3

چرخش

شكل  .3ناحيههای ترافيكی در هر خيابان

در هر طرف میباشند .طول هر خيابان نيز  250متر با حداکثر سرعت
مجاز  50کيلومتر بر ساعت است .همچنين فرض میشود که  %33از
خودروها مسير مستقيم %33 ،گردشبهچپ و  %33گردشبهراست را در
صورت مواجه با تقاطع انجام میدهند .همواره خودروها در طول مسير
حرکت خود تمايل دارند تا بهسرعت مطلوب برسند اما محيط پيرامونشان
(خودروی جلويی ،خودروهای مجاور ،چراغ راهنمايی و تابلوهای

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

ناحیه 1

محدوديت سرعت) مانع از رسيدن آنها بهسرعت مطلوب میشود .در هر
گام شبيهسازی موقعيت و سرعت هر خودرو توسط دو مدل تعقيب
خودرو و تغيير خط بهروز میشوند (شكل  .]26 ,25[ )2مدل تغيير خط
يکروند تصميمگيری است که دو مسئله امكان تغيير خط و نياز به تغيير
خط (رفتن به خط گردش و رسيدن بهسرعت رانندگی بهتر) را در نظر
میگيرد.

Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017

14

توسعه کنترلر هوشمند چراغهای راهنمايی بر پايه يادگيری تقويتی حالت پيوسته در محيط ترافيكی ميكروسكوپيک
محمد اصالنی ،محمد سعدی مسگری

Z←Current zone of the vehicle
TL← Turning lane
V←Current speed of the vehicle
VD← Desired speed of the driver
L← Current driving lane
)If (Z==1
V′←calculate the future speed of the vehicle in the desired driving lane
)|If (|V′-VD|<|V-VD
)If (there is enough gap in the desired driving lane
Change the driving lane
Endif
Endif
Endif
)If (Z==2
)If (TL <> L
)If (there is enough gap in the desired driving lane
Change the driving lane
Endif
Endif
Endif
)If (Z==3
)If (TL <> L
)If (there is enough gap in the desired driving lane
Change the driving lane
Elseif
Decrease the speed by using normal deceleration
Endif
Endif
Endif
شكل  .4الگوريتم تغيير خط

مدل تغيير خط يکروند تصميمگيری است که دو مسئله امكان تغيير
خط و نياز به تغيير خط (رفتن به خط گردش و رسيدن بهسرعت رانندگی
بهتر) را در نظر میگيرد .برای دستيابی به يک نمايش دقيقتری از رفتار
رانندگان در روند تصميمگيری تغيير خط ،هر خيابان به سه ناحيه تقسيم
میشود (شكل  )3که در هر ناحيه انگيزه راننده جهت تغيير خط متفاوت
است (شكل  .)4در ناحيه  ،1انگيزه تغيير خط ،رسيدن به شرايط ترافيكی
بهتر (سرعت رانندگی نزديکتر بهسرعت مطلوب) است .در ناحيه ،2
انگيزه تغيير خط نزديک شدن به خط گردش 1است و در ناحيه  3نيز
انگيزه نزديک شدن به خط گردش است با اين تفاوت که در ناحيه  3در
صورت نبودن فضا در خط مقصد راننده بايد سرعت خود را جهت پيدا
نمودن فضای مناسب در خط مقصد کاهش دهد (شكل .)4
در اين تحقيق مدل تعقيب خودروی ارائهشده توسط گيپس مورد

سعی میکند که فاصلهاش را از خودروی جلوی در حدی نگه دارد که
در صورت توقف ناگهانی از جانب خودروی جلويی بتواند بدون
هيچگونه برخوردی با خودروی جلويی به توقف کامل برسد .رابطه 5
مدل کاهش شتاب بكار رفته در اين تحقيق را نشان میدهد [ .]26در اين
رابطه  nشماره خودروی جلوی n+1 ،شماره خودروی عقبی t ،زمان
فعلی شبيهسازی 𝑉𝑛+1 ،سرعت خودروی  n+1ام 𝑉𝑛 ،سرعت خودروی
 T ،nگام زمانی و همچنين زمان واکنش راننده 𝑏𝑛+1 ،شتاب کاهشی
خودروی عقبی 𝑥𝑛 (𝑡) ،محل خودروی  nدر زمان  𝑥𝑛+1 (𝑡) ،tمحل
4

خودروی  n+1ام در زمان  tو 𝑛𝐿 کمترين سرفاصله است .الزم به ذکر
است که زمان واکنش راننده عبارت است از مدتزمانی که طول
میکشد تا راننده به تغييرات سرعت خودروی جلويی واکنش نشان دهد.
در اين تحقيق ميزان اين زمان برابر  1ثانيه در نظر گرفته شد.
𝑡( 𝐷
)𝑡( 2
𝑉𝑛+1
+ 𝑇) ≤ 𝑇 𝑏𝑛+1 + (𝑇 2 𝑏𝑛+1
]) 𝑛𝐿 −𝑏𝑛+1 [2(𝑥𝑛 (𝑡) − 𝑥𝑛+1 (𝑡) −

استفاده قرار گرفت [ .]28 ,27اين مدل از دو جزء کاهش شتاب 2و
افزايش شتاب 3تشكيلشده است .جزء اول دربرگيرنده محدوديتهای
سرعت اعمالشده توسط خودروی جلويی و جزء دوم دربرگيرنده قصد
خودرو برای رسيدن بهسرعت مطلوبش است .ايده مدلسازی کاهش
شتاب بر اساس اجتناب از تصادف است .بدين معنی که راننده همواره

()5

𝑉𝑛2 (𝑡) 0.5
)
𝑛𝑏

−𝑇 𝑉𝑛+1 (𝑡) −

رابطه  6نيز برای افزايش شتاب مورد استفاده قرار گرفت [ .]26در
∗
𝑉𝑛+1
اين رابطه  𝑎𝑛+1حداکثر شتاب افزايشی خودروی  n+1و )𝑡(

سرعت مطلوب خودروی  n+1در زمان  tهستند.

1

Turning lane
Deceleration
3
Acceleration
2
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𝑤
𝑤∑ = 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑒𝑅
𝑖=1 𝐴𝑖,𝑘 − ∑𝑖=1 𝐴𝑖,𝑘+1

()9
A
Vn+1
(t + T) = Vn+1 (t) + 2.5 an+1 T (1 −
)(t

V

) √0.025 + n+1
)V∗ (t

()6

n+1

)Vn+1 (t
)V∗n+1 (t

سرعت نهايی خودرو در زمان  t+Tمينيمم سرعت خودرو در دو
حالت افزايش شتاب و کاهش شتاب است (رابطه .)7

در رابطه  w ،9تعداد خيابانهای ورودی به تقاطع Ai,k ،تعداد
خودروهای منتظر در تقاطع در گام زمانی  kو  Ai,k+1تعداد خودروهای
منتظر در تقاطع در گام زمانی  k+1است .پاداش دريافتی برای
بهروزرسانی ارزش اعمال که نشاندهنده کيفيت آنها در راستای
برآورده نمودن اهداف مسئله (کاهش زمان سفر) است مورداستفاده قرار

𝑡( 𝑙𝑎𝑛𝑖𝐹
𝑡( 𝐴
𝑡( 𝐷
𝑉𝑛+1
+ 𝑇) = 𝑀𝑖𝑛{𝑉𝑛+1
+ 𝑇), 𝑉𝑛+1
(+ 𝑇)} )7

میگيرد .ارزش اعمال در ابتدا صفر است که نشاندهنده عدم دانش

الزم به ذکر است که رفتار و ويژگی خودروها توسط پارامترهای

چراغهای راهنمايی از محيط ترافيكی است .اين ارزشها در طول زمان

حداکثر سرعت ،حداکثر شتاب افزايشی و حداکثر شتاب کاهشی قابل

بهروزرسانی میشوند .از آنجائی که چراغهای راهنمايی در ابتدا

توصيف هستند .در اين تحقيق حداکثر سرعت ،حداکثر شتاب افزايشی و

هيچگونه دانشی از محيط اطراف خود ندارند نياز به کنكاش اعمال

حداکثر شتاب کاهشی هر خودرو به ترتيب از توابع توزيع گوسين با

مختلف در حالتهای مختلف محيط را دارند ،بنابراين چراغهای

ميانگينهای  110کيلومتر بر ساعت 3 ،و  6متر بر مجذور ثانيه و انحراف

راهنمايی با انتخاب اعمال مختلف و دريافت سيگنالهای پاداش به تعامل

از معيارهای  10کيلومتر بر ساعت 0.2 ،متر بر مجذور ثانيه و  0.5متر بر

با محيط اطراف خود میپردازند .ارزش اعمال-حاالت محيط توسط

مجذور ثانيه انتخاب میشوند.

روابط  1و  4بهروزرسانی میشوند.

سرعت مطلوب يک خودرو بر اساس سه فاکتور حداکثر سرعت

در يادگيری تقويتی پيوسته از تقريب زنهای خطی بر پايه Tile

خودرو ،حداکثر سرعت مجاز خيابانها و ميزان تبعيت از حداکثر سرعت

 codingاستفاده شد .عملكرد روش  Tile codingوابستگی زيادی به

مجاز خيابانها تعيين میشود .بهعنوانمثال فرض نماييد که حداکثر

تعداد  Tileها و  Tilingها دارد و عدم انتخاب مناسب آنها تأثير

سرعت خودرو  150کيلومتر بر ساعت ،حداکثر سرعت مجاز خيابان نيز

بسزايی در کاهش عملكرد کنترلر هوشمند دارد .در اين تحقيق مقادير

 60کيلومتر بر ساعت و ميزان تبعيت از حداکثر سرعت مجاز  1.2باشد.

مختلف  Tileها و  Tilingها موردبررسی قرار میگيرند و نتايج به ازای

سرعت مطلوب خودرو توسط رابطه  72 ،8کيلومتر بر ساعت محاسبه

مقادير مختلف ارائه و بررسی میشوند (به بخش  4مراجعه شود).

میشود .در اين تحقيق ميزان تبعيت از حداکثر سرعت مجاز خيابانها

شبيهسازی ميكروسكوپيک برای  700ساعت انجام و هر ساعت يک

بهتصادف برای هر خودرو از يک تابع توزيع گوسين با ميانگين  1.1و

اپيزود در نظر گرفته میشود .هرچه تعداد اپيزودها افزايش يابد چراغهای

انحراف از معيار  0.1انتخاب میشود.

راهنمايی کمتر به کنكاش محيط پرداخته و بيشتر به دانش بهدستآمده

()8

)𝑉 ∗ = 𝑚𝑖𝑛(150,1.2 × 60) = 72 (𝑘𝑚/ℎ

خود اکتفا کرده و اعمالی را انتخاب میکنند که دارای ارزش بيشتری
هستند .در حقيقت چراغهای راهنمايی يادگير نياز به برقراری تعادل ميان

 -2-3کنترلر هوشمند چراغ راهنمايی بر پايه يادگيری
تقويتی پيوسته
در شروع هر فاز ،چراغ راهنمايی وضعيت ترافيكی محلی (حالت

اکتشاف و بهرهبرداری دارند .در اين آزمايش از روش  ε-greedyبرای
اين منظور استفاده شد [ .]10پارامتری که عملكرد يادگيری تقويتی را
تحت تأثير قرار میدهد ،نرخ يادگيری است .درصورتیکه نرخ يادگيری
کوچک باشد سرعت يادگيری کٌند و درصورتیکه بزرگ باشد

محيط) را که توسط بردار ] [Ph, A1, A2,…, Awنمايش داده میشود

يادگيری منجر به واگرايی سيستم میشود .نرخ يادگيری در اين تحقيق

را مشاهده میکند .در اين بردار Ph ،شماره فاز جاری چراغ راهنمايی،

برابر  0.1انتخاب شد .همچنين برای مقايسه عادالنه روشهای مختلف از

 wتعداد خيابانهای ورودی به تقاطع و  A1, A2,…Awتعداد

1

سه شاخص ارزيابی متوسط زمان سفر هر خودرو ) ،(Sec/kmمتوسط
2

خودروهای منتظر در خيابانهای ورودی به تقاطع هستند .برای مثال

زمان توقف هر خودرو ) (Sec/kmو متوسط تعداد توقفها

فضای حالت برای يک تقاطع که دارای  4خيابان ورودی است  5بعدی

) (#/veh/kmاستفاده شد .متوسط زمان سفر هر خودرو عبارت است از

میباشد .بعد از مشاهده وضعيت محيط ،چراغ راهنمايی يک مدتزمان

ميانگين زمانی که يک خودرو نياز دارد تا يک کيلومتر را در شبكه طی

سبز را از ميان مقادير ] 90و  80و  70و  60و  50و  40و  30و  [20ثانيه

نمايد و بدينصورت محاسبه میشود که ابتدا برای هر خودرو زمان سفر

انتخاب میکند .بعد از انتخاب زمان سبز ،چراغ راهنمايی تا انتهای فاز که

تعيينشده و بر کل تعداد خودروها ميانگينگيری میشود .متوسط زمان

مجموع زمان سبز و زرد (زمان زرد  5ثانيه) است صبر کرده و سپس

توقف برای هر خودرو عبارت است از مجموع زمان توقف هر خودرو در

سيگنال پاداش را که نشاندهنده ميزان مطلوبيت عمل انتخابشده از

هر کيلومتر .متوسط تعداد توقفها عبارت است از متوسط تعداد

محيط است را دريافت مینمايد .اين سيگنال پاداش توسط رابطه 9
تعريف میشود.
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توقفهايی که هر خودرو در هر کيلومتر دارد .شايانذکر است که

نمودارهای يادگيری کنترلرهای وفق پذير به ازای شش  Tilingنشان

ماکزيمم کردن پاداش عاملها با مينيمم کردن معيارهای ارزيابی

دادهشدهاند .همانند اشكال  5و  6هيچگونه يادگيری به ازای دو Tile

همبستگی دارد.

صورت نپذيرفته است .اما اختالف عملكرد يادگيری به ازای پنج و هشت
 Tileدر مقايسه با اشكال  5و  6محسوستر است.

 -4نتایج
تعداد  Tilingها و  Tileها در عملكرد کنترلر يادگير بسيار
تأثيرگذار هستند بنابراين در اين بخش عملكرد کنترلرهای يادگير
مختلف به ازای مقادير مختلف  Tilingها و  Tileها ارائه و مقايسه
میشوند تا درنهايت مقادير بهينه آنها تعيين شوند .در شكل  ،5متوسط
زمان سفر به ازای يک  Tilingو مقادير مختلف  Tileها ( 5 ،2و )8
نشان داده شده است .در اين شكل نمودارهای يادگيری از ميانگينگيری
 5بار اجرای الگوريتم و ميانگينگيری در بازههای  9ساعته

شكل  .7نمودار يادگيری کنترلرهای يادگير تقويتی پيوسته به ازای شش Tiling

و تعداد  Tileهای  5 ،2و 8

بهدستآمدهاند .در تمام اين نمودارها محور افقی نشاندهنده اپيزود و
محور قائم نشاندهنده شاخص ارزيابی است.

شكل  .8نمودار يادگيری کنترلرهای يادگير تقويتی پيوسته به ازای نُه  Tilingو
تعداد  Tileهای  5 ،2و 8
شكل  .5نمودار يادگيری کنترلرهای يادگير تقويتی پيوسته به ازای يک  Tilingو
تعداد  Tileهای  5 ،2و 8

همانطور که مشخص است کنترلر يادگير به ازای دو  Tileدر تمام
شاخصهای ارزيابی فاقد رفتار يادگيری است و نمودارِ نشاندهنده
عملكرد آن دارای نوسانات زيادی است .همچنين کنترلرهای يادگير به
ازای پنج و هشت  Tileدارای عملكردهای نزديک به هم هستند.
همچنين اختالف محسوس ميان نمودارهای يادگيری ميان دو  Tileو پنج
و هشت  Tileنشان از تأثير زياد تعداد  Tileها بر روی عملكرد يادگيری
دارد.

در شكل  8نيز نمودارهای يادگيری به ازای نُه  Tilingنشان
دادهشدهاند .واضح است که کنترلر يادگير به ازای هشت  Tileدارای
بهترين عملكرد است .با بررسی اشكال  5تا  8میتوان فهميد که افزايش
تعداد  Tileها در صورتی منجر به بهبود عملكرد خواهد شد که تعداد
 Tilingها نيز باال باشد .در شكل  5به دليل اينكه فقط از يک Tiling
استفادهشده بود الگوريتم به ازای هشت  Tileعملكرد مناسبی ندارد ،زيرا
در هر حالت محيط فقط ارزش يک  Tileبهروز میشود اما در اشكال 7
و  8چون در هر حالت-عمل ارزش چندين  Tileبهروزرسانی میشود
الگوريتم به ازای هشت  Tileدارای عملكرد مناسبی است .در جدول 1
متوسط عملكرد کنترلرهای يادگير مختلف در  50اپيزود انتهايی نشان
دادهشدهاند .در اين جدول منظور از ) ،Tile coding (x,yروش Tile
 codingبا تعداد  x Tilingو  y Tileاست .همانطور که مشخص
است اختالف نسبتاً زيادی بين بهترين کنترلر به ازای يک  Tilingبا
بهترين کنترلر ها به ازای سه ،شش و نُه  Tilingوجود دارد .دليل اين امر
انعطافپذيری پايين و سرعت يادگيری پايين به علت استفاده کردن از
يک  Tilingاست .همچنين افزايش تعداد  Tilingها از يک به سه منجر

شكل  .6نمودار يادگيری کنترلرهای يادگير تقويتی پيوسته به ازای سه  Tilingو
تعداد  Tileهای  5 ،2و 8

در شكل  ،6عملكرد کنترلرهای يادگير به ازای سه  Tilingو مقادير

به افزايش نسبتاً قابلمالحظهای در سرعت يادگيری شده است اما با
افزايش تعداد  Tilingها به شش و نُه تغيير چندانی در سرعت يادگيری
اتفاق نيافتاده و فقط تعداد پارامترهای 𝜃 افزايشيافته است.

مختلف  Tileها ( 5 ،2و  )8نشان داده شده است .افزايش تعداد  Tileها
از پنج به هشت تأثير قابلتوجه ای در يادگيری نداشته است .در شكل ،7
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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جدول  .1متوسط عملكرد کنترلرهای يادگير به ازای مقادير مختلف  Tileها و  Tilingها در  50اپيزود انتهايی

متوسط تعداد توقفها ()#/veh/km

متوسط زمان توقف ()sec/km

متوسط زمان سفر ()sec/km

کنترلر یادگیر

5.054±0.123

362.88±14.84

451.62±15.11

)Tile Coding (1,2

4.364±0.064

274.85±6.57

361.99±6.74

)Tile Coding (1,5

4.380±0.077

279.11±7.57

366.18±7.76

)Tile Coding (1,8

4.996±0.152

327.24±17.07

415.43±17.47

)Tile Coding (3,2

4.186±0.042

234.28±4.28

320.76±4.43

)Tile Coding (3,5

4.146±0.049

230.79±5.60

317.17±5.75

)Tile Coding (3,8

5.159±0.158

336.74±18.77

425.02±19.12

)Tile Coding (6,2

4.296±0.056

246.82±5.70

333.62±5.85

)Tile Coding (6,5

4.163±0.064

233.31±6.39

319.70±6.56

)Tile Coding (6,8

5.399±0.197

384.37±23.00

473.05±23.31

)Tile Coding (9,2

4.412±0.060

265.56±6.21

352.66±6.39

)Tile Coding (9,5

4.180±0.047

237.61±4.21

324.04±4.34

)Tile Coding (9,8

همچنين با مقايسه انحراف از معيار بهترين کنترلرها به ازای Tiling

در رابطه  r ،10پاداش لحظهای γ ،ضريب تخفيف α ،ضريب

های مختلف مشخص میشود که افزايش تعداد  Tilingها منجر به

يادگيری و ) Q(s,aارزش انجام عمل  aدر حالت  sرا نشان میدهند.

کاهش نوسانات نمودار يادگيری (انحراف از معيار) شده است .ازلحاظ

ضريب تخفيف و مقدار ضريب يادگيری برای روش يادگيری  Qدر اين

متوسط عملكرد ،کنترلر يادگير بر پايه ( 8و  Tile Coding)3دارای

تحقيق به ترتيب برابر  0.99و  0.01انتخاب شدند .روش عملگر-نقاد يک

بهترين عملكرد و از منظر انحراف از معيار کنترلر يادگير بر پايه ( 8و

روش  on-policyاست بدين معنی که سياستی که عامل با آن زندگی

 Tile Coding)9دارای بهترين عملكرد است.

میکند با سياستی که ارزش آن را تخمين میزند يكی است [ .]29در اين
روش يادگيری ،ساختار حافظه جداگانهای هم برای سياست و هم برای
تابع ارزش در نظر گرفته میشود .در اين روش يادگيری ساختار سياست

 -5بحث و تحلیل نتایج

بهعنوان عملگر و ساختار تابع ارزش بهعنوان نقاد شناخته میشوند .ارزش

روشهای يادگيری تقويتی گسسته جزء روشهای بسيار رايج در

حالتهای مختلف محيط در روش عملگر-نقاد توسط روابط  11و 12

کنترل وفق پذير چراغهای راهنمايی هستند که در تحقيقات مختلفی [,8

بهروز میشوند.

 ]17مورد استفاده قرارگرفتهاند .در اين بخش بهمنظور اعتبار سنجی نتايج،

)V(s) ← V(s) + α[rt+1 + γV(st+1 ) − V(st )]et+1 (s
()11

دو روش يادگيری  Qو عملگر-نقاد حالت گسسته [ ]10پيادهسازی و
نتايج آن با روش پيشنهادی مقايسه شدند .روش يادگيری  Qيک روش

γλet (s) , if s ≠ st
0 ≤ γ, λ ≤ 1
γλet (s) + 1 , if s = st

 off-policyاست بدين معنی که سياستی که با آن زندگی میکند
ممكن است با آنچه بهبود میدهد متفاوت باشد .برای يادگيری تابع Q
میتوان از جدولی استفاده کرد که هر سطر آن يک زوج > <s,aبه
همراه تقريبی است که يادگير از مقدار واقعی  Qبه دست آورده است.

{ = )et+1 (s

()12
در روابط  11و  α ،12نرخ يادگيری در عملگر γ ،نرخ تخفيفλ ،
ميزان تأثيرپذيری ارزش حالتهای ابتدايی اپيزود از ارزش حالتها و

نحوه بهروزرسانی ارزش حاالت-اعمال در يادگيری  Qمطابق رابطه 10

سيگنالهای انتهايی محيط هستند .مقدار نرخ يادگيری ،ضريب تخفيف و

است.

 λدر عملگر به ترتيب برابر  0.9 ،0.1و  0.85انتخاب شدند.
Q(s, a) ← Q(s, a) + α[r + γmaxa′ Q(s ′ , a′ ) −

()10
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جدول  .2نحوه گسسته سازی حالت هر تقاطع

ابعاد جدول Q

6×6×6×6×4×8

تعداد حاالت

مرزبندی حاالت محیط

6

{}5-20-35-50-65

خیابان ورودی اول

6

{}5-20-35-50-65

خیابان ورودی دوم

6

{}5-20-35-50-65

خیابان ورودی سوم

6

{}5-20-35-50-65

خیابان ورودی چهارم

4

{ 4و  3و  2و }1

فاز

آاليندگی برای هر خودرو چهار حالت توقف کامل ،کاهش شتاب،
تقويت کردن و يا ضعيف کردن تمايل برای انتخاب هر عمل در عملگر
میتواند توسط افزايش يا کاهش ) P(st,atدر زمانهای مختلف انجام
شود (رابطه .)13
()13

افزايش شتاب و حرکت با سرعت ثابت در نظر گرفتهشده است و برای
هر حالت ميزان مصرف سوخت و ميزان توليد آاليندهها ( NOx ،COو
 )HCبهصورت مجزا معرفی میشود .در طول شبيهسازی بر اساس
سرعت هر خودرو و مسافتی که در شبكه طی مینمايد ميزان آاليندهها و

P(s, a) ← P(s, a) + β[rt+1 + γV(st+1 ) −
)V(st )]et+1 (s

در رابطه  β ،13پارامتر طول گام 1بوده و دارای يک مقدار مثبت
( )0.1میباشد .اين دو روش نياز به گسسته سازی حاالت محيط دارند

مصرف سوخت محاسبه میشوند [ .]30شكل  10ميزان مصرف سوخت و
انتشار آاليندههای مختلف را برای کنترلرهای مبتنی بر يادگيری ،Q
عملگر-نقاد حالت گسسته و بهترين کنترلر مبتنی بر يادگيری  Qحالت
پيوسته نشان میدهد.

برای اين منظور تعداد ماشينهای موجود در خيابانهای منتهی به هر
تقاطع مطابق جدول  2گسسته سازی میشوند.
همچنين از سياست  ϵ-greedyجهت برقراری تعادل ميان اکتشاف
و بهرهبرداری استفاده شد که مقدار  ϵبهصورت خطی در طول يادگيری
از  0.8تا صفر کاهش میيابد .شكل  9عملكرد کنترلرهای مبتنی بر
يادگيری  Qو عملگر-نقاد حالت گسسته را با بهترين کنترلر مبتنی بر
يادگيری  Qحالت پيوسته (( 8و  )Tile Coding)3در سه معيار متوسط
زمان سفر ،متوسط زمان توقف و متوسط تعداد توقفها مقايسه مینمايد.
همانطور که از شكل  9مشخص است روش پيشنهادی دارای
عملكرد بهتری است .بهمنظور ارزيابی دقيقتر ،متوسط عملكرد اين سه
کنترلر يادگير در  50اپيزود انتهايی بر اساس سه معيار متوسط زمان سفر،
متوسط زمان توقف و متوسط تعداد توقفها در جدول  3نشان
دادهشدهاند .همانطور که مشخص است استفاده از کنترلر يادگير
پيشنهادی منجر به بهبود  %16زمان سفر در مقايسه با کنترلر عملگر-نقاد و
بهبود  %13زمان سفر در مقايسه با کنترلر يادگير  Qشده است.
بهمنظور فراهم آوردن درک ملموستری از ميزان تأثير عملكرد
کنترلر چراغ راهنمايی ،ميزان مصرف سوخت ) (litو انتشار آاليندههای
 HC ،COو  (kg) NOxبرای کنترلرهای هوشمند مختلف بررسی
میشوند .هدف از انجام چنين بررسی برقراری ارتباط ميان مهندسی
ترافيک ،يادگيری ماشين و محيطزيست است .در شبيهسازی

شكل  .9مقايسه عملكرد روش پيشنهادی با دو روش يادگيری  Qو عملگر-نقاد

ميكروسكوپيک ترافيک ،بهمنظور محاسبه ميزان مصرف سوخت و

Step-Size
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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جدول  .3مقایسه روش پیشنهادی با دو روش یادگیری  Qو عملگر-نقاد

متوسط تعداد توقفها

متوسط زمان توقف

متوسط زمان سفر

کنترلر

)(#/veh/km

)(sec/km

)(sec/km

4.42±0.06

289.99±5.07

377.09±5.02

عملگر-نقاد

4.38±0.09

276.33±7.79

363.37±8.05

یادگیری Q

4.15±0.049

230.79±5.60

317.17±5.75

روش پیشنهادی

6.1

20.4

15.9

5.4

16.5

12.7

 %بهبود روش پیشنهادی در
مقایسه با عملگر-نقاد
 %بهبود روش پیشنهادی در
مقایسه با یادگیری Q

الزم به ذکر است در اين جدول منظور از  HC ،COو  NOxبه
ترتيب ميزان متوسط آالينده  HC ،COو  NOxتوليدشده در هر ساعت
است .همانطور که مشخص است مجموع ميزان سوخت مصرفی و
آاليندههای مختلف در طول يادگيری دارای روند کاهشی بوده که اين
موضوع نشاندهنده يادگيری چراغهای راهنمايی و نزديک شدن آنها به
سياست بهينه است .همچنين کنترلر پيشنهادی بر اساس تمام معيارهای
ميزان مصرف سوخت و انتشار آاليندگی دارای عملكرد بهتری است.
بهمنظور ارزيابی دقيقتر ،متوسط عملكرد اين سه کنترلر يادگير در
 50اپيزود انتهايی بر اساس معيارهای فوق در جدول  4نشان دادهشدهاند.
همانطور که مشخص است استفاده از کنترلر يادگير پيشنهادی منجر به
بهبود  %10ميزان مصرف سوخت و  %12انتشار آالينده  NOxدر مقايسه
با کنترلر عملگر-نقاد و بهبود  %8ميزان مصرف سوخت و  %12انتشار
آالينده  NOxدر مقايسه با کنترلر يادگير  Qشده است.

 -6نتیجهگیری
طراحی و پيادهسازی کنترلرهای چراغهای راهنمايی به دليل
نوسانات و پيچيدگیهای ترافيكی ساده و عاری از چالش نيست .طراحی
کنترلرهای چراغ راهنمايی بر اساس يادگيری تقويتی ،توانايی وفق پذيری
و انعطافپذيری آنها را با شرايط مختلف ترافيكی فراهم میآورد .در
اين تحقيق کنترلر يادگير تقويتی بر اساس تقريب زن خطی Tile
 Codingبهمنظور کنترل چراغ راهنمايی طراحی و پيادهسازی شد .در
يادگيری تقويتی حالت پيوسته از مفهوم تعميم استفاده میشود بدين معنی
که برخالف يادگيری تقويتی گسسته عامل برای تقريب زدن ارزش تمام
حاالت يا حاالت-اعمال نيازی به تجربهاندوزی مستقيم ندارد و ارزش
يک حالت-عمل از روی شباهت سنجی با ساير حاالت-اعمال مشابه
شكل  .10مقايسه عملكرد روش پيشنهادی با دو روش يادگيری  Qو عملگر-نقاد
با معيارهای ميزان مصرف سوخت و آاليندگی

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

تخمين زده میشود .هرچه دو حالت از محيط به هم شبيهتر باشند ارزش
آنها نيز به هم نزديکتر خواهد بود.
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نقاد- و عملگرQ  مقایسه روش پیشنهادی با دو روش یادگیری.4 جدول

کنترلر

میزان مصرف سوخت
(lit) در هر ساعت

NOx
(kg)

1107±43

146.7±6.4

12.9±0.59

2.52±0.11

Q یادگیری

1087±32

143.0±4.5

12.5±0.40

2.47±0.08

روش پیشنهادی

1000±24

127.9±3.2

11.0±0.29

2.22±0.06

9.6

12.8

14.9

11.9

8.0

10.6

12.2

11.3

نقاد-با عملگر
 بهبود روش پیشنهادی در مقایسه%
Q با یادگیری

[7]

HC
(kg)

نقاد-عملگر

 بهبود روش پیشنهادی در مقایسه%

[6]

CO
(kg)

K.-H. Chao, R.-H. Lee, and M.-H. Wang, "An
Intelligent Traffic Light Control Based on
Extension Neural Network,"
KES '08
Proceedings of the 12th international conference
on Knowledge-Based Intelligent Information and
Engineering Systems, Part I, I. Lovrek, R. J.
Howlett, and L. C. Jain (eds), Springer ,Berlin,
Heidelberg, pp. 17-24, 2008.
S. El-Tantawy, B. Abdulhai, and H.
Abdelgawad,
"Design
of
Reinforcement
Learning Parameters for Seamless Application of
Adaptive Traffic Signal Control," Journal of
Intelligent Transportation Systems: Technology ,
Planning, and Operations vol. 18, no. 3, pp. 227245, 2014.

 عملكرد يادگيری تقويتی،همچنين در اين تحقيق بهمنظور اعتبار سنجی
نقاد حالت گسسته- و عملگرQ حالت پيوسته با دو روش يادگيری
مقايسه شد و نتايج نشان دادند که يادگيری تقويتی حالت پيوسته بهمراتب
.دارای عملكرد بهتری است
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پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج
کمی سازی
علی رضا فرهادی
استاديار ،دانشكده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی شريفafarhadi@sharif.edu ،
(تاريخ دريافت مقاله  ، 1396/3/4تاريخ پذيرش مقاله )1396/4/18
چکیده :اين مقاله به مسئله پايدارسازی سيستم های چندجمله ای غير خطی در معرض نويز سيستم هنگامی که انتقال از حسگر به کنترل کننده از طريق
يک کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز صورت می گيرد ،می پردازد .يک تكنيک پايدارسازی متشكل از يک انكودر ،ديكودر و کنترل کننده جهت
پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال يک ،ارائه می شود .در صورت فقدان نويز سيستم نشان داده می شود که اين تكنيک پايدارسازی منجر به پايداری
مجانبی می شود .عملكرد رضايت بخش اين تكنيک برای پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال يک و نيز پايداری مجانبی يک سيستم چندجمله ای غير
خطی بر روی کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز با استفاده از شبيه سازی کامپيوتری نمايش داده می شود.
کلمات کلیدی :سيستم کنترل شبكه ای ،سيستم غير خطی چندجمله ای ،کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز

Stabilization of Nonlinear Polynomial Systems Subject to System Noise and
Quantization Distortion
Alireza Farhadi
Abstract: This paper is concerned with the stability of nonlinear polynomial dynamic systems
subject to system noise when transmission from sensor to controller is via the digital noiseless
channel. A stabilizing technique consisting of an encoder, decoder and a controller is presented for
almost sure asymptotic bounded stability of nonlinear polynomial systems subject to system noise
over the digital noiseless channel. In the absence of system noise it is shown that the proposed
stabilizing technique results in asymptotic stability. The satisfactory performance of the proposed
technique for almost sure asymptotic bounded stability and asymptotic stability of a polynomial
dynamic system over the digital noiseless channel is illustrated using computer simulations.
Keywords: Networked control system, Polynomial nonlinear system, Digital noiseless channel

 -1مقدمه
-1-1

پیشینه و انگیزش

يک دسته مهم از سيستم های غير خطی ،سيستم های غير خطی

سيستم حفاری هوشمند چاه نفت ،سيستم پايش ميادين نفتی و

چندجمله ای است زيرا انواع ديگر سيستم های غير خطی با هر نوع غير

سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی .از اين رو اين مقاله به پايدارسازی

خطی پيوسته ايستا می تواند بوسيله اين دسته از سيستم های غير خطی

سيستم های چندجمله ای غير خطی بر روی يک کانال مخابراتی در

توصيف گردد] .[1از طرف ديگر ،يكی از مسائل نوظهور کنترل آن

معرض خطای مخابراتی می پردازد.

است که چگونه می توان يک سيستم ديناميكی را بر روی يک کانال
مخابراتی که در معرض خطاهای مخابراتی(نظير اعوجاج کمی سازی)
است پايدار نمود] .[16-2مثال هايی از اين سيستم ها که نياز به
پايدارسازی و/يا تخمين در معرض خطاهای مخابراتی دارند عبارتند از
نويسنده عهده دار مكاتبات :محمد حائری

در اين مقاله به مسئله پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال
يک دسته ای خاص از سيستم های چندجمله ای غيرخطی در معرض
نويز سيستم بر روی يک کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز پرداخته می

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
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24

علی رضا فرهادی

شود .بلوک دياگرام اين مسئله در شكل  1نشان داده شده است .بلوک

احتمال يک و پايداری مجانبی با استفاده از شبيه سازی کامپيوتری

دياگرام های مشابهی در بسياری از مقاالت تحقيقاتی که به بررسی

نمايش داده می شود.

اثرات خطاهای مخابراتی در انتقال داده از حسگر به کنترل کننده می
پردازند ،مورد توجه قرار گرفته است (نظير ] [4و ] .)[7برخی نتايج
اساسی در تخمين و/يا پايدار سازی سيستم های ديناميكی بر روی کانال
های مخابراتی در معرض خطاهای مخابراتی در مقاالت ] [16-2يافت
می شوند .در مرجع ] [10محققان به مسئله تخمين يک سيستم کنترل
نشده ليپشيتز غيرخطی بدون نويز سيستم بر روی کانال مخابراتی ديجيتال
بدون نويز با ميانگين مجذور خطای تخمين صفر می پردازند [13] .به
مسئله تخمين يک سيستم کنترل نشده ليپشيتسز توزيع شده که در

شكل  -1يک سيستم چند جمله ای غير خطی که بر روی کانال

معرض نويز های سيستم و اندازه گيری است می پردازد و ] [7به مسئله

مخابراتی ديجيتال بدون نويز کنترل می شود

پايدارسازی سيستم های غيرخطی فاقد نويز بر روی کانال مخابراتی
ديجيتال بدون نويز می پردازد .به عالوه در مرجع ] [16به مسئله
پايدارسازی سيستم های ديناميكی غيرخطی دارای عدم قطعيت بر روی
يک شبكه مخابراتی بدون نويز که در معرض تاخير مخابراتی و
محدوديت های ايجاد شده ناشی از اشتراک شبكه با ساير کاربران
است ،پرداخته شده است .اما اين مرجع اثرات اعوجاج کمی سازی را
مورد توجه قرار نمی دهد.

-2-1نوآوری های مقاله

-3-1ساختار مقاله
ساختار اين مقاله بصورت زير است :در بخش  ،2فرموله بندی
مسئله ارائه می شود .بخش 3به نتايج پايدارسازی اختصاص می يابد در
اين بخش انكودر ،ديكودر و کنترل کننده ای برای پايدارسازی مجانبی
باند محدود با احتمال يک ارائه می شود .نتايج شبيه سازی در بخش4
آورده شده است و مقاله در بخش  5نتيجه گيری می شود.

 -2فرموله بندی مسئله

از آنجائيكه تاکنون مسئله پايدارسازی سيستم های چندجمله ای

در سراسر مقاله از نمادگذاری های زير استفاده می شود|. | :

غيرخطی در معرض نويز سيستم و اعوجاج کمی سازی در اندازه گيری

قدرمطلق را نشان می دهد و‖  ‖.نرم اقليدسی را نشان می دهد =̇ .به

های انجام شده از سيستم مورد بررسی قرار نگرفته است در اين مقاله به

معنای "بر مبنای تعريف معادل است با" می باشد [𝑋]𝑖 .معرف 𝑖 امين

اين مسئله پرداخته می شود(شكل  1را ببينيد) .در بلوک دياگرام شكل 1
اندازه گيری های انجام شده از سيستم ،مقادير حقيقی دارند و از اين رو
برای انتقال آنها از طريق يک کانال مخابراتی ديجيتال بايد کمی شوند و
به صورت يک بسته داده باينری با طول مشخص(مثال 𝑅 بيت) ارائه
شوند .اين امر منجر به اعوجاج در اندازه گيری های سيستم هنگامی که
آنها دوباره در کنترل کننده بازسازی می شوند ،می گردد .برخالف اين
عدم قطعيت ها (يعنی نويز سيستم و اعوجاج ناشی ازکمی سازی) يک
تكنيک پايدارسازی که شامل يک انكودر ،ديكودر و کنترل کننده
است ،ارائه می شود که منجر به پايدار سازی مجانبی باند محدود با

عنصر بردار 𝑋 و  ℝمجموعه اعداد حقيقی است 𝐴́.ترانهاده ماتريس 𝐴
و  𝐴−1معكوس ماتريس مربعی 𝐴 می باشد.
اين مقاله به مسئله پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال يک
دسته ای از سيستم های چندجمله ای غيرخطی بر روی کانال مخابراتی
ديجيتال بدون نويز می پردازد که در بلوک دياگرام شكل 1نشان داده
شده است .اجزای سازنده اين بلوک دياگرام در زير تشريح شده است.
سیستم دینامیکی:

سيستم ديناميكی يک سيستم چندجمله ای

غيرخطی زمان گسسته است که بصورت زير توصيف می شود
𝜉 = 𝑋𝑡+1 = 𝑃𝑃 (𝑋𝑡 ) + 𝑈𝑡 + 𝑊𝑡 , 𝑋0
𝑡𝑋 = 𝑡𝑌
} 𝑡 ∈ ℕ+ =̇ {0, 1, 2, . .

احتمال يک برای سيستم های چندجمله ای غيرخطی در معرض نويز
سيستم می شود .در صورت عدم وجود نويز سيستم نشان داده می شود

{

که اين تكنيک پايدارسازی منجر به پايداری مجانبی می شود .عملكرد

()1

رضايت بخش اين تكنيک برای پايدارسازی مجانبی باند محدود با

که در اينجا 𝑛 𝑋𝑡 ∈ ℝحالت سيستم است و 𝑡𝑌 اندازه گيری انجام
شده از سيستم در زمان 𝑡 است ξ .متغير تصادفی بوده که معرف مقدار
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حالت اوليه است که برای کنترل کننده مقدارش نامعلوم است و 𝑡𝑈

()5

بردار کنترل است 𝑃P (.)∈ ℝ𝑛 .يک تابع پيوسته غيرخطی با عناصر

𝑈𝑡 = - 𝑃𝑃 (𝑋̂𝑡 ) .

)  𝑃𝑃 (.است که هر کدام از اين عناصر چند جمله ای از درجه 𝑝 می

هدف اين مقاله طراحی يک انكودر و ديكودر به گونه ای است

باشد .در سراسر مقاله فرض می شود که حالت اوليه  𝑋0با

که پايدار سازی مجانبی باند محدود با احتمال يک ،که بصورت زير

عناصر}𝑛  𝑋0 𝑖 = {1, 2, . . ,وجود دارد به گونه ای که

تعريف می شود ،را حاصل نمايد.

)𝑖(

)𝑖(

)𝑖(

)𝑖(

تعریف ( -1پايدار سازی مجانبی باند محدود با احتمال

)𝑖(

Pr(𝑋0 ∈ [−𝐿0 , 𝐿0 ]) = 1.

() 2

يک) :بلوک دياگرام شكل  1را در نظر بگيريد که بوسيله سيستم
)𝑖(

)𝑖(

)𝑖(

بنابراين برای هر  𝑋0بازه مشخص]  [−𝐿0 , 𝐿0وجود دارد به

در باال شرح داده شد ،توصيف شده است .اين سيستم دارای پايداری

گونه ای که با احتمال يک داريم:
)𝑖(

)𝑖(

)𝑖(

𝑋0 ∈ [−𝐿0 , 𝐿0 ] .

()3

همچنين
)𝑗(

که ) 𝑡𝑋(

داريم:

ديناميكی غير خطی ( )1بر روی کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز که

)𝑗𝑖(
)𝑗(
)𝑖(
) 𝑡𝑋( 𝑃𝑃 𝑃𝑃 (𝑋𝑡 ) = ∑𝑛𝑗=1

)𝑗𝑖(

𝑃𝑃 يک چند جمله از درجه 𝑝 می باشد .يعنی

مجانبی باند محدود با احتمال يک است اگر و فقط اگر يک انكودر،
𝑛

ديكودر و کنترل کننده و يک مجموعه باند محدود بسته ∆⊂ ℝ
وجود داشته باشد که شرط زير را تامين نمايد:
Pr(lim𝑡→∞ 𝑋𝑡 𝜖 Δ) = 1.

() 6

()4
)𝑗(
)𝑗(
𝑝
(𝑋𝑡 ) = ∑𝑒=0 𝛼𝑖𝑗𝑒 (𝑋𝑡 )𝑒 , 𝛼𝑖𝑗𝑒 ∈ℝ

در سيستم ديناميكی( 𝑊𝑡 ∈ ℝ𝑛 ،)1با عناصر

)𝑗𝑖(

𝑃𝑃.

)𝑖(

سيستم است .در سراسر مقاله فرض می شود که

نکته  :1برای } ∆={0نوع پايداری مجانبی است.

𝑡𝑊 بردار نويز

 -3نتایج پایدارسازی
در اين بخش برای کنترل کننده ( ،)5اينكدور و ديكودری ارائه

)𝑖(

𝑡𝑊 ها متغير

تصادفی با توزيع يكنواخت در محدوده ] )𝑖( 𝜔  [−𝜔 (𝑖) ,هستند.
کانال مخابراتی :کانال مخابراتی بين سيستم و کنترل کننده ،کانال
مخابراتی ديجيتال بدون نويز با نرخ انتقال 𝑅 بيت است .اين کانال يک
بسته داده باينری بطول 𝑅 بيت را در هر بار استفاده کانال انتقال می دهد.

می شودکه اقدام به پايدار سازی مجانبی باند محدود با احتمال يک
سيستم ديناميكی ( )1در بلوک دياگرام شكل  1می نمايد .اجازه دهيد
که 𝑡̂𝑋  𝐸𝑡 =̇ 𝑋𝑡 −با عناصر

)𝑖(

𝑡𝐸  ،معرف خطای تخمين باشد.

تحت تاثير بردار کنترل) 𝑡̂𝑋( 𝑃𝑃 𝑈t = -

سيستم ديناميكی()1

بصورت زير باز نويسی می شود

از آنجائيكه اندازه گيری های انجام شده از سيستم دارای مقادير

𝑡𝑊 𝑋𝑡+1 = 𝑃𝑃 (𝑋𝑡 ) - 𝑃𝑃 (𝑋̂𝑡 )+

حقيقی هستند جهت انتقال آنها از طريق کانال مخابراتی ديجيتال بدون

()7

نويز ،اين اندازه گيری ها بايد بصورت بسته های داده باينری با طول 𝑅

از اين رو برای هر }𝑛  𝑖 = {1, 2, . . ,فرمول زير را برای هر

بيت کمی سازی شوند .اين امر بوسيله يک اينكدور در بلوک دياگرام

)𝑖(

 𝑋𝑡+1داريم:
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
𝑡𝑊 𝑋𝑡+1 = 𝑃𝑃 (𝑋𝑡 ) - 𝑃𝑃 (𝑋̂𝑡 ) +

شكل 1انجام می شود .از طرف ديگر ديكودر ،اندازه گيری های انجام
گرفته و کمی سازی شده را در گيرنده بازتوليد می نمايد .توصيف

)𝑖(𝑡𝑊 ∑𝑛𝑗=1 (𝑃𝑃(𝑖𝑗) (𝑋𝑡(𝑗) ) – 𝑃𝑃(𝑖𝑗) (𝑋̂𝑡(𝑗) )) +
()8

انكودر و ديكودر در زير آورده شده است.
انکودر :اينكدور يک عملگر علی است که بوسيله ) 𝑡𝑌(𝜀 = 𝑡𝑍 نشان

حال با جايگزينی
)𝑖(

کند که يک رشته باينری با طول 𝑅 بيت است.

()9

دیکودر :ديكودر نيز يک عملگر علی است که بوسيله ) 𝑡̃𝛧(𝐷 =

بطوريكه
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)𝑗(

−

=

)𝑗(

در رابطه باال داريم
)𝑗𝑖(

)𝑗(

𝑒𝑃𝑃( 𝑋𝑡+1 = ∑𝑛𝑗=1

)𝑗(
)𝑗𝑖(
𝑝
𝑘) 𝑡𝐸( 𝑘𝑗𝑖𝛼 𝑃𝑃𝑒 = ∑𝑘=1(−1)𝑘+1

𝑡𝑋̂ نشان داده می شود که خروجی کانال را به 𝑡𝑋̂ (تخمين متغير حالت

کنترل کننده :کنترل کننده به فرم زير است:

)𝑗(

)𝑗(
𝑡𝐸

)𝑗(
𝑡𝑋

)𝑗(
𝑡̂𝑋

𝑡𝑊 (𝐸𝑡 ) + 𝐿(𝑖𝑗) (𝑋𝑡 , 𝐸𝑡 )) +

داده می شود که خروجی سيستم را به ورودی کانال 𝑡𝑍 نگاشت می

در ديكودر) نگاشت می کند.

=

()10
و

Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017

پايدار سازی سيستم های چندجمله ای غيرخطی در معرض نويز سيستم و اعوجاج کمی سازی

26

علی رضا فرهادی
)𝑗(

)𝑗(

= ) 𝑡𝐸 𝐿(𝑖𝑗) (𝑋𝑡 ,
)(𝑝−ℎ)(𝑝−ℎ−1)…(𝑘+1
!)𝑘(𝑝−ℎ−

𝑝−ℎ−1
𝑝−ℎ−𝑘+1
∑𝑝−2
)ℎ=0 ∑𝑘=0 (−1
)𝑗(

)𝑗(

𝑘
𝑘𝑝−ℎ−
.
) 𝑡𝐸( ) 𝑡𝑋( 𝑝−ℎ .

𝑗𝑖𝛼

()11

)𝑖(

دريافت شد برای هر  ،iديكودر شاخص زيربازه ای که شامل 𝑌1
است را تشخيص می دهد و مقدار اين شاخص بصورت تخمين
)𝑖(
)𝑖(
 ̂𝑌1 = ̂𝑋1انتخاب می شود .بنابراين حد باالی خطا ی تخمين در

اين حالت عبارت است از

𝑖𝑅2

با دنبال کردن دستورالعمل مشابه توالی های  𝑋̂0و  𝑋̂1و 𝑋̂2

حال برای کنترل کننده ( )5از انكودر و ديكودر زير استفاده می کنيم.
تکنیک اینکودینگ و دیکودینگ :در زمان 𝑡 = 0

)𝑖(𝐿

)𝑖(
≤ | )̂1(i
.|𝑋1 − X

برای

)𝑖( )𝑖(
هر}𝑛  𝑖 = {1, 2, , … ,بازه ]  [−𝐿0 , 𝐿0به 𝑖𝑅 2زير بازه با

و  𝑋̂3و  ....در ديكودر بازسازی می گردند .حد باالی خطای تخمين
)𝑖(

جهت بازسازی 𝑡𝑋 عبارت است از

اندازه يكسان غيرهمپوشان تقسيم بندی می شود و مرکز هر زير بازه به

𝑝

𝑗

)𝑖(
𝑡𝐿

)𝑖(
≤ | 𝑡𝑋|

)𝑖(

)𝑖(
𝑡𝐿

𝑛

𝐿
+ ∑(∑|𝛼𝑖𝑗𝑘 | ( 𝑡−1
𝑘)
𝑗𝑅2

عنوان شاخص آن بازه انتخاب می شود .برای هر }𝑛 𝑖 = {1, 2, , … ,

𝜔 =

𝑗=1 𝑘=1
𝑝−2 𝑝−ℎ−1

به محض مشاهده )  ،𝑌0 (= 𝑋0شاخص زيربازه ای که شامل

| + ∑ ∑ |𝛼𝑖𝑗 𝑝−ℎ

)𝑖(

 𝑌0است به 𝑖𝑅 بيت اينكود می شود .سپس يک بسته با طول 𝑛𝑅 ... +

ℎ=0 𝑘=1

 𝑅 = 𝑅1 +𝑅2 +بيت شامل اطالعاتی مربوط به اندازه گيری اوليه 𝑌0
از طريق کانال منتقل می شود .هنگامی که ديكودر اين 𝑅 بيت را

)𝑗(
𝑘𝐿𝑡−1 𝑝−ℎ−
𝑅
𝑗 2

)

()13

)𝑖(

)𝑗(

( 𝑘) |(𝐿𝑡−1

)(𝑝−ℎ)(𝑝−ℎ−1)…(𝑘+1
!)𝑘(𝑝−ℎ−

|.

دريافت کرد برای هر 𝑖  ،شاخص زير بازه ای که  𝑌0در آن قرار
گرفته است را تشخيص می دهد و مقدار شاخص به عنوان
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
 ̂𝑌0 = ̂𝑋0انتخاب می شود(  𝑋0تخمين 𝑋̂0

بنابراين باند باالی خطای تخمين بصورت

)𝑖(𝐿
𝑖𝑅2

≤ | )̂ 0(i
X

حال با در نظر گرفتن بردار 𝑡𝑍 به صورت زير
)(1

𝑡𝐿

می باشد).

)(2

)𝑖(

|𝑋0 −

𝑡𝐿
,
⋮
)𝑛(
) 𝑡𝐿 (

()14

ارائه می شود.

̇= 𝑡𝑍

در زمان  𝑡 = 1از تعريف سيستم غيرخطی برای هر = 𝑖
)𝑖(

}𝑛  {1, 2, , … ,يک باند باالبرای  𝑋1بصورت زير محاسبه می شود
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
= | |𝑋1 | = |𝑃𝑃 (𝑋0 ) + [ 𝑈0 ]𝑖 + 𝑊0
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
| |𝑃𝑃 (𝑋0 ) − 𝑃𝑃 (𝑋̂0 ) + 𝑊0
𝑝−2 𝑝−ℎ−1

𝑗

𝑝

𝑛

)𝑝−ℎ−𝑘 ) +

()15

()16

)𝑗(

𝐿0

𝑅
𝑗 2

)𝑗(

( 𝑘) |(𝐿0

()12

|.

!)𝑘(𝑝−ℎ−
)𝑖(
)𝑖(
𝜔 =̇ 𝐿1 .

سپس مشابه با زمان قبلی ،در اين بازه برای هر}𝑛  𝑖 = {1, 2, , … ,بازه
)𝑖(

𝜔 𝑍t+1 = 𝐹(𝑍(𝑡 ), 𝑅̃, 𝛼) +

𝑗=1 𝑘=1

)(𝑝−ℎ)(𝑝−ℎ−1)…(𝑘+1

)𝑖(

]  [−𝐿1 , 𝐿1به 𝑖𝑅 2زير بازه با اندازه يكسان و غيرهمپوشان تقسيم
بندی می شود و مرکز هر زير بازه نيز به عنوان شاخص آن بازه انتخاب
می شود .بدين ترتيب برای هر 𝑖 به محض مشاهده ) 𝑌1 (= 𝑋1
)𝑖(

شاخص زير بازه ای که شامل  𝑌1است به 𝑖𝑅 بيت کد شده و سپس
𝑛𝑅  𝑅 = 𝑅1 +𝑅2 + ... +بيت شامل اطالعات مربوط به اندازه گيری
 𝑌1از طريق کانال مخابراتی منتقل می شود .هنگامی که اين 𝑅 بيت
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ها داريم:

که در اينجا)𝛼  𝐹(𝑍𝑡 , 𝑅̃,يک بردار چندجمله ای از 𝑡𝑍 است و

𝐿
| ≤ ∑(∑|𝛼𝑖𝑗𝑘 | ( 𝑅0𝑗 )𝑘 + ∑ ∑ |𝛼𝑖𝑗 𝑝−ℎ
2
ℎ=0 𝑘=1

)𝑖(
و با در نظر گرفتن فرمول باال برای 𝑡𝐿

𝛼110
𝑅1
)𝜔 (1
)(2
𝛼
𝑅
111
) 𝜔 ( ̇= 𝜔 𝑅̃ =̇ ( 2 ), 𝛼 =̇ ( ⋮ ),
⋮
⋮
𝑝𝑛𝑛𝛼
𝑛𝑅
)𝑛( 𝜔

حال فرض نماييدکه تبديل 𝜂  𝐻t = 𝑍t +وجود دارد که سيستم
ديناميكی باال را به سيستم زير تبديل می نمايد
()17

𝐺(0, 𝑅̃, 𝛼) = 0

𝐻𝑡+1 = 𝐺(𝐻𝑡 , 𝑅̃, 𝛼),

اين بدان معنا است که با بكارگيری تبديل باال ،سيستم( )15به سيستم
( )17تبديل می شود که بردار صفر را به عنوان نقطه تعادلش دارد.
اکنون برای چک کردن پايداری مجانبی سيستم چند جمله ای
( )17و يافتن شرايطی بر نرخ 𝑖𝑅 برای پايدارسازی مجانبی می توان از

Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017

27

پايدار سازی سيستم های چندجمله ای غيرخطی در معرض نويز سيستم و اعوجاج کمی سازی
علی رضا فرهادی
)(2

بسته نرم افزاری  QEPCADکه توسط  Collin, Hongو ساير
همكاران ] [18-17توسعه يافته است ،استفاده کرد QEPCAD .يک

)(1

)(2

)(1

× … × ] ∞𝐿 ∆ = [−𝐿∞ , 𝐿∞ ] × [−𝐿∞ ,
= −𝜂 (𝑖) .

()19

)𝑖(
∞𝐿

],

)𝑛( )𝑛(
∞𝐿 [−𝐿∞ ,

بسته نرم افزار محاسباتی سمبوليک است .ورودی آن عباراتی شامل

اثبات :هر نرخ  𝑅𝑛 … , 𝑅2 , 𝑅1که سيستم چندجمله

معادالت و نامعادالت چندجمله ای است .با بكارگيری اين بسته نرم

ای( )17را حول مبدا به صورت مجانبی پايدارسازی می نمايد ،انتخاب

افزاری برای خانواده ای از توابع لياپانوف می توان مجموعه از چند

نماييد .اکنون با بكارگيری تكنيک های اينكدينگ و ديكدينگ باال و

جمله های مقيد را يافت که پايدار سازی مجانبی سيستم ( )17را بر

کنترل کننده) 𝑡̂𝑋( 𝑃𝑃 𝑈t = -

اساس تئوری لياپانوف تضمين می کند .برای نمونه برای سيستم

عبارت مقابل 𝜂  𝑍t = 𝐻t +داريم که 𝜂 .𝑍t → −حال از

چندجمله ای ( )17ما خانواده توابع درجه دوم لياپانوف =)V(Q,H

داريم که .𝐻t → 0از اينرو از
)𝑖(

آنجائيكه هر عنصر بردار  𝑍tيعنی 𝑡𝑍 با احتمال يک ،يک حد باال

́
𝐻𝑄 𝐻 را انتخاب می نماييم که در آن 𝑛∗𝑛 𝑄 ∈ ℝيک ماتريس

برای هر عنصر بردار ( 𝑋tيعنی 𝑡𝑋( است نتيجه گرفته می شود که

)𝑖(

دلخواه مثبت معين است .اکنون برای بدست آوردن مجموعه ای از چند

∆ →  𝑋tيا بطور معادل Pr(lim𝑡→∞ 𝑋𝑡 𝜖 Δ) = 1در جايی که

جمله ای های مقيد که پايداری مجانبی سيستم ( )17را تضمين می

)𝑛(

)(2

)𝑛(

()18

∧ 𝐷 < ‖𝐻‖ < (∃𝐷)(∀𝐻)(𝐷 > 0 ∧ 0
)𝑉(𝑄, 𝐺(𝐻, 𝑅̃, α)) − 𝑉(𝑄, 𝐻) < 0

)(2

)𝑖(

نمايد از بسته نرم افزار  QEPCADبا دستور ورودی زير استفاده می
گردد:

)(1

)(1

∆ = [−𝐿∞ , 𝐿∞ ] × [−𝐿∞ , 𝐿∞ ] × [−𝐿∞ , 𝐿∞ ],
∞𝐿
= −𝜂 (𝑖) .
()20
نکته  :2برای هر سيستم ديناميک فاقد نويزسيستم (يعنی هنگامی
که  ) 𝑊t = 0داريم  𝜂 = 0و از اين رو تحت فرضيات قضيه باال با

خروجی اين دستور ،يک مجموعه از چندجمله ای های مقيد شامل
ماتريس Qو بردار ̃𝑅 است که برای 𝛼 داده شده تضمين می کند که
شرط

𝑉(𝑄, 𝐺(𝐻, 𝑅̃, α)) − 𝑉(𝑄, 𝐻) < 0

برای

هر

توجه

کنيد

که

𝐷 < ‖  0 ≤ ‖𝐻0حاصل

شده

است.

بكارگيری کنترل کننده و تكنيک اينكدينگ و ديكدينگ پيشنهادی
داريم𝑋t → 0 :

 -4نتایج شبیه سازی
در اين بخش به منظور نمايش کارايی روش پيشنهادی ،ديكدر،

شرط 𝑉(𝑄, 𝐺(𝐻, 𝑅̃, α)) − 𝑉(𝑄, 𝐻) < 0پايداری مجانبی

اينكدر و کنترل کننده پيشنهاد شده در بخش قبل را به بلوک دياگرام

سيستم ( )17را تضمين می کند.

شكل 1که توسط سيستم چندجمله ای غيرخطی زير توصيف می شود،

با توجه به اين موضوع ،قضيه زير را برای پايدارسازی سيستم
ديناميک ( )1در بلوک دياگرام شكل 1با بكارگيری کنترل کننده ( )1و
تكنيک اينكدينگ و ديكدينگ ذکر شده در باال داريم.
قضیه  -1سيستم کنترلی شكل 1را که بوسيله سيستم
چندجمله ای غير خطی ( )1بر روی کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز
که پيشتر توصيف شد را در نظر بگيريد .فرض کنيد که در اينجا
بردار 𝑛 𝜂 ∈ ℝوجود دارد که با استفاده از تبديل 𝜂 ،𝑍t = 𝐻t +
سيستم ( )15را به سيستم ( )17با بردار صفر به عنوان نقطه تعادلش تبديل
می کند .همچنين فرض نماييد که  𝑅𝑛 … , 𝑅2 , 𝑅1اعداد صحيح
غير منفی هستند که سيستم ( )17را حول بردار صفر پايدار مجانبی می
نمايد .حال با بكارگيری تكنيک های اينكديک و ديكدينگ پيشنهادی
و کنترل کننده ) 𝑡̂𝑋( 𝑃𝑃  ، 𝑈t = -يک مجموعه باند محدود
بسته 𝑛 ∆⊂ ℝوجود دارد که با احتمال يک داريم 𝑋t → Δ :که

اعمال می نماييم.
𝑡𝑊 𝑋𝑡+1 = 𝛼2 𝑋t2 + 𝛼1 𝑋t + 𝛼0 + 𝑈𝑡 +
()21
𝑡𝑋 = 𝑡𝑌
که دراينجا ]  𝑋0 𝜖 [−𝐿0 , 𝐿0حالت اوليه نامعلوم و متغير

{

تصادفی 𝑡𝑊

دارای

توزيع

يكنواخت

بازه ] 𝜔  [−𝜔,است (يعنی ] 𝜔  . ( 𝑊𝑡 𝜖 [−𝜔,توجه نماييد که
 𝐿0و 𝜔 مشخص می باشند.
به منظور پايدارسازی اين سيستم ورودی کنترل بصورت
مقابل ̂𝑡 - 𝛼0
𝑋  𝑈𝑡 = 𝛼2 𝑋̂𝑡2 - 𝛼1انتخاب می گردد .با اعمال اين
ورودی کنترل ،سيستم تحت کنترل در بلوک دياگرام شكل 1دارای
توصيف زير است:
 𝛼0 − 𝛼2 𝑋̂t2 - 𝛼1 𝑋̂t= 𝑡𝐸 )+ 𝛼1 𝐸𝑡 + 𝑊𝑡 ,

𝑋𝑡+1 = 𝛼2 𝑋t2 + 𝛼1 𝑋t +
𝑡𝑊 𝛼0 +
= 𝛼2 (𝑋t2 − 𝑋̂t2
𝑋𝑡 – 𝑋̂t

𝑡𝑊 = 𝛼2 𝐸𝑡 (2𝑋𝑡 – 𝐸𝑡 ) + 𝛼1 𝐸𝑡 +
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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(= − 𝛼2 𝐸t2 + 2𝛼2 𝐸𝑡 𝑋𝑡 + 𝛼1 𝐸𝑡 + 𝑊𝑡 )22
بنابراين برای سيستم ( )21بر روی کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز با

|𝛽2 𝐻0 | < 1
با احتمال يک داريم که ∆ → 𝑡𝑋 که] 𝜂 . ∆= [−𝜂,

اکنون فرض کنيد که ، 𝜔 = 1

نرخ 𝑅 بيت با بكارگيری کنترل کننده و تكنيک اينكودينگ و
𝛼0

ديكدينگ پيشنهادی ،حد باالی زير را برای |  |𝑋𝑡+1داريم:
| |𝑋𝑡+1 | ≤ |𝐿𝑡+1
𝜔 +
= , 𝛽1

| |𝛼2
𝑅2

+2

𝑡𝐿

| + |𝛼2

𝑅2
| |𝛼2
𝑅22

𝑡𝐿2

𝐿

𝑅2

2

| 𝐿𝑡+1 = |𝛼2 |( 𝑅𝑡 )2 +2|𝛼2

1
9

= = 3, .𝛼1 = 2, 𝛼2

و  𝐿0 = 4است .برای سيستم( )21که بوسيله اين پارامترها

توصيف شده است اگر  𝑅 = 2بيت انتخاب شود داريم که
، 𝛽2

1
2

1
16

=

=  𝛽1و بنابراين

= = 𝛽2 𝐿2𝑡 + 𝛽1 𝐿𝑡 + 𝜔 , 𝛽2

 |𝛽2 𝐻0 | = < 1، 𝛽1 − 1 = − < 0و (𝛽1 − 1)2 −

𝑅2

4𝛽2 𝜔 = 0

| |𝛼1

()23

→𝛽2 𝜂 2 +(1-𝛽1 )𝜂+𝜔=0
𝜔 (𝛽1 −1)±√(𝛽1 −1)2 −4𝛽2
2𝛽2

= 𝜂1,2

4𝛽2 𝜔 > 0).

()24

سپس 𝜂 -نقطه تعادل سيستم ( )23است و تبديل

2

2

()30

اکنون اجازه دهيد که 𝜂 ≤ 0جواب معادله زير باشد

, ((𝛽1 − 1)2 −

1

1

برقرار است .از اين رو همچنانكه در باال بحث شد برای سيستم( )21که
بوسيله پارامترهای باال توصيف می شود با احتمال يک داريم ∆ → 𝑋t
که در آن ] ∆ = [-4,4است.

𝐻t = 𝐿t + η

سيستم ( )23را به سيستم زير تبديل می کند

()25

𝐻t+1 = 𝛽2 𝐻𝑡2 + (𝛽1 − 2𝛽2 𝜂)𝐻𝑡 ,
𝜂 𝐻0 = 𝐿0 +

توجه کنيد که نقطه تعادل سيستم ديناميک ( )25صفر است .اکنون برای
ساده سازی تحليل پايدارسازی سيستم ( )25فرض کنيد که يک نرخ 𝑅
وجود دارد به گونه ای که رابطه زير برقرار است:
𝛽1 − 1 ≤ 0
(𝛽1 − 1)2 − 4𝛽2 𝜔 = 0,
()26

شكل  -2مسير حالت بدون ورودی کنترل

تحت اين فرضيات سيستم ( )25به سيستم زير ساده می شود:
𝐻t+1 = 𝛽2 𝐻𝑡2

()27
اکنون با توسعه سيستم ديناميكی باال داريم که

(𝛽2 𝐻0 )2𝑡 .

()28

1
𝛽2

شكل 2مسير حالت سيستم ( )21را نشان می دهد که بوسيله
پارامترهای باال توصيف شده است و  𝑈𝑡 =0می باشد .همچنانكه از
شكل باال واضح است بدون ورودی کنترل ،سيستم نا پايدار است.

= 𝐻t

بنابراين تحت فرض ( |𝛽2 𝐻0 | < 1وبا فرض اينكه مقدار اوليه سيستم
به گونه ای است که در ناحيه جذب نقطه تعادل پايدار سيستم( )21قرار
دارد) با احتمال يک داريم که  . 𝐻t → 0در نتيجه با احتمال يک
داريم که  . 𝐿𝑡 → −𝜂 ≥ 0اين بدان معنا است که تحت فرضيات باال
برای سيستم ( )21بر روی کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز با نرخ 𝑅
بيت که شرايط مقابل را ارضا می نمايد:
()29
𝛽1 − 1 ≤ 0
(𝛽1 − 1)2 − 4𝛽2 𝜔 = 0,
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شكل 3مسير حالت سيستم ( )21را که تحت تاثير تكنيک پيشنهاد
شده پايدار شده است را نشان می دهد.

که در معرض نويز های سيستم و اندازه گيری است پرداخته می
شود [7].به مسئله پايدارسازی سيستم های غيرخطی فاقد نويز بر روی
کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز می پردازد .اين در حالی است که
اين مقاله به مسئله پايدارسازی سيستمهای غير خطی نويزی می پردازد.
به عالوه در مرجع ] [16به مسئله پايدارسازی سيستم های ديناميكی
غيرخطی دارای عدم قطعيت بر روی يک شبكه مخابراتی بدون نويز که
در معرض تاخير مخابراتی و محدوديت های ايجاد شده ناشی از
اشتراک شبكه با ساير کاربران است ،پرداخته است ،اما اين مرجع اثرات
اعوجاج کمی سازی را مورد توجه قرار نمی دهد .حال آنكه در اين
مقاله نقل و انتقال اطالعات در معرض اعوجاج کمی سازی قرار دارد.
پايدارسازی با احتمال يک سيستمهای ديناميكی بر روی کانالهای
مخابراتی در مقاالت محدودی و برای مثال در ] [19و برای سيستهای

شكل  -4سيگنال کنترل
شكل 4سيگنال کنترل را برای اين حالت نشان می دهد هنگامی
که انكودر ،ديكودر و کنترل کننده پيشنهادی با نرخ  𝑅 = 2مورد

ديناميكی خطی بررسی شده است .برای سيستمهای ديناميكی خطی فاقد
نويز ،تكنيک ارائه شده در اين مقاله به تكنيک ارائه شده در ] [19تقليل
می يابد.

استفاده قرار می گيرد .از شكل 3واضح است که مسير حالت سيستم
همچنانكه انتظار می رود در بازه ] [-4,4علی رغم وجود نويز سيستم و
اعوجاج کمی سازی قرار دارد .حال برای  𝜔 = 0داريم 𝜂 = 0 :و =
1

𝑡𝐿 +
2

1 2
𝐿
𝑡 16

. 𝐿t+1

شكل  -6مسير حالت سيستم کنترل شده

 -5نتیجه گیری
اين مقاله به مسئله پايدارسازی دسته خاصی از سيستم های
شكل 5
شكل  𝐿𝑡 ، 5را بر حسب زمان برای اين حالت نشان می دهد .از
اين شكل واضح است که با افزايش زمان داريم . 𝐿t → 0 :از شكل 6
هم واضح است که همانگونه که انتظار می رود برای اين حالت داريم
که . 𝑋t → 0
نکته  :3در مرجع ] [10محققان به مسئله تخمين يک سيستم
کنترل نشده ليپشيتز غيرخطی بدون نويز سيستم بر روی کانال مخابراتی
ديجيتال بدون نويز با ميانگين مجذور خطای تخمين صفر می پردازند و
در ] [13به مسئله تخمين يک سيستم کنترل نشده ليپشيتسز توزيع شده
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

چندجمله ای غير خطی در معرض نويز سيستم که در آنها انتقال داده
های اندازه گيری شده از سيستم توسط حسگر به کنترل کننده از طريق
يک کانال مخابراتی ديجيتال بدون نويز صورت می گيرد ،پرداخت.
يک تكنيک پايدارسازی متشكل از يک انكودر ،ديكودر و کنترل
کننده جهت پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال يک ،برای اين
مسئله ارائه شد .در صورت فقدان نويز سيستم نشان داده شد که اين
تكنيک پايدارسازی منجر به پايداری مجانبی می شود .عملكرد رضايت
بخش اين تكنيک برای پايدارسازی مجانبی باند محدود با احتمال يک
و نيز پايداری مجانبی يک سيستم چندجمله ای غير خطی بر روی کانال
مخابراتی ديجيتال بدون نويز با استفاده از شبيه سازی کامپيوتری نمايش
Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017
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چکیده :در اين مقاله طراحی و کنترل ژنراتور سنكرون آهنربای دائم شار محور بدون هسته جهت کاربرد توربين بادی سرعت متغير ارائه شده است.
تاثير تغييرات پارامترهای اصلی طراحی بر هزينه مواد فعال مصرفی و مشخصههای عملكردی ژنراتور با استفاده از روش آناليز حساسيت مورد بررسی قرار
گرفته و مقادير مناسب پارامترهای طراحی انتخاب شدهاند .ژنراتور طراحی شده با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود سه بعدی مدل سازی شده و صحت
طراحی آن مورد ارزيابی قرار گرفته است .استراتژی کنترلی در جهت استحصال بيشترين توان از توربين بادی سرعت متغير است که با محاسبه مقدار گشتاور
بهينه به ازای سرعتهای مختلف باد صورت میگيرد .به منظور مدلسازی هر چه دقيقتر سيستم و اتصال مستقيم مدل ژنراتور در حوزه  FEMبه سيستم
کنترلی مورد استفاده در نرم افزار  ،Matlabاز نرم افزار واسط  Simplorerاستفاده شده است .استفاده از اين نرم افزار و مدل واقعی ژنراتور در حوزه

FEM

نتايج دقيقتر و مناسبتری را نتيجه میدهد .نتايج حاصل نشان میدهد که سيستم کنترلی مورد استفاده قابليت رديابی سريع نقطه کار ژنراتور در جهت توليد
ماکزيمم توان را دارد.
کلمات کلیدی :ژنراتور آهنربای دائم شار محور ،توربين بادی ،بدون هسته ،رديابی حداکثر توان ،روش اجزاء محدود.

Design and Control of a Coreless Axial Flux Permanent Magnet
Synchronous Generator to Extract the Maximum Power from the
Variable Speed Wind Turbine
Ali Daghigh, Mahnaz Ebrahimi, Hamid Javadi
Abstract: This paper presents design and control of a coreless axial flux permanent magnet
synchronous generator for variable speed wind turbine application. The effect of design main
parameters variation on the active material cost of the generator and its performance characteristics
are investigated using sensitivity analysis, and the proper values of design parameters are chosen.
The generator is modeled with 3-D Finite Element Method (FEM) and the validity of the design is
evaluated. In the control method, the optimum torque values for different wind speeds are
calculated to extract the maximum power from the variable speed wind turbine. In order to accurate
modeling of the system and direct connection of the generator model in FEM to control system in
Matlab-Simulink, the simplorer software is used. Using this software and the real model of the
generator in FEM, are lead to more accurate results. The results show that the control system tracks
the generator maximum power point with good dynamic response.
Keywords: Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Generator, wind turbine, coreless,
Maximum power point tracking, Finite Element Method.
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عملكردی دلخواه است .در بسياری از مطالعات مرتبط با ماشينهای

 -1مقدمه
در سالهای اخير استفاده از توربينهای بادی سايز کوچک در نقاط
دور از شبكه مورد توجه خاصی قرار گرفته است .اين توربينها از نظر
سايز ،توان توليدی و سرعت چرخش با توربينهای سايز بزرگ متفاوت
هستند .استفاده از سيستمهای با کوپل مستقيم توربين و ژنراتور ]،[1
عملكرد سيستم در سرعتهای پايين باد را بهبود داده و در کل باعث
افزايش بازده و قابليت اطمينان سيستم شده است .از نظر طراحی بايد
ژنراتور مورد استفاده در توربين سرعت پايين دارای تعداد قطبهای
بيشتری بوده و کمترين ميزان گشتاور دندانه را داشته باشد تا عملكرد
مناسب توربين در سرعتهای پايين را مهيا سازد ] .[2ژنراتورهای
سنكرون آهنربای دائم شار محور

AFPM

(

Axial Flux Permanent

 )Magnetبا توجه به دارا بودن حجم کم و نسبت باالی توان به وزن،
انتخاب مناسبی جهت عملكرد در سرعت پايين و کاربرد توربينهای
بادی میباشند ] .[3با توجه به اينكه در ژنراتورهای بادی با در نظر گرفتن
محل بهرهبرداری و سرعت باد ،احتمال گردش ژنراتور در سرعتهای
پايين زياد است لذا انتخاب ساختار بدون هسته از جهت حذف گشتاور
دندانه و کاهش سرعت شروع به کار ژنراتور مناسب است ].[4
در توربينهای بادی سرعت متغير با کوپل مستقيم به علت تغييرات
سرعت باد فرکانس و دامنه ولتاژ خروجی ژنراتور در حال تغيير بوده و
ناگزير به استفاده از مبدلهای الكترونيک قدرت هستيم ] .[5با استفاده از
سيستمهای کنترلی مناسب ،استحصال حداکثر توان از باد در سرعتهای
مختلف آن امكان پذير است .جهت کسب حداکثر توان از باد ،به
کارگيری سيستم رديابی نقطه حداکثر توان ( )MPPTضروری میباشد.
در اين روش ،سرعت روتور با کنترل مبدلهای به کار گرفته شده در
سمت ژنراتور و مطابق با تغييرات سرعت باد به گونهای تغيير داده میشود
که بيشترين ميزان توان از سيستم توربين بادی دريافت گردد ] .[6امروزه
مطالعات زيادی در خصوص طراحی مناسب ژنراتور و بهرهگيری از
سيستمهای کنترلی بهبود يافته در کاربرد توربين بادی صورت گرفته
است.
طراحی و ساخت يک ژنراتور مغناطيس دائم شار محوری با هسته
هوايی جهت استفاده در توربين بادی و آبی در ] [4مورد توجه قرار گرفته
است .در ] [2مدل ژنراتور  AFPMبا کوپل مستقيم به توربين بادی ارائه
شده است .ساختار به کار گرفته شده به نحوی است که قابليت کاربرد در
دو نوع توربين بادی با محور افقی و عمودی را دارد .استفاده از استاتور
بدون هسته در اين ساختار باعث حذف نيروهای محوری وارده بين روتور
و استاتور و تلفات هسته شده است .بررسی و آناليز تاثير ساختار ماشين
 AFPMو وزن قسمتهای غير فعال ماشين در روند طراحی قسمتهای
فعال در مرجع ] [7ارائه شده است .بررسیهای انجام شده در اين مقاله
نشان میدهد که بيش از  60درصد وزن کل ماشين  ،AFPMشامل وزن
قسمتهای غير فعال ماشين است .در بيشتر تحقيقات صورت گرفته هدف
اصلی تغيير ساختار و پارامترهای طراحی ماشين در جهت نيل به شرايط
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 ،AFPMمقدار توان خروجی ،بازده و يا نسبت گشتاور خروجی به وزن
ماشين مورد توجه قرار گرفته است ] .[10-8امروزه بحث هزينه مواد
مصرفی ماشين به عنوان يک هدف اصلی در طراحی ،بيشتر مورد توجه
قرار میگيرد .در ] [11يک طراحی بهينه از ماشين  AFPMهسته دار در
جهت کاهش هزينه مواد مصرفی ارائه شده است .آناليز مقدماتی از
تغييرات پارامترهای اصلی طراحی و چگونگی تاثير آنها بر مشخصههای
ژنراتور و هزينه آن در ] [12آورده شده است .در تحقيقات صورت
گرفته بحث کاهش هزينه در ماشينهای  AFPMبدون هسته کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .اگرچه هزينه اين ماشينها بيشتر از مشابه هستهدار
آن است ،ليكن در برخی از کاربردها به دليل پارامترهايی همچون وزن و
ريپل گشتاور کم انتخاب مناسبی هستند ].[13
روشهای کنترلی مختلفی جهت استحصال ماکزيمم توان از توربين
بادی سرعت متغير در مراجع ارائه شده است ] [14که از جمله آنها
میتوان به روش کنترل نسبت سرعت نوک ( ،(TSRکنترل سيگنال توان
بازگشتی ) (PSFو روش جستجوی تپه صعود ) (HCSاشاره کرد .در ][15

سه روش مختلف برای رديابی حداکثر توان توربين بادی برای ژنراتور
کم توان سرعت متغير مورد ارزيابی قرار گرفته و با هم مقايسه شدهاند.
يک سيستم رديابی حداکثر توان توربين بادی ،متشكل از يک مدل
dc/dc

نوع باک و يک ميكروکنترولر در ] [6ارائه شده است .از جمله

مزايای روش ارائه شده ،عدم نياز به مشخصه توان بهينه سيستم بادی و يا
اندازهگيری سرعت باد میباشد .در ] [16يک روش کنترلی گشتاور
مستقيم جهت استحصال حداکثر توان از ژنراتور  IPMارائه شده و نتايج
شبيهسازی بر مبنای معادالت ديناميكی ماشين آورده شده است .در

][17

يک سيستم تبديل انرژی بادی متشكل از ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم
شار محوری به صورت ديناميكی مدل شده و مقادير پارامترهای مورد نياز
به منظور مدلسازی ديناميكی از طريق مدلسازی سه بعدی ماشين در نرم
افزار المان محدود محاسبه شده است.
در مطالعات پيشين صورت گرفته در خصوص ژنراتور بدون هسته
 ،AFPMطراحی و کنترل ژنراتور به طور مجزا مورد بحث و بررسی قرار
گرفتهاند .اکثر سيستمهای کنترلی طراحی شده بر مبنای معادالت
ديناميكی ماشين بوده و نتايج شبيهسازیها در محيط

Matlab-Simulink

ارائه شده است .در اين تحقيق جهت مدلسازی هر چه دقيقتر سيستم و
اتصال مستقيم مدل ژنراتور در حوزه

FEM

به سيستم کنترلی مورد

استفاده در نرم افزار  ،Matlabاز نرم افزار واسط  Simplorerاستفاده شده
است .به عبارت ديگر به جای مدلسازی ژنراتور در

Matlab-Simulink

که بر مبنای معادالت حالت است از مدل واقعی آن در حوزه

FEM

استفاده شده است .در همين راستا ابتدا با هدف کاهش هزينه مواد
مصرفی ژنراتور و با در نظر گرفتن مشخصات عملكردی آن ،طراحی
مناسبی از ژنراتور بدون هسته  AFPMبر مبنای روابط تحليلی و با استفاده
از نتايج آناليز حساسيت پارامترهای اصلی ژنراتور صورت گرفته است.
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صحت طراحی تحليلی صورت گرفته با استفاده از مدل سازی  3بعدی
ژنراتور در نرم افزار

Maxwell-3D

ارزيابی شده و سپس مدل کنترلی

0.5
pitch angle=0
pitch angle=5
pitch angle=12
pitch angle=15

X: 8.053
Y: 0.48
0.4

حوزه زمان ارائه شده و با استفاده از نرمافزار واسط  Simplorerعملكرد

0.2

سيستم کنترلی و ژنراتور به صورت يكجا شبيهسازی شده است.

0.1

MPPT

Cp

در جهت استحصال ماکزيمم توان از توربين سرعت متغير در

0.3

15

 -2مدل توربین بادی

5

10

0
0

TSR

شكل  :1منحنی تغييرات  Cpنسبت به  λو β

توربينهای بادی عمل تبديل انرژی باد به توان مكانيكی را انجام
میدهند و ميزان توان خروجی از شفت يک توربين بادی با ( )1بيان
میگردد.

 -3طراحی ژنراتور AFPM
3

()1
به طوری که

Pm

Pm  0.5 ρCp ( λ, β ) Av w

توان خروجی مكانيكی از توربين،

در اين مقاله ساختار ژنراتور مورد مطالعه به صورت ژنراتور سنكرون
Cp

ضريب توان

توربين ρ ،چگالی هوا A ،سطح جاروب توربين vw ،سرعت باد λ ،نسبت
سرعت نوک توربين ( )TSRو  βزاويه گام توربين میباشند .رابطه

Cp

5

()2

i

مقادير ضرايب

c1

الی

c6

متمرکز دواليه بوده و در درون يک ماده غير فرومغناطيسی جای داده
NdFeB

( Cp ( λ, β )  c1

میباشد .در اين ماشين به دليل ساختار غير مغناطيسی استاتور،

طول فاصله هوايی موثر زياد بوده و مواد مغناطيس دائم روی ديسکهای
روتور قرار داده میشوند .شكل  2نمای باز شدهای از ژنراتور را نشان

1
1
0.035


λi λ  0.08 β β 3  1

()3

ميانی در نظر گرفته شده است .استاتور دارای سيمپيچی سه فاز سيمپيچی
شده است .مواد مغناطيس دائم مورد استفاده بر روی روتور از جنس

برحسب مشخصات توربين در ( )2و ( )3بيان شده است ].[18
c
c2
 c3 β  c4 )e λ  c6 λ
λi

مغناطيس دائم شار محور دوطرفه با دوروتور و يک استاتور بدون هسته

میدهد.

عبارتند از،c3=0.4 ،c2=116 ،c1=0.5176 :

 c5=21 ،c4=5و  .c6=0.0068با توجه به مشخصات توربين مد نظر قرار
گرفته شده که در جدول  1ارائه شده است .ماکزيمم مقدار ضريب توان
برابر با  Cpmax=0.48است که به ازای مقادير  β=0و  λ=8به دست خواهد
آمد .در واقع ميزان بازدهی تبديل توان در توربين به نسبت سرعت نوک
وابسته است .نسبت سرعت نوک ( )TSRطبق ( )4محاسبه میگردد.
ωm R b
vw

()4

λ

شكل  :2نمای باز شدهای از ژنراتور  AFPMبدون هسته

در ( Rb ،)4طول پره توربين و  ωmسرعت زاويهای شفت میباشد .توربين
بادی در صورتی میتواند بيشترين توان مكانيكی را توليد کند که مقدار

 -1-3معادالت طراحی ژنراتور

ضريب توان در ماکزيمم مقدار خود قرار داشته باشد .بنابراين الزم است
که سرعت روتور به گونهای تنظيم شود که نسبت سرعت نوک

λ

در

قرار داشته باشد .در شكل  1منحنی تغيير

Cp

بر

مقدار بهينه خود

λopt

حسب  λدر مقادير زاويه گام ( )βمختلف نشان داده شده است.
پارامترها

مقدار

واحد

چگالی هوا

1/02

Kg/m3

سطح جاروب پرههای توربين

14/11

ضريب توان بهينهCp_opt

سرعت باد نامی
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2

m

0/48

فاصله هوايی ( ،)Bmgماکزيمم مقدار بارگذاری الكتريكی( )Amو بازده
از طريق ( )5به هم مرتبط میشوند ].[19
()5

3 2
3
)αi k w1 ns Dout Bg Ae (1  k d ) 2 (1  k d ) η cos( 
32

=Pout

که در آن  kw1ضريب سيمپيچی مربوط به هارمونيک اصلی ns ،سرعت

8
8/3

خارجی( ،)kdضريب پهنای نسبی آهنربا ( ،)αiماکزيمم چگالی شار در
ژنراتور ( ،)ηمقدار توان خروجی ژنراتور ( )Poutو قطر خارجی آن ()Dout

جدول  :1پارامترهای توربين در سيستم بادی مورد نظر

نسبت سرعت نوک بهينه λopt

با در نظر گرفتن مقادير اوليه مناسب برای نسبت قطر داخلی به قطر

m/s

گردش برحسب راديان بر ثانيه و ) cos(φضريب توان ماشين است .مقدار
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نيروی محرکه الكتريكی القايی در سيمپيچ استاتور به وسيله تحريک

نشتی فاصله هوايی است .در شكل  Rr,i ،Rg,i 3و  Rpm,iبه ترتيب رلوکتانس

روتور با استفاده از ( )6به دست میآيد.

فاصله هوايی ،رلوکتانس آهن پشتی روتور و رلوکتانس آهنربا هستند.

 2
2
2
) kw1ns N1 Bmg Dout (1  kd
4

()6

=Ef

 Rmr,iو  Rmm,iنيز رلوکتانسهای نشتی آهنربا به روتور و آهنربا به آهنربا
میباشند.

سيمپيچی استاتور مورد استفاده تقريبا ذوزنقهای شكل بود و تعداد
آن در بهترين حالت برابر با  3/4تعداد قطبهای ماشين است ] .[4تعداد
دور در هر فاز ( )N1و سطح مقطع هر کويل ( )swبا استفاده از ( )7و ()8
قابل محاسبه هستند.
)aw Dout Am (1  

()7

4 2 mI a

()8

2 mN1 I a
K f Qc a w J a

=N1

=s w

در روابط باال  Iaجريان فاز Ja ،چگالی جريان aw ،تعداد هادیهای موازی
و  Kfضريب پرشدگی است .حال میتوان عرض کالف و طول محوری
کالف (طول محوری استاتور) را با استفاده از سطح مقطع آن به دست

شكل  :3مدار معادل مغناطيسی ژنراتور برای نصف زوج قطب

آورد .در استاتورهای بدون هسته ،جهت کاهش ضخامت هسته استاتور و
طول فاصله هوايی مؤثر بين دو روتور تا حد امكان عمق سيمپيچی را
کمتر و عرض آن را زيادتر انتخاب میکنند .محدود شدن فضای الزم
جهت قرارگيری اتصاالت انتهايی ماشين در شعاع داخلی ،مهمترين عامل
محدودکننده افزايش عرض سيمپيچی به شمار میآيد .جهت ايجاد
مقاومت مكانيكی مناسب ،در محاسبه مقدار ضخامت سيمپيچی در شعاع
داخلی ماشين ،ضريبی تحت عنوان ضريب فضا ( [2] )ksدر نظر گرفته
شده است .حداقل مقدار طول محوری سيمپيچی در حالت متمرکز
دواليه و در شعاع داخلی بهصورت ( )9قابل محاسبه است.
2 s w Qc
k s Din

()9

مشخصات ابعادی آهنرباها نيز با توجه به طول فاصله هوايی مؤثر بين
دو آهنربا در روتورهای روبرو و مشخصات مغناطيسی آنها بهصورت
( )10قابل دستيابی است ].[20
()10

تغييرات کم چگالی شار در محل روتور ،از مقدار تلفات هسته صرفنظر
شده است .در مقابل با توجه به قرار داشتن سيمپيچیها در معرض مستقيم
ميدان مغناطيسی فاصله هوايی ،مقدار تلفات گردابی سيمپيچی قابلتوجه
است .مقادير تلفات مسی استاتور ( ) ΔPcuو تلفات گردابی سيمپيچی
( )ΔPeدر شرايطی که نحوه خنک کاری ژنراتور به صورت تهويه طبيعی
در نظر گرفته شده طبق ( )11و ( )12بدست میآيد ].[19
Pcu=m I a Rac
2

()11

=Ls

) μ r Bmg ( Ls  2 g
B
) 2(0.95 Br  mg
K pm

همانطور که گفته شد ،با توجه به ساختار بدون هسته استاتور و

()12



در روابط باال  Racمقدار مقاومت هر فاز m ،تعداد فازهای استاتور d ،قطر
هادی ρ ،ضريب مشخصه چگالی هادی mcon ،وزن هادیهای استاتور

=Lpm

بدون اتصاالت انتهايی و عايق f ،فرکانس جريان استاتور Bmx ،و  Bmzبه
ترتيب مؤلفههای مماسی و محوری ماکزيمم چگالی شار مغناطيسی و ηd

ضريب پراکندگی است .مقاومت سيمپيچی استاتور به ازای هر فاز نيز با

که در آن  Lpmطول محوری آهنربا Ls ،طول محوری استاتور g ،طول

استفاده از ( )13محاسبه میشود.

شار پسماند و  Kpmنسبت شار فاصله هوايی به شار خروجی از آهنربا

()13

فاصله هوايی بين استاتور و آهنربا μr ،گذردهی نسبی آهنربا Br ،چگالی
(ضريب نشتی شار) است .مقدار ضريب شار نشتی با استفاده از محاسبه
پارامترهای مدار معادل مغناطيسی آن قابل محاسبه است .شكل  3مدار
معادل مغناطيسی ماشين مورد نظر را برای يک زوج قطب نشان میدهد.
در ماشينهای بدون هسته بر خالف ماشينهای هسته دار ] ،[21به دليل
ساختار بدون شيار استاتور و طول فاصله هوايی موثر زياد ،مولفه شار
نشتی از طريق دندانهها وجود نداشته و شار نشتی آهنرباها فقط شامل شار
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2  2 2
2
2
2
f d mcon Bmx1  Bmz1 d
4 

=Pe

K1R N1 L1av
ap aw sa

=Rac

در معادله فوق L1av ،طول متوسط يک دور K1R ،ضريب اثر پوستی،

ap

تعداد مسيرهای موازی جريان σ ،هدايت الكتريكی هادی آرميچر در يک
دمای معين و  saسطح مقطع هادی میباشد .برای ماشينهای کوچک با
هادیهای گرد و فرکانس تغذيه  50تا  60هرتز میوان با تقريب مناسب و
قابل قبولی مقدار آن را برابر  1در نظر گرفت .تلفات مكانيكی در دو
بخش کلی تلفات بادخوری و تلفات اصطكاک ياتاقانها در نظر
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گرفتهشده و طبق روابط ارائه شده در ] [19محاسبه شده است .پس از

محور بدون هسته ،افزايش مقدار بارگذاری الكتريكی و مغناطيسی به

محاسبه پارامترهای ماشين میتوان وزن مواد فعال مصرفی  mtotو هزينه

سبب افزايش حجم آهنربا مورد نياز باعث افزايش هزينه تمام شده

 Ctotآنها را به ترتيب از ( )14و ( )15به دست آورد.

ژنراتور میشوند .در شكل  5تغييرات هزينه مواد مصرفی ژنراتور به ازای

()14

mtot=mcu  mFe  mPM

()15

Ctot=Ccu mcu  CFe mFe  CPM mPM

در معادالت باال  mPM ،CFe ،mFe ،Ccu ،mcuو  CPMبه ترتيب نشاندهنده
وزن و هزينه مس ،آهن ،آهنربا هستند .شايان ذکر است که مقدار وزن هر
ماده با محاسبه حجم و مقدار چگالی آن قابل محاسبه است.

تغييرات بارگذاری الكتريكی ،در مقادير ثابت تعداد قطب و نسبت قطر
ارائه شده است .افزايش مقدار بارگذاری الكتريكی باعث افزايش طول
محوری استاتور و طول فاصله هوايی موثر شده و با توجه به افزايش مقدار
شار نشتی آهنرباها در اين حالت سبب افزايش مقدار آهنربای الزم جهت
تامين چگالی شار مورد نظر در فاصله هوايی خواهد شد .انتخاب مقدار
مناسب بارگذاری الكتريكی در جهت کاهش هزينه و دستيابی به مقدار
بازده مورد قبول اهميت فراوانی دارد.

 -2-3آناليز حساسيت پارامترهای اصلی طراحی
در اين بخش جهت انتخاب مقادير مناسب پارامترهای ژنراتور

100

سازی مشخصات عملكرديس موردنظر ،يک برنامه کامپيوتری بر اساس

80

روابط تحليلی استخراج شده و تأثير تغيير پارامترهای اصلی ماشين بر روی

70

معيارهای مدنظر طراحی ،مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -1-2-3تعداد قطب و نسبت قطر داخلی به خارجی

60
0.9
0.8

12

10

0.7

8

انتخاب تعداد قطبهای ژنراتور در کاربرد توربين بادی به سرعت

0.6

6

4

pole pairs

0.5
2

0.4

Din/Dout

(الف) بازده

گردش توربين و رنج فرکانسی قابلقبول بستگی دارد .در توربين بادی با

1

اتصال مستقيم به ژنراتور ،تعداد قطبهای باال ترجيح داده میشود .با

0.9

توان ،محدوديت عملی جایگيری قطبها در سطح روتور مطرح

0.7

میشود.

0.6

در شكل ( 4الف) تغييرات بازده ماشين به ازای تغييرات تعداد قطب

0.5

و نسبت قطر داخلی به قطر خارجی آورده شده است .همانطور که از

0.4

12

10

کاهش تلفات مسی افزايش میيابد .برای تعداد قطب کم ،مقادير کم

8

6

4

2

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

)Total cost (pu

افزايش تعداد قطب در ماشينهای شار محور و بخصوص در رنج پايين

0.8

شكل  4مشخص است ،با افزايش تعداد قطبها ،مقدار بازده به سبب

)Efficiency (%

 AFPMبدون هسته ،در جهت کاهش هزينه مواد فعال مصرفی و برآورده

90

0.3
0.9

Din/Dout

pole pairs

نسبت قطر ،و برای تعداد قطب زياد مقادير نسبت قطر در بازه  0/55تا

(ب) هزينه مواد مصرفی

 0/65بيشترين مقادير بازده با رنج تغييرات کم را به همراه دارد .در شكل

شكل  :4تغييرات بازده و هزينه مواد مصرفی ژنراتور ،به ازای تغييرات تعداد
قطب و نسبت قطر

( 4ب) ،تغييرات هزينه مواد مصرفی ماشين به ازای تغييرات تعداد قطب و
نسبت قطر ژنراتور ارائه شده است .افزايش نسبت قطر تأثير زيادی در

1

حجم کلی آن افزايش میيابد .از طرفی مقدار  Dout-Dinکاهش يافته و

0.8

درنتيجه مقدار آهنربای مصرفی کم میشود .با توجه به قيمت باالی

0.7

آهنربا در سالهای اخير ،آهنربا نقش اصلی را در تعيين قيمت تمام شده

0.6

ژنراتور دارد.

0.5
0.4

 -2-2-3بارگذاری الكتريكی و مغناطيسی ويژه
در حالت کلی و در بحث طراحی ماشين الكتريكی ،جهت کاهش
حجم و هزينه ماشين ،مقادير بارگذاری الكتريكی و مغناطيسی در
بيشترين مقادير ممكن انتخاب میگردند ] .[22ليكن در مورد ژنراتور شار
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)Total Cost (pu

کاهش هزينه مواد فعال آن دارد .با افزايش مقدار  ،λقطر خارجی ماشين و

0.9

3.5
4

x 10

3

2
2.5
)Electrical Loading (A/m

1.5

1

شكل  :5تغييرات هزينه مواد فعال مصرفی ژنراتور ،به ازای تغيير بارگذاری
الكتريكی
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در شكل  6تغييرات هزينه مواد مصرفی به ازای تغييرات مقدار

نيز علی رغم مستقل بودن از منحنیهای مشخصه سيستم و عدم نياز به

بارگذاری مغناطيسی و در مقادير مختلف تعداد قطب نشان داده شده

تخمين سرعت باد ،به دليل سرعت پاسخ پايين و بازده پايين تحت

است .همانطور که از شكل مشخص است ،با افزايش مقدار بارگذاری

سرعتهای باد به شدت نوسانی ،ضعيف عمل خواهد نمود .با توجه به

مغناطيسی هزينه افزايش يافته است .البته شيب افزايش هزينه با تعداد

داليل بيان شده ،در اين مقاله از روش کنترل گشتاور بهينه ( )OTCکه

قطبها متناسب بوده و به ازای مقادير باالی تعداد قطب بيشتر است.

نيازی به اندازهگيری سرعت باد نداشته و ديناميک پاسخ مناسبی نيز دارد
استفاده شده است.

 -3-2-3نسبت عرض آهنربا به گام قطب

 -1-4روش کنترل گشتاور بهينه

يكی ديگر از پارامترهای تاثير گذار در طراحی ژنراتور مقدار نسبت
عرض آهنربا به گام قطب است .تغييرات هزينه مواد مصرفی به ازای تغيير
نسبت عرض آهنربا به گام قطب برای مقادير مختلف نسبت قطر در شكل
 7ارائه شده است .افزايش نسبت عرض آهنربا به گام قطب باعث کاهش
قطر خارجی ماشين شده و از طرفی به سبب افزايش شار نشتی بين

با استفاده از ( )1و ( )4ماکزيمم توان توربين بادی در سرعتهای
مختلف باد را میتوان به صورت ( )16نوشت.
3

()16

Pm-max=K optωopt

آهنرباها سبب افزايش طول محوری آنها شده است .شيب افزايش هزينه

به طوری که در رابطه ( )16مقدار  Koptو  ωoptمطابق ( )17و( )18خواهد

به ازای مقادير کم نسبت قطر بيشتر است.

بود.
5

()17

1
Pole Pairs=6
Pole Pairs=8
Pole Pairs=10

0.8

)Total Cost (pu

0.6
0.5
0.4

0.65

0.6

3

2λopt

0.9

0.7

0.5
0.55
)Maximum Airgap Flux Density (T

ρCpmax Rb

=K opt

0.45

λoptvw

()18

Rb

ωopt 

با توجه به رابطه توان و گشتاور ماکزيمم مكانيكی سيستم و با در
نظر گرفتن ( ،)16مقدار گشتاور بهينه مطابق ( )19تعيين میشود ].[23
2

()19

Topt=K optωopt

0.4

شكل  :6تغييرات هزينه مواد فعال مصرفی به ازای تغيير بار گذاری مغناطيسی
برای تعداد قطب مختلف

در شكل  8توان مكانيكی توليد شده توسط توربين به صورت تابعی
از سرعت روتور برای سرعتهای مختلف باد ارائه شده است .هدف از
طراحی کنترلکننده حفظ عملكرد توربين بر روی نقاط ماکزيمم

Din/Dout=0.75
Din/Dout=0.65
Din/Dout=0.55

0.9

به صورت مناسب اين نقاط را دنبال کند آنگاه توربين بادی قادر خواهد

0.8

بود که در هر سرعتی در محدودهی مجاز بيشترين توان را توليد نمايد.

0.7

0.6

)Total Cost (pu

1

منحنیهای شكل  8در سرعتهای متغير باد است .اگر کنترلکننده بتواند

2500

2000

0.5

0.8

0.75

0.6
0.65
0.7
Magnet Width to Pole Pitch Ratio

0.55

1500

0.4
0.5

1000

شكل  :7تغييرات هزينه مواد فعال مصرفی به ازای تغيير نسبت عرض آهنربا
به گام قطب برای مقادير مختلف نسبت قطر

500

500

 -4روش کنترلی جهت استحصال بیشترین توان
همانطور که در بخش مقدمه گفته شد روشهای مختلفی جهت
رديابی حداکثر توان توليدی ( )MPPTدر توربينهای بادی ارائه شده
است .که از آن بين روش

TSR

علیرغم دارا بودن ديناميک سريع

400

200
300
)Rotor Speed (rpm

100

0

)Mechanical Power (Watt

)wind speed=6 (m/s
)wind speed=7 (m/s
)wind speed=8.3 (m/s

0

شكل  :8توان مكانيكی توليدی به صورت تابعی از سرعت روتور در
سرعتهای مختلف باد

 -2-4ساختار سيستم کنترلی

نيارمند يک بادسنج جهت اندازهگيری سرعت باد میباشد .که باعث

در اين مقاله جهت مدلسازی هر چه دقيقتر سيستم و اتصال مستقيم

HCS

مدل ژنراتور در حوزه  FEMبه سيستم کنترلی مورد استفاده در نرم افزار

افزايش قيمت و همچنين پيچيدگی سيستم کنترلی میگردد .روش
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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استفاده شده است .به عبارت

ژنراتور با اختالف بين گشتاور توربين ( )Tmو گشتاور ژنراتور ()Tg

 ،Matlabاز نرم افزار واسط

که بر مبنای

مشخص میشود .اگر سرعت ژنراتور کمتر از سرعت بهينه باشد ،گشتاور

معادالت حالت است از مدل واقعی در حوزه  FEMاستفاده شده است.

توربين بيشتر از گشتاور ژنراتور بوده و در نتيجه سرعت ژنراتور افزايش

توضيحات بيشتر در اين خصوص در بخش بعدی ارائه میگردد .شكل 9

خواهد يافت و در صورتی که سرعت ژنراتور بيشتر از سرعت بهينه باشد

ساختار کنترلی ژنراتور  AFPMSGمبتنی بر توربين بادی سرعت متغير را

با اعمال روش کنترلی مقدار سرعت کاهش خواهد يافت .در نهايت

نشان میدهد به طوری که شامل يک توربين بادی ،ژنراتور ،AFPMSG

گشتاور توربين و گشتاور ژنراتور در هر سرعت باد ،مقدار بهينه گشتاور

يكسوساز ديودی ،مبدل بوست و يک بار  dcاست .همانطور که در شكل

( )Toptرا دنبال مینمايند و توربين بادی در نقطه توان ماکزيمم

Matlab-

بهرهبرداری میشود .از مهمترين مزايای روش به کار رفته عدم نياز به

و مدل مبدل و بار در نرم افزار

اندازهگيری و يا تخمين سرعت باد است که پيادهسازی آن در عمل را نيز

Simplorer

ديگر به جای مدلسازی ژنراتور در

Matlab-Simulink

نيز مشخص شده است مدل توربين و سيستم کنترلی در
 ،Simulinkمدل ژنراتور در
Simplorer

Maxwell

مدلسازی شدهاند .خروجی ژنراتور

AFPMSG

با توجه به

ساده میکند.

تغييرات سرعت باد دارای دامنه و فرکانس متغير میباشد بنابراين مقدار
ولتاژ  dcثابتی برای استفاده مستقيم ،ذخيرهسازی و يا تبديل به حالت

ac

از طريق يک اينورتر ،مورد نياز است .مقدار خروجی مبدل سمت ژنراتور
با کنترل دوره زمانی سوئيچ به کار رفته در مبدل بوست ،قابل کنترل
است.
شكل  :10استراتژی کنترل يكسو ساز و مبدل بوست

 -5نتایج  FEMو شبیهسازی سیستم کنترلی
همانطور که گفته شد در اين مقاله با استفاده از نرم افزار واسط
 ،Simplorerمدل ژنراتور در حوزه  FEMبه سيستم کنترلی مورد استفاده
در نرم افزار  Matlabبه طور مستقيم متصل شده است .اين از استفاده شده
است .نرمافزار  Simplorerاز مجموعه نرمافزارهای شرکت  Ansoftبوده
شكل  :9ساختار کنترلی يک توربين بادی سرعت متغير همراه با ژنراتور
AFPMSG

که به صورت تخصصی بر روی مدلسازی عناصر الكترونيک قدرت کار
کرده و قابليت ارتباط مستقيم با نرم افزار طراحی ماشين
Ansoft Maxwell

و همچنين

Matlab-Simulink

را دارد .ارتباط اين

ساختار روش کنترلی بكار گرفته شده برای يكسوساز ديودی و

نرمافزار با دو نرمافزار ديگر ( Maxwellو  )Simulinkبه صورت همزمان

مبدل بوست در شكل  10ارائه شده است .هدف از اين روش کنترلی،

است ،به اين معنی که هر سه نرمافزار به صورت همزمان اجرا شده و

کنترل دوره زمانی کليد مورد استفاده در ساختار مبدل بوست ،به منظور

دادههای تنظيم شده را برای يكديگر ارسال میکنند تا نرمافزار مقصد ،از

جذب حداکثر توان از توربين بادی سرعت متغير و انتقال آن به بار مورد

اين اطالعات در شبيهسازی خود استفاده کرده و نتيجههای مشخص شده

نظر میباشد ] .[23همانطور که از شكل  10مشخص است ،در سيستم

را برای نرمافزارهای ديگر ارسال نمايد .در ادامه ابتدا مدل طراحی شده

کنترلی ابتدا با اندازهگيری سرعت ژنراتور مقدار گشتاور مرجع (* )Tgبا

ماشين ارائه شده و توسط نرم افزار

مورد ارزيابی قرار

استفاده از رابطه ( )20محاسبه شده و سپس مقدار جريان مرجع با

میگيرد .سپس در قسمت بعدی نحوه عملكرد سيستم کنترلی بررسی

اندازهگيری ولتاژ خروجی يكسوساز ( )Vdمطابق ( )21بدست میآيد.

میشود.

()20

2

Tg =K optωm
*

Tg ωm
*

()21

Vd

*

= Id

اختالف بين جريان مرجع  dcو جريان  dcاندازهگيری شده از طريق
يک کنترلکننده  ،PIبه منظور تغيير دوره زمانی کليد و تنظيم خروجی
مبدل و گشتاور ژنراتور استفاده میشود .افزايش و يا کاهش سرعت
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

Maxwell-3D

 -1-5نتايج  FEMسه بعدی
در اين بخش مطابق روابط طراحی تحليلی ارائه شده در بخش 1-3
و با توجه به نتايج آناليز حساسيت صورت گرفته در بخش  ،2-3نتايج
طراحی بهبوديافته ژنراتور

AFPM

جهت کاربرد توربين بادی با کوپل

مستقيم ارائه شده است .يک مدل سه بعدی از ژنراتور با استفاده از
نرمافزار

Maxwell-3D

ساختهشده و صحت فرضيات طراحی و
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پارامترهای ژنراتور مورد بررسی قرار گرفته است .مقادير نامی ژنراتور

آناليز ديناميكی نرم افزار ماکسول ،جهت محاسبه ولتاژ و جريان

 AFPMبهبود يافته به همراه پارامترهای ابعادی آن در جدول  2ارائه شده

توليدی ژنراتور در سرعت نامی  300دور در دقيقه مورد استفاده قرار

است .در شكل  11مدل ژنراتور پيشنهادی در محيط نرمافزار

Maxwell

گرفته است .جهت مشزنی از دو روش

Cylindrical Gap

و

Length

ارائه شده و مقدار چگالی شار در قسمتهای مختلف مشخص شده است.

 basedنرم افزار ماکسول استفاده شده و تعداد المانهای مشزنی برابر با

ماکزيمم مقدار چگالی شار در آهن پشتی روتور رخ داده که مقدار آن

 117072المان میباشد .همچنين با توجه به ساختار دو طرفه روتور و به

حدود  1/5تسال است .در شكل  12اندازه چگالی شار در شعاع متوسط

منظور تحليل هر چه راحتتر مساله مشخصات حرکتی به استاتور اعمال

فاصله هوايی و در ربع دور ماشين ارائه شده است که ماکزيمم مقدار آن

شده است .در شكل  13ولتاژ القايی بیباری ژنراتور نشان داده شده است.

حدود  0/5 Tمیباشد.

مشخصه ولتاژ خروجی ژنراتور بر اساس تغييرات جريان بار و به ازای
مقادير مختلف سرعت گردش ژنراتور در شكل  14ارائه شده است.

جدول  :2مشخصات ژنراتور  AFPMطراحی شده
پارامتر

مقدار

توان نامی Pout

2 kW

سرعت نامی nm

300 rpm

ولتاژ موثر نامی فاز Vn
تعداد جفت قطب p

8

تعداد کويل سيمپيچی Qc
تعداد دور سيمپيچی هر کويل Nc

234

ماکزيمم مقدار بارگذاری مغناطيسی Bmg

0/ 5 T

ماکزيمم مقدار چگالی شار در روتور Bcr

1/ 5 T

نسبت قطر داخلی به خارجی λ

0/6

ضريب پهنای نسبی آهنربا αi

0/64

بازده η

%90

قطر خارجی Dout

ضخامت آهنرباها Lm

خطای قابل قبولی نتايج تحليلی حاصل را تاييد میکند.

220 V
12

فاصله هوايی فيزيكی g

همانطور که در شكل 14مشخص است نتايج

FEM

سه بعدی با درصد

شكل  :13ولتاژ پايانه ژنراتور  AFPMتحت بار نامی با ضريب توان 0/9

384 mm
21/5 mm
17 mm

شكل  :14تغييرات ولتاژ خروجی ژنراتور  AFPMبر اساس تغييرات جريان بار و
به ازای مقادير مختلف سرعت گردش ژنراتور

 -2-5نتايج شبيهسازی سيستم کنترلی
شكل  :11توزيع چگالی شار در ژنراتور  AFPMبدون هسته

با عنايت به اجرا همزمان هر سه نرمافزار و مشكالت ناشی از طوالنی
شدن زمان اجرا برنامه ،ساختار ژنراتور  AFPMSGبا استفاده از مدل دو
بعدی

Maxwell

نيز ساخته شده است .استفاده از مدل دوبعدی ژنراتور

زمان محاسباتی و اجرا برنامه را تا حد زيادی کاهش میدهد.
توربين بادی در صورتی میتواند بيشترين توان مكانيكی را توليد
کند که مقدار ضريب توان  Cpدر ماکزيمم مقدار خود قرار داشته باشد.
بنابراين الزم است که سرعت روتور به گونهای تنظيم شود که نسبت
سرعت نوک

λ

برابر با مقدار بهينه

λopt

باشد .شكل ( 15الف) منحنی

تغييرات سرعت باد مرجع را برای مقادير  6 ،8/3و  7متر بر ثانيه نشان
شكل  :12چگالی شار مغناطيسی در شعاع متوسط فاصله هوايی
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

Journal of Control, Vol. 11, No. 2, Summer 2017

طراحی و کنترل ژنراتور مغناطيس دائم شار محور بدون هسته جهت استحصال بيشترين توان از توربين بادی سرعت متغير

39

علی دقيق ،سيده مهناز ابراهيمی ،حميد جوادی

میدهد .با توجه به مشخصات سيستم بادی مورد استفاده که در بخش 2
مطرح شد ،حداکثر مقدار ضريب توان توربين به ازای  β=0و  λ=8بدست
میآيد و مقدار آن برابر با  0/48است .در شكلهای ( 15ب) و ( 15ج)
منحنی تغييرات  λو ضريب توان به ازای تغييرات سرعت باد نشان داده
شده است .پارامتر  λبا سرعت باد طبق معادله  4رابطه عكس داشته و در
نتيجه با کاهش سرعت باد در ثانيه  1/5به طور گذرا افزايش يافته و با
افزايش سرعت باد در ثانيه  2/5به طور گذرا کاهش میيابد .همانطور که

0شكل  :16تغييرات جريان  dcمرجع و اندازهگيری شده با توجه به تغييرات
سرعت باد

از شكلها مشخص است با تغيير سرعت باد مقادير  Cpو  λاز مقدار بهينه
خود فاصله میگيرند ولی با اعمال کنترل رديابی حداکثر توان به طور
مجدد به مقدار بهينه خود بازمیگردند.
همانطور که در بخش  1-4بيان گرديد ،در روش کنترل گشتاور
بهينه ،گشتاور ژنراتور مرجع و جريان

dc

مرجع محاسبه شده و سعی

میشود که با اعمال روش کنترلی ،جريان  dcو گشتاور ژنراتور واقعی از
مقادير مرجع خود پيروی نمايند .در شكل  16منحنی تغييرات جريان

dc

مرجع و جريان  dcاندازهگيری شده ارائه شده است .با کاهش سرعت باد
مقدار جريان  dcکاهش يافته و با افزايش سرعت باد مقدار جريان افزايش

در شكلهای ( 17الف) و (ب) نيز به ترتيب منحنی تغييرات گشتاور
مرجع و گشتاور توربين نسبت به زمان و همچنين تغييرات گشتاور مرجع
و گشتاور ژنراتور نسبت به زمان نمايش داده شده است .همانطور که در
شكلها مشخص است با تغيير سرعت باد مقدار گشتاور توربين تغيير يافته
و سپس با اعمال روش کنترلی مقدار گشتاور مرجع به روز میگردد.
نتايج نشان میدهد که گشتاور ژنراتور به خوبی از گشتاور مرجع پيروی
میکند.

میيابد .از شكل مشخص است که در سرعتهای مختلف باد جريان
اندازهگيری شده از جريان مرجع پيروی مینمايد.

(الف) گشتاور توربين  -مرجع

(الف)

(ب) گشتاور مرجع  -ژنراتور
شكل  :17منحنی تغييرات گشتاور توربين  -مرجع و گشتاور مرجع  -ژنراتور با
توجه به تغييرات سرعت باد
(ب)

از جمله اهداف کنترل رديابی حداکثر توان ،دريافت ماکزيمم توان
از توربين در سرعتهای مختلف باد است .در سيستم بادی سرعت متغير
با تغيير سرعت باد ،سرعت چرخش توربين و ژنراتور نيز تغيير میکند و
در يک سرعت چرخش مشخص ،توربين بادی حداکثر توان را توليد
خواهد نمود .با توجه به منحنیهای توان-سرعت ارائه شده در شكل 8
بخش  ،4میتوان مشاهده نمود که در هر سرعت باد مقدار سرعت بهينه
چرخش توربين و ژنراتور و همچنين حداکثر توان توربين يک مقدار

(ج)

معينی را خواهد داشت .در شكل  18منحنی سرعت ژنراتور و در شكل

شكل  :15منحنی تغييرات (الف) سرعت باد مرجع (ب) نسبت سرعت نوک (ج)

 19منحنی توان مكانيكی توربين نمايش داده شده است .از نتايج مشخص

ضريب توان توربين
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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علی دقيق ،سيده مهناز ابراهيمی ،حميد جوادی

است که مقادير سرعت و توان در شكلهای  18و  19با مقادير منحنی

واقعی ژنراتور در حوزه

توان-سرعت ارائه شده در  8مطابقت مینمايد.

توزيع شار را مهيا ساخته و نتايج دقيقتر و مناسبتری را نتيجه میدهد.

FEM

امكان توليد مستقيم مولفههای ولتاژ از

نتايج حاصل از شبيهسازی ،عملكرد مناسب سيستم کنترلی در انتخاب
مقادير مناسب گشتاور مرجع ،سرعت ژنراتور و دنبال کردن نقاط متناظر
با ماکزميم توان را با توجه به مشخصه توربين و تغييرات سرعت باد مرجع
نشان میدهد.
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شكل  :18تغييرات سرعت ژنراتور نسبت به زمان

شكل  :19منحنی تغييرات توان مكانيكی نسبت به زمان
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کنترل فیدبک حالت جزئی براي ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان
تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی -عصبی
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چکیده :در اين مقاله ،کنترل رديابی مسير زمانی شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص بدون اندازهگيري سرعت ،در فضاي سه بعدي و در حضور
نامعينیها و اغتشاشات نامعلوم ناشی از امواج و جريانات اقيانوسی مبتنی بر روش کنترل سطح ديناميكی براي اولين بار مورد بررسی قرار میگيرد .بهمنظور
تخمين نامعينیهاي پارامتري ناشی از مدل ديناميكی شناور زيرسطح ،تكنيک تقريب شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی پيشنهاد شده است .همچنين ،مسئله
کنترل فيدبک خروجی با بهرهگيري از يک رؤيتگر بهره باال بهمنظور تخمين حالتهاي غيرقابل اندازهگيري مورد نياز برطرف میگردد .پايداري کنترل
کننده پيشنهادي به صورت تحليلی و بر اساس تئوري لياپانوف بررسی میگردد و پايداري يكنواخت نهايتاً کراندار حالتها و همگرايی خطاهاي رديابی به
کران کوچكی اطراف مبدأ تضمين میشود .در نهايت ،عملكرد رديابی طرح کنترل پيشنهادي با شبيه سازيهاي کامپيوتري تأييد شده است.
کلمات کلیدي :شناور زيرسطح خودگردان ،شبكه عصبی تابع پايه شعاعی ،کنترل سطح ديناميكی ،رؤيتگر بهره باال ،پايداري لياپانوف

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

 -1مقدمه
1

کنترل شناورهاي زيرسطح خودگردان ) ( AUVsبهدليل

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

کاربردهاي مهمی نظير کاربردهاي نظامی ،فراساحلی ،نقشه برداري از

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

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

تطبيقی براي جبران و خنثیسازي اغتشاشات بهره برده است.

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

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

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

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

عبارتی تعداد عملگرهاي مستقل از تعداد درجات آزادي مورد نياز براي

توليد شده توسط شناور زيرسطح مجازي را به صورت مجانبی رديابی

پايداري ،با محدوديتها و پيچيدگیهايی مواجه میشويم که در حضور

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

نامعينیها شامل نامعينیهاي پارامتري در مدل سيستم و نامعينیهاي

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

غيرپارامتري نظير ديناميکهاي مدل نشده ،نيروهاي کريوليس و جانب

)1

اغلب کارهاي قبلی در کنترل زيردريايیهاي تحريک ناقص

مرکز ،نيروهاي هيدروديناميكی ناشی از امواج دريا و ديگر اغتشاشات

براي پياده سازي کنترل کننده به حسگرهاي سرعت در تمام

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

جهات نيازمند هستند .درحالیکه حسگرهاي سرعت وزن،

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

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

سبب ايجاد انگيزه محققان براي مطالعه طرحهاي کنترل غيرخطی براي

اولين بار يک کنترل کننده مبتنی بر يک رؤيتگر بهره باال

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

براي تخمين مؤلفههاي سرعت در جهات تحريک شده براي

است .کنترل حرکت شناورهاي زيرسطحی تحريک ناقص به سه دسته

يک شناور زيردريايی در فضاي سه بعدي پيشنهاد میشود.

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

متأسفانه ،کنترل کنندههاي فيدبک خروجی با رؤيتگر بهره

اين مقاله هدف کنترل ردياب مسيرهاي زمانی شناور زيرسطح خودگردان

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

تحريک ناقص میباشد.

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

تاکنون روشهاي گوناگونی در زمينه کنترل رفتار زيردريايیها نظير

اين مقاله نيستند.

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

)2

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

وجود نامعينی در سيستم از ترکيب شيوه کنترل غيرخطی پسگام با

پيچيدگی در بهکارگيري کنترل پسگام هستند که اين

کنترل کننده تطبيقی -عصبی براي کنترل زيردريايی در حرکت عمقی

پيچيدگیها و حجم محاسباتی باال ناشی از تكرار مشتقات

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

کنترلهاي مجازي در هر مرحله است .براي حل اين مشكل

ارائه شده که روش جديدي براي حذف پديده نوسانات ناخواسته در

تكنيک کنترل سطح ديناميكی با انتخاب يک فيلتر پايينگذر

حضور اغتشاشات ناخواسته معرفی نموده است .عيب اين روش پديده

مرتبه اول بهمنظور جلوگيري از محاسبه مشتقات سيگنالهاي

نوسانات ناخواسته است که در اثر کليد زنیهاي متعدد حول سطح

کنترل مجازي در هر مرحله و کاهش محاسبات ،مزيت

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

روش کنترلی ارائه شده در اين مقاله است.

عصبی مبتنی بر روش خطیسازي با فيدبک براي رديابی مسيرهاي زمانی

)3

از شبكه عصبی تابع پايه شعاعی بهمنظور تخمين توابع

شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص استفاده شده است که براي

غيرخطی شامل نامعينیهاي پارامتري ،استفاده میشود .مزيت

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

اصلی استفاده از شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی در

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

سيستمهاي کنترل اين است که میتوان عدم قطعيتهاي

کنترل مقاومساز با تابع تانژانت هايپربوليک استفاده کرده است .يک

مدل شده موجود در ديناميک سيستم را حتی بدون داشتن

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

اطالعات کافی از اثر ميرايی هيدروديناميكی و نيروهاي

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

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

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

مضاف بر اين مزيت ،ويژگیهايی چون ساختار توزيع

حالت نامعينی را درنظر میگيرد و نتيجه آن سيگنالهاي کنترلی ناهموار

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

Autonomous Underwater Vehicles
Radial Basis Function Neural Network
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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تخمين نامعينیهاي غيرخطی نسبت به پارامترها از قابليتهاي

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

شبكه عصبی در طراحیها میباشند.

معادالت سينماتيک و ديناميک شناور زيرسطح ،از مدل رياضی شناور

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

زيرسطحی پنج درجه آزادي در حال حرکت در صفحه افقی کمک

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

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

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

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

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

میگردد [:]23

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

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

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

𝑞 = ̇𝜃
𝑟
= ̇𝜓
)𝜃(cos

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

 -2مدلسازي شناور زیرسطح

1
)𝑡( 𝜏
𝑢𝑤 𝑚11

مدلسازي يک شناور بدون سرنشين بر مبناي مكانيک ،اصول

( )2

)𝑡( 𝜏
𝜐𝑤 𝑚22

استاتيكی و ديناميكی میباشد .استاتيک ،در ارتباط با معادالت بدنه وسيله
مربوط به معادالت بدنه وسيله داراي حرکت شتابدار است که از
بهطور کلی میتوان گفت که براي يک وسيله زيرسطح با شش
درجه آزادي ،شش مختصات مستقل براي تعيين موقعيت و جهت آن

𝑧 را بيان میکنند و سه مختصات (𝜓  )𝜑, 𝜃,و مشتقات مرتبه اول آنها
(𝑟  ،)p, 𝑞,بيانگر جهت و سرعت زاويهاي وسيله میباشند .انواع حرکات
شش درجه آزادي با نامهاي طولی ،عرضی ،عمقی ،غلتش ،پيچش و

𝑚22

𝑢𝑟 −

𝑚22

𝜐̇ = −

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

نيروهاي کنترلی يا اغتشاشات حاصل میشود.

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

𝜐−

𝑚11
𝑑22

𝑚11
𝑚11

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

ساکن يا متحرک با سرعت ثابت میباشد درحالیکه ديناميک وسيله،

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

−

1
𝜏
𝑢 𝑚11

𝑢+

𝑑11
𝑚11
1

𝑤𝑞 −

𝑚33

𝜐𝑟 −

𝑚22

= ̇𝑢

= ̇𝑞

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

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

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

شناور با صرفنظر کردن از حرکت غلتش و عبارت ميرايی

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

هيدروديناميكی غيرخطی ،درنظر گرفته میشود.

و عمقی 𝑞 ،و 𝑟 بيانگر سرعتهاي زاويهاي پيچش و چرخش در
مختصات بدنه هستند که به وسيله بردار 𝑇]𝑟  𝝊 = [𝑢, 𝜐, 𝑤, 𝑞,نشان داده
میشوند 𝜏𝑤𝑟 , 𝜏𝑤𝑞 , 𝜏𝑤𝑤 , 𝜏𝑤𝜐 , 𝜏𝑤𝑢 ∈ 𝑅 .اغتشاشات متغير با زمان
کراندار هستند که ناشی از امواج و جريانات اقيانوسی میباشند .نيروهاي
کنترلی عرضی و عمقی ،در ديناميکهاي عرضی و عمقی قابل دسترس
نبوده و تنها وروديهاي کنترل در دسترس 𝑢𝜏 𝜏𝑞 ،و 𝑟𝜏 میباشند.
بنابراين ،شناور زيرسطحی تحريک ناقص محسوب میشود.
 𝑚𝑖𝑖 , 𝑖 = 1, … ,5پارامترهاي اينرسی و  𝑑𝑖𝑖 , 𝑖 = 1, … ,5ضرايب

شكل  :1شناور زيرسطحی و درجات آزادي آن در فضاي سه بعدي []14

1-2

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

معادالت سينماتيک و ديناميک AUV

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

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

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

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

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

معنا که 𝑤𝐵 < ‖)𝑡(𝒘‖  𝑠𝑢𝑝𝑡≥0میباشد.

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

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

هستند و به صورت زير تعريف میشوند:

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

0
0
0
0

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

()4

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

معادله ديناميكی شناور نيز به شكل زير قابل بيان است:

( )5

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

اگر رابطه ( )5را به صورت تفكيک شده در دو راستاي تحريک و فاقد
تحريک بازنويسی کنيم ،به ترتيب روابط زير را خواهيم داشت:
𝑎𝜏 = )𝑡( 𝑀1 (𝜂)𝑣̇ + 𝐶1 (𝒘)𝑣 + 𝐷1 𝑣 + 𝐺1 (𝜂) + 𝜏𝑤1
() 6
()7

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

جانبی شناور ،يعنی در امتداد محورهاي عرضی و عمقی ،نيروهاي غالب
هستند ،میتوان گفت اين نيروها توانايی ميرا کردن سرعت در اين
راستاها را دارند [.]25
2

3

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

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

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

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

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

نمايش فضاي حالت

2-2

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

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

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

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

نشان دهنده اغتشاشات ثابت و متغير با زمان ناشی از امواج و جريانات
اقيانوسی میباشند که به صورت زير تعريف میشوند:
𝑚11
0
0
𝑚55
0 ] ,
𝑀1 (𝜂) = [ 0
0
0
𝑚66
0
𝑣 𝑚33 𝑤 −𝑚22
0
] 0
𝑤) 𝐶1 (𝒘) = [( 𝑚11 − 𝑚33
𝑣) (𝑚22 − 𝑚11
0
0
𝑑
0
0
0
11
] 𝐺1 (𝜂) = [𝜌𝑔𝛻𝐺𝑀𝐿 𝑠𝑖𝑛(𝜃)] , 𝐷1 = [ 0 𝑑55 0
0
0 𝑑66
0
)𝑡( 𝑢𝑤𝜏
])𝑡( 𝑞𝑤𝜏[ = )𝑡( , 𝜏𝑤1
()8
)𝑡( 𝑟𝑤𝜏
و طبق رابطه ( )7نيز داريم:
0
̅1 (𝜂) = [𝑚22
𝑀
] ,
0
𝑚33
𝑟 𝑚
0
0
𝐶1̅ (𝑣) = [ 11
]
0
−𝑚11 𝑢 0
)𝑡(
] 𝑣𝑤𝜏 [ = )𝑡( ̅1 (𝜂) = [𝑑22 0 ] , 𝜏̅𝑤1
𝐷
() 9
0 𝑑33
)𝑡( 𝑤𝑤𝜏

()10

)𝒘𝛿(η,

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

)𝑥(𝑔

)𝑥(𝑞

𝑥 = [η, 𝑣]𝑇 ∈ 𝑅8

حالت،

بردار

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

سيستم

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

حالت

مسير

مرجع

زمانی

مطلوب

هموار

3

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

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

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

و  cمستقل از  𝑡0 ≥ 0وجود داشته باشد و براي هر )𝑐  ،a ∈ (0,يک
Uniformly Ultimately Bounded
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ثابت مثبت )𝑏  𝑇 = 𝑇(𝑎,مستقل از  𝑡0 ≥ 0وجود داشته باشد بهطوري

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

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

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

𝑏 ≤ ‖)𝑡(𝑥‖ ⇒ 𝑎 < ‖) ‖𝑥(𝑡0

()12

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

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

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

صورت گفته شده در تعريف ( )1است.

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

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

𝑣𝑑𝛽 < ‖)𝑡( 𝑑 ̇𝑦‖  𝑠𝑢𝑝𝑡≥0و

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

)𝒘  𝛿(η,هستند.

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

بيانگر

نگاشت

ورودي-خروجی

از

اغتشاشات

 -3شبکههاي عصبی تابع پایه شعاعی و رؤیتگر
بهره باال

 4-2تبديل مختصات

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

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

پايه شعاعی و براي تخمين بردار سرعت از يک رؤيتگر بهره باال استفاده
میکنيم که در اين بخش شرح مختصري از آنها آورده میشود.

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

 1-3شبكههاي عصبی تابع پايه شعاعی

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

دو ويژگی اصلی ساختار تقريب کلی و توانايی يادگيري در

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

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

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

شبكههاي عصبی متمايز و برجسته میسازد .اين دو خصوصيت سبب

)1
)2

بر اساس مدل ارائه شده ،کنترل کننده هيچ اغتشاشی در

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

جهتهاي پيچش و چرخش احساس نخواهد کرد.

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

موقعيت مرکز جرم تحت تأثير وروديهاي کنترلی پيچش و

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

چرخش قرار نخواهد گرفت.

مناسبتري از شبكههاي غيرخطی براي کنترل رباتها نسبت به کنترل

بنابراين ،تبديل متغير را به صورت زير بهطوريکه شامل همه

کنندههاي تطبيقی ايجاد میکند .خروجی يک شبكه عصبی تابع پايه

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

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

کند ،تعريف میکنيم [:]14

میشود:

()13

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

𝑇

)𝑋(𝜑 ))𝑡( 𝑁𝑁𝐹𝐵𝑅𝑊( = )𝑡(𝑦

()16

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

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

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

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

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

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

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

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

کرد:
)𝑋(𝐸 𝑓(𝑋) = 𝑊 ∗𝑇 𝜑(𝑋) +

()17
𝑇

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

پيوسته

در

𝑚𝑅

است،

)𝑋(𝐸

خطاي

تخمين
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ساناز فقيه ،خوشنام شجاعی
𝑇])𝑋( 𝑙𝜑  φ = [φ1 (𝑋), 𝜑2 (𝑋), … ,تابع با پايه گوسی است و l

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

()18

𝑙 ] , 𝑖 = 1, … ,

) 𝑖𝜇(𝑋−𝜇𝑖 )𝑇 (𝑋−
𝑐𝑖2

𝜑𝑖 (𝑋) = 𝑒𝑥𝑝 [−

𝜋𝑘+1

و مشتقات -kاُم آن کراندار هستند .بنابراين،

𝑘

𝜖

به ازاي

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

𝑇

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

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

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

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

𝑡𝜑𝛽 𝜑(𝑥̂) = 𝜑(𝑥) −

اندازهگيري است اما طبق فرض ( ،)4فرض میکنيم که بردار سرعت آن
در همه جهات در دسترس نيست .بنابراين ،از يک رؤيتگر بهره باال
بهمنظور تخمين بردار سرعت  AUVبراي کنترل فيدبک حالت جزئی
استفاده میکنيم .براي درک بهتر اين موضوع لم زير مطرح می شود:
𝜖𝜋̇ 𝑖 = 𝜋𝑖+1 , 𝑖 = 1, … … , 𝑛 − 1

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

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

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

هورويتز باشد و عالوه بر آن ويژگیهاي زير نيز برقرار باشند:
𝑚 − y 𝑘−1 = −𝜖𝜉 (𝑘) , 𝑘 = 2,3, … . ,

𝑘𝜋
ϵ𝑘−1

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

(1

)𝑘(

𝜉

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

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

𝜖

شعاعی ،براي معادالت سينماتيک ( )14و ديناميک ( )6به صورت زير
طراحی میکنيم.
گام اول :ابتدا بردار خطاي موقعيت  𝑆1به صورت زير تعريف
میشود:
𝑑𝑦 𝑆1 = 𝑦 −

()24

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

()25

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

()26

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

−𝑝2
𝑇

=

𝑟2 −𝑎2
𝑇

= 𝑇𝑎̇ 2 + 𝑎2 = 𝑟2 , 𝑎̇ 2

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

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

()23

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

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

در اين مقاله ،بردار موقعيت خروجی  AUVدر دسترس و قابل

()22

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

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

 2-3رؤيتگر بهره باال

()21

 -4طراحی کنترل کننده

𝑆2 = 𝑣 − 𝑎2

()28

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

()29

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

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

𝜋
𝑦̂̇ = 2

()31

𝜖

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

) 𝛿𝐽 −

𝜋2
𝜖

( 𝑣̂ = 𝐽−1
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که در رابطه فوق ،بردار حالت  𝜋2را با استفاده از سيستم زير میتوان

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

بدست آورد:

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

()33

طبق تذکر  4میتوان نتيجه گرفت،

𝜋2
𝜖

به صورت مجانبی همگرا به ̇𝑦

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

̃
𝑊
()44

2

𝑝 𝑇𝑝
2 2 2

+

𝑆 𝑀 𝑇𝑆
2 2 1 2

+

𝑆 𝑇𝑆
2 1 1

=V

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

 -5تحلیل پایداري سیستم حلقه بسته

̇ξ̃2 = 𝑦̂̇ − y

و طبق لم ( ،)2مشخص است که

𝛤 ̃
𝑊 +
𝑇

()45

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

−1

1

1

1

1

قضیه  :1شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص پنج درجه

ξ̃𝑇2 ξ̃2 ≤ 𝜖 2 𝛿22

آزادي متحرک در صفحه افقی را درنظر بگيريد که معادالت سينماتيكی

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

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

()35

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

𝜋
𝑆̂2 = 𝑣̂ − 𝑎2 = 𝐽−1 ( 2 − 𝐽𝛿 ) − 𝑎2

()36

𝜖

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

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

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

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

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

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

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

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

𝑝2

ويژگی ( ‖𝐽‖ = 1به ازاي  ℓ=0.35که  ℓهمان فاصله مرکز جرم تا نقطه
کنترلی است) رابطه زير را میتوان نتيجه گرفت:
𝑆1𝑇 𝑆1̇ = 𝑆1𝑇 (𝐽𝑣 + 𝐽𝛿 − 𝑦̇ 𝑑 ) = 𝑆1𝑇 (𝐽( S2 + 𝑎2 ) + 𝐽𝛿 −
) 𝑑 ̇𝑦

()46

‖𝑝̇ 2 +

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

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

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

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

سادهسازي روابط زير را میتوان نتيجه گرفت:

()39

𝑇

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

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

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

) 𝑑 ̇𝑦 + 𝐽𝛿 −

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

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

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

1

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

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

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

()41

جمله پایدارساز
‖𝑝2 ‖2

()47

2𝛼2

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

که 𝑇]  𝑍̂ = [𝜂, 𝑣̂, 𝑎̇ 2بردار ورودي شبكه عصبی است .بهمنظور افزايش
دقت تقريب شبكه عصبی ،توابع وزنی با قانون تطبيق به صورت زير به
روز رسانی میشود:
𝑊𝜎 ̂̇ = −𝛤(𝜑𝑆̂2 +
)̂
𝑊

()42

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

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

𝑀22
2α3

+

α3 ‖𝑝2 ‖2

()48

2

+

ɣ2
−𝑝2𝑇 𝑝2
T

≤ ‖ + ɣ2 ‖𝑝2

−𝑝2𝑇 𝑝2
T

( pT2

≤ ̇𝑝2𝑇 𝑝2

} 𝑀2 = 𝑆𝑈𝑃{ɣ2

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

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

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

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

()43

𝑇𝑊1
𝑙𝑊1
] 𝑇𝑊2𝑙 ] = [𝑊2
𝑙𝑊3
𝑇𝑊3

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

⋯ 𝑊12
⋯ 𝑊22
⋯ 𝑊32

𝑊11
𝑊 = [𝑊21
𝑊31

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

) ̃ 𝜑(𝑍̂) − 𝑆2𝑇 (𝐸(𝑍) + 𝜏𝑤1
𝑊 𝑇𝑆2

()49

)] ,

})

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

2

⏟ ‖𝑘2 𝑆̃2 ‖ −
𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆2

()50

میگيرد:

()60

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

()51

طبق فرض ( ،)6میدانيم که 𝑀𝑊 ≤

است .پس ،رابطه زير را

میتوان نتيجه گرفت:
≤

‖𝑆2 ‖2
2

(𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2 ‖𝑊 ∗ ‖2

+

2

≤ 𝑇∗ 𝑊 −𝛽𝜑𝑡 𝑆2

‖𝑆2 ‖2

()52

2

+

∗2
𝑀𝑊 (𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2

2

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

≤

‖ ‖𝜏𝑤1
2

+

‖𝐸(𝑍)‖2
2

𝜆2
𝑤11

()53
‖𝜑(𝑍̂)‖2 ‖𝑆̃2 ‖2

()54

𝜎

2
̃ ‖2
𝑊‖𝜎

+

4

+

𝐸 ∗2
2

+

‖2

‖𝑆2

≤ ̃ 𝑇 𝜑(𝑍̂)𝑆̃2
𝑊−

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

2

2

𝑊𝑀2

()55

𝜎
2

𝑖∗∅ ≤ ‖)̂𝑍( 𝑖𝜑‖

()56
با درنظر گرفتن

)]𝜎𝑑𝑖𝑎𝑔([2∅2𝑖 /

مطابق با مرجع [ ]28که

𝑖∗∅

= ̅ ᴧبه ازاي 𝑙  𝑖 = 1,2, … ,و

يک مقدار مثبت کراندار است و همچنين با

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

𝜆) , 𝑚𝑖𝑛 (2

𝑀22
2𝛼3

2

̃ 2

̃

𝛼3
2

1

1

{ 2 (𝑇 − 2𝛼2 −

+ 𝜆2𝑤11 ) +

2
∗2

(𝛽)2 ‖𝜑𝑡 ‖2

1

𝐸( +
2

( =∁

2
0.5ᴧ̅)𝜖 2 𝛿22

()61

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

2𝛼2

𝑇

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

∁

𝛼

𝛼

𝑡𝛼0 ≤ 𝑉(𝑡) ≤ + [𝑉(0) − ]𝑒 −

()62
−𝑆2 (𝐸(𝑍) + 𝜏𝑤1 ) ≤ ‖𝑆2 ‖2 +

2𝛼1

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

‖ ∗ 𝑊‖

) −1

𝛤( 𝑥𝑎𝑚

( 2 [𝜆𝑚𝑖𝑛 (𝑘2 ) −

𝑛α = mi

+ ) 𝑊𝑀2 + 𝜆𝑚𝑎𝑥 (0.5𝑘2 𝑘2𝑇 +

2

جمله پايدارساز

𝜎

2
1

𝜎

1

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

2

+ 2)] ,

()59

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

𝛼2

+

𝛼1

( 2 [𝜆𝑚𝑖𝑛 (𝑘1 ) −

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

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

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

∁2

α

α

‖S1 ‖ ≤ √ + 2 [V(0) − ] e−αt

()63

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

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

نتيجه رسيد که خطاي رديابی موقعيت  𝑆1همگرا به مجموعه بهم پيوسته

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

زير است:
()64

میتوان به صورت زير بازنويسی کرد:
‖𝑆2 ‖2 +

1
2𝛼1

) 𝐼] 𝑆1 +

2

2
) + ( ‖𝑆̃2 ‖ ) +
̅ᴧ

2

‖𝑆2 ‖2
2

𝛼2

2
𝑀22

3

− 𝑆2𝑇 𝑘2 𝑆2 + ‖𝑆2 ‖2 +

+

𝛼1
2

(

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

1

(̃ ‖2 + 𝜎 𝑊𝑀2 ≤ −𝛼𝑉 + ∁ )58
𝑊‖ −
2

𝜎
2

∈ ΩS1 = {S1

( 𝑉̇ ≤ −𝑆1𝑇 [𝑘1 −

− ) 𝑝2𝑇 𝑝2 +
2

} ≤ μS1

‖ R3 |‖S1

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

2𝛼3
2 ‖𝜑 ‖2
𝑀𝑊 (𝛽)2
𝑡

+

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

𝑇

𝛼3
2
2

+

1
2𝛼2

( ‖𝑘2 𝑆̃2 ‖ +

) 𝜆2𝑤11

+

∗2

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

𝐸(

1

کوچكی شامل مبدأ ميل میکنند.

2
1
2

 -6نتایج شبیه سازي
در اين بخش ،کارآمدي قانون کنترل ( )41با شبيه سازيهاي
کامپيوتري نشان داده میشود .فرض بر اين است که  AUVبراي فراهم
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کردن نيروي ميرايی خطی طولی ،پيچش و چرخش به پروانه مجهز شده
است .بهمنظور شبيه سازي از يک  AUVواقعی ،به معرفی پارامترهاي

AUV trajectory
reference trajectory

0

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

-4

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

-6

جهت پيچش  ،𝑚55 = 22.5𝑘𝑔𝑚2لختی در جهت چرخش

-8

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

،𝑑33 = 30𝑘𝑔𝑠 −1

نيروي

ميرايی

خطی

)z(meter

فيزيكی به صورت زير میپردازيم:

-2

6
4
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2

0

2 −1

-2
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𝑠 𝑚𝑔𝑘 ،𝑑55 = 20نيروي ميرايی خطی چرخشی = 𝑑66

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

0

)y(meter

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

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

6
AUV trajectory
reference trajectory

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

5

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

3

را نيز میتوان به صورت زير شبيه سازي کرد:
2

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

1

0

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

3

1

2

0
)x(meter

-2

0

)]،𝑐𝑖 = 20 ،𝑘2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([4.5,4.5,4.5]) ،𝑘1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([2,2,2

AUV trajectory
reference trajectory
-1

)،(l=6

-2

،𝑇 = 0.5

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

-3

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

-4

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

-5

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

6

ترتيب نشان دهنده رديابی منحنی مسير مرجع توسط شناور زيرسطحی

5

4

3
)z(meter

2

0

1

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

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

5
0

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

50

40

30

20

10

0

-5

)Time(sec.

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

0
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0

)e2 (m

ممكن افزايش يابد و تخمين خطاهاي بردار سرعت هستند .با توجه به

10

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

)e1 (m

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

)y(meter

𝑇]،𝜋2 (0) = [0,0,0]𝑇 ، 𝜋1 (0) = [10,10, π⁄9

-1

-3

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

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

)y(meter

فیزیکی در عمل دشوار میباشد .در نتيجه ،شناورهای زیرسطحی

4

-10

)Time(sec.

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

2
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)e3 (m
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شكل  :3خطاهاي رديابی موقعيت
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 𝑆̂2و تخمين وزن هاي ̂
𝑊 به باند کوچكی نزديک صفر همگرا می شوند
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)au (N
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میکند .حال اگر زيردريايی لحظهاي از مسير زمانی مطلوبش به هر دليلی
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100

)aq (Nm

0

20

30

0

10

-100

500

)ar (Nm

0

20

30

10
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1.2
1
0.8
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0.4

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

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

0.2
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0
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0

 -7نتیجهگیري

)Time(sec.

شكل  :5تخمين وزنهاي شبكه عصبی
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20
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شكل  :6تخمين خطاهاي بردار سرعت ( 𝑣 )𝑣̃ = 𝑣̂ −

در شكل  3مشاهده میگردد که خطاهاي رديابی بدون مشاهده
فراجهش در پاسخها و در مدت زمان کوتاهی پايدارسازي شدهاند ،به
باند کوچكی حول مبدأ همگرا میگردد و در نهايت ،سيستم حلقه بسته
پاسخ گذرا و پاسخ ماندگار قابل قبولی را از خود نشان داده است.
همانطور که از شكل  4مشخص است ،وروديهاي کنترلی کراندار و
هموار هستند و در نتيجه براي کاربردهاي واقعی عملیتر بهنظر میرسند.
به عالوه ،با توجه به قانون کنترل در ( ،)41با گذشت زمان خطاي رديابی
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تخمين وزنهاي شبكه عصبی نيز کراندار هستند و به باند بسيار کوچكی

به اينكه 𝜎 و 𝛤 پارامترهاي اکيداً مثبت هستند ،مشخص است که اندازه

Frobenius norm of W est imat es

Wh3

1.4

زيردريايی اعمال شود .مطابق با شكل  5و بر طبق قانون تطبيق (،)42

𝑊𝛤𝜎 ̂̇ +
میشود و معادله ( )42به ̂ ≅ 0
𝑊 منجر خواهد شد .با توجه

1.8

Wh2

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

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

2

1.6

وزنهاي ̂
𝑊 غير صفر شده و مجدداً سيگنال کنترلی در جهتی مقدار

حول مبدأ همگرا شدهاند .در واقع ،علت اين امر آن است که با گذشت

شكل  :4وروديهاي کنترل 𝑢𝜏𝜏𝑟 ،𝜏𝑞 ،
Wh1

نظير اغتشاشهاي محيطی خارج شود ،خطاي رديابی  𝑆̂2و تخمين
میگيرد که خطاي رديابی را به صفر ميل دهد و زيردريايی را به مسير

)Time(sec.

0

و در نتيجه سيگنال کنترلی 𝑎𝜏 تدريجاً به کران کوچكی نزديک مبدأ ميل

در اين مقاله ،يک کنترل کننده تطبيقی -عصبی با بهکارگيري
تكنيک کنترل سطح ديناميكی و يک رؤيتگر بهره باال براي براي مدل
پنج درجه آزادي يک زيردريايی در فضاي سه بعدي پيشنهاد شد و
کرانداري نهايی يكنواخت خطاهاي رديابی از طريق تئوري پايداري
لياپانوف اثبات گرديد .خوشبختانه ،بهکارگيري يک فيلتر مرتبه اول نياز
به مشتقگيري کنترل کننده سينماتيكی را در طراحی کنترل کننده
ديناميكی برطرف کرده است و در نتيجه کنترل کننده ساختار نسبتاً
سادهتري دارد .همچنين ،بهکارگيري شبكه عصبی تابع پايه شعاعی لزوم
برقراري فرض خطی در پارامتر براي مقابله با نامعينیهاي پارامتري در
ديناميک زيردريايی را برطرف میکند .علی رغم استفاده از يک رؤيتگر
بهره باال براي حذف حسگرهاي سرعت در جهات تحريک شده ،پياده
سازي کنترل کننده هنوز وابسته به اندازهگيري سرعتهاي تحريک نشده
میباشد و حل کامل مسأله فيدبک خروجی به کارهاي آتی موکول
خواهد شد .متأسفانه ،نتايج شبيه سازي نشان میدهند که با افزايش شدت
اغتشاشهاي محيطی و جريانهاي اقيانوسی عملكرد کنترل کننده
پيشنهادي تا حدي تنزل میيابد .يک راه حل براي بهبود بيشتر عملكرد
کنترل کننده در مقابله با اغتشاشهاي محيطی و خطاي تقريب شبكه
عصبی آن است که از يک کنترل کننده مقاوم نوع اشباع در کنترل کننده
( )41بهره بگيريم .البته ،اين امر باعث پيچيدگی رياضی در طراحی کنترل
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طراحي و پیاده سازی دبيسنج فراصوت چهارمسیره با استفاده از روش
تفاضل زماني
2

 عباس غريبی،1محمد عروتی نيا

orvatinia@ictfaculty.ir ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- دانشكده مخابرات، دانشيار1
a.gharibi@nioc-iotc.com ، وزارت نفت- شرکت پايانههای نفتی ايران2
)1396/6/24  تاريخ پذيرش مقاله،1396/3/29 (تاريخ دريافت مقاله
 با عبور. اينچی طراحی و ساخته شد8 گيرندههای امواج فراصوت بر روی يک لوله/ يک دبیسنج فراصوت چهار مسيره با نصب فرستنده:چکیده
.( اندازه گيری شدTime-difference) سرعت سيال در چهار اليه مختلف با استفاده از روش تفاضل زمانی،کنترل شده سيال ازدرون دبیسنج ساخته شده
 با مقايسه پاسخ دبیسنج ساخته شده. نرخ شارش سيال بدست آمد،لژاندر و اعمال تقريب مهندسی-با استفاده از روش انتگرال گيری عددی به روش گاوس
 همچنين با مقايسه پاسخ آن با پاسخ يک. صحت عملكرد سيستم در نرخ جريانهای مختلف مورد آزمايش قرار گرفت،با پاسخ يک دبی سنج تجاری مرجع
 و0/5 m/s  در نرخ سرعتهای باالتر از%3  نتيجه بيانگر خطای متوسط کمتر از. خطای اندازه گيری آنها مقايسه گرديد،دبیسنج فراصوت تک مسيره معادل
 باالتر از خطای سرعت سنج%20 متوسط خطای متوسط دبیسنج تک مسيره در تمام سرعتها حدود. بود0/3 m/s  در سرعتهای کمتر از%15 خطای متوسط
.چهار مسيره بود
.لژاندر- روش گاوس، روش تفاضل زمانی، فراصوت، دبیسنج:کلمات کلیدی

Design and Fabrication of a Four-path Ultrasonic Flowmeter using
the Time-difference Method
Mohammad Orvatinia, Abbas Gharibi
Abstract: A four-path ultrasonic flow meter was designed and fabricated by using of ultrasonic
transmitter/receivers on an 8-inch pipe. By passing fluid through the flowmeter at a controlled rate,
the velocity was measured in different layers using the time-difference method. Fluid flow rate was
estimated by Gauss-Legendre numerical integration method and applying of the engineering
approximation. By comparison of the results with the actual measurement done by a calibrated
reference flow meter, the accuracy of the system was tested at various flow rates. It also was
compared with the measurement of an equivalent one-path ultrasonic flowmeter, and the
measurement errors were calculated. The test result represented that, the average error of
measurement is less than 3% at the speeds of 0.5 m/s and more. The average error was more than
15% at the speeds below 0.3 m/s. The measurement error of the one-path flowmeter was 20% more
than that of four path one.
Keywords: flow meter, ultrasonic, time difference method, method of Gauss-Legendre.
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 -1مقدمه
دبیسنجهای فراصوت (آلتراسونيک) بيش از  40سال است که در
صنايع مختلف از جمله نفت،گاز ،شيمی ،مديريت منابع آب و غيره به

مستمر بلند مدت و در حجمهای بسيار بزرگ مثل صادرات نفت
توجيه پذير نيست.

کار گرفته میشوند .در حال حاضر اين دبیسنجها به دليل مزايای

کشور ما با توجه به صادرات قابل توجه نفت خام ،گاز ،ميعانات

متعددی از نظر دقت ،اندازه گيری بدون وقفه ،نصب آسان ،هزينه پايين و

گازی و ساير فراوردههای نفتی از مصرف کنندگان عمده اينگونه

موارد ديگر ،در حال تبديل شدن به گزينه نخست برای اندازه گيری

دبیسنجها میباشد[ ]7که تماماً از منابع خارجی تامين میشوند .وابستگی

جريان سياالت میباشند ]1-3[.پايداری و عدم استهالک به دليل نداشتن

به تامين کنندگان خارجی در کنار تحريمهای بين المللی مشكل مضاعفی

بخش مكانيكی يكی ديگر از ويژگيهای برجسته آنها است .اساس کار

برای صنايع نفت وگاز کشور محسوب میشود .لذا پژوهش در اين

اين دبیسنجها برهم کنش بين امواج فراصوت و سيال متحرک است.

خصوص میتواند ضمن رفع وابستگی ،صرفه جويی قابل توجهی در

برای استفاده از اين دبیسنجها ابتدا موج فراصوت را به محيط سيال

هزينههای انتقال و صادرات نفت ،گاز و مشتقات آنها داشته باشد .اهميت

تزريق نموده و پاسخ آن دريافت میگردد .برهم کنش با سيال باعث تغيير

اين حسگرها مد نظر محققين داخلی نيز بوده است و در اين خصوص

مشخصات امواج دريافتی میشود و مقدار تغيير وابسته به سرعت سيال

طراحی و ساخت يک دبی سنج فراصوت از نوع تک مسيره توسط

است .بدين ترتيب با اندازه گيری تغييرات میتوان سرعت حرکت سيال

محققين در داخل کشور گزارش شده است[ .]8ليكن در مورد دبی سنج

را محاسبه نمود .در صورت ثابت بودن سطح مقطع لوله ،ميزان

چند مسيره گزارش داخلی مشاهده نگرديد.

جريان(دبی) سيال عبوری نيز با حاصلضرب سرعت در سطح مقطع
بدست آيد[.]4

در اين تحقيق مراحل طراحی و ساخت يک دبی سنج فراصوت
چهار مسيره ارائه می گردد .انجام اين کار برای اولين بار در کشور بوده و

دبیسنجهای فراصوت به دو دسته دوپلری و تفاضل زمانی تقسيم

سابقه قبلی نداشته است.برای حصول به اين هدف ابتدا مروری بر مبانی

بندی میشوند[ .]5مبنای کار دبیسنجهای دسته اول اثر دوپلر است که

کار دبی سنج های فراصوت آورده می شود .درادامه طراحی و ساخت

در آن فرکانس موج دريافتی از منبع يا بازتابنده متحرک نسبت به ناظر

يک دبی سنج چهار مسيره ادامه بااستفاده از چهار زوج مبدل فراصوت

تغيير میکند .برای استفاده از آنها بايد سيال حاوی ذرات يا حباب گاز

که در مكانهای مناسبی از يک لوله  8اينچی قرار دارند،گزاش می شود.

بازتابنده امواج صوتی باشد .اين دبیسنجها در مواردی که دقت مهم

در مرحله بعد با پياده سازی يک سيستم تست که قابليت گردش جريان

نباشد مناسب هستند .دسته دوم بر اساس تغيير سرعت موج صوتی درون

سيال با سرعت قابل کنترل داشته باشد ،دقت اندازه گيری آن بررسی و با

محيط سيال متحرک کار میکنند و برای سياالت فاقد بازتابنده هم قابل

دقت ساير دبیسنجها مقايسه شده است .اين مقايسه محدوديتهای

استفاده هستند[ .]5همين ويژگی در کنار مزايای ديگری همچون

بكارگيری اين سيستم را مشخص می کند؛ که براساس آن می توان

پايداری و قابليت اطمينان در اندازه گيری باعث شده است که

اقداماتی برای بهينه سازی و افزايش دقت بعمل آورد .نكته مهم در اين

دبیسنجهای تفاضل زمانی مورد توجه خاصی در سيستمهای اندازه

مرحله بكارگيری تقريبهای مهندسی برای محاسبه ميزان جريان سيال

گيری جريان سياالت با ارزش همچون نفت و گاز و مشتقات آنها باشند.

است ،چراکه غالباً روش محاسبه توسط سازندگان اينگونه تجهيزات

مالحظات اقتصادی توليد کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت با

محرمانه نگه داشته میشود .باتوجه به تجربيات حاصل از اين تحقيق می

ارزشی همچون نفت و گاز باعث شده است تا تحقيق و پژوهش به منظور

توان در مراحل بعدی اقدام به بهينه سازی و افزايش دقت سيستم مزبور

افزايش دقت ،قابليت اطمينان و پايداری موضوع مورد عالقه برای

نمود .دستاوردهای حاصل از انجام اين مرحله تحقيق را می توان بصورت

سازندگان سيستمهای اندازه گيری جريان باشد .حجم قابل توجه مبادالت

زير خالصه نمود:

نفتی در جهان و قيمت رو به رشد آن ،صرف هزينه تحقيقاتی برای بهبود
دقت اين وسايل را توجيه پذير میکند .در ساليان اخير ،ارتقای سخت

الف -طراحی و ساخت عملی يک دبیسنج فراصوت چهار مسيره بر
مبنای تفاضل زمانی

افزارها و فناوريهای نوين پردازش سيگنال يكی از عوامل بهبود دقت

ب -بررسی صحت استفاده از تقريبهای مهندسی برای محاسبه

اندازه گيری چنين سيستمهايی بوده است .در حال حاضر باالبردن دقت،

سرعت و ميزان جريان سيال عبوری و مقايسه آن با مقدار واقعی که

نكته کليدی در تحقيقات مربوط به دبیسنج های فراصوت است و تحقيق

توسط دبیسنج مرجع دقيق اندازه گيری میشود .با اينكار خطای

و پژوهش در اين مورد همچنان ادامه دارد[ .]6الزم به ذکر است که

روشهای موجود مشخص خواهد شد.

دبیسنجهای بسيار دقيق مكانيكی برای کاربرد کوتاه مدت و حجم
سياالت کم هم اکنون دردسترس هستند ،ولی به دليل مشكالت نگهداری
و تعميرات و داشتن اجزاء مكانيكی متحرک ،استفاده از آنها برای کار

مجله کنترل ،جلد ،11شماره  ،2تابستان 1396
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فوق عليرغم سادگی عملكرد ،دقت مناسبی ندارد چرا که در آن تنها
سرعت يک اليه از سيال که در برگيرنده مسير فراصوت است ،اندازه
گيری میشود .بررسی حرکت سياالت نشان میدهد که سرعت سيال در
يک لوله ثابت نبوده و مطابق شكل  2از مقدار بيشينه در مرکز لوله تا
سرعت صفر در بدنه آن متغير است[ .]9بنابراين الزم است سرعت اندازه
گيری شده از مرحله قبل با انجام تقريب مناسبی به سرعت متوسط

Vavg

تبديل شود .متاسفانه محاسبه سرعت متوسط به سادگی امكان پذير نبوده

شكل -1نمای يک دبیسنج فراصوت تک مسيره

و به عوامل مختلفی مثل ويژگيهای سيال و لوله و حتی فشار و دمای
محيط بستگی دارد[ .]10به عنوان مثال در جريان آرام()Laminar Flow

 -2مباني نظری

رابطه سرعت سيال در مقطع استوانه ای به فاصله  rاز مرکز لوله بصورت
زير است[.]7

نمايش کلی سيستمهای غيرخطی افاين را در نظر بگيريد.
شمای دبیسنج تک مسيره فراصوت تفاضل زمانی در شكل 1



()3



v(r )  Vmax 1  r / R 

2

نمايش داده شده است .در اين شكل واحدهای مبدل ،که مشتمل بر يک
فرستنده/گيرنده فراصوت هستند ،در نقاط مناسبی از جداره لوله حاوی

که در آن  Rشعاع لوله و  Vmaxبيشينه سرعت در محور لوله است.

سيال تعبيه میشوند که در شكل بصورت  Aو  Bنشان داده شده اند .برای

اثبات می شود که در اين حالت=2

است .در حالی که در

انجام سنجش ابتدا مبدل  Aيک يا چند پريود از موج سينوسی فراصوت با

جريان آشفته ( )Turbulent Flowرابطه سرعت با فاصله  rاز مرکز لوله

دامنه ثابت را توليد و به سمت گيرنده  Bارسال میکند اين امواج پس از

بصورت رابطه  4است[ .]9گذر از جريان آرام به جريان آشفته به کميتی

عبور از سيال توسط گيرنده  Bدريافت شده و سيگنال پاسخ را توليد می

بدون بعد نام عدد رينولذر بستگی دارد .اين عدد وابسته به مشخصات

کند .دامنه موج درون محيط ثابت نخواهد بود و در ابتدا به دليل تداوم

سيال ،سرعت آن و طول مجرا است .با توجه به متفاوت بودن مشخصات

تحريک افزايشی بوده و در انتها به علت توقف تحريک بتدريج کاهشی

سياالت مختلف ،سرعت الزم برای تبديل جريان آرام به آشفته نيز به نوع

میشود ،که نتيجه آن تشكيل موجی متناوب با دامنه متغير می باشد .در

سيال بستگی خواهد داشت.

مرحله بعد مبدل

B

امواج را توليد و متقابالً به سمت

A

ارسال کرده و

پاسخ آن در  Aدريافت میشود .زمان انتشار عبارت است از فاصله زمانی
بين يک نقطه از موج توليد شده توسط فرستنده و نقطه متناظر آن در
موجی است که توسط گيرنده دريافت می شود.

v(r )  Vmax 1  r / R 

1/ n

()4

که در آن  nعددی ثابت وابسته به عدد رينولد است .بنابراين نسبت
Vmax/Vavg

از آنجا که سرعت صوت در داخل سيال به جهت حرکت سيال

Vmax/Vavg

نيز به

n

بستگی پيدا می کند لذا به سادگی قابل محاسبه

نيست[.]11

بستگی دارد بنابراين زمان مربوط به رفت و برگشت سيگنال متفاوت بوده
و به صورت زير محاسبه میشود
()1

D
u  sin(  )  V

t A B 

,

D
u  sin(  )  V

t B A 

که در آن  Dقطر لوله u ،سرعت امواج فراصوت و  Vسرعت حرک
سيال میباشد .با استفاده از رابطه  1اختالف زمانی سيگنال رفت و
برگشت بصورت زير خواهد بود
()2

2V
u  sin(  )2  V 2

T  t B  A  t A B  D

اين رابطه مبنای عملكرد دبیسنجهای تفاضل زمانی است که در آن
با اندازه گيری  Tو داشتن ابعاد لوله و محل قرار گيری

مبدلهای  Aو B

سرعت سيال را محاسبه مینمايد .برای عملكرد بهتر در روش تفاضل
زمانی سيال بايد عاری از حباب گاز و ذرات جامد معلق باشد .ساختار
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396

شكل  :2توزيع جريان سياالت درون لوله در حالت (الف) جريان آرام و (ب)
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برای محاسبه دبی سيال در حالت توزيع سرعت نامشخص مقطع لوله
را بصورت شكل  3در نظر بگيريد .ميزان سيال عبوری از يک اليه با
ضخامت

dr

که در فاصله  rاز مرکز لوله قرار دارد ،را بصورت زير

2

R

()8

R

)  2 R 2 1  (r / R) 2  V (r )d (r / R
R

محاسبه می کنيم :

برای اينكار با تغيير متغير

)q(r)  D r   V (r

()5

R

Q   2 R  r 2 V (r )dr

x=r/R

و انجام عمليات رياضی بر روی

معادله  7میتوان معادله و شرايط مرزی آن را بصورت زير مناسب
انتگرال گيری عددی به روش گوس – لژاندر تبديل نمود[]12

که در آن ) V(rسرعت متوسط سيال در اليه مورد نظر بوده و

)D(r

1  x  V ( xR)dx
2

()9

عرض اليه است که توسط رابطه زير بدست میآيد:

D(r )  2 R 2  r 2

()6

2

1

Q   2R
1

در اينصورت با اعمال ضرائب مربوطه میتوان جريان کل سيال
عبوری  Qدرون لوله استوانه ای را بصورت زير تقريب زد:

با انتگرال گيری از رابطه  5در کل سطح مقطع ،دبی سيال عبوری از

N

()10

لوله محاسبه میشود:
R

R

R

R

Q   q(r )dr   D(r )V (r )dr

()7

) Q   Wi  V (ri
i 1

که در آن ) V(riسرعت اندازه گيری شده در اليه iام به فاصله نسبی
ri

از مرکز لوله است.

N

تعداد اليههای مورد نياز برای تقريب بوده و

Wiها ضرائب وزنی انتگرال عددی هستند که از رابطه زير بدست میآيند

W i  2 R 2 1 - xi2  Ai

()11

در رابطه اخير  xi=ri/Rمحل نصب مبدل  iام است که ريشه  iام تابع
لژاندر مرتبه

N

يعنی

)PN(x

بوده و به

N

بستگی داردAi .ها نيز ضرائب

ثابت مربوط به روش انتگرال گيری عددی گاوس-لژاندر هستند که
درمنابع محاسبات عددی عالوه بر روابط رياضی ،بصورت جدول نيز در
دسترس هستند [ .]13برای استفاده از اين تقريب عددی الزم است که
سرعت سيال در
شكل :3نمای جانبی لوله حاوی سيال

N

اليه اندازه گيری شود .همانطور اشاره شد ،محل

اليهها دلخواه نبوده و براساس الگوريتم انتگرال گيری عددی مورد نظر
تعيين می گردند.

بر اساس معادله 7برای محاسبه نرخ عبور سيال بصورت عملی ،الزم

معادله  10مبنای اساسی پياده سازی دبیسنج چند مسيره

(Multi-

در تعداد زيادی از اليههای بهم پيوسته در فواصل

) Pathبصورت عملی است .انتخاب مسيرها و ضرائب وزنی به تعداد نقاط

مختلف از مرکز لوله اندازه گيری شود .در حالت حدی تعداد اليهها بی

وابسته است و بر اساس روابط مشخص شده در روش گاوس-لژاندر

نهايت شده و تحقق اين الزام را در عمل غير ممكن میکند .راه حل

بدست میآيند[ .]14هرچه تعداد مسيرها بيشتر باشد دقت اندازه گيری

عملی برای رفع اين مشكل استفاده از تقريبهای مهندسی است که در

سرعت و در نتيجه دقت سنجش ميزان سيال عبوری بيشتر خواهد بود.

است

سرعت)V(r

آن تعداد محدودی از اليهها را انتخاب نموده و با استفاده از روشهای

دبیسنج پيشنهادی در فعاليت تحقيقی حاضر ،چهار مسيره

انتگرال گيری عددی نتيجه ای نزديک به مقدار واقعی را بدست

است( .)N=4جدول  1موقعيت نصب مبدلها و ضرائب وزنی مربوطه بر

میآورند .روش مناسب برای انتگرال گيری عددی ،روش گاوس است.

اساس تقريب فوق را مشخص نموده است .جزئيات محاسبات مربوط به

که درآن انتگرال معين را با ارزيابی تابع در نقاط خاصی ،که بيشترين

تعين مقادير جدول خارج از بحث بوده و عالقمندان میتوانند به مراجع

دقت را داشته باشد ،تخمين میزنند .الزم به يادآوری است که روش

مربوطه [14و ]4مراجعه کنند.

گاوس انواع مختلفی دارد که انتخاب هريک به شكل تابع مورد نظر
وابسته است .همچنين بازه انتگرال گيری نيز بايد دارای شرائط خاصی
باشد[ .]12برای ادامه کار معادله  7را بصورت زير تغيير می دهيم.
مجله کنترل ،جلد ،11شماره  ،2تابستان 1396
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جدول  :1موقعيت مكانی حسگرها و ضرائب انتگرال گيری عددی به روش
گاوس لژاندر برای  4نقطه
ضريب وزنی Wi

شماره اليه i

فاصله از مرکز لوله ()ri

0.3536808R²

0.8611363R

1

1.2265968R²

0.3399810R

2

1.2265968R²

- 0.3399810R

3

0.3536808R²

- 0.8611363R

4

با جايگذاری مقادير جدول  1در رابطه  10دبی سيال در دبیسنج
چهار مسيره برابر است با:

) Q  R 2 [0.3536808 V ( r1 )  1.2265968 V ( r2

()12

])  1.2265968 V ( r3 )  0.3536808 V ( r4

 -3طراحي سامانه و کار عملي
به منظور اعتبار سنجی مبانی نظری ارائه شده در بخش قبل ،يک
دبیسنج فراصوت  4مسير با استفاده يک لوله  8اينچی ( )20/32cmو

شكل  -4الف :شمای دبیسنج فراصوت چهارمسيره .ب) تصوير واقعی از نمونه
ساخته شده.

چهار زوج مبدل فراصوت تجاری ازنوع  OPTISONIC 6300.محصول
شرکت

KROHNE Messtechnik GmbH & Co

ساخته شد .طرح

جزئيات ساخت را در متون ديگر گزارش کرده ايم[ ]15شمای وسيله

جدول  :2موقعيت مكانی حسگرها و ضرائب انتگرال گيری عددی به روش

ساخته شده به همراه تصوير آن در شكل  4ارائه گرديده است .با لحاظ

گاوس لژاندر برای  4نقطه در لوله  8اينچی

نمودن قطر لوله استفاده شده جدول ،1مكان نصب مبدلها برحسب فاصله
عرضی از محور لوله مطابق جدول 2محاسبه میشود .برای طراحی
مدارات پردازشی به منظور اندازه گيری و ثبت زمانهای انتشار ،تمهيدات
خاصی الزم است ،چراکه که سرعت انتشار امواج فراصوت در سياالت
بسيار باال بوده زمان انتشار آن در يک لوله  20/32cmبسيارکوتاه خواهد
بود[ .]16-17در شرايط آزمايشگاهی فراهم شده برای اين فعاليت

ضريب وزنی Wi

فاصله از مرکز لوله ()ri

شماره اليه i

0.003650891

8.7491448

1

0.012661619

3.454207

2

0.012661619

-3.454207

3

0.003650891

-8.749145

4

تحقيقی ،به منظور رسيدن به دقت اندازه گيری  0/05%بايد اختالف
زمانی قابل سنجش در حدود

s

 0/1باشد .اين دقت الزم میدارد که

برای آزمايش عملی دبیسنج ساخته شده يک سامانه تست طراحی

فواصل زمانی نمونه برداری  A/Dاز مرتبه چند  nsباشد ،بدين ترتيب دقت

و ساخته شد .نمودار بلوکی سامانه به همراه تصوير واقعی آن به ترتيب در

محاسبه اختالف زمان رفت و برگشت امواج فراصوت منتشر شده در

شكلهای -5الف و -5ب آورده شده است .اين سامانه تست يک حلقه

مرتبه نانو ثانيه و يا حتی پيكو ثانيه میگردد .برای اينكار مدار مبدل

بسته گردش آب است که به يک مخزن ذخيره ،يک پمپ چرخشی،

با امكان کاربری سيگنال

شيرکنترل سيال و تعدادی دبیسنج مجهز است .استفاده از آب برای

40~50

تست دبی سنج ها به دليل سادگی کار وآاليندگی کم ،در همه

 ، MSPSتوان مصرفی بسيار پايين به همراه مدار مجتمع قابل برنامه ريزی

آزمايشگاهها وکارگاههای تابعه شرکت های توليد و توزيع نفت مرسوم

 FPGAاز نوع به کار گرفته می شود .جزئيات بيشتری از طراحی بخش

می باشد .در اين حلقه يک دبیسنج مرجع دقيق مكانيكی بصورت

الكترونيكی در مراجع [16و ]15موجود است .همچنين در آينده مقاله

متوالی با دبیسنج چهار مسيره ساخته شده قرار گرفته است .دبیسنج

مستقلی در اين خصوص توسط مولفين منتشر خواهد شد.

مرجع استفاده شده ازنوع گردشی(مكانيكی) با نام تجاری

آنالوگ به ديجيتال هشت کاناله
های التراسونيک و رزولوشن

)(LM96511

12-bit

 ،سرعت نمونه برداری

LF4-S3

 ،PRIMEمحصول شرکت  Smith MeterTMمیباشد .بر اساس گزارش
کاليبراسيون ،آن دقت اندازه گيری اين محصول  0/1%میباشد .اين نوع

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،2تابستان 1396
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دبیسنجها عليرغم دقت باال بعلت داشتن اجزای مكانيكی متحرک،

با هر تغيير سرعت ،مدت معينی جهت پايدار شدن گردش آب

دارای استهالک و هزينه نگهداری بااليی هستند .لذا استفاده از آنها صرفاً

فرصت داده میشود؛ سپس با ارسال عالئم فراصوت با فرکانس در حدود

برای اندازه گيری حجم شارش کم و در زمانهای کوتاه توجيه پذير

 400KHzدرون سيال و دريافت پاسخ ،زمانهای گذر اندازه گيری و ثبت

است؛ ولی در اندازه گيری بدون وقفه حجم شارش باال مثل صادرات

میگردد .نمونه ای از پالسهای ارسالی و دريافتی که توسط اسيلواسكوپ

نفت توصيه نمی شود .نرخ عبور سيال از درون لوله با استفاده از شير

ديجيتالی حافظه دار مدل(

 )Scopixمحصول شرکت

کنترلی نصب شده در سامانه کنترل میشود .فواصل بين اجزا در حد طول

 Chauvin Arnoux Groupثبت شده ،در شكل  6آورده شده است .امواج

ورودی انتخاب میشود تا از پايداری سيال اطمينان حاصل شود[.]11

آلتراسونيک ارسالی سينوسی بوده و بر روی شانه ی موج مربعی سوار

بدين ترتيب سيستم فوق توانايی به گردش درآوردن سيال پايدار با نرخ

هستند .جزئيات پالسها در مرجع []15آمده است .به دليل محدوديت

شارش متفاوت را خواهد داشت.

تجهيزات ثبت و همچنين فاصله زمانی قابل توجه بين سيگنال های ارسال

III, OX-7104

و دريافت ،ثبت اين پالس ها بصورت همزمان نبوده است .لذا در
محورهای زمانی آنها مسئله تقدم و تاخر لحاظ نشده است؛ بلكه هرکدام
جداگانه در حافظه اسكوپ ذخيره و نمايش داده شده اند.

شكل  6شكل واقعی پالسهای فراصوت ارسالی و دريافتی

همانطور که ديده میشود دامنه سيگنال ارسالی از مرتبه  100Vبوده
و دامنه سيگنال دريافتی از مرتبه  10mVاست .مبنای محاسبه زمان عبور
میتواند هر نقطه از پالس ارسالی و نقطه متناظر آن در پالس دريافتی
شكل  -5الف) بلوک دياگرام پكيج تست دبیسنج آلتراسونيک  .ب) تصوير

باشد .در تحقيق حاضر ،زمان عبور از صفر پالسهای ارسالی و دريافتی

سيستم واقعی

مبنای محاسبه زمان هستند .الزم به ذکر است که هدف از ارائه تصوير

 1-3انجام تست و ثبت نتايج

پالسهای ارسالی و دريافتی ،صرفاً نمايش شكل سيگنالها و زمانهای
مربوطه است تا با توجه به آنها تمهيدات الزم برای طراحی سيستم ارسال،

برای انجام عمليات تست ابتدا پمپ روشن میگردد تا آب را درون

دريافت و ثبت دادهها پيش بينی شود .در عمل ثبت و محاسبه زمانها

سيستم به گردش درآورد .سپس با استفاده از شير کنترلی ميزان گردش

بصورت همزمان توسط

وپردازندههای سريع صورت

آب در حد معينی تثبيت میشود .در تحقيق حاضر ميزان جريان سيال

میگيرد .زمانهای گذر بدست آمده برای محاسبه و ثبت سرعت سيال در

اعمالی به سيستم طی  27مرحله از  11m3/hتا  117 m3/hافزايش داده

اليه مختلف بكار میرود.

شد .با توجه به ثابت بودن مقطع لوله  8اينچی( )20/32cmسرعت سيال
متناظر از  0/1m/sتا  1/01m/sمتغير میگردد .با توجه به اينكه دقت اندازه
گيری به فشار و دما بستگی دارد ،سعی بر آن شد که تمام آزمايشات در
محيط با فشار و دمای ثابت انجام گرفته و از اندک تغييرات احتمالی آنها
صرف نظر شده است.
مجله کنترل ،جلد ،11شماره  ،2تابستان 1396

مدارتA/D

در شكل  7چند نمونه از سرعتهای محاسبه شده در اليههای
چهارگانه آورده شده است .هر منحنی مربوط به يک سطح جريان سيال
میباشد .در اين شكل روش برازش منحنی برای تخمين سرعت سيال در
کل مقطع استفاده شده است .نتيجه بيانگرآن است که در سرعتهای کم
توزيع سرعت در لوله با دقت زيادی دارای تقارن سهمی شكل است .در
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سرعتهای باال توزيع سرعت به حالت جريان آشفته نزديک تر میشود.

بعد از ثبت سرعت در اليههای مختلف با استفاده از رابطه  10نرخ

اگرچه در روش انتگرال گيری عددی مورد استفاده ،نيازی به دانستن

شارش درهريک از مراحل فوق محاسبه گرديد .نتايج محاسبات فوق به

نحوه توزيع سرعت نيست

همراه نرخ شارش اندازه گيری شده توسط دبیسنج مرجع و تک مسيره
در شكل  9نشان داده شده است.
همانطور که مشاهد میشود .نتايج اندازه گيری سرعت توسط
دبیسنج  4مسيره نزديكی قابل قبولی با نتايج حاصل از اندازه گيری
توسط دبیسنج مرجع دارد .در حالی که در دبیسنج تک مسيره اختالف
خصوصاً در نرخ شارش کم بسيار قابل توجه است .خطای نسبی اندازه
گيری را از رابطه زير محاسبه میکنيم

f  fr
 100
fr

()10

e

که در آن  fنرخ شارش محاسبه شده و  frنرخ شارش اندازه گيری

شكل  7نمونه ای از سرعتهای ثبت شده از اليههای مختلف

به منظور مقايسه عملكرد سيستم با يک دبیسنج تک مسيره ،سرعت
در مرکز لوله را با استفاده از درون يابی محاسبه می کنيم .با اينكار
سرعت تقريبی دبیسنج تک مسيره را نيز خواهيم داشت سرعت در چهار
اليه فوق به عنوان ورودی به بخش پردازشگر سيستم وارد میشود و در
آن ميزان دبی آب با استفاده از تقريبهای گوس – لژاندر محاسبه
میگردد .بطور همزمان ميزان دبی آب اندازه گيری شده توسط دبیسنج
مرجع و تخمينی توسط دبیسنج تک مسيره نيز ثبت میگردد .بدين
ترتيب پاسخ هرسه دبیسنج بطور همزمان قابل مقايسه خواهد بود.

شده توسط دبیسنج مرجع میباشد .نتيجه محاسبه خطا در شكل10
آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزايش نرخ شارش
دقت اندازه گيری بهتر میشود .اين خصوصيت مشترک در دبی سنج
هاست که دقت آنها با افزايش سرعت سيال بهبود می يابد .برای نرخ
پايين بايد تمهيدات ديگری انديشيده شود[ .]17از طرف ديگر مقايسه
دقت دبیسنجها نشان از بهبود قابل توجه دقت دبیسنج چهار مسيره
نسبت به تک مسيره دارد و اين دقت اندازه گيری برای دبیسنج چهار
مسيره آلتراسونيک در حدود 3%

±

بدست آمد .در حالی که خطای

دبیسنج تک مسيره حدود 20درصد بيشتر است.

 – 4نتایج و بحث

120

سرعتهای اندازه گيری شده توسط دبیسنج  4مسيره در اليههای
100

مختلف بصورت شكل  8میباشد .اين سرعتها با افزايش مرحله ای نرخ
 117اندازه گيری شده است .برای مقايسه،

سرعت اندازه گيری شده توسط دبیسنج مرجع و سرعت تقريبی

60
"Legendre flow rate"-o

دبیسنج تک مسيره نيز آورده شده است .هر نقطه از شكل با انجام چهار

40
"*One beam flow rate"-

بار اندازه گيری و محاسبه متوسط بدست آمده است

20
"Reference flow rate"-+

1.4

8

1.2
1
0.8
0.6
0.4

)Measured Velocity (m/s

"one beam "-o
"*Path 2&3 "-
"Path 1&4 "-+

0.2

1

0.8

0.4
0.6
)Reference Velocity (m/s

0.2

)Flow rate (m3/h

سيال از  11m3/hتا

m3/h

80

0
0

7

6

4
5
test step

3

2

0
1

شكل  -9نتايج اندازه گيری نرخ سيال در دبیسنجهای تک مسيره و چهار
مسيره و مقايسه آنها با مقدار مرجع

 -5نتیجه گیری
در اين تحقيق يک دبیسنج فراصوت چهار مسيره برای اندازه گيری
دبی سياالت طراحی و ساخته شده است .بر اساس يک مدل ساده ميزان

شكل -8کاهش چند مرحله ای نرخ سيال و ثبت سرعتهای اليههای مختلف

سيال عبوری از لوله به صورت يک انتگرال معين بدست آمد که با توجه

سيال عبوری

به شكل معادله بدست آمده ،استفاده از روش گاوس  -لژاندر برای
تقريب عددی انتگرال پيشنهاد شد .سپس با استفاده از سرعت اندازه
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راهكارهايی برای بهينه سازی دقت اندازه گيری سيال" پاياننامه

 روند تغييرات دقت با سرعت سيال در. است%3  از کمتر از0/8 m/sباالتر
 نشان می دهد که در سرعتهای باالتر خطای اندازه گيری می10 شكل
 هم برسد که با دقت دبی سنج های تجاری قابل%1 تواند به کمتر از
از طرف ديگر در سرعتهای خيلی پايين خطا بصورت.]19[مقايسه است
 اين يک خصوصيت مشترک در.قابل توجهی افزايش می يابد
 علت.دبیسنجهاست که دقت آنها با افزايش سرعت سيال بهبود میيابد
اين است که خطای مطلق اندازه گيری که به ابزارهای سنجش بستگی
10  اين واقعيت در شكل. ثابت بوده و مستقل از سرعت سيال است،دارد
 بر اساس اين نتيجه استفاده از سيستم.نيز به وضوح نشان داده شده است
 مگر اينكه بتوانيم با انجام. توجيه نمی شود1 m/sدر سرعتهای کمتر از
اصالحاتی خطای سيستمهای اندازه گيری و پردازش را کاهش داده و
.بدين ترتيب خطای نسبی سيستم در سرعتهای پايين را نيز بهبود ببخشيم
50
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 محاسبه شده وبا نتايج اندازه گيری توسط دبیسنج مرجع مقايسه1 m/s
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