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مجله کنترل ،مجلهای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازهترین نتایج تحقیقات نظری و کاربردی در علوم مختلف
مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق میباشد .مقاالت ارسالی به مجله کنترل میبایست به زبان فارسی و دارای چكیده انگلیسی
باشند .از میان مباحث مورد نظر این مجله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1مدلسازی ،شناسایی ،شبیه سازی ،پیش بینی ،بهینه سازی و پایش عملكرد سیستمها.
 )2تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل پیشرفته از قبیل سیستمهای کنترل خطييی و غیرخطييی ،سیسييتمهای کنتييرل تطبیقييی،
کنترل مقاوم و کنترل بهینه ،سیستمهای کنترل هوشمند ،سیستمهای کنترل تصادفی ،سیسييتمهای کنتييرل گسسييته پیشييامد و
ترکیبی ،سیستمهای ابعاد وسیع ،سیستمهای کنترل چندمتغیره.
 )3مكاترونیک و رباتیک.
 )4ابزار دقیق و سیستمهای ترکیب داده و اطالعات سنسوری.
 )5اتوماسیون صنعتی از قبیل سیستمهای کنترل گسترده ،رابط انسان – ماشین ،سیستمهای ایمنی و تشخیص عیب ،تحلیل و
طراحی سیستمهای کنترل کسری ،شناسایی ،تشخیص و جبران عیب در سیستمها ،سیستمهای کنترل پیچیده ،سیستمهای زمان
حقیقی و سیستمهای کنترل تحت نظارت ،کنترل مدل چندگانه.
کاربردهای مورد عالقه مجله "کنترل" ،وسیع بوده و می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
 )1سیستمهای هدایت و ناوبری.
 )2فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای شیمیایی و بیوتكنولوژی.
 )3تولید و توزیع نیروی برق.
 )4انرژی های تجدیدپذیر.
 )5مهندسی محیط زیست و هواشناسی.
 )6سیستمهای اقتصادی و مالی.
 )7سیستمهای اطالعاتی ،مخابراتی و شبكه های صنعتی.
 )8مهندسی پزشكی ،مهندسی زیستی و سامانههای زیستی.
 )9نانو کنترل.
 )10پردازش داده.
 )11مهندسی خودرو.
 )12سیستم های حمل و نقل.
از کلیه پژوهشگران و کارشناسان فعال در زمینه های مرتبط با مهندسی کنترل و ابزار دقیق دعوت بعمل می آیييد تييا مقيياالت و
نتایج آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند .خواهشي مند اسييت مقيياالت خييود را بييه صييورت
الكترونیكی از طریق سایت مجله  www. joc-isice.irارسال فرمایید .برای کسييب اطالعييات بیشييتر و دریافييت نحييوه تهیييه و
ارسال مقاالت می توانید به سایت مجله مراجعه نمایید.
شیوه تدوین

مجله کنترل ،جلد  ،13شماره  ،2تابستان 1398

Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019

متن مقاالت شامل چكیده ،بدنه مقاله ،مراجع و زیرنویسها باید با فونت  B Zar 12و با فاصله  doubleمیان خطوط ،در صييفحات
 A4یک ستونی و تحت نرمافزار  Wordتهیه گردد.
آدرس نویسندگان
آدرس پستی کامل همه نویسندگان همراه با شماره تلفن و دورنگار(فكس) و نشانی پست الكترونیييک( )emailنویسيينده عهييدهدار
مكاتبات در برگه مستقلی چاپ و به همراه مقاله ارسال گردد.
چکیده
هر مقاله باید شامل ،عنوان (فارسی و انگلیسی) ،چكیييده (فارسييی و انگلیسييی) مقالييه در حييداک ر  200واژه ،کلیييدواژه (فارسييی و
انگلیسی) در حداک ر  5واژه باشد.
تصاویر و عکسها
در هنگام ارسال مقاله جهت داوری نیازی به ارسال اصل تصاویر و عكسها نمیباشد ،ولی رونوشت ارسالی باید واضح باشد .پس
از تایید مقاله ،ارسال اصل تصاویر و عكسها جهت چاپ مقاله ضروری میباشد.
مراجع
به کلیه مراجع باید در متن ارجاع داده شده باشد .مراجع باید با شماره مشخص گردند و جزئیات آنها به شرح زیر در پایان مقاله بييه
ترتیب حروف الفبای نویسندگان ظاهر گردد:
مقاالت

[شماره مرجع] نام خانوادگی و عالمت اختصاری اول نام ،سييال انتشييار یييا تيياریی برگييزاری" ،عنييوان مقالييه" ،نييام کامييل نشييریه یييا
کنفرانس ،شماره مجله یا شماره جلد ،شماره صفحات.
کتابها
[شماره مرجع] نام خانوادگی و نام کامل همه نویسندگان ،عنوان کتاب ،نام مترجم (در صورت وجود) ،نام کامل ناشر ،سال انتشار.
واحدها
کلیه مقاالت باید از واحد استاندارد ( SIمتریک) در تمام بخشهای مقاله استفاده نمایند .در کنار واحد  SIمیتوان از واحد انگلیسی
در داخل پرانتز نیز استفاده نمود.
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طول مقاالت
حداک ر تعداد صفحات مقاله  15صفحه است که معادل حدود  7500واژه است .برای چاپ صفحات بیشتر و یييا رنگييی الزم اسييت
هزینهای معادل  1010000ریال ( 25دالر آمریكا) برای هر صفحه پرداخت گردد.
فرآیند ارسال مقاله
مقاالت قابل چاپ در مجله شامل مقاالت کامل پژوهشی ،مقاالت کوتاه و یادداشتهای پژوهشی است .مقاالت ارسالی نباید در هیچ
مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و یا در حال داوری باشد.
•

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

•

مقاالت جهت داوری به داوران متخصص ارسال میگردد .در پایان تایید یا رد هر مقاله توسط هیئت تحریریه مجله انجام
خواهد پذیرفت .سردبیر مجله نتیجه داوری را برای نویسنده عهده دار مكاتبات ارسال خواهد نمود.

•

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

حق کپی
در صورت تایید مقاله ،نویسندگان الزم است فرم انتقال حق انتشار آن به "انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق ایران" را تكمیل و به
همراه اصل مقاله ارسال نماید .نویسندگان الزم است موافقت کتبی دارندگان حق کپی بخشهایی از مقاله که از مراجع و منابع دیگر
نسخهبرداری شده است را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
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هادی صباغي کندری ،۱علي کارساز

2

 ۱کارشناسي ارشد مهندسي برق ،گروه کنترل ،موسسه آموزش عالي خراسانhadi.sabbaghi@khorasan.ac.ir ،
 2استاديار ،دانشكدة مهندسي برق ،گروه کنترل ،موسسه آموزش عالي خراسانkarsaz@khorasan.ac.ir ،
ويرايش اول۱۳۹6/۱2/22 :

دريافت۱۳۹6/0۹/۱۸ :

ويرايش دوم۱۳۹7/02/۱۸ :

پذيرش۱۳۹7/04/۱۳ :

چکیده :سيستم های توانبخشي نظير عملگرهای االستيكي سری چرخشي بايد بتوانند گشتاور دقيق مطلوب را توليد کنند .اين مقاله بهمنظور توانبخشي در
مفصل زانوی افراد معلول ،به موضوع کنترل يک عملگر االستيكي سری چرخشي پرداخته تا بتواند يک حرکت نرم در قدم زني افراد را فراهم نمايد .اين
عمگرها دارای مقاومت غيرخطي ذاتي و نيز با عدم قطعيتهای ديناميک مدل روبرو بوده که چالشهايي در برابرکنترل دقيق آنها بهوجود ميآورند .به-
منظور کنترل دقيق اين عملگرها ،کنترلکننده عالوه بر کنترل گشتاور خروجي ،مي بايد در برابر تغييرات پارامترها نيز مقاوم باشد .در اين مقاله يک کنترل-
کننده مقاوم مبتني بر نگرش بهينه طوری طراحي شده است که عالوه بر ارتقای عملكرد کنترلي در برابر عدمقطعيتها نيز مقاوم باشد .مقايسه خروجي سيستم
حلقه بسته با اعمال روش پيشنهادی نسبت به روشهای مرسوم نظير کنترلکننده مدلغزشي و کنترلکننده مدلغزشي-تطبيقي ،بهکمک شبيهسازی صورت
گرفته است.
کلمات کلیدی :توانبخشي ،کنترل بهينه ،کنترل مقاوم ،عدمقطعيت پارامتری.

Optimal Robust Control for a Series Elastic Actuator assisting Knee Joint
Hadi Sabbaghi, Ali Karsaz
Abstract: Rehabilitation and assistive systems such as rotary series elastic actuators (RSEA) should provide
the desired torque precisely. In this paper, to improve the life quality of those who suffer from weak knees, the
control problem of a rotary series elastic actuator (RSEA) has been studied in order to generate soft human
walking motion. These actuators produce the require torque, but the nonlinear resistive and inertia loads
inherent in the actuators, set challenges to generate the desired torque accurately. The nonlinear resistive factors
and uncertainties in plant dynamics which make the precise torque control difficult should be considered. In this
paper, a robust controller based on an optimized control approach is designed to enhance control performance
and provide the robustness for modeling uncertainties. The simulation is used to compare the output results of
the proposed algorithm with the conventional methods such as sliding mode and adaptive-sliding mode
controllers.
Keywords: Rehabilitation, Optimum control, Robust control, Uncertainty of parameter.
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 -1مقدمه
امروزه همزمان با پيشرفت علم در توانبخشي انسان و ربات استفاده از
عملگرهای االستيكي و کنترل دقيق آنها به منظور رفع نياز در اين زمينه
مورد توجه قرار گرفته است .اين عملگرها که در حالت گشتاور يا نيرو

برای بهينه سازی گشتاور و منحني امپدانس ارائه گرديده تا عملكرد
سختافزاری پيچيده که دارای محدوديتهای تحريک هستند را به
حداکثر برساند .مدل درنظرگرفته شده در] [6نيز يک مدل نامي بوده و
دقت کافي در اغتشاش را ندارد .در] [7يک ربات دوپا با سه بازو که

کنترل ميگردند ،دارای اصطكاک ذاتي در حرکت مكانيكي ميباشند

دارای دوفنر پيچشي يكسان ميباشد مدل شده است .مدل رياضي اين

که چالشهايي در برابر کنترل دقيق آنها ايجاد ميکند .تاکنون

ربات يک سيستم مكانيكي سه درجه آزادی است که هدف پايدارسازی

عملگرهای االستيكي سری بهوسيله مدلهای مختلفي معرفي شدهاند.

چرخه حدی در حال حرکت ،در هنگام ورود ضربات از طرف پای ربات

مدلهای ارائه شده همچنين دارای عدمقطعيت هستند که مانع ديگری در

ميب اشد .يک طرح کنترلي فيدبک نمايي غيرخطي پايدار به طور حلقه

برابر کنترل آنها به شمار ميرود .اين عملگرها در مفاصل انسان (کمر،

بسته ارائه گرديده و عملكرد سيستم که همان کنترل زوايای سيستم مي-

زانو ،مچ و)...کاربرد دارند .تعامل و تداخل فيزيكي در عملگرهای

باشد را به همراه مقاومت آن نسبت به اختالف متغيرها و عدمقطعيتها

االستيكي در نوعي خاص از رباتها وجود دارد که بر متغيرهای کنترل-

بهبود مي بخشد اما خروجي اين سيستم زاويه بازوها بود و گشتاور در

شونده و حتي عدمپايداری سيستم تأثير گذارند] .[۳-۱در ] [۳يک طرح

اينجا کنترل نگرديده است .در ] [۸بهمنظور جلوگيری از ضربه ناگهاني و

کنترلي برای توانمندسازی عملگر االستيكي جهت ايجاد امپدانس

صدمه نرسيدن به شخص ،يک واسط بين موقعيت مطلوب و موقعيت

خروجي پا يين پيشنهاد گرديده است ،اين طرح در حالت رديابي نيروی

جاری قرار ميگيرد .عملكرد در اينجا واسط را به وسيله کنترلکننده

دقيق و در وضعيت کنترلپذيری ايجاد شده و يک اثبات نظری پايداری

مدلغزشي رديابي ميکند تا عدمقطعيت مدل و خاصيت غيرخطي را

به شكل حلقه بسته در آن جا ارائه گرديده است .سيستم استفاده شده در

جبران نمايد .هدف نهايي در] [۸طراحي الگوريتمي است که بتواند

] [۳يک سيستم نامي است و هيچگونه عدمقطعيت و اغتشاش در سيستم

راحتي را تضمين کند .نقص کار اين مقاله تست گشتاور مطلوب در

مدل نشده و روش کنترلي آن  PIDميباشد که در سيستمهای خطي

فرکانس خيلي پايين است يعني حتي کمتر از سرعت حرکت پای انسان

کاربرد دارد .يک ضعف اين مقاله درنظر نگرفتن عدمقطعيت يا اغتشاش

که بين  ۱تا  4هرتز متغير است ولي ما ورودی کنترل را در فرکانس

مدل مي باشدکه در واقعيت وجود دارد و ما سعي کردهايم در اين مقاله
تاحد زيادی اين مشكل را درنظر بگيريم .در ] [4يک کنترلکننده جديد
برای تعامل بين انسان و ربات در توانبخشي با استفاده از عملگراالستيكي
ارائه گرديد که با ترکيب جبرانساز حرکت مفصل ،جبرانساز
اصطكاک ،مشاهدهگر اغتشاش و يک کنترل فيدبک سيستم حلقه بسته
توانست نيروی الزم را فراهم و پايداری الزم را داشته باشد .اما بهنظر
ثابت فنر دراين عملگر باالست و راحتي الزم در آن لحاظ نگرديده است
و عمالً تجهيزات آن سنگين وزن هستند حال آنكه در پژوهش ما ثابت
فنر به کار رفته مقدار پاييني داشته و راحتي را نيز درنظر گرفتهايم .لقي در
عملگرها نيز يكي از موضوعات مهم و مؤثر بر عملكرد رباتها جهت

باالتری نسبت به ] [۸درنظر گرفتيم تا به واقعيت حرکت نزديکتر باشيم
البته فاز کنترلي ما در فاز قدم زدن شخص ميباشد.
در] [۹و ] [۱0بهمنظور کنترل گشتاور ،از الگوريتمهای کنترل مقاوم
و يا مدلغزشي استفاده ميگردد که نقش اين کنترلکنندهها به عنوان
مشاهدهگر اغتشاش ميباشد ،نكته قابل توجه در] [۹و] [۱0آن است که
برخالف ] [۸و کار ما در اينجا اين کنترلکنندهها فقط به منظور توليد
گشتاور دقيق و مطلوب ،بدون توجه به راحتي بهکار رفتهاند .در ]۱۱
[روش مشاهدهگر اغتشاش بهکار برده شده است تا گشتاور مطلوب
عملگر ،به طور سريع در وضعيتهای مختلف خروجي توليد گردد.
همچنين از يک کنترلکننده  PDبا اعمال روش بهينهسازی درجه دوم

دستيابي به نتايج مطلوب ميباشد که دارای خاصيت غيرخطي است و به

استفاده گرديده است ،ولي روش اصلي مقاله ،کنترل پسخور نيرو ميباشد

منظور جبران اثر آن يک معكوس لقي و کنترل تطبيقي فازی مقاوم

که بهوسيله آن گشتاور خروجي را کنترل مينمايد .ضعف اين روش

پيشنهاد شده تا حرکت جسم و نيروهای داخلي را کنترل نمايد و خروجي

استفاده از مدل نامي و بدون در نظر گرفتن عدمقطعيت در مدل و سيستم

مقادير مطلوب را دنبال کند] .[5در اين مقاله نيز از عدمقطعيت و اغتشاش

است .در ] [۱2يک ساختار کنترلي بهمنظور کنترل نيروی خروجي

بحثي صورت نگرفته و مدل ،يک مدل نامي و فقط دارای خاصيت

عملگرهای االستيكي ارائه گرديده است .اين کنترل ،براساس يک مدل

غيرخطي است.

خطي از عملگر االستيكي بنا شده است که اگر شامل يک جبرانساز

امروزه برروی حرکات رباتهای انساننما و تطابق هرچه بيشتر آن با

اغتشاش باشد ،ميتواند مدل سيستم به مدل تعميميافته عملگر االستيكي

حرکات انسان پژوهشهای زيادی صورت گرفته است .اين رباتها

که شامل دو ورودی ا غتشاش است ،تقليل يابد .اين روش اين اجازه را

دارای محدوديتهايي همچون دامنه حرکت ،سرعت و غيره ميباشند که

ميدهد که يک کنترلکننده در فضای حالت به همراه پارامترهای آن به-

برروی ديناميکهای سيستم اثرگذارند پس بايد بهدنبال استراتژیهای

طور مستقيم طراحي شود .اما طبق نتايج بدست آمده خروجي گشتاور

کنترلي برای جبران اين محدوديتها بود .در مقاله ] [6يک طرح کنترلي

موتور دارای جهش باال در برابر دامنه آن ميباشد يعني الزم بود يک
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کنترل ديگر جهت کاهش باالزدگيها اعمال گردد .عملگرها زمانيکه

زاويه پا در مفصل زانو ،گشتاور مطلوب با توجه به انحراف درست فنر

در تعامل با انسان و يا حتي در موقعيتهای غيرمنتظره قرار ميگيرند بايد

توليد ميشود.

انعطافپذيری داشته باشند ] .[۱۳اين شرايط مناسب در صورت وجود
امپدانس پايين در تمامي فرکانسهای کاری عملگر ،فراهم ميگردد .در ]
 [۱۳راههايي بهمنظور انعطافپذيری نيروی عملگرهای االستيكي بهوسيله
حلقه های پسخور داخلي و با استفاده از سنسورهای خاص موقعيت ،مورد
آزمايش قرار گرفته است.
در ][ ۱4شماتيكي از يک آشكارساز خطا و بههمراه کنترل تطبيقي
برای يک مفصل انعطافپذير ربات سه بازو که دارای عدمقطعيت مدل و

شكل  :۱نمای داخلي يک عملگر االستيكي چرخشي ][۱5

خطاهای چند عملگر مختلف ميباشد ارائه شده است .در ابتدا يک
آشكارساز خطا طراحي مي شود تا خطاهای عملگر آناليز گردد .سپس
شماتيک کنترل تطبيقي خطا با باندهای عملكردی مشخص طراحي مي-
شود .سرعت و بيشترين باالزدگي برای خطاهای رديابيشده مشخص
ميشود و نهايتا يک کنترلکننده تطبيقي اثرات آن را جبران خواهد نمود.
ولي کنترل برروی زاويه خروجي بوده وصحبتي از گشتاور و نيرو در
عملگر نشده است.

شكل  :2نمای بيروني يک عملگر االستيكي چرخشي ][۱5

در اين مقاله ،کنترل مقاوم مبتني بر روش کنترل بهينه جهت جبران

گشتاور خروجي عملگر ،بهوسيله موتور  DCو گشتاور مقاومتي

عدمقطعيتهای پارامتری و به منظور بهبود پاسخ خروجي پيشنهاد مي-

غيرخطي ،بهوسيله گيربكس کاهنده متصل به موتور توليد ميگردد .اين

گردد تا گشتاور خروجي مقدار مطلوب گشتاور ورودی را بهطور دقيق-

گشتاور مقاومتي غيرخطي برای عملگر در تعامل با پای انسان ،مشخصه

تری رديابي نمايد و اين درحالي است که برخي مقاالت قبلي به عدم-

غيرقابل قبولي بوده که در خالف جهت گشتاور توليدی موتور است و

قطعيتها و برخي ديگر گشتاور را بهعنوان خروجي درنظر نگرفتهاند .اين

بايد آن را جبران نمود ] [۱۱و ] .[۱5در شكل  ۳شماتيكي از عملگر

کنترل در دو سناريوی مختلف يکبار با يک پارامتر دارای عدمقطعيت

االستيكي سری به کار رفته در مفصل زانو (در اين شكل زاويه حرکت پا

در سيستم و بار ديگر با سه پارامتر دارای عدمقطعيت که مدل ،دقيقتر و

بهطور دقيق مشخص شده است) و بهطور جداگانه نشان دادهشده است.

به واقعيت نيز نزديکتر است طراحي شده که تا بهحال در اين نوع

طبق شكل .۳ب که شماتيكي از اين عملگر االستيكي سری بهطور

سيستمها عدمقطعيتها فقط با يک پارامتر درنظر گرفته ميشدند .در

جداگانه ميباشد ،معادله رياضي سيستم بهصورت ( )۱بيان ميگردد:

بخش  2اين مقاله مسئله موردنظر را تعريف و مدل آن را بيان مينماييم.
کنترل مدلغزشي و بيان پارامترهای آن در بخش  ۳و روش کنترل
مدلغزشي تطبيقي را در بخش  4ارائه ميدهيم .همچنين روش پيشنهادی
(کنترل مقاوم مبتني بر روش بهينه) در بخش  5بحث خواهد شد .نتيجه
شبيهسازیهای انجام شده و مقايسه آنها نيز در دوسناريو در بخش  6و
نتيجهگيری در بخش  7ارائه خواهد گرديد.

الف)

 -2تعریف مسئله و مدل ریاضی سیستم:
شكل ( ) ۱ساختار يک عملگراالستيكي چرخشي سری را نشان مي-
دهد .عملگر موردنظر دارای يک موتور ،DCيک فنر پيچشي و دوانكدر
است که يكي در زانوی پای انسان و ديگری در کنار موتور نصب مي-
گردند تا زاويه حرکت پا و زاويه حرکت موتور را در هر لحظه اندازه-
گيری کنند .فنر پيچشي بهعنوان يک رابط بهطور مستقيم بين موتور و
پای انسان در محل مفصل زانو نصب گرديده و وظيفه انتقال گشتاور از
موتور به پا را برعهده دارد .با کنترل زاويه حرکت موتور و اندازهگيری

ب)
شكل  .۳الف) شماتيكي از عملگر بكار رفته در محل زانو ب) شماتيک
عملگر االستيكي
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در نظر گرفته ميشوند که x 1 =  M

() 1
I M  M =  M − k ( M −  H ) −  res
در رابطه ( I M )۱اينرسي موتور  M ،و   Hبه ترتيب زوايای

موتور x 2 =  M ،سرعت زاويهای موتور و u =  M

موتور و پای انسان که توسط انكدرها اندازهگيری ميشوند و همچنين

ورودی موتور ميباشد .لذا مدل فضای حالت سيستم به صورت معادله

 kثابت فنر بهکار رفته بين موتور و پا ميباشد .کنترل و مدلسازی اين

به عنوان زاويۀ حرکت

( )۳خواهد بود:

x1 = x 2

سيستم در فاز راه رفتن شخص بوده و در اين حالت چون پای مصنوعي
در هنگام راه رفتن از زمين جدا ميشود و در حال حرکت است جرم
شخص بر اينرسي اعمالي بر عملگر ،تأثيری ندارد و فقط جرم پای

()۳


k
1
k
x1 +
u − res +
H
IM
IM
IM IM

طراحي شده بههمراه جرم موتور ،در اينرسي کلي سيستم لحاظ ميگردد.
در فاز قدم زني ۱وزن شخص به علت قرارگيری پا در هوا ،در نحوه
عملكرد عملگر االستيكي موثر نبوده و تنها در حالت ايستاده ،تمام وزن
شخص به طور مستقيم به پا وارد ميگردد .همچنين خواص دمپری و
فنری عضالت چهارسر ران و عقب ران و  ...در گشتاور غيرخطي لحاظ

صورت معادله ( )2مدل گرديده است ] [۱۱و ]:[۱5

 res = a1 + a2sign ( M ) + a3 M

() 2

که  a2 ، a1و a3

به ترتيب ضرايب باياس ،اصطكاک غيرخطي و

ضربهگير خطي ميباشند .نمودار گشتاور مقاومتي غيرخطي کولمب بر
حسب سرعت زاويهای موتور در شكل  4رسم شده است .الزم به ذکر
است صحت سنجي مدل ديناميكي ( )۱و ( )2مبتني بر مراجع ] [۱۱و
] [۱5بوده به عنوان مثال معادله گشتاور ديناميكي غير خطي بدست آمده
( )2برای عملگر استاتيكي با ضرايب عددی در مرجع ] [۱5در شرايط
آزمايشگاهي خاص ،مورد بحث قرار گرفته که در اين مقاله به عنوان

x2 =−
y = x1

طبق رابطه (  res ،)2اصطكاک ذاتي ،تابعي غيرخطي از سرعت زاويه-

ای موتور )

 ( Mاست ،بنابراين:

)  res = f (x 2

()4

ميباشد .چنانچه مشاهده ميشود رابطه ( )۳بهعلت وجود   resيک

گرديده است.
معادله گشتاور مقاومتي غيرخطي ،برحسب سرعت زاويهای موتور به

گشتاور

مدل فضای حالت غيرخطي است .گشتاور خروجي توسط عملگر
االستيكي چرخشي توليد ميگردد که به صورت معادله ( )5ميباشد:

() 5
)  = k ( M −  H
حال با توجه به معادله ( )5و گشتاور مطلوب ورودی )  ، ( dزاويه

مطلوب موتور بهصورت معادله ( )6بدست ميآيد:

d

=  Md

()6
+ H
k
پس اگر کنترلکننده طوری طراحي شود که   M =  Mdگردد
در اين صورت گشتاور خروجي (توليدی) ،گشتاور مطلوب را رديابي

خواهد کرد يعني =  d

.

 -3کنترل مد لغزشی]:[15

پيش فرض از آن ضرايب استفاده خواهد شد.

در صورت وجود عدمقطعيت يا ديناميکهای مدلنشده در
پارامترهای سيستم و مدل ،بر روی خروجي تأثيرگذار خواهد بود و امكان
ايجاد ناپايداری سيستم خواهد شد که بايد خروجي را در مقابل اين عدم-
قطعيتها مقاوم کرد ] .[۱6در ] [۱5طراحي يک کنترلکننده مدلغزشي
جهت کنترل و افزايش مقاومت خروجي در مقابل عدمقطعيتها پيشنهاد
شده است که به بررسي اجمالي از آن مي پردازيم .با تعريف رابطه خطا به

صورت E =  M −  H

شكل :4گشتاور مقاومتي غيرخطي موتور ][۱5

گشتاور فنر با اختالف زاويه بين موتور ) ( M

و پا )  ، ( Hرابطه

()7

مستقيم دارد ،که در اينجا هدف ما رديابي يک گشتاور دلخواه مطلوب
توسط فنر مي باشد که گشتاور را از موتور به پا جهت حرکت مطلوب
انتقال دهد .سيستم را با نوع ديگری از مدلسازی يعني توصيف فضای
حالت بيان مينماييم .باتوجه به مدل سيستم ،متغيرهای حالت به گونهای

داريم:

E = E − E d = (M − H ) − (Md − H )  E = M − Md
در صورتيکه

 M =  Md

شود خطا به صفر ميل ميکند.

صفحه لغزش به صورت معادله ( )۸تعريف ميگردد:
()۸

d
+  )E
dt

(= S

- Swing1
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برای اطمينان از اينكه خطای E

به صفر ميل ميکند ،متغير لغزش بايد به

صفر ميل کند که اين شرط ،معادل باقيماندن برروی صفحه

S

ميباشد.

معادله کنترل مدلغزشي همراه با روش کنترل مدلغزشي -تطبيقي در بخش
 4بيان ميگردد.

هدف از طراحي پسخورد حالت ،پايدارسازی سيستم برای
تمام  qهای ممكن در کران داده شده است .جواب مساله کنترل مقاوم
فوق بستگي به برقراری شرط سازگاری برای عدمقطعيت دارد که بدين

منظور الزم است عدمقطعيت پارامتری  qمعادله ( )۱۳در فضای برد B
باشد .اکنون با توجه به معادله ( )۳که معادله اصلي سيستم است و خطي-

 -4کنترل گشتاور خروجی به روش کنترل

سازی فيدبكي آن ،مدل فضای حالت سيستم خطيشده به صورت معادله

مدلغزشی -تطبیقی]:[17

( )۱4ميباشد:

کنترلکننده تطبيقي ابزاری با پارامترهای قابل تنظيم ،همراه با
مكانيزمي برای تنظيم و تخمين پارامترها ميباشد ] .[۱۸کنترل تطبيقي
فقط بهمنظور تخمين پارامترهای دارای عدمقطعيت استفاده شده و مقدار
تخميني آنها به يک کنترلکننده مدلغزشي اعمال ميگردد .فيدبکهای
حالت زير را در نظر بگيريد:
()۹

v = v 1 + k ( H −  M ) −  res
u = v − k ( H −  M ) +  res

()۱0

1   x 1  0
x1   0
()14
 x  =  −qk −qa   x  + q  u
 
3  2
 2 
در صورتيکه در سيستم فقط پارامتر  qدارای عدمقطعيت باشد مثلكاری

که در ] [۱5بيان شده عدمقطعيت سازگار است و درصورتيکه  kو a3
نيز دارای عدمقطعيت باشند ،عدمقطعيت ناسازگار بوده و کنترل آن نسبت
به حالت سازگار سختتر خواهد بود .در اينجا

1
IM

=  ، qپارامتر

دارای عدمقطعيت سيستم و محدوده تغييرات آن q max 

q min

است .درابتدا سيستم را سازگار فرض کرده و مسئله را حل مينماييم.

در ] [۱7اينرسي موتور )  ، (I Mپارامتر دارای عدمقطعيت است .با

الف) سیستم با عدمقطعیت سازگار:

اعمال کنترلهای فوق و با توجه به معادله ( )۳و در

اگر عدمقطعيت شرط سازگاری را دارا باشد ،هميشه جواب مساله

را تخمين زد .با فرض

کنترل مقاوم وجود داشته و بهراحتي با حل مسئله کنترل بهينه قابل

نظرگرفتن  ، p = 1ميتوان p
IM

= pˆ − p
يعني ̂p

دستيابي است .حل مسئله کنترل بهينه با اعمال محدوديتهايي بر روی

 ، pکه  pاختالف مقدار واقعي پارامتر  pو تخمين آن

تابع هزينه بدست ميآيد .بر اساس ويژگيهای کنترل بهينه اثبات ميشود

ميباشد و ورودی کنترل  ،vقانون تطبيق به صورت معادله ()۱۱

که جواب مساله کنترل بهينه که توسط معادله هميلتن_ ژاکوبي_ بلمن

بدست ميآيد ]:[۱7

۱

(  )HJBتوصيف ميگردد ،همان جواب مسئله کنترل مقاوم است.

p̂ = − gpv 2

اکنون فرض کنيد عدمقطعيت در ماتريس ورودی وجود داشته باشد .با

که در آن  gپارامتر صحيح و مثبت تطبيق است .با توجه به صفر

فرض اينكه عدمقطعيت پارامتری  qاز طريق ماتريس ورودی  Bوارد

تخمين زده شده،

سيستم گردد و عدمقطعيت در )  A (qنيز در شرط سازگاری صدق

()11

قرار دادن مشتق صفحه لغزش بخش  ۳و اعمال

̂p

قانون کنترل مدلغزشي به صورت معادله ( )۱2بدست ميآيد ].[۱0

1
s
]) ( [−fˆ (x ) − CE (x ) − ksat
()12
) pˆ (x

در کنترلکننده مدلغزشي به جای استفاده از تابع عالمت
= v1

))  (sign (Sاز تابع اشباع ))  (sat (Sاستفاده شده است بههمين
دليل بهآن کنترلکننده مدلغزشي هموار گفته ميشود.

 -5کنترل بهینه و کنترل مقاوم با رهیافت بهینه

کند داريم:

x = A (q )x + BD (q )u
ماتريس ورودی که يک ماتريس مربعي  m  mو دارای عدم-
قطعيت ميياشد با )  D (qنشان داده شده است.
()۱5

ابتدا فرضیات زیر را در نظر بگیرید:

فرض :1مقدار نامي q max 

قسمي که سيستم )  (A (q 0 ), Bپايدارپذير باشد ،که در اينجا q 0
ميانگين بازه آن انتخاب مي شود.

(روش پیشنهادی):
در اين مقاله تاکيد اصلي بر مبنای کنترل بهينه در طراحي کنترل
مقاوم است ] .[۱۹اين موضوع بههمراه ارائه روش کنترل بهينه برای
سيستمهای خطي توصيف ميگردد .سيستم کنترلشده بهصورت زير بيان

 ، q 0  q minوجود دارد به

فرض :2برای هر q max 

وجود دارد به طوریکه :
()۱6

 ، q  q minماتريس ثابت ) D (q

) 0  D 0  D (q

ميشود:
()۱۳

x = A (q )x + Bu
Hamilton-Jacobi-Belman
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با توجه به معادله ( )۱5و ( )۱6چنانچه q 0 = 1
0
شود B =   ،و D 0 = 1
1 

لحاظ

فرض :3برای هر q max 

ميباشد .در اينجا طبق معادله ( )۱۸برای  Fخواهيم داشت:

) F = max( 
T

 ، q ماتريس )   (qکه

عدمقطعيت را نشان ميدهد با ابعاد m  n
()۱7
) A (q ) − A (q 0 ) = BD 0 (q
وجود دارد به طوریکه:

که )  ( p

()25

بدست ميآيد.

q min

) (k q
ka3 (q) 
= max 
2
2 
 ka3 ( q) (a3q) 
 (k (qmax − q0 )) 2 ka3 (qmax − q0 ) 2 
=
2
2
 ka3 (qmax − q0 ) (a3 (qmax − q0 )) 
2

()26

محدود است .طبق معادله ( )۱7و فرض  2خواهيم

داشت:

 (q ) =  −k q −a3q 

()۱۸

پس هدف ما حل مسئله کنترل مقاوم بهمنظور پايدارسازی سيستم با
عدمقطعيت پارامتری ميباشد.

اگر سیستم غیرخطی زیر را در نظر بگیریم:

) x = f (x ,u

()19

هدف يافتن قانون کنترل است به طوریکه تابعي زير حداقل گردد:
tf

j (x , t ) =  L (x ,u )d 

()20

برای حل مساله کنترل بهينه ابتدا معادله جبری ريكاتي:

A (q 0 ) W +WA (q 0 ) + F + I −WBDD B W = 0
T

()27

که در آن

فعلي و ) L (x ,u

f

 tزمان نهاييx = x (t ) ،

حالت

تابع هدف است.

 k = −D B Wميباشد.

T

tf

j (x , t ) =  f (x T Qx + u T Ru )d 

T

0

 ، Fجواب مسئله

کنترل بهينه وجود دارد .فرض کنيد جواب به صورت

باشد.

از آنجا که )  (A (q 0 ), Bپايدارپذير و

اينجا از اثبات آن صرفنظر شده است.
در واقع با اعمال کنترلکننده

را حداقل هزينه تحت کنترل باشد ] .[۱۹معادله



 j* T
( minu R m = L (x ,u ) +
) f (x ,u )  = 0
x


قانون کنترل پسخورد

u = kx

بايد چنان تعيين شود که سيستم

حلقه بسته پايدارگردد.
برای سيستم کمكي
()2۳

x = A (q 0 )x + BDu

قانون کنترل پسخورد  u = kxرا چنان مييابيم که تابعي هزينه
 T
 T
T
T
T
()24
 ( x Fx + x x + u u )dt =  (x Qx + u Ru )dt
0
0
حداقل گردد که در آن  Fحد باالی عدم-

قطعيت )  (q

)   (qاست .يعني برای هر q max 

T

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

u = Kx

سيستم در نقطه پايدار

صفر قرار خواهد گرفت و ما به منظور رديابي يک نقطه خاص ميبايست
نيز عالوه بر  ، qعدمقطعيت

داشته باشند سيستم با عدمقطعيت ناسازگار بوده و حل مسئله کمي
پيچيدهتر خواهد شد.
ب) سیستم با عدمقطعیت ناسازگار:
در اينجا عدمقطعيت هم در ماتريس ورودی )  ( Bو هم در ماتريس

هميلتن -ژاکوبي -بلمن به صورت زير ساده ميگردد:
()22

u = kx

اثبات مي شود که اين جواب ،جواب مسئله کنترل مقاوم نيز ميباشدکه در

t

اگر ) j (x , t

 . (Rلذا جواب مسئله

T

حال درصورتيکه پارامترهای  kو a3

 L (x ,u ) = x x + u Ru 0به شكل زير تبديل ميگردد:
()2۱

T

قطبهای سيستم را در مكان مطلوب جايابي نماييم.

تابع هزينه درجه دوم با درنظر گرفتن
T

T

را بر حسب  Wحل ميکنيم ) = R −1 = I

t

t

2

کنترل بهينه  u = −D T B TWxخواهد بود که در آن

مساله کنترل مقاوم و تبدیل آن به مسئله کنترل بهینه:

زمان فعلي،

 (q )T  (q )  F

: q  q min

حالت )  (Aوجود دارد ولي در شرط سازگاری صدق نميکند .در اين
صورت برای فضای حالت سيستم داريم:

x = A (q , k , a3 ) + BD (q )u

()2۸
بهدليل

q max 

k max 

اينكه q

q 0  q min

دارای

عدمقطعيت

و a3max 

است

پس

a30  a3min

بايد
و

 k 0   k minوجود داشته باشد تا سيستم پايدار گردد و

همچنين يک ماتريس ثابت D 0

طوری انتخاب گردد

که )  0  D 0  D (qباشد که در اينجا مقادير k 0 ، q 0

و  a30و

همچنين  ، D 0ميانگين مقادير حداقل و حداکثر کرانها انتخاب شدهاند.
ابتدا عدمقطعيت در  Aرا به دوبخش سازگار و ناسازگار تبديل مي-
نماييم بهطوریکه در فضای برد  BDوجود داشته باشد .با فرض:
()2۹

) A = A (q , k , a3 ) − A (a0 , k 0 , a30
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= )V ( x

داريم:

A = (BD )(BD )+ A + (I − (BD )(BD ) + )A

()۳0

با انتخاب دو

پارامتر G

()۳7

که اين معادله به صورت معادله ( )۳۸تبديل ميگردد:

()۳۱

()۳۸

+VxT ( A(q0 ) x + BDu ) +  ( I − ( BD)( BD) + )V )) = 0
اين تابع بايد در معادله هميلتن -ژاکوبي -بلمن صدق کند و مشتق آن

نيز نسبت به  uبايد صفر باشد يعني:

(A )T (BD )T (BD )( A )  G

x T (G +  2 H +  2 I )x + x T k T kx

سيستم نامي کمكي را بهصورت:

x = A(q0 , k0 , a30 ) x + BD0u

()۳2

)min u ,u ( x (G +  2 H +  2 I ) x + u T u +  T vT v
T

يک مسئله کنترل بهينه تبديل مينماييم.

 −2 (A )T A  H

min uRm  ( xT (G +  2 H +  2 I ) x + u T u +  T vT v)dt
0

و  Hبهصورت زير به عنوان پارامترهای

کمكي که کرانهای باالی عدمقطعيتها را معرفي مينمايند مسئله را به



+  2 x T LT Lx +V xT (A (q 0 , k 0 , a30 )x

()۳۹

+ BDKx +  (1 − (BD )(BD ) + Lx ) = 0

+  ( I − ( BD)( BD) )v
+

درنظر ميگيريم .اين سيستم دارای يک ورودی مجازی اضافه مي-

و همچنين

باشد که در حل مسئله به ما کمک مينمايد.
قانون کنترل

u = Kx

و  v = Lxرا چنان بايد تعيين نمود

که تابعي هزينه معادله ( )۳۳کمينه گردد.

(x T (G +  2 H +  2 I )x + u T u +  2v 2v )dt
()۳۳





0



=  (x Qx + u Ru )dt
T

T

0

که

در

اينصورت

جواب

مسئله

کنترل

2x k +V BD = 0
T
x

()40

T

2  x L +V  (I − (BD )(BD ) ) = 0
+

T
x

T

2

T

که در آن  (BD ) + = ((BD )T BD ) −1 (BD )Tاست.
بديهي است که برای يک تابع لياپانوف رابطه ( )4۱برقرار خواهد بود:

x0
x=0

()4۱

بهينه

V (x )  0

V (x ) = 0

حال نشان ميدهيم که V (x )  0به ازای تمام x  0

u 
v 

   = − R −1B T Sxخواهد بود .اين جواب با حل معادله

است.
) V (x

=V xT x

ريكاتي که جواب يكتايي دارد بدست ميآيد:

SA + A T S + Q − SBR −1B T S = 0

()۳4

T

)) =V (A ( p )x + BD (Kx + E ( p )Kx
T
x

) =V (A ( p 0 )x + BDKx +  (I − (BD )(BD ) Lx
+

+V xT (A ( p ) − A ( p 0 ))x −V xT  (I − (BD )(BD ) + )Lx

که در آن:

A = A(q0 , k0 , a30 ), B= BD0  ( I − ( BD)( BD)) + 
I 0 
Q = G +  2H +  2I
R= 
2 
0  I 

()۳5

T
x

+V xT BDE ( p )Kx =V xT (A ( p 0 )x + BDKx
+  (I − (BD )(BD ) + Lx ) +V xT BD (BD ) + (A ( p ) − A ( p 0 ))x
+V xT  (I − (BD )(BD ) + )(A ( p ) − A ( p 0 ))x
−V xT  (I − (BD )(BD ) + )Lx +V xT BDE ( p )Kx

ميباشد .قانون کنترل با فرض اين تغييرات بهصورت معادله ( )۳6بدست

()42

ميآيد:

از رابطه ( )۳۹داريم:


−(BD )T S
u  
K 
()۳6
=
x =  x
v   2 2
+ 
   −  (I − (BD )(BD )) S 
L 
در اينجا سه پارامتر   ، و  بايد طوری انتخاب گردند که

بافرض = Kx
برقرار باشد تا  u = Kxجواب مسئله کنترل مقاوم گردد.
 uو  v = Lxشرط

 2 I − 2  2 L2 L  0

()4۳

) V xT (A (q 0 )x + BDKx +  (I − (BD )(BD ) + )Lx
= −x T (G +  2 H +  2 I )x − x T K T Kx −  2 x T LT Lx

و همچنين از رابطه (:)40
+

= V ( BD)( BD) ( A(q ) − A(q0 )) x

()44

−2 xT K T ( BD) + ( A( q ) − A(q0 )) x
V ( BD) E (q ) Kx = −2 x K E (q ) Kx
T

اثبات:تابع لياپانوف را بهصورت زير تعريف مينماييم:
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T
x

T

T
x

و از رابطه ()4۱
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V xT  (I − (BD )(BD ) + )Lx = −2  2 x T LT Lx

()45

V xT (I − (BD )(BD ) + )(A (q ) − A (q 0 ))x
= −2 −1  2 x T LT (A (q ) − A (q 0 ))x

بنابراين

a3max 

تمام

برای

 a3  a3minو k max 

q  q min

q max 

و

 k   k minسيستم پايدار بوده

و  u = Kxجواب مسئله کنترل مقاوم است .جهت رديابي گشتاور
مطلوب توسط گشتاور خروجي بايد قطبهای سيستم حلقه بسته در مكان
مطلوبي جايابي گردند.

بنابراين
V (x ) =V xT (A (q 0 )x + BDKx
) +  (I − (BD )(BD ) + )Lx

()46

 -6نتایج شبیهسازی:
شبيهسازیها در دوسناريوی مختلف ،که در سناريوی اول شبيه-

+V xT (BD )(BD ) + (A (q ) − A (q 0 ))x

سازیها با همان پارامترهای ] [۱5که فقط يک پارامتر آن دارای عدم-

+V xT (I − (BD )(BD ) + )(A (q ) − A (q 0 ))x

قطعيت است ،اجرا ميگردد .و خطای ناشي از کنترلکننده مقاوم با

−V xT  (I − (BD )(BD ) + )Lx +V xT BDE (q )Kx

رويكرد بهينه (روش پيشنهادی) با خطاهای ناشي از اعمال دو کنترلکننده

= −x (G +  H +  I )x − x K Kx
T

T

2

2

ديگر يعني کنترلکننده مدلغزشي_ تطبيقي و مدلغزشي بهتنهايي به

T

) −  2 x T LT Lx − 2x T K T (BD ) + (A (q

سيستم ،مقايسه ميگردند .در سناريوی دوم شبيهسازیها با وجود عدم

) − A (q 0 ))x − 2 −1  2 x T LT (A (q

قطعيت در سه پارامتر که ناسازگار با سيستم هستند و با کمک کنترل

− A (q 0 ))x + 2  2 x T LT Lx − 2x T K T E (q )Kx

پيشنهادی و کنترلکنندههای بيانشده يعني کنترلکنندههای مدلغزشي
تطبيقي و مدلغزشي به تنهايي اجرا ميگردد که نوآوری مقاله نيز در آن

از رابطه (: )۳۱
− xT K T Kx − 2 xT K T ( BD)+ ( A(q) − A(q0 )) x

برجستهتر گرديده است.

= − xT ( K − ( BD)+ ( A(q) − A(q0 )))T ( K T − ( BD) + ( A(q) − A(q0 ))) x
+ xT (( BD)+ ( A(q) − A(q0 )))T (( BD) + ( A(q) − A(q0 ))) x
 xT (( A(q) − A(q0 ))T ( BD) +T ( BD) + ( A(q) − A(q0 )) x
 xT Gx

مقايسه نمود.
میانگین قدرمطلق خطا (:)Mean Absolute Error

()47

N

و همچنين:

−1 2 T T
-2  x L (A (q ) − A (q 0 ))x
2 T T
−2 2 T
T
  x L Lx +   x (A (q ) − A (q 0 )) (A (q ) − A (q 0 ))x

()4۸

تعریف خطا:
با تعريف معيارهای خطا به صورت زير ميتوان نتايج حاصل را

2 T T
2 T
  x L Lx +  x Hx

بنابراين
V ( x) = − x (G +  H +  I ) x − x K Kx −  x L Lx
2 T T

T

T

2

2

T

− 2 xT K T ( BD) + ( A(q) − A(q0 )) x
− 2 −1  2 xT LT ( A(q) − A(q0 )) x

()5۱

i

e
i =1

 − xT (  2 I − 2  2 LT L) x

()4۹

اگر شرط کافي  I − 2  L L  0
T

2

2
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 e iاست.

2

()52

N

)

i

 (e
i =1

1
N

2

= ) − xˆ i

N

i

 (x
i =1

1
N

= MSE

که در اينجا نيز  xˆ iمقدار تخمين  x iو e i = x i − xˆ i
است.
انحراف معیار خطا )(Standard Deviation of error
2



()5۳

−xi

N

i

 x iمقدار متوسط x i

x
i =1

1
N

= STD

میباشد.

 -7-1سناریوی اول:
در اين سناريو سيستم جبرانشده با سه کنترلکننده مدلغزشي،

برقرار باشد ،آنگاه

x 0
x =0

()50

i =1

= MA E

میانگین مربع خطا (:)Mean Square Error

+  2 xT LT Lx +  2 xT Hx + 2  2 xT LT Lx − 2 xT K T E (q ) Kx
= − xT (  2 I − 2  2 LT L) x − 2 xT K T E (q) Kx

i

1
N

x

که  xˆ iمقدار تخمين  x iو = x i − xˆ i

+ 2  2 xT LT Lx − 2 xT K T E (q) Kx
 − xT (G +  2 H +  2 I ) x −  2 xT LT Lx + xT Gx

1
N

= − xˆ i

N

V (x )  0
V (x ) = 0

مدلغزشي-تطبيقي و روش کنترلي پيشنهادی (مقاوم با رويكرد بهينه) برای
عملگر با توجه به مقادير پارامتری که بهطور عملي در ] [۱۱و ] [۱5مورد
آزمايش قرار گرفته و تعيين شدهاند ،شبيهسازی ميگردد.
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يعني ) ، I M = 1(kgm 2

، k = 0.23(Nm
)
deg

 a3 = 0.1414(Nmو همچنين ضرايب گشتاور

)
red −1
مقاومتي )  a2 = 9.572 10−1 (Nm ) ، a1 = −1.509 100 (Nmمي-

باشند .پارامتر I M

دارای مقدار متوسط گفته شده بوده و با  %20عدم-

نمايد را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميگردد رديابي زاويه
مطلوب موتور با کمک روش پيشنهادی بهخوبي صورت گرفته است .اين
زاويه مطلوب اگر با رديابي دقيقتری توسط موتور صورت گيرد گشتاور
خروجي دقيقتری را به دنبال خواهد داشت .در شكل 6که رديابي
گشتاورها را نشان ميدهد ميتوان مشاهده کرد که گشتاور خروجي به

قطعيت در نظر گرفته شده است که در ] [۱5نيز همين يک پارامتر با

کمک روش پيشنهادی ،ورودی مطلوب را با دقت بااليي رديابي کرده و

عدم قطعيت لحاظ گرديده است .در اينجا طبق معادله ( )2۳و متغيرهای

عالوه بر اين که سرعت بااليي در رديابي داشته است باالزدگيها در

کمكي معادله ( )۳0داريم:

روشهای ديگر در شكل مشهود است در حالي که گشتاور خروجي با

(k (q max − q 0 )) 2 ka3 (q max − q 0 ) 2 
F =
2
2
 ka3 (q max − q 0 ) (a3 (q max − q 0 )) 

()54

Q =F +I
R = I =1

()55

روش پيشنها دی از همان ابتدا بدون باالزدگي بوده و به طور دقيقتری
ورودی مطلوب را دنبال کرده است .تصديق اين رديابي در شكل  7نيز
مشخص است که دامنه خطای رديابي بهطور قابل توجهي کاهش يافته
است و سرعت رديابي نيز به طور چشمگيری افزايش مييابد .به خاطر
وضوح بيشتر بعضي از شكلها ،قسمتي از آنها بزرگنمايي شده است.

با توجه به معادالت ( )27و ( )54و ( )55و حل مسئله ريكاتي،
ورودی کنترل مقاوم مبتني به روش کنترل بهينه به صورت معادله ()56

30

Desired Motor Angle
Adaptive Sliding Mode Motor Angle
Sliding Mode Motor Angle
Human Joint Angle
Optimal-based Robust Motor Angle

بدست ميآيد:
()56

10
26.5

0

با تغيير کوچكي در معادله ( )56و بهمنظور رديابي نقطه دلخواه،

26
25.5

کنترلکننده را به صورت زير تغيير ميدهيم تا قطبهای سيستم حلقه بسته
در مكان مطلوبي جايابي گردند.
()57

−1.2805C 1  x

)Angle(deg.

u =  −0.9013 −1.2805 x

20

-10
25
24.5

-20

u =  −0.9013C 0

+ C 0 Md + C 1 Md +  Md

24

1.55

10

1.5

9

1.4

1.45

7

8

23.5
1.3

1.35

6

4

5

3

2

1

0

-30

)Time(sec

که با انتخاب قطبها در  -50و  C 0 ،-70و  C 1انتخاب ميگردند.

شكل  :5نمودار زوايای سيستم (سناريوی اول) :زوايای حرکت موتور با سه
کنترلکننده و زاويه مطلوب موتور جهت رديابي ،مقدار نامي

به دليل در دسترس نبودن پروفايل دقيق گشتاور ورودی به

پارامتر )  I M = 1(kgm 2به همراه  %20عدمقطعيت.

ع ملگرهای زانو از طرف مغز انسان جهت ايجاد يک قدم زني استاندارد،
گشتاور مطلوب به شكل متغير با زمان و در محدوده فرکانس کاری پای

0.5

انسان در نظر گرفته ميشود .در اين مقاله گشتاور مطلوب ورودی يک

Desired Torque
Adaptive Sliding Mode Generated Torque
Sliding Mode Generated Torque
Optimal-based Robust Generated Torque

موج سينوسي با دامنه  ./۳ Nmو فرکانس  ۱ Hzميباشد که در شكل

0.4
0.3
0.2
0.4

شده مي توان زاويه حرکت مفصل را به عنوان خروجي مدل نيز درنظر

0
0.35

-0.1

گرفت سيگنال در نظر گرفته شده برای گشتاور مطلوب به شكل سينوسي

0.3

-0.2
0.25

در واقع شبيه سازی از فرامين مغز انسان به ماهيچههای پا در اشخاص سالم
جهت بكارگيری در افراد معلول است همچنين   Hنيز بهعنوان ورودی

دوم يک موج سينوسي با دامنه  26 degو فرکانس  0/5 Hzدر نظر
گرفته ميشود بازه حرکت زانو را حدود  52۳و به صورت مثبت و منفي
در نظر گرفته ايم تا فنر زياد جمع و يا باز نشود و از حالت خطي خارج
نگردد ] .[۱۱در شكل  5رسم شده است .شكل  5شبيهسازی زوايای

-0.3
0.2

-0.4
0.15
1.45

10

1.35

1.4

9

1.3

8

1.2

1.25

7

1.15

6

1.1

5

4

3

2

1

0

)Time(sec

شكل  :6نمودار گشتاورهای سيستم (سناريوی اول) :گشتاورهای موتور با سه
کنترلکننده و گشتاور مطلوب موتور جهت رديابي ،مقدار نامي
پارامتر )  I M = 1(kgm 2به همراه  %20عدمقطعيت.

موتور با کمک سه کنترلکننده بيان شده را به همراه زوايای مطلوب
ورودی موتور که بايد موتور اين زاويه را با الگوريتمهای کنترلي رديابي
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)Torque(Nm

 6نشان داده شده است همچنين با يک تبديل کوچک مطابق روابط ذکر

0.1

۱0
کنترل مقاوم مبتني بر روش کنترل بهينه يک عملگر االستيكي مورد استفاده در مفصل زانو
هادی صباغي کندری ،علي کارساز

0.15

)Adaptive Sliding Mode Torque Error(Nm
)Sliding Mode Torque Error(Nm
)Optimal-based Robust Torque Error(Nm

()5۸

0.1

0
-0.05

)Torque Error(Nm

0.05

-0.1
-0.15

9

10

7

8

1   x 1  0 0 0 
x1   0
 x  =  −q k −q a   x  + 1  u + 0 0.05v
0 30   2   


 2  0 0

5

6

4

2

3

0

1

در اينجا k 0 = 0.23 ، q 0 = 1

مقادير متوسط پارامترهای مورد نظر ميباشد .تابعي هزينه نيز برای اين

انتخاب  =1 ،  = 10

سيستم با

)Time(sec

شكل :7نمودار خطاهای گشتاور سيستم (سناريوی اول) :خطاهای گشتاور
خروجي با روش پيشنهادی در مقايسه با روشهای کنترل مدلغزشي و روش

()5۹

 (kq )2
(kq )(ka3 ) 
x T (

(ka3 ) 2 
) (kq )(ka3
 
400(kq ) 2
400(kq )(ka3 ) 
=  +

0
400(ka3 ) 2 
)  400(kq )(ka3

ميزان خطای گشتاورها با اعمال اين کنترلکنندهها در جدول  ۱نيز

گردد.
جدول :۱مقادير خطای گشتاور خروجي در  ۱0ثانيه عملكرد سيستم

که در آن داريم:

kq = k maxq max − k 0q 0

()60

ka3 = k maxa3max − k 0a30

(سناريوی اول):
معيار خطا

STD

MSE

MAE

کنترل کننده

)(Nm

)(Nm

)(Nm

مدلغزشي هموار][۱5

0/0206

0/0007۹

0/0۱۹4

مدلغزشي-تطبيقي هموار][۱7

0/0220

0/00072

0/0۱54

پيشنهادی (بهينه مقاوم)

0/0۱5۳

0/00025

0/0065

درصد بهبود(روش بهينه مقاوم نسبت

% 25/65

% 67/66

% 66/5۸

حل

با

درصد بهبود (روش بهينه مقاوم نسبت
به روش لغزشي-تطبيقي هموار)

%۳0

جبری
T

0 0.05 0
B= 

1 0 0 

1 
 0
A =

 −q 0 k 0 −q 0a30 

1 0 0 
R= 0 1 0 
0 0 1 

104.1068 2.5248 
Q =

 2.5248 101.5521

()6۱

% 57/۸۸

ميباشند .در اين صورت

u = kx

و

v = Lx

به صورت زير

بدست ميآيد:

در اين سناريو با فرض اينكه سه پارامتر  I Mو  kو a3

دارای

مقادير

NM
2
متوسط ) ) ، I M = 1(kgm
rad

NM
)
rad −1

( a3 = 1414و  %20عدمقطعيت باشند شبيهسازی اجرا شده

(k = 0.23

و

است .سيستم بهدليل وجود سه عدمقطعيت ،يک سيستم دارای عدم-
قطعيت ناسازگار است .با توجه به معادله ( )۱۸و مقادير متوسط گفته شده
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−1

T

 .7-2سناریوی دوم:

برای سيستم کمكي داريم:

مسأله

ريكاتي

 SA + A S + Q − SBR B S = 0که در آن

به روش لغزشي هموار)
% 64/۳2

j u ,v

100 0  T
+
) + u u +v T v

 0 100 

مشاهده ميگردد .بامشاهده درصد بهبود کنترلکننده پيشنهادی نسبت به
دو کنترلکننده ديگر از صحت عملكرد اين روش اطمينان حاصل مي-

و

 =0.05

نيز بهصورت

معادله ( )5۹است:

-0.2

کنترل مدلغزشي تطبيقي.

و  a30 = 1414همان

u = − 8.74 10076.09 x
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v = −
x
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 0
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اين جوابها اگر در شرط I − 2  2 L2 L  0
کند

u = kx

2

 صدق

جواب کنترل است ،که در زير تصديق اين شرط بيان

شده است.
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: نتیجه گیری-7
در اين مقاله کنترل دقيق يک عملگر االستيكي سری مورد کاربرد
 عملگر موردنظر به دليل.در توانبخشي انسان مورد توجه قرار گرفت
دارابودن خاصيت غيرخطي و همچنين عدمقطعيت در برخي پارامترهای
 بههمين داليل. کنترل دقيق آن را بامشكل مواجه کرده بود،آن
 دراينجا.باالزدگي هايي در دامنه خروجي گشتاور سيستم مشاهده گرديد
به منظور کنترل گشتاور سيستم و مقابله با تغييرات ناخواسته خروجي دراثر
 کنترل مقاوم مبتني بر روش کنترل بهينه طراحي گرديد،تغيير پارامترها
 در برابر تغييرات پارامترها نيز مقاوم،اين کنترلکننده عالوه بر بهينه بودن
است و با اعمال آن به سيستم بهبودهای قابل توجهي در گشتاور خروجي
نسبت به اعمال ديگر کنترلکنندهها مشاهده گرديد تا جاييكه در حالت
 بهبود در يكي از معيارها و در حالت سازگار هم تا%40 ناسازگار حدود
. بهبود در روش پيشنهادی مشهود گرديد%66
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چکیده :موتورهای القايي با ديناميک غيرخطي ،در خصوص اندازه ،وزن ،اينرسي موتور ،حداکثر سرعت ،راندمان و هزينه نسبت به
ماشين های جريان مستقيم برتری دارند و از اين رو کنترل آنها حائز اهميت است .کنترل مد لغزشي به دليل مقاوم بودن در مقابل عدم
قطعيت های مدل و اغتشاش خارجي و نيز سادگي در پياده سازی ،يكي از شيوههای موثر کنترل سيستمهای غيرخطي ميباشد .در اين مقاله،
هدف طراحي کنترل کننده فازی– لغزشي برای کنترل موقعيت موتور القايي با در نظر گرفتن مسئله پايداری و در نظر گرفتن عدم
قطعيت های پارامتری و غير پارامتری است .در واقع در اين روش به منظور افزايش عملكرد سيستم کنترل و بهبود ردگيری ،با در نظر گرفتن
تابع لياپانوف مناسب سطح لغزش بصورت تطبيقي در نظر گرفته مي شود و متناسب با تغييرات سطح لغزش تغيير ميکند .اينكار باعت مي-
شود که سيستم در فاز رسيدن به سطح لغزش به تغييرات پارامتری و اغتشاش حساس نباشد .نتايج شبيهسازی نشان ميدهد روش کنترلي
پيشنهادی در مواجه با عدم قطعيت های پارامتری و غير پارامتری در ردگيری ورودیهای ثابت و متغير با زمان عملكرد خوبي دارد .عالوه بر
اين در مقايسه با روش بازگشت به عقب عملكرد بهتر کنترل کننده پيشنهادی از نقطه نظر سادگي طراحي و ردگيری مشهود است.
کلمات کلیدی :کنترل موتور القايي؛ کنترل مد لغزشي؛ پايداری؛ کنترل موقعيت.

Designing fuzzy-sliding mode controller with adaptive sliding
surface for vector control of induction motors considering
structured and non-structured uncertainties
Majid Moradi Zirkohi and Saeed Khorashadizadeh
Abstract: Induction motors with nonlinear dynamics are superior in terms of size, weight,
motor inertia, maximum speed, efficiency, and cost than direct current machines, and hence their
control is of great important. The main objective of this paper is to design a fuzzy sliding mode
controller in order to control the position of the induction motor including parametric and nonparametric uncertainties by considering the stability issue. In fact, in this method, in order to
increase the performance of the control system and to improve the tracking performance, a moving
sliding surface is considered, in which it is adapted in accordance with the variations of the sliding
surface. As a result, during the reaching phase, the system is not sensitive to parameter variations
and external disturbances. Simulation results show that the proposed control method has good
performance in the face of parametric and non-parametric uncertainties.
Keywords: Induction motor control, Sliding mode, Stability, Position control.
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طراحي کنترل کننده فازی -لغزشي با سطح لغزش تطبيقي برای کنترل برداری موتور القايي با در نظر گرفتن عدم قطعيتهای ساختاری و غير ساختاری
مجيد مرادی زيرکوهي ،سعيد خراشادیزاده

اخيراً در [ ]۱۱روشي برای کنترل سرعت موتور القايي با در نظر

 -1مقدمه

گرفتن مساله پايداری با روش مود لغزشي ارائه شده است .در اين مقاله با

موتور القايي روز به روز کاربردهای متنوع تری در صنعت پيدا

در نظر گرفتن محدودکننده ۳کراندار بودن شارها و جريانها بررسي شده

ميکند و از اين رو کنترل آن حائز اهميت است [ .]2 ,۱موتور القايي از
ماهيتي غيرخطي برخوردار است .تلرانسهای مرحله ساخت (در صورت
استفاده از تكنولوژی ساخت نه چندان سطح باال) نيز بصورت نامعيني به
خصوصيات غيرخطي فوق اضافه ميگردند .همچنين افزايش هزينه
ال مانع از اندازه گيری دقيق مشخصات موتور ،جهت استفاده
ساخت معمو ً
در فاز طراحي کنترل کننده ميگردد .استهالك و تغيير شرايط محيطي
نيز از عوامل بروز نامعيني و اغتشاش در سيستم موتور ميباشند[.]2
از طرفي موتورهای القايي ،در خصوص اندازه ،وزن ،اينرسي
موتور ،حداکثر سرعت ،راندمان و هزينه نسبت به ماشينهای جريان
مستقيم برتری دارند ،اما بكارگيری کنترل ساده موتورهای جريان مستقيم
برای آنها ممكن نيست .زيرا موتورهای القايي ساختار و کنترل چند
متغيره وابسته و غيرخطي دارند و بر عكس يک موتور جريان مستقيم
تحريک مستقل ،دارای ساختار کنترلي ايزوله (ناوابسته بين متغيرها) است
که ميتوان در آن گشتاور و فلو را بصورت مستقل کنترل کرد .روش
کنترل برداری هم برای ماشينهای القايي و هم برای ماشينهای سنكرون
قابل پياده سازی ميباشد و اساساً ساختار ديناميكي ماشين جريان متناوب
را تبديل به موتور جريان مستقيم تحريم مستقل ميکند[.]۳
در مجموع يک حرکت لغزشي ميتواند به دو فاز تقسيم شود :فاز
رسيدن ۱و فاز لغزش .2پس دو نوع قانون کنترل ميتواند بطور جداگانه
بدست آيد[ . ]4نكته قابل توجه اين است که در فاز رسيدن ،سيستم کنترل
مد لغزشي ممكن است به تغييرات پارامتری و اغتشاشات خارجي حساس
باشد .روشهای مختلفي برای مينيمم کردن يا حذف کامل فاز رسيدن
پيشنهاد شده است .در بعضي از مقاالت از جمله [ ]7-5يک سطح کليد
زني متحرك برای از بين بردن فاز رسيدن پيشنهاد شده ،که نتايج حاکي

است .ناپيوسته بودن سيگنال کنترلي و داشتن لغزش از معايب روش
پيشنهادی در اين مقاله است.
از سوی ديگر روشهای فازی -تطبيقي توجه محققان را به خود
جلب کرده است .در اين روشها ،ابتدا يک سيستم فازی ساخته ميشود
و سپس پارامترهای آن با استفاده از يک قانون تطبيق تنظيم ميشود.
کنترلکننده های فازی -تطبيقي به دو صورت مستقيم 4و غير مستقيم

5

بكار ميروند .در روش مستقيم از آنها به عنوان يک کنترلکننده استفاده
مي شود در صورتي که در روش غير مستقيم برای مدل کردن يک
سيستم نامعلوم بكار ميروند[.]۱6
اين مقاله ،به طراحي کنترلکننده فازی-تطبيقي غيرمستقيم در
ترکيب با روش مود لغزشي ميپردازد .در واقع در اين مقاله ،برای افزايش
عملكرد روش کنترلي مود لغزشي و غلبه بر مشكالت مطرح شده ،يک
سطح لغزش متحرك در نظر گرفته ميشود و سپس شيب اين سطح با
استفاده از روش لياپانوف بصورت تطبيقي تغيير ميکند .اين کار باعث
افزابش قوام سيستم کنترل مي شود .اين طرح جديد در مواجه با عدم
قطعيت های پارامتری و غير پارامتری گسترده کارامد است .کارآيي اين
روش جديد کنترلي از آن جهت برجسته ميشود که ساده بوده و به مدل
سيستم وابسته نيست .يعني نيازی به اندازهگيری پارامترهای موتور القايي
نميباشد.
ادامه مقاله بصورت زير سازمان يافته است :در بخش دوم به بيان
معادالت موتور القايي پرداخته شده است .در بخش سوم به طراحي
کنترل کننده لغزشي مرسوم پرداخته ميشود .در بخش چهارم روش
کنترل پيشنهادی ارائه مي شود .در بخش پنجم نتايج شبيه سازی و در
بخش ششم نيز نتيجه گيری آمده است.

از کارا بودن اين روش دارند.
تا کنون از روش مد لغزشي برای کنترل موتور القايي نيز استفاده
شده است .در[ ]۸که در بيشتر مقاالت به عنوان اولين کار در اين زمينه
معرفي شده از روش مد لغزشي برای کنترل گشتاور ،موقعيت و سرعت
موتور القايي استفاده شده است .در اين مقاله جريانها و شارهای موتور به
عنوان متغيرهای حالت انتخاب شدهاند و در نتيجه سطح لغزش بر مبنای
اين متغيرها تعريف شده است .در[ ]۹نيز از روش مود لغزشي برای کنترل

 -2مدل موتور القایی
نمايش مدل الكتريكي موتور القايي در قاب مرجع گردان سنكرون

(  )  = eدر صورتي که مولفه های  dو  qجريان استاتور ( ids

و  ) iqsو شار روتور(   drو  ) qrمتغيرهای حالت فرض شوند،
بصورت زير خواهد بود[:]6-7

موتور القايي استفاده شده است .در اين مقاله از مود لغزشي برای توليد
گشتاور مرجع استفاده شده است .در[ ]۱0نيز روشهای برای طراحي
کنترل کننده برای انواع موتورهای القايي با در نظر گرفتن مسئله لغزش
سيگنال کنترلي پيشنهاد شده است.

3

Reaching phase
Sliding phase
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1
2

Limiter
Direct
5
Indirect
4
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()۱

Rr
R
 dr + Lm r ids
Lr
Lr

 dr = sl qr −

Rr
R
 qr + Lm r iqs
Lr
Lr

 qr = sl dr −

R L2 
L R
1
1 
uds −  Rs + r 2 m  ids + m2 r  dr
L
L 
Lr 
Lr L
L
+ m r qr + eiqs
Lr L

Lm Rr
 iqs + 2  qr
Lr L



Rr L2m
 Rs + 2
Lr


1
1
uqs −
L
L

Lm
r dr − eids
Lr L

Tl
J

()۸

, f =P

=, b

با توجه به اينكه رابطه بين موقعيت زاويه ای و سرعت روتور بصورت
= ids

d r
dt

=  rمي باشد ،با جايگزيني آن در معادله ( )7داريم:

* *
 r + a  r + f = b dr
iqs

()۹

= iqs

توجه شود که  aو  bو  fشامل تمام پارامترهای موتور که عدم
قطعيت دارند ،ميباشند .پس ميتوان آنها را بصورت زير بيان کرد:

−

که  udsو  uqsولتاژهای بكار گرفته شده برای فازهای  dو  qاستاتور،

a = aˆ + a
b = bˆ + b
f = fˆ + f

()۱0

 Rsو  Rrمقاومتهای استاتور و روتور Ls ،و  Lrاندوکتانسهای
استاتور و روتور Lm ،اندوکتانس متقابل استاتور و روتور L ،ضريب
نشتي بوده و برابر است با:

که ̂ aو ̂ bو ˆ fمقادير تخميني (مقادير نامي) و  aو  bو  fبه
ترتيب عدم قطعيت های  aو  bو  fهستند.

L2m
Lr Ls

()2

L = 1 −

حال مسئله کنترل ردگيری به اين صورت است که با داشتن موقعيت

از طرفي با صرف نظر کردن از اثرات اشباع مغناطيسي و تلفات هسته مدل
مكانيكي ماشين القايي بصورت زير ميباشد:
−B
P
) r + (Te − Tl
J
J

()۳

3P 2 Lm
4 Lr J

B
J

=a

مطلوب * ،  rيک قانون کنترل برای جريان گشتاور فرمان ( * ) iqsبه
گونهای طراحي کنيم که موقعيت زاويه ای   rبتواند در حضور عدم
قطعيت و اغتشاش ،مسير مطلوب را ردگيری کند .بردار خطای ردگيری

= r

در اينجا بصورت زير تعريف ميشود:

که  Pتعداد جفت قطبها J ،ممان انرسي Tl ،گشتاور بار و Te

*e =  r −  r

()۱۱

گشتاور مكانيكي بوده و برابر است با
3 Lm
P
) ( dr i qs − qr i ds
4 Lr

()4

 -3طراحی کنترل کننده مد لغزشی با سطح

= Te

لغزش ثابت

مقادير مطلوب شار روتور تحت جهت يابي ميدان شار در راستای محور
 dبرابرند با [: ]7
()5

* dr* = Lmids

()6

 qr* = 0

همچنين تحت کنترل برداری کامل جهت يابي ميدان ،معادله مكانيكي
( )۳بصورت زير خواهد بود[: ]7

که در آن  aو  bو  fبه ترتيب برابرند با:

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

s = e + e

()۱2

که  مقدار ثابت و معين مثبت ميباشد .با مشتق گيری از s

داريم:

s = e + e

()۱۳
با قرار دادن ( )۱۱در ( )۱۳داريم:

*r + ar + f = b dr* iqs

()7

ابتدا سطح لغزشي بصورت زير در نظر ميگيريم:

()۱4

s =  r −  r* +  e

حال   rرا از رابطه ( )۹بدست آورده و در ( )۱4قرار ميدهيم:
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و چهارم تغيير مي کند .واضح است که انتخاب يک مقدار کم برای شيب

s = −a r − f + b dr* iqs* −  r* +  e

()۱5

باعث کاهش سرعت همگرايي ميشود .در نتيجه خطای ردگيری بعد از

هنگامي که مد لغزشي روی مي دهد s = s = 0 ،خواهد بود و مقدار

مدت زمان زيادی کاهش مييابد .از طرفي اگر شيب زياد انتخاب شود

کنترل معادل از مساوی صفر قرار دادن ( ،)۱5بصورت زير بدست ميآيد:

سيستم پايدارتر خواهد بود و سرعت همگرايي زياد ميشود ولي دقت

()۱6

)

(

*
iqseq
= −(b dr* ) −1 −a r − f −  r* +  e

گيرد بايد زماني که خطا کم است شيب را زياد کرد و زماني که خطا
زياد است شيب را کم کرد .از اين رو سعي ميشود در ادامه شيب سطح

اکنون قانون کنترل مد لغزشي بصورت زير قابل تعريف است
*
iqs* = iqseq
)− (b dr* ) −1 K sgn( s

()۱7

ردگيری کاهش مييابد .برای اينكه مصالحهای بين موارد فوق صورت

که  Kمعين مثبت بوده و بگونهای تعريف ميشود که شرط پايداری که

لغزش بصورت تطبيقي تغيير کند .از اين رو ،قانون کنترل را بصورت زير
پيشنهاد ميدهيم:
()22

بصورت زير تعريف ميشود را تضمين نمايد.

 1يک مقدار مثبت است ̂ .نيز تخمين  است .در واقع مقدار شيب

s.sgn( s)  −

()۱۸

ˆ ( s )
 −aˆ r − fˆ −  r* +ˆe + 1s + ksgn



−1

)

(

*
*
iqseq
= − bˆ dr

سطح لغزش ثابت نبوده و با گذر زمان تغيير ميکند .يعني سطح لغزش

که  يک ثابت مثبت بوده و تضمين ميکند که مسيرهای حالت در

بصورت متحرك در نظر گرفته ميشود k̂ .نيز تخمين  kميباشد .در

زمان محدودی با سطح لغزش برخورد ميکنند sgn( s ) .نيز نشان

واقع ميخواهيم در ادامه ̂ kو ̂ را بصورت تطبيقي تغيير دهيم .ابتدا

دهنده تابع عالمت است .با استفاده از معادالت( )۱4تا ( )۱۸و با کمي

رابطه ( )۱5را ميتوان بصورت زير بازنويسي کرد.

ساده سازی ميتوان نوشت:
K 

()۱۹

مشكل قانون کنترل ( )۱7اين است که برای اعمال آن بايد پارامترهای
موتور دقيق مشخص باشند که در عمل ممكن نيست .از طرفي در صورتي
که مقدار  Kبزرگ انتخاب شود خطای ردگيری کاهش مي يابد اما
سيگنال کنترلي دارای لغزش خواهد شد که مطلوب نيست .از طرفي اگر
 Kکوچک انتخاب شود ممكن است به ناپايداری سيستم کنترل و يا

s = b dr* iqs* + bˆ dr* iqs* − bˆ dr* iqs* − a  r − f

()2۳

−  r* + e

با جايگذاری ( )22در ( )2۳و کمي ساده سازی داريم:
) ˆs = (b − bˆ) dr* iqs* − (a − aˆ ) r − ( f − f

()24

)+ ( − ˆ )e − 1 sgn( s

برای ̂ aو ̂ bو ˆ fاز سيستم فازی استفاده ميکنيم .در ادامه فرض

ردگيری ضعيف منجر شود.

ميشود بخواهيم ˆ fرا با يک سيستم فازی تقريب بزنيم .در صورتي که

الزم به ذکر است که از معادالت ( )۱مي توان به اين نتيجه رسيد که برای

برای هر سيستم فازی دو ورودی  x1 = k1eو  x2 = k2 eدر نظر

*
*
 ) idsولتاژ ورودی ) uds ( uqsيي به صورت
( iqs
هر جريان فرمان

کنترلر  PIزير قابل طراحي است:
()20

) )(iqs* − iqs

K iq

uqs = ( K pq +

()2۱

* Kid
) )(ids − ids
s

uds = ( K pd +

s

بگيريم و برای هر ورودی نيز شش تابع تعلق در نظر بگيريم در اين
صورت تعداد قوانين  ۳6خواهد بود .که قانون  lام بصورت زير است:
()25

then y is

A2j

and x2 is

A1i

l

Ru : if x1 is

) ( l = 1, 2,,36 ) , ( i, j = 1, 2,6

ij

y

که  A1iتوابع تعلق مربوط به ورودی  x1و  A2jتوابع تعلق مربوط به
ورودی  x2هستند .توجه شود که سيستم فازی بصورت سوگنو در نظر

 -4طراحی کنترل کننده مد لغزشی-فازی با
سطح لغزش متحرک

گرفته شده است يعني  y ijيک عدد ميباشد .در حالت خاص با استفاده
از موتور استنتاج ضرب ،فازی ساز منفرد و غير فازی ساز ميانگين مراکز،
داريم:

ابتدا به بررسي مقدار  در رابطه ( )۱2ميپردازيم .معموالً در طراحي
مود لغزشي اين پارامتر ،ثابت در نظر گرفته ميشود .در عمل ،شيب سطح
لغزش بين دو مقدار مينيمم  minو ماکزيمم  maxمحدود ميشود[.]۱2
برای پايداری بايد  مثبت باشد .بنابراين سطح لغزش فقط در ناحيه دوم

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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− ij

  i ( x1 )  j ( x2 ) 
A2
 A1

  i ( x1 )  j ( x2 ) 
A1
A2
j =1 

y

6

6

j =1

i =1

6

()26

 
=)
 
6

fˆ ( X | f

i =1

 fT  f
()۳۳

1

3

 Ta  a +

1

2

kk

) = ˆTf  f ( X

که x2 

 X =  x1و عالوه بر اين
ˆTf = [ y11 y12  y 66 ]136

)  Ai ( x1 )  A j ( x2
2

...

()27

]

1

A

)  Ai ( x1 )  A j ( x2
1

2

A

( x1 )  A2j ( x2 )

6

A1i

  

5

 +

1

4

+

1
* * 
V
 b + sb ( X ) dr iqs 
 1

 1

+  aT   a − sa ( X ) r 

 2



1
+  Tf   f − s f ( X ) 
 3

 1

 1

+    + se  + kˆ  kˆ − s sgn ( s ) 


 4

 5

= bT

()۳4

6

1

1

با جايگذاری ( )۳۱در ( )۳۳و کمي ساده سازی داريم:

[ = ) f ( x

...

bT b +

1

V = ss +

=A

i =1 j =1

− 1s 2 + sw

به همين ترتيب ميتوان نوشت:
()2۸

) bˆ ( X |b ) = ˆbT b ( X

()2۹

) aˆ ( X | a ) = ˆaT a ( X

با انتخاب قوانين تطبيق بصورت زير داريم:
()۳5
()۳6

در نتيجه رابطه ( )24را ميتوان بصورت زير نوشت:

(
)
− (  ( X ) − ˆ  ( X ) ) 
) ) − (  ( X ) − ˆ  ( X
ˆ (s) + w
+ (  − ˆ ) e −  s − ksgn

* *
s = bT b ( X ) − ˆbT b ( X )  dr
iqs
r

()۳0

T
a

a

T
f

f

T
a

a

f

()۳7

b = 0

* *
* *
b = − 1sb ( X ) dr
iqs  ˆb =  1sb ( X ) dr
iqs

a =0

 a =  2 sa ( X ) r  ˆa = − 2 sa ( X ) r
 f =0

)  f =  3s f ( X )  ˆ f = − 3s f ( X
 =0

T
f

()۳۸

 = − 4 se  ˆ =  4 se

()۳۹

k̂ =  5 s

1

که  wخطای تقريب است .با کمي ساده سازی داريم

)
(
)
ˆ (s) + w
( X ) ) + (  ) e −  s − ksgn

(
− (

* *
s = bT b ( X )  dr
iqs −  aT a ( X )  r

()۳۱

1

، b = b − ˆb

که

،  a =  a − ˆa

T
f f

،  f =  f − ˆ f

ˆ .  =  − برای اثبات پايداری و بدست آوردن قوانين تطبيق تابع
لياپانوف را بصورت زير انتخاب ميکنيم:

()۳2

در نتيجه مشتق تابع لياپانوف يعني ( )۳4را ميتوان بصورت زير نوشت:
()40

V = −1s 2 + sw

با انتخاب مناسب سيستم فازی و تعداد قوانين ميتوان انتظار داشت که
مقدار  wبسيار کوچک باشد .در نتيجه  V  0و پايداری اثبات
ميشود.

 -5نتایج شبیه سازی

1 2
1 T
1 T
1 T
s +
b b +
a a +
f f
2
2 1
2 2
2 3
1 2
1 ˆ2
 +
k
2 4
2 5

=V
+

در اين قسمت کنترل کننده پيشنهادی برای کنترل موقعيت موتور القايي
استفاده ميشود .پارامترهای موتور القايي بصورت زير است:
Pn = 1 / 5 Kw , Vn = 220V , I n = 6 / 31, f n = 50H

n = 1428 , Rs = 4 / 85  50% Ω ,

با مشتقگيری از تابع لياپانوف داريم:

Rr = 3 / 805  50% Ω , Ls = 0 / 274  50%
Lr = 0 / 274  50% H , Lm = 0 / 258  50% H
P = 2 , J n = 0 / 031  50% , Bn = 0 / 008
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مولفه  dو  qشار مطلوب از روابط ( )5و ( )6عبارتند از:
()4۱

 -2-5بررسی عملکرد کنترل کننده فازی لغزشی ()22

*
*
 dr
= 1, qr
=0

برای اعمال کنترل کننده فازی لغزشي ( )22ضرايب تطبيق بصورت
 γ5 = 200 ، γ 4 = 300 ، γ3 = 20 ، γ 2 = 0.1 ، γ1 = 0.1انتخاب

همچنين پارامترهای کنترل کنندههای  PIدر روابط ( )20و ( )2۱برابرند
با:

ميشوند .شرايط اوليه نيز بصورت ، ˆa ( 0 ) = 0 0 . 0361
، ˆb ( 0 ) = 10 10 . 10361

K pq = 10 , Kiq = 2 , K pd = 2 , Kid = 1

پارامترهای

طراحي

 ˆ ( 0 ) = 1 ، ˆ f ( 0 ) = 0 0 . 0361و

kˆ ( 0 ) = 1000

کنترل کننده لغزشي هم بصورت  K = 30 ,  = 5در نظر گرفته

انتخاب ميشوند .توابع تعلق سيستمهای فازی نيز در شكل  4نشان داده

ميشود .بلوك دياگرام سيستم کنترل در شكل  ۱نشان داده شده است.

شده است.

شكل  -۱بلوك دياگرام سيستم کنترل
 -1-5اعمال قانون کنترل ()17

شكل  :4توابع تعلق سيستم فازی
توابع تعلق برای هر دو ورودی سيستم فازی يكسان در نظر گرفته شده
است.

با فرض ورودی موقعيت مطلوب پلهای بصورت )  ،  r* = 10 u ( tشكل

 -۱-2-5بررسي عملكرد فانون کنترل ( )22بدون در نظر گرفتن

 2ردگيری موقعيت را نشان ميدهد .شكل  ۳نيز تالش کنترلي را نشان

عدم قطعيت

ميدهد .نتايج نشان ميدهد که ردگيری خوب ولي به کندی صورت
گرفته است .پاسخ بعد از چهار ثانيه به مقدار مرجع همگرا شده است .ولي
شكل  ۳نشان دهنده وجود لغزش در سيگنال کنترلي است که مطلوب
نيست و باعث صدمه ديدن موتور ميشود.

در اين حالت پاسخ به ورودی مرجع ثابت   r* = 1در شكل  5آمده
است .پاسخ سيستم به ورودی مرجع )   r* = 10u ( tنيز در شكل  6نشان
داده شده است .با مقايسه شكل  2و شكل  6ميتوان نتيجه گرفت که
کنترل کننده فازی لغزشي باعث افزايش عملكرد سيستم کنترل شده
است .در شكل  2پاسخ تقريبا بعد از  6ثانيه به مقدار نهايي رسيده در
صورتي که در شكل  6پاسخ تقريباً بعد از يک ثانيه به مقدار نهايي رسيده
است .البته برای مقايسه بهتر بايد عملكرد آنها در حضور اغتشاش نيز
مقايسه شود .اين کار در قسمتهای بعد انجام خواهد شد .سيگنال کنترلي
نيز در اين حالت در شكل  7نشان داده شده است .همانطور که ديده
ميشود سيگنال کنترلي بدون لغزش ميباشد.

شكل  -2ردگيری موقعيت مرجع بدون در نظر گرفتن اغتشاش تخميني

شكل  -5ردگيری ورودی ثابت

شكل  -۳سيگنال کنترلي بدون در نظر گرفتن اغتشاش
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 -2-2-5بررسي عملكرد فانون کنترل ( )22با در نظر گرفتن عدم
قطعيت
جهت بررسي عملكرد کنترل کننده پيشنهادی در اين قسمت عدم قطعيت
پارامتری را بصورت زير در نظر ميگيريم.
شكل  -6ردگيری ورودی ثابت

Rs = 1.3Rs 0 , Rr = 1.3Rr 0 , Ls = 1.3Ls 0 , Lr = 1.3Lr 0

فرض کنيم که سيستم در معرض يک سيگنال اغتشاش خارجي مطابق
شكل  ۱0قرار گيرد .برای بررسي کارايي کنترلکننده در حضور اغتشاش
خطای ردگيری پاسخ به ورودی )   r* = 10 u ( tدر شكل  ۱۱نشان داده
شده است.
شكل  -7سيگنال کنترلي
روند تغييرات شيب سطح لغزش نيز در شكل  ۸نشان داده شده است.
همانطور که انتظار ميرفت و مشاهده ميشود در ابتدا که از سطح لغزش
دور هستيم مقدار شيب سطح لغزش کم است .رفته رفته که سيستم به
سطح لغزش نزديک و خطای سيستم کم ميشود مقدار شيب سطح لغزش
زياد شده است .اينكار باعث افزايش عملكرد سيستم کنترل شده است.

شكل  -۱0سيگنال اغتشاش خارجي وارد شده به موتور

شكل  -۸تغييرات شيب سطح لغزش
در نتيجه استفاده از سطح لغزش متحرك باعث بهبود قابل توجه عملكرد
سيستم کنترل ميشود .مولفههای  qو  dجريان استاتور نيز در شكل ۹
نشان داده شده است .توجه شود که با توجه به پارامترهای موتور و با در
2
2
ids
+ iqs
نظر گرفتن محدوديتهای عملي جريان استاتور يعني

بايد

کمتر از  6/۳۱آمپر باشد .که با توجه به شكل  ۹جريان استاتور حداکثر 5
آمپر است.

شكل  -۱۱خطای ردگيری موقعيت
همانطور که مشاهده ميشود سيستم کنترل در حضور اغتشاش موفق عمل
کرده است .سيگنال کنترلي نيز در شكل  ۱2نشان داده شده است .با توجه
به شكل  ۱2تغيير محسوس سيگنال کنترلي سيستم کنترل در لحظههايي
که با تغيير شديد اغتشاش اعمالي مواجه ميشود(لحظات  2و  5و )7
مشهود است.

شكل  -۱2سيگنال کنترلي در حضور اغتشاش
حال برای بررسي کارايي کنترلکننده در حضور اغتشاش پاسخ به
ورودی )   r* = sin ( tرا بدست ميآوريم .عملكرد ردگيری و خطای
ردگيری بترتيب در شكل  ۱۳و شكل  ۱4آمده است .همانطور که مشاهده
شكل  -۹مولفههای  qو  dجريان استاتور
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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کنترلي نيز در شكل  ۱5نشان داده شده است .در اينجا نيز تغيير سيگنال

کنترل کننده عملكرد رضايت بخشي دارند و عملكرد بهتر کنترل کننده

کنترل در لحظاتي که اغتشاش اثر ميکند محسوس است.

پيشنهادی از نقطه نظر سادگي طراحي و ردگيری مشهود است.

شكل  -۱۳ردگيری ورودی سينوسي در حضور اغتشاش

شكل  -۱6عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در مرجع[]۱۳

شكل  -۱4خطای ردگيری ورودی سينوسي در حضور اغتشاش

شكل  -۱7عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در اين مقاله
شكل  -۱5سيگنال کنترلي در حضور اغتشاش( ورودی سينوسي)
 -3-5مقایسه روش پیشنهادی با روش بازگشت به عقب

 -5نتیجهگیری
موتور القائي در دامنه وسيعي از کاربردها به عنوان يک وسيله تبديل توان
الكتريكي به کار مكانيكي استفاده ميشود .محركهای پمپ ،آسياب،

در اين قسمت کنترل کننده پيشنهادی با يكي از جديد ترين کنترل

باالبر تنها نمونههايي از کاربردهای وسيع موتورهای القائي چند فاز

کنندههای پيشنهادی که برای کنترل موقعيت موتور القايي ارايه شده

بزرگ هستند .از طرفي موتورهای القايي دارای ديناميكي غيرخطي با

مقايسه ميشود[ .]۱۳در [ ]۱۳از تلفيق روش بازگشت به عقب و کنترل

عدم قطعيت پارامتری هستند که اين مسئله کنترل آنها را با مشكل مواجه

کننده فازی-تطبيقي برای کنترل موقعيت موتور القايي استفاده شده است.

مي کند .در اين پايان نامه ،از روش مد لغزشي که يكي از روشهای

برای اينكه مقايسه منطقي باشد پارامترهای موتور القايي مشابه مرجع[]۱۳

شناخته شده در کنترل سيستمهای غيرخطي است برای کنترل موقعيت

در نظر گرفته مي شود .عالوه بر اين ورودی مرجع بصورت زير تعريف

موتور القايي استفاده شد .در اين مقاله ،يک کنترل کننده فازی– لغزشي

ميشود:

برای کنترل موقعيت موتور القايي با در نظر گرفتن مسئله پايداری و در
)  d ( t ) = 0.5sin ( t ) + 0.3sin ( 0.5t

گشتاور بار نيز بصورت زير در نظر گرفته شده است:
0.5 0  t  15
TL = 
 1 t  15

نظر گرفتن عدم قطعيتهای پارامتری و غير پارامتری طراحي شده است.
در واقع در اين روش به منظور افزايش عملكرد سيستم کنترل و بهبود
ردگيری ،سطح لغزش بصورت متحرك در نظر گرفته شده است .در واقع
شيب سطح لغزش با تغيير خطای ردگيری تغيير ميکند .اينكار باعث مي-
شود در مواجه با عدم قطعيتهای مختلف با تغيير شيب سطح لغزش

عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در مرجع[ ]۱۳در شكل  ۱6نشان

مقاوم بودن سيستم حفظ شود .عالوه بر اين برای اعمال قانون کنترل مد

داده شده است .عالوه بر اين عملكرد ردگيری کنترل کننده پيشنهادی در

لغزشي در عمل انتخاب درست مقدار  Kبرای تضمين پايداری و کاهش

اين مقاله نيز در شكل ۱7آمده است .همانطور که مشاهده ميشود هر دو

لغزش سيگنال کنترلي مشكل است .از اين رو در ادامه برای رفع اين عيب
 Kبا تعريف يک تابع لياپانوف مناسب بصورت تطبيقي تغيير کرده
است تا ضمن حفظ پايداری سيستم کنترل عملكرد ردگيری نيز مناسب
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J. Yu, Y. Ma ,H. Yu, and C. Lin, “Adaptive
fuzzy dynamic surface control for
induction motors with iron losses in electric
vehicle drive systems via backstepping,”
Information Sciences, vol. 376, pp. 172189, 2017

 برای بررسي عملكرد کنترل کننده.بوده و سيگنال کنترلي هموار شود
 نتايج نشان.کنترل موقعيت برای ورودی ثابت و متغير با زمان بررسي شد
داد که کنترلکننده پيشنهادی در مواجه با عدم قطعيتهای پارامتری و
 عالوه بر اين در مقايسه.اغتشاش خارجي دارای عملكرد قابل قبولي است
با روش بازگشت به عقب عملكرد بهتر کنترل کننده پيشنهادی از نقطه
.نظر سادگي طراحي و ردگيری مشهود است
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چکیده :در اين مقاله طراحي کنترل کننده مقاوم فيدبک خروجي با در نظر گرفتن اشباع محرک مورد بررسي قرار گرفته است .برای
اين منظور از رويتگر مقاوم مدلغزشي بهر ه بزرگ جهت تخمين متغيرهای حالت استفاده شده است .همچنين از تلفيق قوانين کنترلي فيدبک
غيرخطي مرکب ( )CNFو مد لغزشي انتگرالي ( ) ISMجهت رديابي مقاوم خروجي استفاده شده است .اين کنترل کننده از دو بخش
تشكيل شده است که بخش  CNFبه منظور بهبود پاسخ گذرا و بخش  ISMبه منظور حذف تاثير نايقينيهای ناشي از عدم قطعيتهای
پارامتری و اغتشاشات خارجي لحاظ گرديده است .دو مسئله مهم در اين مقاله در نظر گرفتن اشباع محرک و طراحي قانون کنترلي مبتني بر
رويتگر ميباشد .همچنين قضيه ای ارائه گرديده و اثبات شده است که چنانچه اشباع محرک واقع گردد ،سيستم حلقه بسته همچنان پايدار
مي ماند و خروجي به صورت مجانبي ورودی مرجع پله ای را دنبال خواهد کرد .در پايان به منظور نشان دادن کارايي رويكرد کنترلي مطرح
شده ،روش مذکور به سيستم کنترل ياو هليكوپتر اعمال شده است و نتايج شبيه سازی نيز ارائه گرديده است که مؤيد دستاوردهای تئوری
مقاله مي باشد.
کلمات کلیدی :رويتگر مدلغزشي ،اشباع محرک ،کنترل مقاوم ،مد لغزشي انتگرالي ،فيدبک غيرخطي مرکب.

Robust Controller Design Based on Sliding Mode Observer in The
Presence of Uncertainties and Actuator Saturation
Tahereh Binazadeh, Majid Bahmani
Abstract: This paper studies the design of a robust output feedback controller subject to
actuator saturation. For this purpose, a robust high-gain sliding mode observer is used to estimate
the state variables. Moreover, the combination of Composite Nonlinear Feedback (CNF) and
Integral Sliding Mode (ISM) controllers are used for robust output tracking. This controller consists
of two parts, the CNF part which is taken into account to modify the transient responses and the
ISM part which is implemented to reject the disturbances. The two important issues in this paper
are: considering the actuator saturation and designing the robust observer-based control law.
Moreover, a theorem is given and proved that guarantees even if the actuator saturation takes place,
the closed-loop system is stable and the output asymptotically tracks the step reference input.
Finally, in order to show the performance of the proposed controller, it is applied to the yaw control
of a helicopter and the simulation results verify the theoretical results.
Keywords: Sliding mode observer, actuator saturation, robust controller, integral sliding mode,
composite nonlinear feedback.
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 -1مقدمه
مسئله مهمي که در سيستمهای عملي همواره وجود دارد محدوديت
روی دامنه ورودی محرکها ميباشد .در طراحي قانون کنترلي چنانچه
اين قيد در حين طراحي در نظر گرفته نشود پس از قرار گرفتن بلوک
اشباع در خروجي کنترلکننده ،در بسياری از موارد پاسخ سيستم مطلوب
نخواهد بود و حتي ممكن است سيستم حلقه بسته ناپايدار شود.
رويكردهای متنوعي در مقاالت برای اين منظور ارائه گرديده است که
بعضاً برای سيستم های نامي و بدون در نظر گرفتن عدم قطعيت مدل
ميباشد [ .]6 -۱همچنين پژوهشهايي در زمينه طراحي کنترلکننده
مقاوم با در نظر گرفتن اشباع محرک صورت پذيرفته است که در آن
ساختار کنترل کننده طراحي شده به صورت فيدبک حالت ميباشد [7-
 .]۹در بسياری از مواقع همه ی متغيرهای حالت در دسترس نيست و اين
امر ضرورت تخمين متغيرهای حالت با طراحي يک رويتگر مناسب را
آشكار مي سازد.
برای سيستمهايي که در معرض اغتشاشات خارجي و همچنين عدم
قطعيت در مدل سيستم هستند ،تخمين متغيرهای حالت بايد با استفاده از
رويتگرهای مقاوم انجام شود .از جمله رويتگرهايي که دارای عملكرد
مطلوبي در سيستم های دارای ترم های نايقيني های ناشي از عدم قطعيت
های مدل و اغتشاشات خارجي هستند ،رويتگر های بهره بزرگ مي باشند
[ .]۱0در مراجع [ ]۱2 ,۱۱اين رويتگرها برای کالس هايي از سيستمهای
غيرخطي تعميم داده شد .همچنين مرجع [ ]۱۳با بكارگيری بخشهای غير
خطي سيستم در روند طراحي رويتگر ،موجب بهبود عملكرد رويتگر
شده است .در مراجع [ ]۱7-۱4اين رويتگر در سيستم های کنترلي
مختلف مورد استفاده قرار گرفته و کنترل کننده های مبتني بر رويتگر
طراحي گرديده است .ترکيب رويتگر بهره بزرگ و تكنيک مدلغزش
موجب بهبود در تخمين متغيرهای حالت سيستم ميشود [.]۱۸
در زمينه طراحي فيدبک خروجي مبتني بر رويتگر با در نظر گرفتن
اشباع محرک و ترم های نايقيني های موجود در مدل سيستم،
پژوهشهايي انجام شده است .مرجع [ ]۱۹به پايداری مقاوم وضعيت يک

مقاله حاضر ،در زمينه تلفيق رويتگر مد لغزشي بهره بزرگ توام با قانون
کنترلي  CNFو مقاوم سازی آن تاکنون مطالعه ای انجام نشده است .اين
در حالي است که رويتگر مذکور دارای عملكرد مناسبي جهت تخمين
متغيرهای حالت در حضور نايقيني ها است و طراحي قانون کنترلي که از
مقاوم سازی  CNFبا تلفيق آن با روش مدلغزشي انتگرالي و بر پايه
متغيرهای حالت تخمين زده شده توسط رويتگر حاصل مي شود ،عملكرد
مناسبي را در حضور اشباع محرک به دنبال خواهد داشت.
اين مقاله به پايدارسازی مقاوم مبتني بر طراحي رويتگر مد لغزشي
بهره بزرگ در حضور ترم های نايقيني و اشباع محرک مي پردازد.
موضوع مورد بحث از پيچيدگيهای قابل توجهي برخوردار است .در اين
مقاله ابتدا تئوریهای طراحي رويتگر مقاوم مدلغزشي بهره بزرگ ارائه
خواهد شد و سپس با استفاده از رويتگر و قانون فيدبک خروجي مقاوم
(که از تلفيق روش  CNFمبتني بر متغيرهای حالت تخمين زده شده با
روش مدلغزشي انتگرالي استخراج گرديده) ،قانون کنترلي مقاوم مبتني بر
رويتگر با در نظر گرفتن اشباع محرک طراحي خواهد شد .اثبات پايداری
سيستم حلقه بسته با لحاظ نمودن ديناميک رويتگر و به ازای سه حالت
مختلف تابع غيرخطي اشباع ،به طور کامل بررسي شده است .در آخر به
منظور نشان دادن عملكرد کنترل کننده پيشنهادی ،اين کنترل کننده به
سيستم کنترل ياو هليكوپتر اعمال شده است و نتايج شبيه سازی نيز ارائه
گرديده است.
در ادامه اين مقاله به موارد زير پرداخته مي شود :در بخش دوم به
معرفي سيستم و بيان هدف طراحي پرداخته شده است .اصول طراحي
رويتگر مقاوم نيزدر بخش سوم مقاله آمده است .بخش چهارم مقاله شامل
دستاوردها و نوآوری های اين مقاله است و در آن به طراحي کنترل
کننده مقاوم مبتني بر رويتگر در حضور اشباع محرک و نايقيني های مدل
سيستم پرداخته شده است .همچنين در اين بخش قضيه ای ارائه و اثبات
شده است که عملكرد مطلوب کنترل کننده پيشنهادی را تضمين
مينمايد .نتايج شبيه سازی ها در بخش پنجم آورده شده است .همچنين
نتيجه گيری در بخش ششم مقاله ذکر شده است.

سفينه فضايي با قيد اشباع ورودی و بر پايه رويتگر پرداخته است .مرجع

 -2معرفی سیستم و بیان مسئله

[ ]20دسته ای از سيستم های چند عاملي را با قيد اشباع محرک در نظر

سيستم ( )۱را در نظر بگيريد.

گرفته است و به پايدار سازی مقاوم آن بر اساس کنترل کننده مبتني بر
رويتگر پرداخته است .بحث پايدارسازی مقاوم مبتني بر رويتگر با قيد

()۱

اشباع محرک در مرجع [ ]2۱برای دسته ای از سيستم های سينگوالر و در
مرجع [ ]22برای کالسي از سيستم های ابعاد وسيع ،مورد مطالعه قرار
گرفته است.
يكي از روش های کنترلي که به حل مساله رديابي خروجي در
حضور قيد اشباع محرک مي پردازد روش فيدبک غيرخطي مرکب

که در آن  x  D  R nمتغير حالت سيستم u  R ،ورودی
کنترلي و  y  Rخروجي سيستم ميباشند .همچنين ماتريس  Aو
بردارهای  Bو  Cثابت و دارای ابعاد مناسب ميباشند .تابع غيرخطي
اشباع نيز به صورت زير تعريف مي گردد:



( )CNFاست .اين روش کنترلي تاکنون برای سيستم های ديناميكي
مختلفي اعم از گسسته ،پيوسته ،خطي ،غيرخطي و  ...مورد مطالعه واقع
شده است [ .]2۹-2۳بر اساس بررسي های انجام شده توسط نويسندگان
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

) x (t ) = Ax (t ) + Bsat (u (t ),u max ) + Bd (x , t

)  y (t ) = Cx (t

()2



sat (u (t ), u max ) = sign (u (t )) min u max , u

for u (t ) u max
u (t ) u max

for

for u (t )−u max

u max

) = u (t

−u max
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که  0

max

u

تبصره  :1ساختار ( )۸با نرماليزه کردن ) p ( xنسبت به )p1 ( x

حد اشباع محرک است .تابع نامعلوم )  d ( x, tناشي

از اغتشاشات خارجي و عدم قطعيتهای سيستم ميباشد که دارای نرم

قابل دستيابي ميباشد .همچنين اگر  p1 ( x) = 0باشد ،اغتشاشات از

محدود است و در رابطه زير صدق ميکند:

طريق خروجي اندازه گيری شده قابل رويت نيست بنابراين تخمين
حاصل ،نتيجه خوبي به همراه نخواهد داشت.

) d (x , t )  p 0 (x

()۳

که )  p 0 (xمعلوم و مثبت است و برای هر  x  Dآنگاه
 p 0 (x )  u maxاست.

تبصره  :2ساختار ( )4معرف سيستمهايي است که به طور مستقل
رويتپذير ميباشند .همچنين شرايط ارائه شده در فرض ( )۱شرط کافي
ميباشند و اگر سيستمي به طور مستقل رويتپذير باشد لزومي ندارد که

هدف طراحي قانون کنترلي با عملكرد مقاوم و مبتني بر رويتگری

حتما شرايط فرض ( )۱را برآورده کنند.

مقاوم است به نحوی که خروجي سيستم حلقه بسته ،ورودی مرجع پله با

ساختار معادالت ( )4دسته وسيعي از سيستم های فيزيكي را شامل

دامنه ثابت  rرا در حضور اشباع محرک و تابع نامعلوم )  d ( x, tدنبال

مي شود .بازو روبات ،موتورها و بعضي از فرآيندهای شيميايي از جمله

کند (به عبارت ديگر  lim y (t ) = rگردد) .برای اين منظور در بخش

سيستمهايي هستند که معادله حالت آنها مشابه ( )4ميباشد يا ميتوان

t →

بعد ابتدا به طراحي رويتگر مقاوم پرداخته مي شود .سپس قانون کنترلي

معادله حالت آنها را به اين فرم تبديل کرد ].[۳0
برای سيستم ( )4رويتگری مطابق رابطه زير طراحي ميگردد [.]۱0

مقاوم ،مبتني بر متغيرهای حالت تخمين زده شده طراحي و عملكرد آن به
ازای سه حالت مختلف تابع غيرخطي اشباع که در رابطه ( )2نشان داده
شده ،بررسي مي گردد.

)  x (tميباشد و با توجه به روش بهره باال ،بردار  Lمطابق رابطه زير

در اين بخش روند طراحي رويتگر بهره بزرگ مدلغزشي ارائه
ميگردد .سيستم ( )4را در نظر بگيريد.
)  x = Ax +  ( x) +  ( x)u + p( x)d ( x, t

 y = Cx

در اين سيستم  x = [x 1 , x 2 ,..., x n ]T  R nبردار متغيرهای

حالت ( x) ،  ( x) ،

()۹

در اين رويتگر متغير حالت  xˆ(t )  R nتخميني از متغير حالت

 -3طراحی رویتگر مقاوم

()4

) xˆ = Axˆ +  ( xˆ ) +  ( xˆ )u + L( y − Cxˆ ) + p( xˆ )ur (t

و ) p ( xتوابع برداری غيرخطيu  R ،

طراحي ميشود.
L = S−1C T

()۱0

که ماتريس  Sمثبت معين و متقارن ميباشد و از حل معادله
جبری زير تعيين مي گردد:

 S + AT S + S A − C T C = 0

()۱۱

ورودی کنترلي و  y  Rخروجي سيستم ميباشند .همچنين تابع نامعلوم

پارامتر  در عبارت فوق ثابتي مثبت ميباشد .ورودی )  ur (tبر

)  d ( x, tناشي از اغتشاشات و عدم قطعيتهای مدل نشده در سيستم

اساس تكنيک مد لغزشي طبق رابطه زير انتخاب ميگردد تا عملكرد

ميباشد که در شرط ( )2صدق مي کند .ماتريس  Aدارای ساختار نشان

مقاوم رويتگر ( )۹را تضمين نمايد:

داده شده در رابطه زير ميباشد و زوج )  (A ,Cرويت پذير است.
0 I ( n −1)( n −1) 
A =

0
0


()5

خواهد شد [.]۱0
فرض  )1توابع برداری غير خطي )  ( x) ،  ( xو ) p ( xبه
صورت روابط زير ميباشند.

()7
()۸

 ( x) = [1 ( x1 )  2 ( x1 , x2 ) . . .  n ( x1 , x2 ,..., xn )]T

 ( x) = [ 1 ( x1 )  2 ( x1 , x2 ) . . .  n ( x1 , x2 ,..., xn )]T
pn ( x1 , x2 ,..., xn )]T

p2 ( x1 , x2 ) . . .

()۱2

چنانچه بردار خطای رويتگر ( )  ) e (tمطابق رابطه زير تعريف شود:

در ادامه فرضياتي که برای سيستم ( )4در نظر گرفته شده است ،ارائه

()6

) ˆu r (t ) = − 0sign ( y − Cx

p( x) = [1

که توابع )   i (x 1 ,..., x i ) ،  i (x 1 ,..., x iو ) p i (x 1 ,..., x i

e (t ) = [e1 (t ) e 2 (t ) . . . e n (t )]T
) = xˆ (t ) − x (t

()۱۳

آنگاه معادالت ديناميكي بردار خطای رويتگر بر اساس معادالت
()4و ( )۹به صورت زير حاصل ميشود:
()۱4

e = ( A − S−1C T C )e +  ( xˆ ) −  ( x) +  ( xˆ )u
) −  ( x)u + p ( xˆ )ur − p ( x)d ( x, t

به منظور تحليل خطای رويتگر ،ماتريس  به صورت رابطه زير
تعريف ميشود:
()۱5

1 
 1
 = diag 1, ,..., n −1 
 
 

که بهازای آن روابط زير برقرار است:

(  ) i = 1, 2,..., nنسبت به متغيرحالت  xليپشيتز ميباشند.
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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طاهره بينازاده ،مجيد بهمني
−1S 1

()۱6

1



در ادامه با استفاده از مقادير تخمين زده شده يک کنترل کننده

= S

مقاوم در حضور اشباع محرک طراحي خواهد شد که به ازای آن تاثير

 A −1 =  A

عوامل نايقيني بر سيستم به شدت کاهش مييابد.

C  = C −1 = C

همچنين ماتريس  S1پاسخ معادله ( )۱۱بهازای   = 1ميباشد.

 -4طراحی کنترلکننده مقاوم مبتنی بر رویتگر

لم  :]10[ 1سيستم ( )4را در نظر بگيريد چنانچه فرض ( )۱برقرار
باشد ،آنگاه   0  0وجود خواهد داشت بطوريكه بهازای هر ،    0
و هر )  ، 0  p 0 (xخطای رويتگر به صورت مجانبي به صفر همگرا

با در نظر گرفتن اشباع محرک
در اين بخش به منظور کاهش اثر ترم نامعلوم )  d ( x, tاز تلفيق
قانون کنترلي  CNFبا کنترل کننده مدلغزشي انتگرالي  ISMاستفاده

مي شود.
در ادامه به منظور طراحي رويتگر برای سيستم ( ،)۱ابتدا با اعمال

خواهد شد .قانون کنترلي حاصل از اين تلفيق که کنترل کننده ISM-

تبديل مناسب ساختار سيستم به فرم مطلوب ( )4تبديل شود .ساختار

 CNFناميده مي شود ،در مرجع [ ]2۳ارائه شده است .اما اين قانون

سيستم ( )۱بگونهای ميباشد که ميتوان با تغيير متغير در سيستم از

کنترلي تاکنون صرفاً بر اساس فيدبک حالت طراحي و استفاده گرديده

رويتگر ذکر شده استفاده کرد .چنانچه بردار )  z (tبه صورت زير

است .در اين مقاله برای اولين بار از اين قانون با استفاده از متغيرهای

تعريف شود:

حالت تخمين زده شده و بر پايه رويتگر مدلغزشي مقاوم استفاده ميشود.
برای اين منظور قضيه ای در اين بخش ارائه و اثبات گرديده است که

 C 
 CA 
)  x (t
z (t ) = Tx (t ) = 


 n −1 
CA



()۱7

عملكرد مطلوب قانون کنترلي پيشنهادی مبتني بر رويتگر را در حضور
اشباع محرک ،تضمين مينمايد.

که ماتريس مربعي  T  R nnغيرمنفرد است .در اين صورت با تغيير
متغير  z = Txمعادله سيستم ( )۱به فرم زير تبديل ميشود:
()۱۸

 zeتعريف شود (در اين صورت  lim y (t ) = Cze = rکه  rدامنه
t →

ورودی مرجع ثابت است که بايد توسط خروجي دنبال شود) با تغيير


)  z = Az +  ( z ) + Bsat (u, umax ) + Bd ( x, t


 y = Cz

متغير  z = z − zeرابطه زير حاصل خواهد شد و هدف طراحي قانون
کنترلي برای سيستم زير است به نحوی که . lim z (t ) = 0
t →

که در آن،

()۱۹

چنانچه مقادير مطلوب متغيرهای حالت )  z (tدر حالت ماندگار

 0 
 0 
0 I ( n −1)( n −1) 

A =
;  (z ) = 



0
0

 n 
CA
z


B = TB ; C = CT −1

z = Az +  ( z + ze ) + Aze

()22

) + Bsat (u , umax ) + Bd ( x, t

با توجه به رابطه (:)۱۹
T

T

بنابراين سيستم ( )۱۸ساختار مطلوب برای طراحي رويتگر مقاوم را

()2۳

دارد و ساختار رويتگر مقاوم برای آن به صورت زير است:
()20

) zˆ = Azˆ +  ( zˆ) + Bsat (u, umax

همچنين متغير حالت رويتگر ) )  ( xˆ (tکه تخمين از متغير حالت

سيستم ) )  ( x (tميباشد ،از رابطه زير محاسبه ميشود.

()2۱

) xˆ = Axˆ +  ( xˆ ) + Bsat (u, umax
) + T −1L( y − Cxˆ ) + Bur (t
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T

= 0 0 ... CAn z  + 0 0 ... CAn ze 
) =  ( z ) +  ( ze

زير همواره برقرار باشد.
()24

) xˆ (t ) = T −1 zˆ(t

صورت زير نوشته مي شود:

= 0 0 ... CAn z + CAn ze 

همچنين ميتوان  Azرا به نحوی تعريف کرد که به ازای آن رابطه

) + L( y − Czˆ) + Bur (t

بنابراين معادله رويتگر برای سيستم ( )۱بر حسب متغير حالت ̂x

T

 ( z + ze ) = 0 0 ... CAn ( z + ze ) 

به

) Az z = Az +  ( z
) Az ze = Aze +  ( ze

بنابراين معادله ( )22به صورت زير بازنويسي ميشود:
()25

) z = Az ( z + ze ) + Bsat (u , umax ) + Bd ( x, t

قانون کنترلي  ISM-CNFمبتني بر رويتگر مطابق رابطه زير ارائه مي
گردد:
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u ISM −CNF = uCNF + u ISM
= u L + u N + u ISM

()26

تبصره  :3در کنترل کننده ارائه شده در رابطه ( ،)26جزء  u Nدر
تنظيم خروجي به مقدار مطلوب در در حالت دائم تاثيرگذار نيست و به
منظور بهبود پاسخ گذرا مورد استفاده واقع ميشود .لذا عمل تنظيم

uCNF

همانطور که مشاهده ميشود قانون فوق شامل سه بخش است :بخش

خروجي ناشي از بخش های ديگر کنترل کننده ( )۳۱يعني

خطي (  ،) u Lبخش غيرخطي (  ) u Nو بخش مقاوم ساز بر اساس روش

 u = uL + uISMمي باشد که طبق تئوری ارائه شده در مرجع [ ]2۳به

کنترلي مدلغزشي انتگرالي (  .) u ISMدر ادامه هريک از اين بخش ها

نحوی طراحي ميگردد که در ناحيه ای مشخص از شرايط اوليه

معرفي ميگردد.

(  ) x0  X Fوارد ناحيه اشباع نشود.
در اين صورت با اعمال کنترل کننده ( u = uISM −CNF )26به

ساختار بخش خطي  u Lمبتني بر رويتگر به صورت زير است:

u L = F (zˆ − z e ) + Hr
= F (zˆ − z + z − z e ) + Hr

()27

سيستم ( )25داريم:
) z = Az ( z + ze

= F (z + e ) + Hr
()۳۳

در عبارت فوق

) B ( sat (uISM −CNF , umax ) − uL ) + Bd ( x, t

ميباشد و بردار  Fبه نحوی طراحي مي گردد که ماتريس
ميکند:

لذا با توجه به رابطه ( )2۸و همچنين با در نظر گرفتن معادالت
ديناميكي خطای  e = zˆ − zکه از معادالت ( )۱۸و ( )20حاصل
ميشود ،معادالت زير بدست ميآيند:

A z z e + BHr = 0

()2۸

)

بخش غيرخطي  u Nدارای ساختار زير است:
) u N =  (r , y ) BP( zˆ − ze

()۳4

) =  (r , y ) BP( zˆ − z + z − ze

()2۹

) =  (r , y ) BP( z + e

(

 z = Az + BF z + BFe +


) B ( sat (uISM −CNF , umax ) − uL ) + Bd ( x, t


)) e = ( A − LC )e +  (e ) + B (ur (t ) − d ( x, t



به منظور اثبات پايداری مجانبي سيستم فوق قضيه زير ارائه ميگردد.

در معادلهی فوق P ،يک ماتريس مثبت معين و متقارن است که از
حل معادله لياپانوف زير بدست ميآيد.
( A + BF )T P + P( A + BF ) = −W

()۳0

) + Bd ( x, t

= ( Az + BF ) z + ( Az ze + BHr ) + BFe +

) e (t ) = zˆ (t ) − z (t ) = T (xˆ (t ) − x (t )) = Te (t

 A + BFهرويتز باشد .همچنين تابع اسكالر  Hدر رابطه زير صدق



+ B  sat (uISM −CNF , umax ) + F ( z + e ) + Hr − u L 


uL



ماتريس  Wيک ماتريس دلخواه مثبت معين و متقارن ميباشد.

قضیه :چنانچه کنترل کننده مقاوم و مبتني بر رويتگر ( )26به سيستم
( ) ۳4اعمال شود ،در اين صورت سيستم حلقه بسته در حضور نايقيني
های سيستم و اشباع محرک پايدار مجانبي ميباشد .پايداری مجانبي

سيستم حلقه بسته ( )۳4منجر به تنظيم خروجي به مقدار مطلوب r
ميگردد(به عبارت ديگر

=r

.) lim z (t ) = 0  lim y (t ) = Cze
t →

t →

همچنين تابع غير خطي )   ( r , yيک تابع منفي معين و ليپشيتز ميباشد

اثبات :تابع لياپانوف زير را در نظر بگيريد .با انتخاب اين ساختار ،

که بايد با ساختاری مناسب ،توسط طراح انتخاب ميگردد .بخش مقاوم

پ ايداری کل سيستم حلقه بسته که شامل معادالت سيستم ،معادالت

ساز قانون کنترلي نيز به صورت زير است:

رويتگر و قانون کنترلي مي باشد ،مورد تحليل پايداری قرار مي گيرد.

()۳۱

u ISM = −Lsign (B T BS ), p 0 (x )  L  u max

که  u maxو )  p 0 (xدر بخش  2معرفي شده اند .سطح لغزش طبق
عبارت زير تعريف ميشود:
()۳2



()۳5

با در نظر گرفتن روابط( )۱0( ،)۳4و ( )۱6داريم:
 =  e



S = B T zv (t ) − zv (0) − 0 ( zv − NOM (t ))d
t

در عبارت فوق z v (t ) ،اختالف بين مقدار تخمين زده شده ˆ zو
مقدار مطلوب  z eميباشد .همچنين  z v − NOMمقدار نامي اين
اختالف را در غياب نايقيني ها را نشان ميدهد.

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

 =  e

V = z T Pz +  T S1 ,

) =  ( A − LC )−1 +   ( e
)) +  B (ur (t ) − d ( x, t

()۳6

) =  ( A − S−1C T C )−1 +   ( e
)) +  B (ur (t ) − d ( x, t
) =  ( A − S C C ) +   ( e
T

−1
1

)) +  B (ur (t ) − d ( x, t
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بنابراين با توجه به تعريف )   (tدر عبارت ( ،)42در اين حالت

در اين صورت مشتق تابع لياپانوف به صورت زير ميباشد.

عبارت زير حاصل مي گردد:

V = 2 z T Pz + 2 T S1

()۳7

)  (t ) = u N (t ) + u ISM (t

از طرفي با در نظر گرفتن رابطه ( )۳6خواهيم داشت:
2 T S1 = 2 T S1 ( A − S1−1C T C ) +

()45

 

)) 2 T S1  (e ) + 2 T S1 B (ur (t ) − d ( x, t

()۳۸

z 

) B T P    + u ISM (t
e

در تحليل پايداری سيستم حلقه بسته ،ميتوان به جای  ، u ISMمقدار

= 2 T S1 A − 2 T C T C +

معادل آن را به صورت رابطه زير جايگزين کرد [: ]۳۳-۳۱

)) 2 T S1  (e ) + 2 T S1 B (ur (t ) − d ( x, t

) (u ISM ) eq = u eq = − d ( x , t

()46

با بازنويسي رابطه ( )۱۱به ازای ماتريس  Aو  Cداريم

بنابراين )  ، g (t ) = u N (tدر نتيجه:

S  + A T S  + S  A −C T C = 0

.  z T  −W
V   

 z
PBF
 
T
T
e
(
PBF
)
−


(
S
+
C
C
)

  

1
  e 
+ 2  z T PBBT Pz + 2  z T PBBT Pe

با در نظر گرفتن اين نكته که ماتريس متقارن  S1پاسخ معادله فوق

بهازای   = 1ميباشد ،آنگاه:

2 T S1 A =  T (C T C − S1 )

()۳۹

()47

PB ( F +  BT P )   z 

 
− ( S1 + C C )   e 
T

بنابراين

  ( F +  B P) B P
T

T

T

1

با توجه به معادالت ( )۳4و ( ،)40مشتق تابع لياپانوف مطابق زير
بدست ميآيد:
) V = z T ( Az + BF )T Pz + z T P ( Az + BF ) z + 2 z T PBg (t
+ 2 z T PBFe −  T ( S1 + C T C )

()4۱

)) + 2 S1  (e ) + 2 S1 B (ur (t ) − d ( x, t
T

+ 2  z PBB Pz

است و برای منفي شدن تابع لياپانوف کافي است ماتريس  1منفي معين
باشد .در اين حالت بر اساس لم مكمل شور [ ،]۳4از آنجاييكه ماتريس

)

 ( −Wمنفي معين است ،لذا کافي است رابطه زير برقرار گردد:
T

()4۸

و ثابت مثبت * ، 1آنگاه به ازای هر * ،  (r , y )  1رابطه فوق برقرار

)  (t ) = sat (u L (t ) + u N (t ) + u ISM (t )) − u L (t

مي باشد.

عبارت ( )4۱را به صورت زير ميتوان بازنويسي نمود:
T

 z   −W
V =  
T
) e  (PBF

حالت دوم :اگر دامنه سيگنال کنترلي  u = uISM −CNFمثبت باشد و
اندازه آن از مقدار مجاز  umaxنيز بيشتر شود .آنگاه داريم:

)) −(1 −  ) T (S 1 + C T C ) + 2 T S 1  (e ) + 2 T S 1 B (u r (t ) − d (x , t

z 

()4۹

) R1 (t

)  ( 0, 1

)  (S 1 + C T C )  ( F +  B T P ) B T PW −1PB ( F +  B T P

با انتخاب مناسب پارامتر   =  2و تابع منفي معين )  =  (r , y

) g (t ) =  (t ) + d ( x, t

 z 
PBF

− (S 1 + C T C )  e 

; + 2z T PBg

با انتخاب مناسب پارامتر مثبت  ،  = 1تابع )  R1 (tمنفي ميشود.
لذا

B T P    + u ISM  u max
e

.  z T  −W
V   
T
) e  (PBF

در ادامه وضعيت  Vبهازای حالتهای مختلف بررسي خواهد شد.
حالت اول :اگر دامنه سيگنال کنترلي  u = u ISM −CNFکوچكتر
مساوی از مقدار مجاز  umaxباشد .به عبارت ديگر:
z

z

 

 

F    + Hr +   BT P BT P    + uISM (t )  umax
e
e
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z 

F    + Hr +   B T P
e
 

F

با توجه به تبصره  ۳داريم:
()50

 z 
PBF
+ 2z T PBg

− (S 1 + C T C )  e 

T

از آنجاييكه تابع  غير مثبت است لذا 2  z T PBBT Pz  0

T

که در آن

()44

  
e

T

)) + 2 T S1 B (ur (t ) − d ( x, t

()42

T
z 

−W

) 2 T S1 = − T S1 −  T C T C + 2 T S1  (e

()40

()4۳

=   B T P

z 
F    + Hr + u ISM  u max
e 

u L + u ISM =  F

بنابراين

) g = umax − uL + d ( x, t

()5۱

با توجه به روابط ( )46و ( g  0 ،)47بوده و برای اين حالت
رابطه زير برقرار ميباشد.

uL + u N + uISM =  F

()52

uN  g  0
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با ضرب کردن ) q(t )  (0,1در  u Nميتوان نامعادلهی فوق را به
معادله زير تبديل کرد.

در اين بخش رويكرد پيشنهادی در مقاله بر روی يک سيستم عملي
g = q (t )  B T Pz + q (t )  B T Pe

()5۳

 -5مثال کاربردی و شبیهسازی
اعمال مي گردد تا عملكرد مطلوب آن در شبيه سازی نيز نشان داده شود.

در اين صورت با استداللي مشابه قبل ،برای حالت دوم معادله  Vدر
نامساوی زير صدق ميکند:
PB ( F + q  BT P )   z 


−W

 

)

− ( S1 + C T C )   e 

(

.  z T 
V   

همچنين مقايسه ای بين عملكرد روش پيشنهادی با يک روش مطرح
ديگر صورت پذيرفته است.
معادالت زير مربوط به کنترل کانال ياو در هليكوپتر ميباشد [.]۳5
3.8290
6.0497 
17.0990 −3.0897 
) x(t
−9.7553 −96.3750

37.1760 −33.0820 

 e   F + q  BT P BT P


2

()54

+ 2q  z T PBBT Pz

A

T

z
z
   2  
e 
e 

()5۸

برای منفي معين شدن ماتريس   2بايد طبق لم مكمل شور شرط

C

حداکثر مقدار مقدار مجاز سيگنال کنترلي (  ) umax = 0.4فرض

T

مطابق حالت قبل يک پارامتر مثبت   =  3و مقدار مثبت * 2
وجود خواهد داشت که بهازای هر * ،  (r , y )   2رابطه باال برقرار
ميشود.
حالت سوم :اگر دامنه سيگنال کنترلي  u = uISM −CNFمنفي باشد و
از مقدار مجاز  −u maxنيز منفي تر شود .آنگاه رابطه زير صادق است:
z

BT P    + uISM  −umax
e
 

z

F    + Hr +   BT P
e
 

شده است .هدف طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي ميباشد به نحوی
که خروجي )  y (tورودی مرجع  r = 1.2را رديابي کند .ترم نايقيني
( )  ) d ( x, t ) = 0.1sin(Cx(t )) + 0.1sin(10tدر نظر گرفته شده است.
برای اين منظور ابتدا رويتگر مقاوم جهت تخمين متغيرهای حالت طراحي
خواهد شد سپس با استفاده از کنترل کنندهی مقاوم تاثير )  d (x , tبر
خروجي سيستم حذف خواهد شد.
به منظور طراحي رويتگر بهره بزرگ مدلغزشي  = 10 ،در نظر

F

گرفته شده است .پس از انجام محاسبات ذکر شده در مقاله ،بهره رويتگر

اين حالت نيز مشابه حالت سوم مقادير مثبت   =  4و 3*  0
وجود خواهد داشت که بهازای هر * ،  (r , y )  3مشتق تابع لياپانوف

و همچنين بهره غير خطي قانون کنترلي به صورت رابطه زير حاصل مي
شود.

کوچكتر مساوی يک تابع منفي معين مي شود.
در نهايت با انتخاب مناسب پارامتر

 به نحوی که

()5۹

)    max(0 ,1 , 2 ,3 , 4بوده و همچنين انتخاب مناسب تابع

)  (r , y

به

نحوی

که

*  (r , y )  

باشد

که

  * = min  1* , 2* , 3* است ،آنگاه حد باالی  Vدر هر سه حالت
مورد بررسي يک تابع منفي معين خواهد بود که منجر به تضمين پايداری
معادالت ديناميكي سيستم حلقه بسته به ازای هر سه حالت تابع غير خطي
اشباع مي گردد .در نتيجه:
()57

(

B

)  (S 1 + C T C )  ( F + q  B T P ) B T PW −1PB ( F + q  B T P

()56

)

 0.6258 

6.2175 
) sat (u, umax ) + d ( x, t
 −29.199 


 −14.6430

+

) y(t ) = 15.3190 −10.3210 0.7307 −4.7274  x(t

زير برقرار باشد.
()55

21.9350
−3.5154
−6.9623
25.7330

 −2.6571

−31.0290
x(t ) = 
 6.1059

 17.1690

همچنين

 4112 
 64220 
 ,  (r , h ) = −5 e −5 h − r − e −5 r
L =
 47637 


 −29794 

ماتريس

W =I

انتخاب

شده

است

و

)  uISM = −0.2sat ( B BSلحاظ گرديده است .به منظور جلوگيری از
T

رخداد پديده چترينگ ،از تابع اشباع به جای تابع عالمت در شبيه سازی
ها استفاده شده است .اشكال ( )۱تا ( )۳نتايج شبيه سازی را نشان مي
دهند .شكل ( )۱مربوط به سيگنالهای خطای بين مقدار تخمين زده شده
و مقدار واقعي ميباشد .همانگونه که مشخص است تمامي مولفه های

lim ( zˆ(t ) − ze ) = 0  lim z (t ) = ze
t →

t →

بردار خطای رويتگر به صفر ميل کرده است بنابراين خروجي رويتگر که
تخميني از متغيرهای حالت سيستم ميباشد ،به سمت مقدار واقعي

لذا همگرايي خروجي به مقدار مطلوب تضمين ميشود▄.

متغيرهای حالت همگرا شده است .لذا عملكرد مقاوم و مطلوب رويتگر

در ادامه به منظور نشان دادن عملكرد رويكرد ارائه شده،

طراحي شده در طي شبيه سازی نيز نشان داده شده است.

کنترلکننده پيشنهادی ،به سيستم کنترل ياو هليكوپتر اعمال شده و نتايج
شبيهسازی ارائه ميگردد.
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طاهره بينازاده ،مجيد بهمني

همانطور که مشاهده مي شود در هر دو مورد سيگنال کنترلي به
اشباع رفته است .بنابراين مشخص ميشود که کنترل کننده پيشنهادی،
عليرغم رخداد اشباع محرک در مواجهه با نايقيني های سيستم نيز از
عملكرد مطلوبي برخوردار است.

 -8نتیجهگیری
در اين مقاله به موضوع طراحي کنترل کننده مقاوم مبتني بر رويتگر
مدلغزشي در حضور اشباع محرک و نايقيني های سيستم پرداخته شد.
برای اين منظور ابتدا اصول طراحي رويتگر مد لغزشي مقاوم بهره بزرگ
شكل  :۱پاسخ زماني مولفه های بردار خطای رويتگر

ذکر گرديد و سپس قانون کنترلي مقاوم بر اساس متغيرهای حالت تخمين

شكل ( ) 2پاسخ خروجي سيستم حلقه بسته به ازای قوانين کنترل

زده به گونه ای طراحي گرديد که مساله رديابي مقاوم خروجي را در

پيشنهادی در مرجع [ ]۱و قانون کنترل پيشنهادی در مقاله حاضر را نشان

حضور اشباع محرک تضمين نمايد .برای اين منظور قضيه ای ارائه گرديد

مي دهد .همانگونه که از پاسخ خروجي سيستم نيز مشخص است ،به ازای
قانون کنترلي مبتني بر رويتگر پيشنهادی در رابطه ( ،)26تاثير ترم نايقيني

و در روند اثبات نشان داده شد که حتي در صورت وقوع اشباع در
محرک ،کنترل کننده مقاوم ارائه شده عملكرد مطلوبي را داراست .در
انتها سيستم عملي کنترل ياو هليكوپتر در نظر گرفته شد و رويكرد

)  d ( x, tبر خروجي به شدت کاهش يافته است ،در حاليكه قانون

پيشنهادی بر روی آن اعمال گرديد .نتايج شبيه سازی ها حاکي از

کنترلي مرجع [ ]۱در حضور )  d ( x, tعملكرد مطلوبي نداشته است و

عملكرد مقبول روش کنترلي پيشنهادی است.

رديابي سيگنال مرجع را نشان نمي دهد .همچنين همانطور که در شكل
( )2مشاهده مي شود ،عالوه بر پاسخ حالت دائم ،پاسخ گذرای خروجي
سيستم حلقه بسته توسط قانون کنترل پيشنهادی نيز دارای مشخصه های
مطلوبي بوده و ميزان فراجهش نيز در مقايسه با روش کنترلي ارائه شده در
مرجع [ ]۱کاهش يافته است.

شكل  :2پاسخ زماني خروجي سيستم ) y (t

شكل ( ) ۳سيگنال کنترلي اشباع شده را در روش کنترلي پيشنهادی و
روش کنترلي مرجع [ ]۱نشان ميدهد.

شكل  :۳پاسخ زماني سيگنال های کنترلي اشباع شده
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چکيده :در اين مقاله به طراحي يک سيستم کنترلي برای دورزدن خودکار خودرو پرداخته مي شود .در ابتدا اطالعات حاصل از بررسي آييننامهها و
قوانين راهنماييورانندگي و نيز تحقيقات انجام شده ازآموزشگاهها و پليس راهنماييورانندگي در اين خصوص جمعبندی و ارائه ميگردد .سپس نتايج
آزمايشهای تجربي سيستم دورزدن بر روی خودروی واقعي در خيابانهای با عرض مختلف ارائه و بررسي ميشود .پس از آن ،مسيرهای مناسب دورزدن
خودکار خودرو با در نظرگرفتن محدوديتهای غيرهولونوميک خودرو طراحي ميشود .در نهايت کنترلکننده مد لغزشي مناسب برای کنترل سيستم دورزدن
خودرو طراحي ميگردد .طراحي سيستم فازی تصميمگيری حرکت خودرو در هنگام دورزدن نيز نوآوری مهم صورت گرفته در اين مقاله ميباشد .جهت
تاييد صحت طراحيهای صورت گرفته با نتايج عملي ،يک ربات شبهخودرو بر اساس ابعاد د ر مقياس کوچكتر يک خودروی واقعي طراحي و ساخته شده و
سيستم دورزدن خودکار بر روی آن پيادهسازی گرديده است .مقايسه نتايج شبيهسازی و پيادهسازی صورت گرفته بر روی ربات شبهخودرو نشان از کارآمدی
و دقت مناسب سيستم کنترلي طراحي شده دارد.

کلمات کليدی :سيستمهای حملونقل هوشمند ،کنترلکننده مد لغزشي ،سيستم دورزدن خودرو ،ربات شبهخودرو.

Design and implementation of an automatic car turning system
Ehsan Khalili, jafar Ghaisari, Mohammad Danesh
Abstract: In this paper, a control system is designed for automatic car turning. At first, the necessary
information of car turning that were collected from the traffic bylaw, car driving training centers and traffic police
are explained. Then, car turning is studied experimentally on several streets with different widths. Afterward, a
proper path is designed for the automatic car turning system considering traffic rules and nonholonomic constraint.
Also, an appropriate sliding mode controller is designed and a novel fuzzy decision-making system is proposed
for the automatic car turning system. A car like mobile robot is designed and manufactured based on small scale
parameters of a sedan car. Finally, the automatic car turning system is implemented on this car like mobile robot.
Simulation and experimental results of the designed control system confirm the effectiveness of the proposed
control system.

Keywords: intelligent transportation system, sliding mode controller, automatic car turning, car
like mobile robot.
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 -1مقدمه

دورزدن در هر مكان و زمان دلخواه توسط رانندگان خسارات جاني و مالي

امروزه با افزايش تصادفات رانندگي و افزايش خسارات جاني و مالي

زيادی را با خود به همراه دارد .از طرفي چون در هنگام دورزدن ،خودروی

ناشي از اين حوادث ،توجه به سيستمهای حملونقل هوشمند شهری

مذکور حكم فرعي را دارد ،در صورت هر گونه تصادف مقصر محسوب

افزايش يافته است .اين سيستمها به عنوان يک روش کارآمد برای بهبود

مي شود ،پس نياز است تا به صورت کامال قانوني اين عمل صورت گيرد.

مسئلهی حملونقل بكار گرفته شده است .هوشمندسازی سيستم حملونقل

نوآوری اصلي اين مقاله استخراج و پيادهسازی اطالعات اصلي و قانوني

را ميتوان به رانندگي خودکار ،پارک گاراژ ،پارک موازی و  ...تعريف

برای دورزدن خودرو مي باشد .در ادامه ،طراحي مسيرهای مناسب با توجه

کرد .از آنجا که حدود  50درصد تصادفات رانندگي مربوط به اشتباهات

به محدوديتهای غيرهولونوميک خودرو مورد بررسي قرار ميگيرد و

شخص راننده ميباشد ،از اين رو محققان به دنبال يافتن راهي جديد در

مانند پارک موازی ،مسير خاصي برای اين امر طراحي ميگردد .طراحي

جهت کاهش ميزان تلفات رانندگي هستند .استفاده از سيستمهای کنترلي

سيستم فازی برای تشخيص زمان مناسب و قانوني برای سيستم دورزدن

هوشمند ،باعث بهبود سيستم حملونقل شده و رانندگي بسيار ايمنتر و

خودرو نيز در ادامه طراحي شده و نتايج طراحي اين سيستم بر روی يک

سريعتری را برای رانندگان فراهم ميکند .مقاالت متعددی در زمينه

ربات شبه خودرو که در اين پژوهش طراحي و ساخته شده است،

سيستمهای حمل ونقل هوشمند نوشته شده که هر يک بر تكميل و رفع

پيادهسازی ميگردد.

مشكالت اين سيستمها گام برداشتهاند .در [ ]۸[-]۱به انواع روشهای
پارک موازی خودرو و پيادهسازی عملي آن اشاره دارد .در [ ،]۹از راهبرد
 SLAMبرای چرخش ربات شبهخودرو در محيطهای محصور استفاده

 -2جمعآوری اطالعات دورزدن تکفرمان
خودرو

شده است .در [ ،]۱0از الگوريتم کنترلي مدل مجازی و معادالت ساده شده

در اولين مرجع به آييننامه راهنماييورانندگي پرداخته و اطالعات الزم

ديناميكي خودرو برای تعقيب مسير استفاده شده است و سپس بر روی يک

برای اين پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد .در بخش ششم آييننامه

ربات راديوکنترل پيادهسازی گرديده است .در [ ]۱۱به طراحي

راهنماييو رانندگي به گردش خودرو پرداخته شده است .در ماده ،۱0۸

کنترلکنندهی مد لغزشي برای تعقيب مسير مرجع خودرو پرداخته است .با

 ۱54 ،۱5۳ ،۱52و  ۱6۳نيز عوامل مربوط به گردش و توقف خودرو مورد

توجه به سرعت باالی خودرو در اين شبيهسازی ،از مدل ديناميكي ساده

بررسي قرار گرفته است .با توجه به کامل نبودن اطالعات دريافتي برای

شده خودرو استفاده شده است .در [ ،]۱2يک کنترلکنندهی فازی بر اساس

طراحي سيستم کنترلي ،عالوه بر آييننامه راهنماييورانندگي ،از چندين

مهارتهای رانندگي و تعقيب مسير طراحي شده است و توابع عضويت اين

آموزشگاه راهنماييورانندگي در سطح استان اصفهان استفاده شده است.

کنترلکننده توسط الگوريتم ژنتيک بهينه شدهاند .در [ ،]۱۳به تعقيب مسير

موضوعات جديدی نسبت به آييننامه مطرح شدند که عبارتاند از :پارک

مرجع برای خودرو ،هم با مدل ديناميک و هم مدل سينماتيک ميپردازد و

مناسب اوليه کنار خيابان ،زمان مناسب و اجازه دورزدن اوليه خودرو،

برای مسيريابي از روش  RRTاستفاده ميکند .در [ ]۱4طراحي يک

ضرورت توقف خودرو در وسط خيابان و محل توقف آن ،مسير حرکتي

کنترلکننده فازی برای وسايل نقليه هوشمند انجام شده و بر روی يک

مناسب طبق قوانين راهنماييورانندگي ،سرعت مناسب و استاندارد خودرو،

وسيله نقليه شبهخودرو پيادهسازی شده است .در [ ]۱5با استفاده از الگوريتم

زاويه مناسب خودرو در محل توقف برای ديد مناسب ،هوشياری و

ژنتيک ،به پيدا کردن کوتاهترين مسير ،با توجه به عوامل اقتصادی،

عكسالعمل راننده نسبت به رفتار ساير رانندگان و توجه به نوع خودروهای

ترافيكي ،هزينه بنزين و ...پرداخته شده است .در [ ]۱6رفتار ديناميكي

در حال حرکت .با توجه به عدم سابقه قبلي در پرداختن به اين موضوع به

خودرو و پاسخ آن به انواع مانورهای تغيير مسير مورد بررسي قرار گرفته و

عنوان يک سيستم کنترلي مستقل ،هنوز هم اطالعات کامل و جامعي برای

رفتار خودرو به دورزدن پيوسته و رد کردن يک مانع مورد بررسي قرار

طراحي سيستم کنترلي بطور کامل وجود ندارد .در قسمت نهايي

گرفته است .در پژوهش مذکور ،از مدل دوچرخهای خودرو با دو و سه

جمع آوری اطالعات اين پژوهش ،از طريق پليس فرهنگ و ترافيک

درجه آزادی استفاده شده است.

راهنماييورانندگي استان اصفهان ،يک جمعبندی مناسب از قوانين

هدف اصلي اين پژوهش تعميم و افزايش کاربرد سيستمهای حملونقل

دورزدن خودرو انجام شده است.

هوشمند به طور جزئي در زمينه حملونقل شهری ميباشد .يعني بتوان با

برای انجام دورزدن تکفرمان خودرو ،در ابتدا با در نظرگرفتن مادههای

الهام گرفتن از سيستم پارک خودکار خودرو ،يک موضوع جديد به طور

مذکور آييننامه راهنماييورانندگي مبني بر اينكه مكان مورد نظر جز

مجزا در زمينه هوشمندسازی خودرو تعريف گردد .هدف از طراحي

مكانهای ممنوعه برای دورزدن نباشد ،در ابتدا بايد خودرو در منتهياليه

سيستم پارک موازی خودرو داليلي چون عدم توانايي رانندگان کمتجربه

سمت راست خيابان با پارک  ۳0تا  45سانتيمتر متوقف شود.

در اجرای صحيح آن ،کمبود فضای پارک ،ايجاد ترافيک ناشي از عدم
تسلط بر اجرای صحيح آن در زمان مناسب و ...دارد .حال تمامي عوامل
فوق را مي توان برای سيستم دورزدن خودکار خودرو نيز ذکر کرد .انجام
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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شكل  :۱آزمايشات عملي دورزدن تکفرمان با خودروی سمند

سپس مرحله خروج از پارک اوليه صورت ميگيرد و در اصطالح با
حرکت الکپشتي ،خودرو  50سانتيمتر به جلو حرکت کرده تا تقريبا

شكل  :2برازش اطالعات مسير خيابان  ۱2متر
جدول  :۱اطالعات مسير دورزدن تکفرمان خيابانهای  ۱4 ،۱2و  ۱6متر
Y-16

X-16

Y-14

X-14

Y-12

X-12

0

0

0

0

0

0

۱۳0

-20

۱۳5

-۱5

۱۳۳

-22

کردن مسيری مناسب بر طبق قوانين راهنماييورانندگي در پشت خط مقطع

264

-47

2۳۸

-42

۱۹7

-60

وسط خيابان متوقف ميشود ،بطوريكه سپر خودرو بر روی خط مقطع قرار

402

-۱06

۳67

-۱۱0

2۸0

-۱۳0

4۸5

-۱67

502

-24۳

۳۳۳

-220

ديد را نسبت به طرف مقابل خيابان و خودروهای در حال حرکت داشته

57۱

-24۹

575

-۳6۱

۳4۹

-254

باشد و همچنين در مرحله بعدی بتواند دورزدن خود را بطور صحيح انجام

6۳۱

-۳5۹

62۱

-5۱۸

۳6۸

-4۱۱

676

-4۹0

6۱0

-726

۳۳۹

-6۱2

70۱

-620

4۹0

-۹27

254

-770

706

-۸0۸

2۹۱

-۱06۱

۱۱6

-۸60

67۱

-۹75

۹۳

-۱۱۱۱

-57

-۹۱7

6۱۳

-۱۱00

-47

-۱۱۳۱

-2۳0

-۹۳۹

5۳۱

-۱222

-۱2۱

-۱۱۳5

-400

-۹4۱

۳۸۱

-۱۳20

-22۱

-۱۱۳5

*

*

قوانين بيان شده برای دورزدن خودرو بر روی خودروی سمند اجرا و

246

-۱۳57

*

*

*

*

اطالعات آزمايشات عملي ثبت گردد .در اين قسمت اجرای صحيح

-76

-۱۳7۸

*

*

*

*

زاويهای  ۳0درجه نسبت به راستای خيابان به دست آورد .در اين مرحله با
توجه به در نظر گرفتن خودروهای در حال حرکت در باند موافق ،به آرامي
و با سرعت مناسب اقدام به حرکت تا وسط خيابان ميکند .خودرو با طي

گيرد و از آن عبور نكند .زاويه قرارگيری خودرو در وسط خيابان بسيار
مهم ميباشد چون اين زاويه بايد بگونهای باشد تا راننده خودرو بيشترين

دهد .در ادامه خودرو بايد در مسير مناسب ديگر در منتهياليه سمت راست
طرف مقابل خيابان حرکت خود را ادامه دهد .در ضمن برای انجام دورزدن
تکفرمان به عرض حداقل  ۱2متر برای يک خودروی سواری معمولي نياز
است.

 -3پيادهسازی مسير دورزدن تکفرمان خودرو
حال با توجه به اطالعات دريافتي در بخش ( )2الزم است تا اطالعات فوق
بر روی يک خودرو پيادهسازی شود تا بتوان بطور عملي قوانين بدست
آورده شده برای دورزدن را ثبت نمود .در اين راستا سعي شد تا تمامي

دورزدن خودرو زير نظر کارشناسان مربوطه اجرا شده و با رديابي مسير
حرکتي خودرو ،اطالعات الزم برای دورزدن بدست ميآيد .سپس به

اعداد جدول ( )۱مختصات ( )x,yمسير حرکتي خودرو بر حسب

کمک نرمافزار  Table Curve 2Dبه طراحي يک مسير مناسب برای اين

سانتيمتر در دورزدن تکفرمان خيابانهای  ۱4 ،۱2و  ۱6متر ميباشند .حال

اطالعات پرداخته شد (شكل .)2-اين آزمايشات برای خيابانهای ۱4 ،۱2

با استفاده از جدول  ۱که بطور عملي بدست آورده شده و از طريق

و  ۱6متر برای دورزدن تکفرمان خودرو انجام شد که نتايج آن بصورت

درونيابي با نرمافزار  Table Curve 2Dبه طراحي يک معادله مسير

جدول ( )۱ارائه ميگردد.

مناسب برای اين اطالعات پرداخته شده است (معادلهی ( .))۱ضرايب اين
معادله برای خيابانهای  ۱4 ،۱2و  ۱6متر در جدول ( )2نشان داده شده
است .در شكل ،۳-مسير دورزدن تکفرمان خودرو در خيابانهای مذکور
رسم شده است.
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𝑎 + 𝑐𝑥 + 𝑒𝑥 2 + 𝑔𝑥 3
1 + 𝑏𝑥 + 𝑑𝑥 2 + 𝑓𝑥 3 + ℎ𝑥 4

() ۱

موضوع متفاوت است و تغييرات کوچک در طراحي مسير اهميت ندارد و

=𝑦

نمي تواند تغييرات اساسي در طراحي مسير ايجاد کند و ميتوان با
جدول  :2ضرايب معادله مسير دورزدن تکفرمان در خيابانهای  ۱4 ،۱2و

نزديکترين مسير موجود طراحي شده ،دورزدن خودرو را انجام داد و يا
مسير مورد نظر را به کمک برازش منحني همانند شكل 4-درونيابي کرد.

 ۱6متر
خيابان

۱6m

۱4m

۱2m

4/6267

۱2/2۹۱۹

۱5/252۸

a

-0/00۸۹0۹

0/0۱56۸7

0/0۱۱۱6۹

b

سيستم تصميمگيری دورزدن خودکار خودرو ميباشد .در رانندگي ممكن

-7/7۹0۸

-۹/۱466

-5/76۸2

c

است رانندگان بدون توجه به خودروهای در حال حرکت ،وارد مسير

-۱/5۳4e-5

-۳/5۹06e-5

-2/۹222e-5

d

-0/0۱0۳2

-0/0۱222۹2

-0/0۱2۳6

e

اين رو توجه و دقت در انجام شروع عمل دورزدن خودرو هم در قسمت

-۸/46۸۱e-۹

-۳/265۸e-۸

-2/22۹۹e-۸

f

اوليه حرکت و هم در وسط خيابان از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

-۳/۳۸4e-6

-۳/6۳۱7e-6

-6/600۹e-6

g

انتخاب سيستم فازی با بهرهگيری از تجربه انسان و با در نظر گرفتن قوانين

-۱/7۳6e-۱2

-۱/205e-۱۱

-5/۳5۹e-۱2

h

ضرايب

 -3طراحی سيستم فازی تصميمگيری حرکت
خودرو
در اين بخش ،موضوع مهم ديگری مورد بررسي قرار ميگيرد و آن

دورزدن خود شوند و خودروهای در حال حرکت را مجبور به توقف کنند
که اين مسئله مي تواند حوادث ناگواری را با خود به همراه داشته باشد .از

راهنماييورانندگي ميتواند يک سيستم مناسب برای بخش تصميمگيری
دورزدن خودرو باشد .با توجه به اطالعات جمعآوری شده از مراجع
موجود ،يک سری عوامل اصلي در شروع عمل دورزدن دخيل هستند و
در صورت برقراری شرايط مناسب در آن عوامل ،ميتوان اقدام به دورزدن
کرد .عوامل مهم در اين قسمت عبارتاند از :فاصله خودروهای در حال
حرکت تا خودروی مورد نظر ،سرعت حرکت خودروها ،ترافيک
جادهای ،محل قرارگيری خودروها در خيابان ،شتاب حرکتي خودروها ،و
نوع خ ودروها (بر حسب طول خودرو) .دو عامل فاصله و سرعت حرکتي
خودروها ،از اهميت بسيار بااليي نسبت به ساير عاملها برخوردار هستند و
ساير عوامل در شرايط خاص به کمک تصميمگيری ميآيند .در اين موارد
ذکر شده منظور از نوع خودرو اين موضوع است که خودرو مورد نظر در

شكل :۳-دورزدن تکفرمان در خيابانهای  ۱4 ،۱2و  ۱6متر

حال حرکت جز کدام نوع خودروها ميباشد .خودروی سواری ،ون،

8
12 m
14 m
13 m

اتوبوس ،کاميون و  ....جز اين موارد هستند که بر اساس طول اين خودروها
توابع عضويت مشخص شدهاند .يا برای خروجي اين سيستم فازی نيز چهار

4

حالت در نظر گرفته شده است .حالت تصادفبار ،خطرناک ،مناسب و

2

)Y (m

6

0
0

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-2
-4

)X (m
شكل :4-درونيابي مسير رفت دورزدن تکفرمان خيابان  ۱۳متر

مسئله دورزدن با بحث پارک موازی خودرو از لحاظ طراحي مسير
تفاوت دارد .در بحث طراحي مسير برای پارک موازی خودرو نياز است
تا به ازای تغييری کوچک در مكان اوليه خودرو ،مسير جديدی برای
حرکت خودرو طراحي شود زيرا کوچكترين خطا ممكن است سبب ايجاد

ايمن ،چهار تابع عضويت انتخاب شده در اين سيستم فازی ميباشند.
خودرو تنها در حالت ايمن اجازه دورزدن را داشته و بقيه حاالت صرفا
برای اطالع راننده خودرو از وضعيت خودرو ميباشد .توابع عضويت
سيستم فازی طراحي شده در شكل 5-نمايش داده شده است .سيستم فازی
طراحي شده در حالت اوليه شامل  72۹قانون فازی بوده که بر طبق
اطالعات قوانين راهنماييورانندگي کسب شده ،طراحي گرديده است .اين
قوانين پس از بررسي دقيق اطالعات دريافتي از کارشناسان حوزه راهنمايي
و رانندگي برای سيستم فازی طراحي شده است .در ادامه با توجه به در نظر
گرفتن اهميت زياد دو عا مل فاصله و سرعت نسبت به ساير عوامل و

برخورد خودرو با خودروهای پارک شده گردد .در بحث دورزدن خودرو
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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همچنين حذف يک ورودی فازی با اهميت کمتر ،بسياری از قوانين مشابه
حذف گرديده است تا در نهايت به  ۱6قانون کلي فازی کاهش يابد.

(الف) توابع عضويت محل قرارگيری خودروها در خيابان ()m

(ب) توابع عضويت فاصله خودروها تا خودرو مورد نظر ()m

(پ) توابع عضويت شتاب خودروهای در حال حرکت ()m/s2

(ت) توابع عضويت سرعت خودروهای در حال حرکت ()m/s

(ج) توابع عضويت خروجي سيستم فازی تصميمگيری دورزدن

(ث) توابع عضويت نوع خودروهای در حال حرکت (طول خودرو بر حسب متر)

شكل :5-توابع عضويت سيستم فازی تصميمگيری دورزدن
7
6
5
4

2
1

)Y(m
)Y (m

3

0
The first way
The second way
0

-2

-1
-4

-6

-8

-10

-2
-12

)X (m

شكل :6-بررسي مسير رفت و برگشت دورزدن تکفرمان خودرو در خيابان  ۱2متر
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 -4طراحی مسيرهای رفت و برگشت دورزدن
تک فرمان

()5

𝑡 ∈ [0 𝑇] 𝑖𝑓 𝑣 < 0

𝑡𝜋

𝑙

𝑙

𝑇
𝑡𝜋

2
𝑙

2
𝑙

𝑇

2

2

( − cos ( )) + 𝑥0

− (( + cos ( )) + 𝑥0 − 𝑙) 𝑡 ∈ [0 𝑇] 𝑖𝑓 𝑣 > 0

{=)P(t

با توجه به لزوم توقف خودرو در وسط خيابان ،مسير حرکتي طراحي

) P(tهمان قوانين زماني بيان شده در بخش قبل ميباشد .در قوانين زماني

شده خودرو به دو قسمت رفت و برگشت تقسيم ميشود .مسير اول از

معادله ( 𝑥0 ،)5طول نقطه شروع حرکت 𝑙 ،فاصله طولي نقطه ابتدايي و

پارک اوليه تا توقف وسط خيابان و مسير ثانويه از توقف وسط خيابان تا

پاياني و  Tزمان حرکت ميباشد .حال معادالت سينماتيک سيستم خودرو

انجام کامل دورزدن تکفرمان ميباشد .اين دو منحني که در کنار هم،

در حوزه اين توابع زماني بدست ميآيد و با انجام تعدادی اعمال رياضي

مسير اصلي دورزدن خودرو را تشكيل ميدهند ،بطور مجزا تحليل شده و

به صورت معادله ( )6ميشود .مشتق در معادالت زير بر حسب  Pميباشد.

چندجملهایهای مناسب برای مسير رفت و برگشت دورزدن خودرو
مطابق روابط ( )2و ( )۳بدست ميآيد .اين معادالت با استفاده از اطالعات

́𝑥
́𝑦
𝑣1
) 𝜔( = ) ́ ( )𝜑𝐼(𝜃,
1
𝜃
́𝜑

()6

تجربي بدست آمده از خودرو مطابق جدول  ۱و تحليل آنها با نرمافزار
 Table Curve 2Dبدست آمده که به طراحي يک مسير مناسب برای
اين اطالعات پرداخته شده است .در اصل ميتوان گفت معادالت زير
يک درونيابي از معادله اصلي بر اساس اطالعات واقعي و نرمافزار مورد
نظر است.
=𝑦

()۳

𝑙
)sin (2𝜑) 0
2
0
1

2

𝜑 𝑠𝑜𝑐 𝜃 sin
𝜃 −cos

2

𝜑 𝑠𝑜𝑐 𝜃 𝐼(𝜃,𝜑) = (cos
𝜃 𝑛𝑖𝑠

در ادامه سییطوح لغزش کنترلکننده مد لغزشییي مطابق معادله ( )7تعريف
𝑥𝑐 𝑎 +
1 + 𝑏𝑥 + 𝑑𝑥 2
a=0/۱0۳۳, b=-۱/۹۹۹, c=-7/۱7۱, d=-0/۱2۹

()2

که در آن

a=0/5۹6, b= -0/454

𝑎+𝑐𝑥+𝑒𝑥 2 +𝑔𝑥 3
1+𝑏𝑥+𝑑𝑥 2 +𝑓𝑥 3

=𝑦

c=-۳/472, d=۱2۱, e=0/774, f=-0/007, g=042

 -5کنترل کننده مد لغزشی
برای پيادهسازی سيستم دورزدن تکفرمان خودرو از کنترلکننده مد
لغزشیییي اسیییتفیاده ميشیییود .اين کنترلکننیده در برابر نیامعيني و عوامیل
غيرخطي در میدلسیییازی و تغييرات پیارامترهیای سیییيسیییتم مقیاوم بوده و
عملكرد مطلوبي را دارد .در اين سیییيسیییتم کنترلي مطیابق معیادلیه ( )4از
معادالت سییينماتيک خودرو اسییتفاده شییده اسییت )x,y( .مسییير حرکتي

ميشیود .در اين سیطوح لغزش k1 ،و  k2پارامترهای طراحي کنترلکننده
ميباشییند .سییپس قانون کنترلي مد لغزشییي که شییرط رسییيدن به سییطوح
لغزش را تضمين ميکند ،مطابق معادله ( )۸بدست آورده شده است [.]5
()7

()۸

𝑥𝑠
𝑒𝑥 𝑥́ 𝑒 + 𝑘1
𝑠1
𝑦𝑠
𝑒𝑦 𝑦́𝑒 + 𝑘2
( )𝜑𝑆 = (𝑠 ) = 𝐼(𝜃,
) ( )𝜑) = 𝐼(𝜃,
0
2
0
0
0
𝑒𝑥 𝑥́ 𝑟 − 𝑘1
𝑒𝑦 𝑦́𝑟 − 𝑘2
𝑣́ 1
( )𝜑( ) = −𝑅|𝑆|𝑄 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆) + 𝐼́(𝜃,
)
𝜔́ 1
́𝜃
́𝜑
𝑒 ́𝑥 𝑥 " 𝑟 − 𝑘1
𝑒́𝑦 𝑦 " 𝑟 − 𝑘2
)𝜑+ 𝐼(𝜃,
"θ
"
φ
(
)

 -6طراحی و ساخت ربات شبه خودرو

خودرو θ ،زاويیه خودرو بیا راسیییتیای خيیابیان و  φزاويیه فرمیان خودرو

برای پيادهسییازی سی يسییتم کنترلي طراحي شییده در بخش ( ،)5نياز به

ميباشییید )v,w( .نيز به ترتيب بيانگر سیییرعت حرکت و سیییرعت فرمان

طراحي و سییاخت يک ربات شییبهخودرو ميباشیید .برای کنترل سییيسییتم

خودرو هسیییتنید .برای توقف کیامیل خودرو در نقیاط ابتیدايي و انتهیايي،

فرمان اين ربات از يک سیرووموتور  SG5010اسیتفاده شیده اسیت .اين

حیوزه زمییان و میكییان در طیراحیي کینیتیرلکینینییده از هیم جییدا شییییده و

موتور قابليت چرخش  ۱۸0درجه را دارد .برای سییيگنال کنترلي سییرعت

کنترلکننییده در حوزه قوانين زمییاني خییاص طبق معییادلییه ( )5طراحي

حرکتي ربات از موتور فالهابر  ۱۱0دور  20وات اسیتفاده شیده اسیت .اين

ميشود.

موتور بیا توجیه بیه ويژگيهیايي از جملیه دقیت حرکتي بیاال ،اسیییتفیاده از
گيربكس خورشیيدی و  ...بسیيار مورد توجه در حوزه رباتيک ميباشید.

()4

cosθ
̇x
0
sinθ
̇y
0
tanφ
[=] ̇ [
] v+[ ] w
0
θ
l
1
̇φ
0

حیال دو موتور فوق بیا طراحي و اسیییتفیاده از چنیدين جیاموتوری از جنس
تفلون و بلبرينگ بر روی شیاسیي ربات نصیب شیدهاند .همچنين اين ربات
دارای فيدبکهای سنسورهای آلتراسونيک ،فيدبک داخلي سرووموتور
 ،SG5010قطیبنمیای ديجيتیال  CMPS03و انكیدر نوری برای دريیافیت
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اطالعات موقعيت و سیرعت ربات شیبهخودرو ميباشید .پردازندهی مورد

تقريبي مقيیاس کوچیک خودروی سیییمنید بر روی ربیات شیییبیهخودرو

اسیتفاده در اين سیيسیتم کنترلي از نوع آردواينو  Mega2560ميباشید.

استفاده شده است (جدول (.))۳

برای نزديک شیدن سیيسیتم طراحي شیده به يک خودروی واقعي ،از ابعاد

شكل :7-قطعات بكار برده شده در ساخت ربات شبهخودرو

جدول  :۳مشخصات فيزيكي ربات شبهخودرو و خودروی سمند

ربات نهايي

خودرو
سمند

ربات اوليه

نوع وسيله
ويژگي

0/70

0/70

0/44

حداکثر

راديان

راديان

راديان

زاويه فرمان

 0/۳متر

 2/67۱متر

 0/۱5متر

فاصله
دومحور

شییبيهسییازی و پيادهسییازی حرکت ربات شییبهخودرو بر روی مسییير
مرجع و واقعي دورزدن تکفرمان خودرو به ترتيب در شیییكل( ۸-الف)
و (ب) نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ربات مورد نظر
توانسیییته اسیییت تا با دقت مناسیییبي مسیییير مرجع را تعقيب نمايد .خطای
حرکتي ربات در راسیییتای محور  xو  yبه ترتيب در شیییكل( ۸-پ) و
(ت) نشیان داده شیده اسیت .زاويه هدايت فرمان ربات شیبهخودرو نيز در
شیكل( ۸-ث) نشیان داده شیده اسیت .زاويه هدايت فرمان ربات در حالت
پيادهسیییازی در بيشیییترين مقدار خود قرار دارد که با توجه به خاصیییيت

 0/20متر

 ۱/۹0متر

 0/20متر

عرض

دورزدن تیکفرمیان ،قرار گرفتن زاويیه فرمیان در بيشیییترين مقیدار خود

 0/46متر

 4/502متر

 0/25متر

طول

طبيعي است .سرعت مرجع و واقعي دورزدن تکفرمان ربات شبهخودرو
با توجه به قوانين زماني مطرح شیده در طراحي کنترلکننده در شیكل۸-

 -7نتایج شبيهسازی و پيادهسازی بر روی ربات
شبهخودرو
در اين بخش به شبيهسازی و پيادهسازی سيستم کنترلي طراحي شده
برای دورزدن تکفرمان خودرو پرداخته ميشود .فرض بر آن است که

(ج) نشیان داده شیده اسیت .صیفر شیدن سیرعت ربات در نقاط ابتدايي و
انتهايي هم در حالت شیبيهسیازی و هم پيادهسیازی نشیان از صیحت قوانين
زماني مناسییب در طراحي کنترلکننده دارد .سییطوح لغزش کنترلکننده
مد لغزشي نيز در شكل( ۸-چ) و (ح) نشان داده شده است.

خودرو در منتهياليه سمت راست خيابان متوقف است و قصد گردش به

همانند مسير رفت ،نتايج شبيهسازی و پيادهسازی مسير برگشت

سمت چپ خيابان را دارد .در ابتدا مسير حرکتي رفت و سپس مسير

دورزدن تکفرمان ربات شبهخودرو به ترتيب در شكل( ۹-الف) و (ب)

برگشت دورزدن تکفرمان خودرو مورد بررسي قرار ميگيرد.

نشان داده شده است .با توجه به فرمانپذيری کم ربات شبهخودرو نسبت
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به يک خودروی واقعي ،مقداری خطا در قسمت پاياني حرکت رخ داده

زماني تعريف شده سبب صفر شدن سرعت ربات در نقاط ابتدايي و

است .خطای حرکتي ربات شبهخودرو در راستای محور  xو  yبه ترتيب

انتهايي حرکت شدهاند.

در شكل( ۹-پ) و (ت) نشان داده شده است .سرعت و زاويه فرمان ربات
شبهخودرو نيز در شكل( ۹-ث) و (ج) نشان داده شده است .مجددا توابع

(الف) شبيهسازی مسير مرجع و واقعي ربات

(پ) خطای حرکتي در راستای محورx-

(ث) زاويه هدايت فرمان ربات شبهخودرو

(چ) سطح لغزش کنترلکننده ()S1

(ب) پيادهسازی مسير مرجع و واقعي ربات

(ت) خطای حرکتي در راستای محورy-

(ج) سرعت فرمان ربات شبهخودرو

(ح) سطح لغزش کنترلکننده ()S2

شكل :۸-شبيهسازی و پيادهسازی مسير رفت دورزدن تکفرمان ربات شبهخودرو

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019

4۱
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(الف) شبيهسازی مسير مرجع و واقعي ربات

(ب) پيادهسازی مسير مرجع و واقعي ربات

(پ) خطای حرکتي در راستای محورx-

(ت) خطای حرکتي در راستای محورy-

(ج) زاويه هدايت فرمان ربات شبهخودرو

(ث) سرعت ربات شبهخودرو

شكل :۹-شبيهسازی و پيادهسازی مسير برگشت دورزدن تکفرمان ربات شبهخودرو

 -8نتيجهگيری
در اين پژوهش به کاربردی جديد در زمينه سيستم حملونقل شهری
پرداخته شد و آن سيستم دورزدن خودکار خودرو ميباشد .در ابتدا قوانين
راهنماييو رانندگي در رابطه با دورزدن خودرو از طريق مراجع معتبر
بررسي گرديد .در ادامه نتايج آزمايشات تجربي بر روی خودروی سمند
جهت بدست آوردن اطالعات الزم جهت طراحي مسيرها و سيستم
کنترلي خودکار طراحي شد .سپس مسيرهای مناسب دورزدن تکفرمان
و سيستم فازی تصميمگيری حرکت خودرو طراحي گرديدند .در ادامه
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چکیده :تأخير ناشي از شبكه مخابراتي در انتقال سيگنالهای سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع ميتواند سيستم کنترل ميرايي نوسان توان
را با مشكل مواجه ميسازد .يكي از مسائل مهم ،مربوط به ضعف کنترلکنندههای تكميلي در برابر تأخير است که عملكرد ميراسازی ادواتي
مثل  SVCرا محدود ميکنند .در اين مقاله بهعنوان يک راهحل کنترلکنندهای پيشنهاد ميشود که بر اساس اثر مثبت تأخير بر پايداری طراحي
شده است .اين کنترلکننده خروجي خود را با مقداری تأخير به ورودی  SVCاعمال ميکند .برای تعيين مقادير تأخير و پارامترهای کنترلکننده
در مرحله طراحي ،الگوريتمي با رويكرد کمينهسازی مؤلفه حقيقي راستترين مقدار ويژه پيشنهاد شده است .تحليل پايداری سيستم کنترل با
ابزار مقدار ويژه انجام شده است .برای ارزيابي صحت عملكرد کنترل پيشنهادی و امكانسنجي پايداری از يک سيستم قدرت چهار ماشينه
جهت انجام شبيهسازیهای مختلف استفاده شده است .نتايج شبيهسازیها نشان ميدهد که کنترلکننده طراحيشده در گستره وسيعي از
تأخيرهای سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع عملكرد ميراسازی  SVCرا محدود نميکند.
کلمات کلیدی :پايداری در اثر تأخير ،معادالت جبری ديفرانسيلي تأخيری ،حريم افقي طيفي ،طرحهای ميرايي ابعاد وسيع

Design Supplementary Controller Based on Stabilizing Effect of
Delay for Damping Inter Area Oscillations in a Power System
R. Asghari, S. B. Mozafari, T. Amraee
Abstract: The delay associated with signal transmission through the wide-area measurement
system reduces the functionality of the power oscillation damping control system. One of the
important issues is the poor operation of the supplementary controller against delay existence, which
limits the efficiency of damping of ancillary equipment, such as SVCs in a power system. This paper
as a solution proposes a controller designed based on the stabilizing effect of delay. This controller
applies to the SVC input the controlling signal with some delay. To determine the delay and controller
parameters, an algorithm is proposed minimizing the rightmost real part of eigenvalues in the design
stage. The stability analysis of the control system is performed with the eigenvalue tool. A fourmachine power system is used to perform various simulations to assess the accuracy of the proposed
control function and the feasibility of the proposed method. The simulation results show that the
controller designed in a wide range of the measurement system delays, does not limit damping
performance of SVC.
Keywords: Stabilizing effect of delay, delay differential algebraic equations (DDAE), spectral
abscissa (SA), and wide area damping schemes (WADS).
نويسنده عهدهدار مكاتبات :سيد بابک مظفری
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رسول اصغری ،سيد بابک مظفری ،تورج امرايي

 -1مقدمه
بهکارگيری سيستم اندازهگيری و کنترل ميرايي ابعاد وسيع از يکسو و
افزايش توليدهای پراکنده با کنترل غيرمتمرکز از سوی ديگر از عواملي
هستند که ميتوانند مشكل تأخير بر پايداری سيگنال کوچک سيستمهای
قدرت را افزايش دهند [ .]۱هرچند سيستم اندازهگيری ابعاد وسيع ميتواند
خروجيهای مناسبي را در اختيار سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع قرار دهد،
ارسال آنها به کنترلکننده از طريق شبكههای مخابراتي امكانپذير
ميباشد که توأم با تأخير است [ .]2بازه تأخيرها بين  ۱00تا  700ميليثانيه
گزارش شده است [ .]۳چون اين تأخيرها ميتوانند عملكرد کلي سيستم را
خراب کنند ،مشكل تأخير و بررسي ابعاد گوناگون آن موضوعي کاربردی
در کنترل و پايداری سيستمهای قدرت است که پژوهشهای زيادی در
مورد آن انجام شده است .اين پژوهشها را ميتوان بهصورت زير بخش
کرد:
 -1ارائه روشي جديد برای تحليل مسائل تأخير و تالش برای کاهش
اثرات آن بر پايداری سيگنال کوچک [،]6 - 5 - 4
-2

ارائه روشي برای تعيين حاشيه تأخير در سيستم کنترل ميرايي
ابعاد وسيع [،]۹ - ۸ - 7

 -3تالش برای دستيابي به يک سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع مقاوم
در برابر تأخير [.]۱۱ - ۱0

کنترل بدون اين تأخيرها ناپايدار شود .مزيت جالب اين رويكرد طراحي و
پيادهسازی به نسبت آسان است .به اين رويكرد در اصطالح پايدارسازی
در گستره تأخير گفته ميشود [ .]۱۸چون همواره در سيستم کنترل ميرايي
ابعاد وسيع تأخير وجود دارد ،اين مقاله به دنبال يافتن شرايط الزم و کافي
برای دستيابي به پايداری و در صورت پايدار بودن به دنبال بهبود عملكرد
سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع با رويكرد پايداری وابسته به گستره تأخير
است .نكته مهمي در ادبيات سيستمهای تأخيری نوع خاص وجود دارد که
مربوط به مقاومت سيستم کنترل نسبت به آشفتگي اندک تأخير است .طبق
تعريف ،يک سيستم تأخيری نوع خاص از پايدار نمائي اکيد برخوردار
است اگر پايداری نمائي آن در برابر تغييرات اندک تأخير مقاوم باشد [.]۱۹
اين مقاله نشان ميدهد که طراحي جبران سازهای فاز بر مبنای مدل کاهش
مرتبه يافته ميتواند رفتاری همانند معادالت تأخيری نوع خاص در يک
سيستم قدرت تأخيری ايجاد کند .بنابراين ،معياری برای ارزيابي پايداری
اکيد سيستم کنترل ميرايي ابعاد وسيع ارائه ميکند .هرچند در [ ]۱0آمده
است که ناپايداری در يک سيستم قدرت ممكن است در اثر آشفتگي
اندک تأخير ( ده ميليثانيه ) با وجود کنترلکنندههای مقاوم رخ دهد،
دليلي برای آن ارائه نشده است.
انتخاب سيگنال گامي مهم در رسيدن به حل درستي از يک مسئله
کنترلي است .روشها و معيارهای گوناگوني برای انتخاب سيگنال وجود

بعضي از سيستمها ممكن است در اثر تأخير از پايداری برخوردار شوند.

دارد [ ،]20در [ ]2۱آرايه بهره نسبي و مقدار باقيمانده و رؤيتپذيری در

نمونههای کاربردی در ساير صنايع درگير با مشكل تأخير ديده ميشود

[ ]2۳ - 22استفاده شده است .در بسياری از موارد ،به دليل آنکه

[ .]۱۳ - ۱2بنابراين تمرکز اين مقاله بر اين است که در صورت امكان برای

سيگنالهای محلي حساسيت مناسبي نسبت به مد بين ناحيهای ندارند از

بهبود عملكرد سيستم کنترل ميرايي نوسان توان ( )PODCاز اثر

خروجيهای غير محلي برای سيستم  PODCاستفاده شده است .از

پايدارسازی تاخير در مرحله طراحي کنترلکننده استفاده کند.

آنجاييکه طراحي کنترلکنندهها با رويكرد پايداری وابسته به تأخير

بهطورکلي ،تحليل پايداری و کنترل سيستمهای تأخيری در مقايسه با
سيستمهای معمولي پيچيدهتر است .توصيف معادالت فضای حالت
سيستمهای تأخيری بهصورت ترکيبي از حالت فعلي و گذشته است .تحليل
و طراحي اين سيستمها يكي از مسائل مهمي است که تحقيقات متعددی
پيرامون آن صورت گرفته است .در يک نگرش کالن ميتوان روشهای
طراحي اين سيستمها را دو دسته کرد .دسته اول به دنبال پيدا کردن شرايط

صورت ميگيرد ،انتخاب ورودی  -خروجي را ميتوان همانند سيستمهای
بي تأخير انجام داد؛ برخالف روشهای موجود ،در اين مقاله مسئله کنترلي
با رويكرد پايداری در اثر تأخير در فيدبک حل ميشود ،لذا ماتريس
مشخصه سيستم تعداد نامحدودی مقدار ويژه دارد و نميتوان به معيارهای
سيستمهای محدود برای انتخاب سيگنال اطمينان کرد .بنابراين در اين مقاله
راهكار مؤثری برای انتخاب خروجي ارائه شده است.

پايداری مستقل از تأخير هستند و دسته دوم به دنبال شرايطي هستند که

در ادامه مقاله مدلسازی مسئله کنترلي آمده است .در بخش سوم

پايداری سيستم تا تأخير محدودی ضمانت شود که به آن پايداری وابسته

مباني نظری پايداری نمايي و بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد آمده است.

به تأخير ميگويند .چون مقدار تأخير در کنترل سيستمهای قدرت ابعاد

در ادامه با شبيهسازی يک مدل خطي مرتبه دوم ،ايده انتخاب سيگنال

وسيع محدود است ،پايداری وابسته به تأخير بيشتر مورد توجه بوده است

پيشنهادی برای عملكرد نويدبخش روش پايدارسازی در اثر تأخير به

[ .]۱5 - ۱4بيشترين بهرهوری و بهترين کيفيت يک سيستم تأخيری که بر

نمايش گذاشته شده است .بهمنظور آزمودن سودمندی تكنيک پيشنهادی،

اساس يک معيار پايداری وابسته به تأخير طراحي ميشود در تأخير صفر

از آن برای حل مسئله کاهش عملكرد کنترل تكميلي  SVCدر ميراسازی

است .چون در اين روش دستيابي به حاشيه تأخير باالتر بهعنوان مالکي

نوسانات سيستم قدرت چهار ماشينه استفاده کردهايم .نتايج شبيهسازی نشان

برای داوری است ،مصالحهای بين داشتن ميرايي کافي و حاشيه تأخير

ميدهند که با اين روش ميتوان به ظرفيت ميراسازی  SVCو افزايش

قابلاطمينان صورت ميگيرد که به عملكرد ضعيف سيستم حلقه بسته منجر

حاشيه تأخير در مقايسه با روشهای موجود دست پيدا کرد .نتايج

ميشود [ .]۱7 - ۱6از سوی ديگر ميتوان يک مسئله کنترلي که در حلقه

بهدستآمده در بخش پاياني جمعبندی شده است.

بازخوردی آن مقداری تأخير وجود دارد را به صورتي حل کرد که سيستم
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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 -2سیستم قدرت تأخیری

)𝑧̇1 (𝑡) = 𝒫𝑧1 (𝑡) + 𝒬𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + ℛ𝑧2 (𝑡 − ℎ
)𝑧2 (𝑡) = 𝒯𝑧1 (𝑡) + 𝒰𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧2 (𝑡 − ℎ

()7

برای توصيف ديناميک يک سيستم قدرت حلقه باز در فضای حالت
از رابطه ( )۱استفاده ميشود که از خطي سازی معادالت غيرخطي حاکم

که در آن،
A 0
0 0
B 0
[=𝒫
[ = 𝒬],
[ = ],ℛ
]
0 Af
0 Bf
0 0
𝐶 0
0 0
D 0
[=𝒯
[ = 𝒰],
[ = 𝒱],
]
0 Cf
0 Df
0 0

بر آن در نقطه کار بهدستآمده است:
)𝑡(𝑥𝐴 = )𝑡( ̇𝑥

()۱

که در آن  xبردار حالت  nبعدی است .با بردار کنترل )𝑡(𝑢 ،سيستم ()۱

از ( )7بهعنوان مدل سيستم قدرت تأخيری استفاده ميکنيم.

بهصورت زير تكميل شود:
()2

 -3تحلیل پایداری نمایی اکید

)𝑡(𝑢𝐵 𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +

در اينجا هدف از اعمال ورودی بهبود ميرايي و عملكرد سيستم با توجه به
وجود تأخير در فيدبک است .ايده اين مقاله که مبتني بر پايدارسازی در
اثر تأخير است بهصورت زير ،برای حل مشكل تأخير در کنترل ميرايي
نوسانات بين ناحيهای ارائه ميشود:

 Cf ،Bfو  Dfماتريسها يي با ابعاد مناسب ،حقيقي و معروف به پارامترهای
کنترل هستند .در اينجا )𝑡( 𝑓𝑢 بهصورت زير تعريف ميشود:

ميشود که تعداد آنها بيپايان است .اکنون نمايش دنباله بيپايان
ريشههای معادله مشخصه را بهصورت } 𝑖𝑠{ در نظر بگيريد ،شرط الزم و
کافي برای پايداری نمايي سيستم ( )7بهصورت زير است
()۹

)𝑢𝑓 (𝑡) = 𝑦(𝑡 − ℎ
)𝑡(𝑦

خروجيهای خطي شده يک سيستم انرژی الكتريكي است که ميتواند
بهصورت زير توصيف شود:
()6

∆12
𝐼𝑠 𝒫 −
[=]
∆22
𝒯

∆
𝑀(𝑠) = [ 11
∆21

معادله مشخصه گويند و به ريشههای معادله مشخصه نيز مقادير ويژه گفته

معادله ( )4يک کنترلکننده ساختار و مرتبه ثابت را معرفي ميکنند که ،Af

که در آن  ℎمقدار تأخيرهای بين حسگر تا محل کنترلکننده و

حاصل جايگذاری حل نامزد 𝑡𝑠 𝑒𝑎 = )𝑡(𝑥 با يک بردار 𝑎 و يک

خالصه ميشود .در اصطالح به ( )۸ماتريس مشخصه و به دترمينان آن

)𝑡( 𝑓𝑢 𝑓𝐵 𝑥̇𝑓 (𝑡) = 𝐴𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +
)𝑡( 𝑓𝑢 𝑓𝐷 𝑦𝑓 (𝑡) = 𝐶𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +

()5

و معادالت ديفرانسيلي نوع خاص به دست ميآيد.

𝒬𝑒 −𝑠𝜏 + ℛ𝑒 −𝑠ℎ
(] )۸
𝐼 𝒰𝑒 −𝑠𝜏 + 𝒱𝑒 −𝑠ℎ −

که 𝜏 پارامتری کنترلي است و 𝑓𝑦 از رابطه زير به دست ميآيد:
()4

را تضمين ميکند ،با استفاده از شباهت بين رفتار فرکانس باالی سيستم ()7

ثابت 𝑠 در ( )7بهصورت

)𝜏 𝑢(𝑡) = 𝑦𝑓 (𝑡 −

()۳

در اين بخش يک دسته شرايط کافي که پايداری نمايي اکيد سيستم ()7

)𝑡(𝑢𝐷 𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) +

ماتريسهای 𝐶 و 𝐷 از خطي سازی خروجيهای سيستم پيدا ميشوند.
شكل  ۱برای شفافسازی مسئله ارائه شده است.

… 𝑖 = 1, 2,

𝛼 = 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑒𝑎𝑙{𝑠𝑖 }) < 0,

که به 𝛼 حريم افقي طيفي گفته ميشود .رابطه ( )۹بيشترين قسمت حقيقي
ريشههای معادله مشخصه را معرفي ميکند .طبق تعريف ،سيستم ( )7اکيداً
پايدار نمايي است اگر برای تأخيرهای موجود پايدار نمايي باشد و نسبت
به آشفتگي اندک تأخير نيز مقاوم باشد .حساسيت پايداری سيستم ()7
نسبت به آشفتگي  𝛿ℎبهشرطي  ℎ + 𝛿ℎ > 0را ميتوان بهصورت بيان کرد:
)𝑧̇1 (𝑡) = 𝒫𝑧1 (𝑡) + 𝒬𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + ℛ𝑧2 (𝑡 − ℎ − 𝛿ℎ
()۱0
)𝑧2 (𝑡) = 𝒯𝑧1 (𝑡) + 𝒰𝑧2 (𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧2 (𝑡 − ℎ − 𝛿ℎ

از آنجا که بررسي پايداری نمايي اکيد سيستم ( )7از طريق ( )۱0دشوار
است ،از راهكار ارزيابي پايداری اکيد معادالت خاص استفاده ميکنيم.
برای اثبات رويكرد پيشنهادی ،در ابتدا مباحث کليدی اين معادالت را
مرور ميکنيم .حال ،معادله ( )۱۱را در نظر بگيريد:
()۱۱

𝑛𝑅 ∈ 𝑧 𝑧̇ (𝑡) − 𝐻𝑧̇(𝑡 − ℎ) = 𝑀𝑧(𝑡) + 𝑁𝑧(𝑡 − 𝜏),

شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد ( )۱۱آن است که معادله تفاضلي
شکل  :1ساختار پیشنهادی برای سیستم کنترل قدرت تأخیری
جايگذاری ( )۳در ( )2و ( )5( ،)6در ( )4و انتخاب 𝑇] 𝑇𝑓𝑥 𝑇 𝑥[ =  𝑧1و = 𝑧2

𝑇] 𝑇𝑦 𝑇𝑢[ منجر به دستگاه معادالت ( )7خواهد شد:
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

 𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ) = 0از پايداری نمايي اکيد برخوردار باشد [.]24
پايداری اکيد معادله تفاضلي را ميتوان با شرط < )𝐻(𝜚  ۱بهصورت غير
وابسته به  hتعيين کرد که در آن )  𝜚(.معرف بيشترين مقدار استثنای است.
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معادله ( )۱۱را ميتوان بهصورت زير بازنويسي کرد:
()۱2

)𝜏 𝑤̇(𝑡) = 𝑀𝑧(𝑡) + 𝑁𝑧(𝑡 −
)𝑤(𝑡) = 𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ

معادله مشخصه سيستم ( )۱2را ميتوان بهصورت زير بيان کرد:
()۱۳

𝜏𝑠−𝑀 − 𝑁𝑒 −
|
𝐼 − 𝐻𝑒 −𝑠ℎ

∆12
𝐼𝑠
|=|
∆22
𝐼−

∆11
∆21

| = )𝑠(∆

∆(𝑠) = |∆22 | × |∆11 − ∆12 ∆−1
| 22 ∆21

معادله مشخصه |  |∆22معرف معادله تفاضلي ( )۱5است که برای ارزيابي
پايداری اکيد ( )۱2بكار ميرود.
()۱5

()20

برآورده شود .بهعبارتديگر منفي بودن حريم افقي طيفي مربوط به معادله
تفاضلي نمادين بهعنوان شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد سيستم ()7

نتیجه اصلی :سيستم قدرت توصيفي با ( )7حول نقطه کار از پايداری
نمايي اکيد برخوردار است اگر و فقط اگر يک  𝛿 > 0هست که ( )2۱را
ارضاء ميکند.
()2۱

𝑧(𝑡) − 𝐻𝑧(𝑡 − ℎ) = 0

ساختاری مشابه دارند .بنابراين ميتوان گفت :ماتريس مشخصهی
𝐼 ∆22 (𝑠) = 𝒰𝑒 −𝑠𝜏 + 𝒱𝑒 −𝑠ℎ −

معرف معادله تفاضلي ( )۱7است که ميتواند بهعنوان مدلي نمادين برای

 -4بهینهسازی حریم افقی طیفی اکید
کنترل از جواب مسئله بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد تعيين ميشوند.
اين مسئله مانند زير خواهد بود:

که در آن  pمعرف درايه ماتريسهای کنترلکننده است .برای تعيين
گراديان تابع هدف در نقاط مشتقپذير از ( )2۳استفاده خواهيم کرد:

()2۳

𝜏 , 𝑝𝑖 = 𝑝,

𝛼 > 𝐷𝛼 ,

𝒰𝑧(𝑡 − 𝜏) + 𝒱𝑧(𝑡 − ℎ) − 𝑧(𝑡) = 0

شرط الزم و کافي برای پايداری نمايي آن را ميتوان بهصورت
… 𝑘 = 1, 2,

𝛼𝑑 = 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑒𝑎𝑙{𝑠𝑘 }) < 0,

بيان کرد که در آن 𝑑𝛼 معرف حريم افقي طيفي ( )۱7است.

𝛼𝐷 (ℎ) = 𝑙𝑖𝑚 𝑚𝑎𝑥 (𝛼𝑑 (ℎ + 𝛿ℎ)) < 0
‖𝛿ℎ‖→0

توجه کنيد که در بسياری از موارد بهعنوان اولين گام از روش جبران سازی

𝑖𝑝𝜕
)𝑝( 𝐷

𝛼𝜕{ =

𝑖𝑝𝜕

𝑖𝑝𝜕

زير بازنويسي ميکنيم:
()24

)𝐸𝑧̇(𝑡) = 𝐴1 𝑧(𝑡) + 𝐴𝜏 𝑧(𝑡 − 𝜏) + 𝐴ℎ 𝑧(𝑡 − ℎ

که در آن
𝒫 0
[ = 𝐴1
]
𝐼𝒮 −
0 ℛ
[ = 𝐴ℎ
]
𝒱 0

𝐼
[=𝐸
0

0
],
0
𝒬 0
[ = 𝜏𝐴
],
𝒰 0

در هر گام محاسباتي فقط يكي از بخشهای ( )2۳نياز است .داريم:
حالت اول :وقتي 𝐷𝛼 > 𝛼 است بردار گراديان از ( )25تعيين ميشود:

فاز در مباحث پايدارسازی سيستمهای قدرت استفاده ميشود .سپس تحليل
مقاومت بر اساس مدلهای کاهش مرتبه يافته صورت ميگيرد .از آنجا که

,

)𝑝(𝛼𝜕
)𝑝(𝐹𝜕

𝑧
برای شفافسازی ( ،)2۳ابتدا سيستم ( )7را با تعريف ]  𝑧 = [𝑧1بهصورت
2

حال بجای بررسي پايداری اکيد ( )7با ( ،)۱0پيشنهاد زير ارائه ميشود:
()۱۹

𝜏𝑝,

𝐷𝛼 > 𝛼

اکنون نمايش دنباله بيپايان مقادير ويژه ( )۱7را با نماد } 𝑘𝑠{ در نظر بگيريد.

()۱۸

)𝜏 𝑚𝑖𝑛 𝐹(𝑝,

()22

تحليل پايداری اکيد ( )7استفاده ميشود.
()۱7

𝛿𝐹(ℎ) = 𝑚𝑎𝑥(𝛼, 𝛼𝐷 (ℎ)) ≤ −

گفته شد که در اين مقاله ماتريسهای کنترلکننده و تأخير در ورودی

حاال به ( )۸نگاه کنيد و ساختار آن را با ( )۱۳مقايسه کنيد ،روشن است که

()۱6

𝛾𝛼𝐷 (ℎ) < −

است.

رابطه ( )۱۳را ميتوان بهصورت زير بازنويسي کرد [:]25
()۱4

وجود يک  𝛾 > 0است که شرط

()25

𝐴𝜕
𝐴𝜕
𝑢 ) 𝜏𝑠𝑣 𝑇 ( 1 + ℎ 𝑒 −𝑠ℎ − 𝐴𝜏 𝑠𝑒 −
𝛼𝜕
𝑖𝑝𝜕
𝑖𝑝𝜕
(𝑅 =
)
𝑖𝑝𝜕
𝑢) 𝑣 𝑇 (𝐸 + 𝜏𝐴𝜏 𝑒 −𝑠𝜏 + ℎ𝐴ℎ 𝑒 −𝑠ℎ

حساسيت مدهای فرکانس باال نسبت به تغييرات تأخير زياد است بايد مورد
توجه قرار بگيرند .يک راهکار برای حل اين مسئله ،مدلسازی با در نظر

که در آن 𝑢 و 𝑣 بردارهای ويژه ماتريس مشخصه سيستم هستند .گراديان

گرفتن اثر مدهای فرکانس باال به کمک ماتريسهای پيشخور است [.]26

فوق تنها زماني مشتق ندارد که تعداد مقادير ويژهای که قسمت حقيقي

بنابراين ،قضيه پايداری اکيد سيستم ( )7را بهصورت زير پيشنهاد ميکنيم

آنها برابر با حريم افقي طيفي است ،بيشتر از يک باشد [.]26

که بر اساس تشابهي که با معادالت خاص دارد قابل توجيه است.

حالت دوم :وقتي 𝛼 > 𝐷𝛼 است بردار گراديان از ( )26حساب ميشود:

قضیه اصلی :شرط الزم برای پايداری نمايي اکيد نقطه تعادل سيستم ()7
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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()26

𝒱𝜕
𝑢 ) )𝜏𝑣 𝑇 ( 𝑒 −𝑠(ℎ−
𝐷𝛼𝜕
𝑝𝜕
𝑇 ( 𝑒𝑅 =
)
𝑝𝜕
𝑢) )𝜏𝑣 (𝜏𝒰 + ℎ𝒱𝑒 −𝑠(ℎ−

سيستم ساده زير را در نظر بگيريد:
)𝑡( 𝑥̇1 (𝑡) = 𝑥2
)𝜏 𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2𝜉𝑥2 (𝑡) + 𝑢(𝑡 −
)𝑦1 (𝑡) = 𝑥1 (𝑡 − ℎ
)𝑦2 (𝑡) = 𝑥2 (𝑡 − ℎ

()27
گفته شد که 𝑑𝛼 تابعي پيوسته نسبت به تأخيرها نيست ،لذا گراديان ()26
فقط برحسب پارامترهای کنترلکننده حساب ميشود .بهطورکلي مسئله
( )22عالوه بر همواره مشتقپذير نبودن ،همواره شرايط ليپشيتز را ندارد.
اين زماني رخ ميدهد که مرز مقادير ويژه متناظر با مقادير ويژه تكراری
باشد و چنانچه تعداد اين نوع از مقادير ويژه حداقل مساوی درجه آزادی
پارامترها به دست آيد ،آنگاه بهعنوان يک جواب سراسری خواهد بود.
مسئله ( )22را ميتوان از ترکيب روشهای بهينهسازی مبتني بر گراديان و
بدون گراديان مثل نرمافزار  ]27[ HANSOحل کرد .اين ابزار برای حل
بهينهسازیهای غير محدب ساختهشده و فقط به مقدار تابع هدف و بردار
گراديان آن در نقاط مشتقپذير نياز دارد .شكل  2روش اجرای برنامه
بهينهسازی حريم افقي طيفي اکيد را نمايش ميدهد.

اين سيستم بهعنوان مدلي برای نوسانات بين ناحيهای ميتواند در نظر گرفته
شود بهطوریکه  𝑥2سرعت روتور 𝑥1 ،زاويه روتور 𝑢 ،ورودی،

𝑦2 ، 𝑦1

خروجيها 𝜉 ≥ 0 ،و فرکانس نامي 𝑛𝜔 برابر با يک هستند .تأخيرهای
فيدبک با  ℎمعادل شده و 𝑥𝑎𝑚 ℎحد باالی آن است .سيستم حلقه باز ناپايدار
است ،لذا مسئله کنترلي پايدارسازی است .فرض کنيد ابزارهای در دسترس
برای پايدارسازی يک کنترلکننده مرتبه صفر و يک عنصر تأخيری است.
با اين توضيح که عنصر تأخيری با 𝜏 مدل شده ،قابلکنترل و استفاده از آن
اختياری است .همچنين طراح در انتخاب  𝑦1يا  𝑦2آزاد است.
يک رويكرد آن است که طراح عنصر تأخيری را رها و بهطور سنتي
خروجي  𝑦2را بهعنوان ورودی به کنترلکننده  𝑘2انتخاب کند .در اين
صورت سيستم فيدبكي بهصورت
()2۸

)𝑡( 𝑥̇ 1 (𝑡) = 𝑥2
)𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2ξ𝑥2 (𝑡) − k 2 𝑥2 (𝑡 − ℎ
)𝑦(𝑡) = 𝑥2 (𝑡 − h

و معادله مشخصه سيستم بهصورت
()2۹

𝑀(𝑠; 𝑘2 ) = 𝑠 2 − 𝑠(2𝜉 − 𝑘2 𝑒 −𝑠ℎ ) + 1 = 0

خواهد بود .وقتي  hبرابر صفر و مقدار  k2بزرگتر از  ξاست سيستم از
پايداری نمائي برخوردار خواهد بود .حال اگر با افزايش  hسيستم در آستانه
ناپايداری قرار گيرد (سيستم حلقه بسته قطب روی محور موهومي پيدا
شکل  :2بهینهسازی اکید حریم افقی طیفی

در مورد محاسبات مقادير ويژه ،ما از تابع  ]2۸[ eigAM.mدر مطلب
استفاده کردهايم .اين تابع با استفاده از چندجملهای چبيچف جوابهايي را
برای معادله مشخصه پيشگويي ميکند و از روش تكرارهای نيوتن آنها را
ميتوان اصالح کرد .در اين تحقيق برای محاسبه حريم افقي طيفي به شكل
مناسبي تابع  eigAM.mتوسعهيافته است .بهعالوه ،کد نويسي الزم برای
محاسبات گراديان تابع هدف نيز به اين تابع افزودهشده است .به عبارت

کند) ،برای فرکانس خاصي مانند  ωداريم:
()۳0

−𝜔2 + 1 − 𝑗𝜔(2𝜉 − 𝑘2 𝑒 −𝑗𝜔ℎ ) = 0

برقراری شرط اندازه و زاويه در ( )۳0به دستگاه معادالت زير منجر ميشود:
شرط اندازه:
شرط زاويه:

=0

𝑘22 𝜔2

2

2

2 2

(1 − 𝜔 ) + 4𝜉 𝜔 −

𝜔𝜉2
( 𝑡𝑎𝑛−1
) = (2𝑛 + 0.5)𝜋 − 𝜔ℎ
1 − 𝜔2

سادهتر ،ما يک تابع در محيط مطلب ساختهايم که برای محاسبه مقدار تابع

يک روش برای تحليل پايداری آن است که صفحه پارامترهای مجاز  𝑘2و

هدف ،تابع  eigAM.mرا فرا ميخواند ،سپس بردار گراديان تابع هدف را

 ℎرا بهگونهای پيدا کنيم که شرط وجود جواب حقيقي برای دستگاه

محاسبه ميکند و به تابع  HANSOارسال ميکند و نتايج پردازش

معادالت فوق فراهم شود .اين روش بسيار ساده و کاربردی است .با توجه

پارامترهای کنترل را از آن دريافت ميکند و پس از ارضاء شرط همگرايي

به مقدار مجاز  𝑘2داده شده ميتوان عدد حقيقي  ωرا از شرط اندازه پيدا

نتايج را چاپ ميکند.

کرد و با جايگذاری آن در شرط زاويه ،مقدار  hبحراني را پيدا کرد.

 -5تحلیل پایداری و پایدارسازی در اثر تأخیر
همانطور که اشاره شد اين امكان وجود دارد که پايداری سيستم
خاصي به دليل وجود تأخير در فيدبک نتيجه شود.

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

همانطور که شرط زاويه نشان ميدهد ،جواب  ℎچند مقداری خواهد بود.
اولين حد مجاز  hبه ازای  nبرابر با صفر خواهد بود .فرض کنيد اين مقدار
برابر با  ℎ1حساب شده است ،بنابراين وقتي  0 ≤ ℎ ≤ ℎ1است سيستم
فيدبكي از پايداری برخوردار است .شروط بحراني حساب شده و برای
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شفافسازی در رابطه ( )۳۱ارائه ميشود:

𝜔−+ = √(1 − 2𝜉 2 ) ± √(1 − 2𝜉 2 )2 − (1 − 𝑘12 ) ,

√𝑘22 − 4𝜉 2 + √𝑘22 − 4𝜉 2 + 4
2
𝜔𝜉2
(2𝑛 + 0.5)𝜋 − 𝑡𝑎𝑛−1 ( 2
)
𝜔
−1
= ℎ1
𝜔
=𝜔

()۳۱

0 𝜔± 2 < 1
سایر نقاط

بهعبارتديگر سيستم در گستره )  𝜏 + ℎ ∈ (𝜏𝑙 , 𝜏ℎبرای هر

از ( )۳۱مشخص است که با افزايش  𝑘2مقدار فرکانس گذر بهره،𝜔 ،
افزايش و حاشيه تأخير ،ℎ1 ،کاهش پيدا ميکند .اين مهمترين مشكل
پايدارسازی وابسته به تأخير است .در واقع برای دستيابي به حاشيه تأخير
الزم است که مقدار بهره کاهش پيدا کند که به کاهش عملكرد ميرايي
منجر ميشود.
رويكرد ديگر آن است که طراح از عنصر تأخيری و خروجي

𝑦1

بهعنوان ورودی به کنترلکننده تناسبي  𝑘1استفاده کند .در اين صورت
سيستم فيدبكي بهصورت

از پايدار نمائي برخوردار است .الزم به ذکر است که با تعيين مناسب

𝑘1

اين امكان وجود دارد که سيستم فيدبكي در گسترههای بعدی تأخير نيز از
پايدار نمائي برخوردار گردد .شكل  ۳صفحه پايداری نمائي سيستم ()۳2
برحسب تابعي از پارامترهای تأخير و  𝑘1برای  nبرابر با 2،۱و ۳را نشان
ميدهد .شكل  ۳بيان ميکند که امكان دستيابي به حريم افقي طيفي کمتر
از منفي سهدهم در ناحيه سوم وجود ندارد ولي در ناحيه اول و دوم امكان
پايداری برای 𝜁 مساوی با سهدهم وجود دارد هرچند محدوده مجاز

اکنون روش انتخاب سيگنال را توضيح ميدهيم .با فرض  𝜁 = 0برای
دستيابي به کمترين حريم افقي طيفي بر حسب تابعي از تأخير ،بهينهسازی
()22يکبار برای تعيين پارامتر  𝑘1و بار ديگر برای تعيين پارامتر  𝑘2اجرا

و معادله مشخصه آن بهصورت زير خواهد بود:
𝑀(𝑠; 𝑘1 , 𝜏) = 𝑠 2 − 2𝜉𝑠 + 1 − 𝑘1 𝑒 −𝑠(ℎ+𝜏) = 0

()۳۳

)𝑘1 ∈ (√1 − (1 − 2𝜉 2 )2 , 1

پارامتری در ناحيه دوم محدودتر از ناحيه اول است.

)𝑡( 𝑥̇1 (𝑡) = 𝑥2
)𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 2𝜉𝑥2 (𝑡) + 𝑘1 𝑥1 (𝑡 − 𝜏 − ℎ
)𝑦(𝑡) = 𝑥1 (𝑡 − ℎ

()۳2

1

{=𝜀

شده و نتايج آن در شكل  4و  5رسم شده است .شكل  4حريم افقي طيفي
کمينه برحسب تابعي از تأخير و شكل  5جواب بهينهی  𝑘1و  𝑘2بر حسب

اين سيستم فيدبكي بدون وجود تأخير ،ℎ + 𝜏 = 0 ،با هر مقدار  𝑘1به هيچ

تابعي از تأخير را نشان ميدهند .با توجه به شكل  4نتايج زير برای انتخاب

شكلي پايدار نميشود .حال اگر با افزايش 𝜏  ℎ +سيستم در آستانه پايداری

سيگنال پيشنهاد ميشود:

قرار گيرد (سيستم حلقه بسته قطب روی محور موهومي پيدا کند) ،برای

✓

فرکانس خاصي مانند  ωالزم است که:

صدق ميکند ،خروجي  𝑥2گزينه مناسبي برای سيگنال ورودی
✓

همانند قبل با برقراری شرط اندازه و زاويه از ( )۳4به دستگاه معادالت زير
ميرسيم:

اگر تغييرات تأخير در رابطه  0.68 < (ℎ + 𝜏)𝜔𝑛 < 2.36صدق
ميکند ،خروجي  𝑥1گزينه مناسبي برای سيگنال ورودی به
کنترلکننده مرتبه صفر است.

شرط اندازه:
شرط زاويه:

(1 − 𝜔2 )2 + 4𝜉 2 𝜔2 − 𝑘12 = 0
𝜔𝜉2
( 𝑡𝑎𝑛−1
)𝜏 ) = 2𝑛𝜋 − 𝜔(ℎ +
1 − 𝜔2

بر اساس شرط وجود جواب حقيقي در يک معادله درجه دوم داريم:
()۳5

به کنترلکننده مرتبه صفر است.

−𝜔2 − 𝑗2𝜉𝜔 + 1 − 𝑘1 𝑒 −𝑗𝜔(ℎ+𝜏) = 0

()۳4

اگر حداکثر تأخير در فيدبک در رابطه

(ℎ + 𝜏)𝜔𝑛 < 0.68

), 𝑘1 ∈ (√1 − (1 − 2𝜉 2 )2 , 1

حال فرض کنيد مقدار 𝑛𝜔 چهار راديان بر ثانيه  h ،پانزده صدم ثانيه و

صفر است .از شكل  4نتيجه ميگيريم که با ايجاد يکدهم ثانيه تأخير در
ورودی و تنظيم مناسب بهره (تقريباً  )0/6۸دستيابي به حريم افقي طيفي
نزديک به  -۳/۹6از طريق  𝑥1امكانپذير است ولي با  𝑥2نيست.

0 ≤ 𝜉 < 0.5

مقادير تأخيری که به ازای آن سيستم به آستانه پايداری ميرسد ، 𝜏𝑙 ،و
سپس به آستانه ناپايداری ميرسد ، 𝜏ℎ ،بر اساس شرط زاويه بهصورت
2𝜉𝜔−
𝜋𝜀 +
1 − 𝜔−2
= 𝑙𝜏
𝜔−
2𝜉𝜔+
−1
𝑛𝑎𝑡
𝜋𝜀 +
1 − 𝜔+2
= 𝜏ℎ
𝜔+
𝑡𝑎𝑛−1

()۳6

شکل  :3صفحه پایداری نمائی سیستم ()32

خواهند بود که در آن
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کنترل تکمیلی  SVCانتخاب گردد .شکل  6را در نظر بگیرید ،اندازه
سوسپتانس  SVCدر حالت دائمی میتواند از ( )37پیدا شود:
()۳7

شکل  :4تابع حریم طیفی سیستم ( )28و ( )32بر حسب تأخیر

) 𝐴(𝐼7 + 𝐼9 ) − 𝐶(𝑉7 + 𝑉9
) 𝐴(𝑉7 + 𝑉9 ) − 𝐵(𝐼7 + 𝐼9

𝑗𝐵𝑠ℎ = −

که در آن 𝑉7 ،𝑗 = √−1 ،و  𝑉9بردار ولتاژها 𝐼7 ،و  𝐼9بردار جریانها در هر
سمت خط B ،A ،و  Cپارامترهای خط در مدلسازی به شکل دو قطبی
انتقال هستند .چون وظیفه اصلی  SVCکنترل توان راکتیو است و با
تنظیم دامنه ولتاژ اجرا میشود؛ بنابراین برای تحلیل سیگنال کوچک با
( )37پیشنهاد میشود ،تغییرات برای اندازه ولتاژها و جریانها حساب
شود و برای زاویهها نشود .حال ،در تحلیل سیگنال کوچک میتوان رابطه
( )37را بهصورت زیر در شکل فازوری بیان کرد:
()۳۸

𝑓1 + 𝑗𝑓2
𝑓3 + 𝑗𝑓4

= 𝑗𝐵𝑠ℎ

که در آن  𝑓1−4توابع حقیقی از اندازههای ولتاژها و جریانهای ()37
هستند .با سادهسازی ( )38میتوان به تابع حقیقی زیر دست پیدا کرد:
شکل  :5تابع جواب بهینه سیستم ( )28و ( )32بر حسب تأخیر

()۳۹

 -6نتایج شبیهسازی
در این بخش نشان داده شده است که کنترلکننده طراحیشده بر
اساس اثر پایدارسازی تأخیر قابلاعمال بر روی سیستم قدرت غیرخطی
دو ناحیهای است (شکل  .)6این سیستم پرکاربرد در نوسانات بین ناحیه-
ای است .در این کار ولتاژ و توان مبنا در سیستم پریونیت  230کیلوولت،
 230مگاوات و فرکانس  60هرتز در نظر گرفته شده است .هر ماشین
مجهز به تحریککننده استاتیکی با ضریب بهره  200و ثابت زمانی
یکصدم و بدون  ،PSSقسمت حقیقی بار جریان ثابت و غیرحقیقی بار
امپدانس ثابت و سایر پارامترهای سیستم همانند مرجع [ ]29در نظر
گرفته شده است .ظرفیت  SVCدر شین هشتم  200مگاوار در نظر گرفته
شده است.

𝑓2
𝑓3

= 𝐵𝑠ℎ

حال ،تغییرات سیگنال کوچک ( )39را میتوان از رابطه زیر پیدا کرد:
()40

∆𝑓2 − 𝐵𝑠ℎ ∆𝑓3
𝑓3

= ∆𝐵𝑠ℎ

معادله ( )40را میتوان بهراحتی بر حسب متغیرهای حالت پیدا کرد .در
این مقاله ژنراتورها با مرتبه شش ،سیستم تحریک و تنظیمکننده ولتاژ
 SVCبا مرتبه یک مدل شدهاند .از اینرو سیستم آزمایش از مرتبه
بیستونه خواهد بود .بهطورکلی طراحی کنترلکنندهها در سیستمهای
قدرت بر اساس توابع تبدیل بین خروجیها و ورودیها صورت میگیرد.
ما کد نویسی مورد نیاز برای پیدا کردن تابع انتقال مدار باز بین ورودی
 SVCو خروجی خطی ( )40را به جعبه ابزار سیستمهای قدرت )(PST
اضافه کردهایم [ ]30و نتیجه آن بهصورت زیر به دست آمده است:
()4۱

)N(s
)D(s

= )G(s

که در آن،
N(s) = 1.4532𝑠 2 (s + 87.8)(s + 95.75)(s + 26.65)(s +
24.86)(s + 14.18)(s + 13.8)(s + 5.962)(s +
4.05)(s + 3.913)(s − 7.521)(s2 + 195.3s +
9534)(s2 + 7.258s + 13.19)(𝑠 2 + 64.92𝑠 +
1054)(𝑠 2 + 54.17𝑠 + 735.9)(𝑠 2 + 0.8982𝑠 +
49.4)(𝑠 2 + 1.734𝑠 + 50.62)(𝑠 2 + 37.26𝑠 +
)629.6)(𝑠 2 − 22.84𝑠 + 3741

شکل  :6نمایی از سیستم قدرت چهار ماشینه

همانطور که در بخش پنجم مقاله گفته شد پایدارسازی در اثر
تأخیر در ورودی در صورتی مؤثر است که سیگنال ورودی مناسبی برای
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D(s) = 𝑠 2 (𝑠 + 25.92)(𝑠 + 26.34)(𝑠 + 27.07)(𝑠 +
28.17)(𝑠 + 32.32)(𝑠 + 32.48)(𝑠 + 13.79)(𝑠 +
13.38)(𝑠 + 96.02)(𝑠 + 97.43)(𝑠 + 97.69)(𝑠 +
4.08)(𝑠 + 4.19)(𝑠 + 3.935)(𝑠 + 3.911)(𝑠 2 + 201𝑠 +
10120)(𝑠 2 − 0.03992𝑠 + 16.16)(𝑠 2 + 1.436𝑠 +
49.57)(𝑠 2 + 1.416𝑠 + 52.61)(𝑠 2 + 36.3𝑠 +
)573.2)(𝑠 2 + 36.44𝑠 + 721.4
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عبارت ( )41نتیجه می دهد که مرتبه هر تحقق مینیمالی از سیستم
آزمایش برابر با بیستوهفت است .چون حذف صفرها و قطبهای موجود
در مبدأ  ،یکی به دلیل نیاز سیستم گردان به مرجع زاویه و دیگری به
دلیل ثابت فرض کردن توان مکانیکی است ،اشکالی ندارد.
از بررسی قطبهای ( )41دیده میشود که مقدار حریم افقی طیفی
 0/0199است ،بنابراین سیستم آزمایش ناپایدار است .چون هدف ما
استفاده از تأخیر در کنترل سیستم است باید به شکلی در معادالت
سیستم وارد شود .شکل  6را در نظر بگیرید ،با فرض ℎ1 = ℎ2 = ℎ
تأخیرهای فیدبکی را می توان به ورودی منتقل و با پارامتر کنترلی 𝜏
جمع کرد و مدل فضای حالت سیستم آزمایش را بهصورت زیر توصیف
کرد:
)𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢𝑝 (𝑡 − 𝜏 − ℎ
)𝑡(𝑥𝐶 = )𝑡(𝑦

()42

و از نمایش زیر برای مدل کنترلکننده استفاده کرد:
)𝑡(𝑦 𝑓𝐵 𝑥̇𝑓 (𝑡) = 𝐴𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +
)𝑡(𝑦 𝑓𝐷 𝑢𝑝 (𝑡) = 𝐶𝑓 𝑥𝑓 (𝑡) +

()4۳

مسئله ( )22برای تعیین پارامترهای کنترلکننده ( 𝑓𝐴𝐶𝑓 ،𝐵𝑓 ،و 𝑓𝐷)
و  𝜏 + ℎاجرا شده است و جواب آن  355میلیثانیه برای  ،𝜏 + ℎبرای
کنترلکننده مرتبه صفر متناظر با )𝑠( 𝐻1و برای کنترلکننده مرتبه دوم
متناظر با)𝑠(  𝐻2پیدا شده است:
H1 (s)= -2.8823

()44

(𝑠 2

2.8342
)+ 1.575𝑠 + 51.98
𝑠 2 + 1.73𝑠 + 50.97

()45

𝐻2 (𝑠) = −

پاسخ بهینهسازی نشان داد که حریم افقی طیفی سیستم آزمایش
با کنترلکننده مرتبه صفر و  355میلیثانیه تأخیر در ورودی برابر با
 -0/7668و با کنترلکننده مرتبه دو برابر با  -0/956خواهد بود.
تحلیل پایداری سیستم با هر یک از این کنترلکنندهها با ترفندی
که در بخش 4گفته شد مورد مطالعه قرار گرفته و در جدول  1بهطور
خالصه آمده است .جدول  1کران پایین یعنی آستانه پایدار شدن در اثر
تأخیر و کران باال یعنی آستانه ناپایدار شدن در اثر تأخیر ،حاشیه تأخیر
یعنی بازهای که در آن سیستم از پایداری برخوردار است را بر حسب
میلیثانیه خالصه کرده است.
با این فرض که خروجی کنترلکنندههای طراحیشده میتواند
بدون تأخیر و با تأخیر بهینه ( 355میلیثانیه) به ورودی  SVCاعمال
شود ،مقادیر ویژه سیستم مطالعه شده و نتایج آن در جدول  2آمده است.
گفته شد که تعداد مقادیر ویژه یک سیستم تأخیری نامحدود است،
بنابراین بحرانیترین مقادیر ویژه در این جدول آمده است .جدول  2نشان
میدهد که عملکرد بدون تأخیر کنترلکنندههای پیشنهادی در
میراسازی نوسانات فرکانس کم ناچیز است ولی در  355میلیثانیه تأخیر
میتوانند عملکرد میراسازی مناسبی از خود نشان دهند.
جدول  :1خالصهای از اثر تأخیر در پایداری سیستم آزمایش
گستره تأخير

کران باال تأخير

کران پايين تأخير

5۳6

5۳6

0

)𝑠( 𝐻1

5۳6

5۳6

0

)𝑠( 𝐻2
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با کنترلکننده

جدول  :2راستترین مقادیر ویژه سیستم قدرت حلقه بسته
کنترلکننده مرتبه صفر

کنترلکننده مرتبه دو

عملكرد

عملكرد با ۳55

عملكرد

عملكرد با ۳55

بدون تأخير

ميليثانيه تأخير

بدون تأخير

ميليثانيه تأخير

-0/00۱۱

-0/76۸۸

-0/0۱۹۸

-0/۹6۱۱

± j2/627۸

± j7/66۸2

± j2/70۹7

± j7/2۸۱4

-0/604۳

-0/76۸۸

-0/۸66۱

-0/۹5۸0

± j7/0426

± j6/۸0۱5

± j7/0760

± j7/2۸06

-0/7۹7۳

-۱/۳0۳۱

-0/74۳0

-0/۹5۹6

± j7/۱۱7۳

± j6/64۳۳

± j7/۱7۹۹

± j7/0۳55

-۳/۸7۹۱

-۱/7607

-0/622۹

-۱/7۸۹6

± j2/۱7۸0

± j7/0۱۱۹

± j2/۳2۹7

مکان ریشههای مشخصه سیستم حلقه بسته مطالعه شده و مدهای
بحرانی بهصورت تابعی از  𝜏 + ℎبرای کنترلکننده مرتبه صفر در شکل
 7و کنترلکننده مرتبه دو در شکل  8رسم شدهاند .شکل  7نشان
میدهد ،وقتی مقدار  𝜏 + ℎمساوی صفر است سیستم کنترل اثری بر
پایدارسازی ندارد ،مدهای بحرانی همواره با افزایش 𝜏 + ℎاز صفر الی
 536میلیثانیه در سمت چپ صفحه مختلط باقی میمانند .همانگونه
ال
که از شکل  -7ب و با مقایسه کدهای رنگی آن با شکل  -7الف کام ً
روشن میشود ،هر دو مد محلی همراه با مد بین ناحیهای با افزایش
تأخیر از صفر تا  355میلیثانیه به سمت چپ و یکی از مدهای به وجود
آمده در اثر تأخیر از منفی بینهایت به سمت راست منتقل میشود .برای
تأخیرهای بیشتر از  536میلیثانیه مشاهده میشود که عامل ناپایداری
سیستم مد حاصل از تأخیر است .مشخص است که وقتی حریم افقی
طیفی سیستم کمینه است که  𝜏 + ℎبرابر با  355میلیثانیه است.
بنابراین ،برای تغییرات  𝜏 + ℎبین صفر الی  536میلیثانیه ،سیستم
کنترل از شرایط الزم و کافی برای پایداری برخوردار است و بیشترین
میرایی سیستم نقطهای است که  𝜏 + ℎدر  355میلیثانیه برنامهریزی
شود .بهطور مشابه ،شکل  8مربوط به سیستم حلقه بسته با کنترلکننده
)𝑠(  𝐻2است.
برای این دو مورد ،شبیهسازی غیرخطی با در نظر گرفتن یک اتصال
کوتاه سه فاز با ماندگاری  50میلیثانیه در باس هفتم انجام شده است.
در این قسمت ،از اختالف زاویه ژنراتور یک نسبت به ژنراتور سه برای
بررسی نوسانات بین ناحیهای ،از اختالف زاویه ژنراتور چهارم نسبت به
ژنراتور سه برای بررسی نوسانات محلی و برای شناخت اثر تأخیر بر دامنه
ورودی کنترل از ) 𝑢𝑝 (𝑡 − 𝜏 − ℎاستفاده شده و نتایج شبیهسازیها در
شکلهای  9الی  11به نمایش گذاشته شده است .گفته شد که تأخیر
در سیگنالهای دریافتی از راه دور ،بازهای مشخص و مقداری نامعین
دارد .نوع ارتباط مخابراتی ،فاصله فیزیکی و پهنای باند موجود اثر زیادی
بر بازه تأخیر دارند .یک ارتباط مخابراتی میتواند با سیم مثل خطوط
تلفن ،فیبر نوری و انتقال روی خطوط قدرت یا بی سیم مثل ماهواره
برقرار شود .فرض کنید برای ارسال سیگنال خروجی به کنترلکننده از
خطوط انتقال قدرت که با در نظر گرفتن تأخیرهای حسگرها و مبدلها
تأخیری در بازه  150الی  350میلیثانیه دارند استفاده شود.
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رسول اصغری ،سيد بابک مظفری ،تورج امرايي

شکل  :7مکان مقادیر ویژه بحرانی سیستم آزمایش با
کنترلکننده مرتبه صفر
شکل  :9پاسخ سیستم با کنترلکننده مرتبه صفر و برنامهریزی تأخیر
به مقدار  105میلیثانیه در حضور تأخیرهای مختلف فیدبکی

شکل  :8مکان مقادیر ویژه بحرانی سیستم آزمایش با
کنترلکننده مرتبه دو

چون بهطور میانگین  250میلیثانیه تأخیر در فیدبک وجود دارد
الزم است که  105میلیثانیه در برنامهریزی کنترل به 𝜏 اختصاص یابد
تا میانگین تأخیر برابر با مقدار بهینه  355میلیثانیه شود .برای شفاف
سازی بیشتر ،نگاهی به نتایج شبیهسازیهای ارائه شده در شکلهای 9
الی  11میاندازیم .همانطور که مشاهده میشود ،در گستره تأخیرهای
فیدبکی ،سیستم کنترل بهخوبی نوسانات را میرا کرده و از مقاومت خوبی
برخوردار است .این نشان میدهد که افزایش تأخیرهای فیدبک نهتنها
عملکرد سیستم کنترل را خراب نکردهاند بلکه برای بهبود میرایی فایده
هم داشتهاند .همچنین با افزایش تأخیرهای فیدبکی ،دامنه سیگنالی که
کنترلکننده به ورودی اعمال میکند کاهش پیدا کرده و باعث اشباع
محرک نمی شود .این مورد از نتایج نشان داده شده در شکل  11قابل
درک است .به عنوان نتیجه اینکه تأخیر در کنترل نوسانات فرکانس
پایین یک سیستم قدرت میتواند اثر پایدارسازی داشته باشد به نظر شما
غیر منتظره است!

شکل  :10پاسخ سیستم با کنترلکننده مرتبه دو و برنامهریزی تأخیر
به مقدار  105میلیثانیه در حضور تأخیرهای مختلف فیدبکی

 -7نتیجهگیری
در اين مقاله برای حل مشكل تأخير در طراحي کنترلکننده تكميلي SVC

امكان طراحي با رويكرد پايدارسازی در اثر تأخير بررسي و روشي برای
انتخاب سيگنال ارائه شد .با کمينهسازی حريم افقي طيفي بهشرط پايداری
نمايي اکيد مربوط به معادالت جبری تأخيری يک کنترلکننده مقاوم در
برابر آشفتگي تأخير طراحي شد .نتايج شبيهسازی نشان داد بهبود ميرايي

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شکل  :11ورودی کنترل با  105میلیثانیه تأخیر در حضور تأخیرهای
مختلف فیدبکی

Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019

طراحي کنترلکننده تكميلي بر مبنای اثر پايدارسازی تأخير برای ميراسازی نوسانات بين ناحيهای در يک سيستم قدرت

52

 تورج امرايي، سيد بابک مظفری،رسول اصغری

 ادامه. با وجود بازه وسيع تأخيرهای فيدبكي استفاده کندSVC ميراسازی

در يک سيستم قدرت تأخيری با برنامهريزی تأخير در ورودی کنترل

تحقيق مربوط به طراحي سيستم کنترل ميرايي نوسان توان مقاوم در برابر

 سيستم کنترل، برخالف روشهای موجود. امكانپذير استSVC تكميلي
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 در اين مقاله نوع جديدی از شبكههای عصبي به نام ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات که در سالهای اخیر به منظور شناسايي سیستمهای:چکیده
 سیستم شناسايي شده پس. با مشخصه غیرخطي ناحیه مرده به کارگرفته شده استDC  جهت شناسايي سیستم موتور،غیرخطي مورد توجه زيادی قرار گرفتهاند
از خطيسازی در هر واحد زماني به صورت روی خط اطالعات مدل را در اختیار کنترلکننده پیشبین موقعیت و سرعت به منظور دنبالکردن مسیر مطلوب
 سرعت و موقعیت به صورت کامال خودکار و براساس مدل شناسايي شده بسته، در روش پیشنهادی حلقههای کنترل گشتاور.موقعیت و سرعت قرار ميدهد
 مزيت بزرگ اين روش عدم نیاز به تنظیم. روش پیشنهادی برروی سرودرايور ساختهشده پیادهسازی شده است و نتايج عملي ترسیم و تحلیل شدهاند.ميشوند
 عالوه. شناسايي روی خط سیستم امكان دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند را فراهم مينمايد. سرعت و موقعیت ميباشد،پارامترهای کنترلکنندههای جريان
 مغناطیسDC  سرعت و موقعیت موتور،برآن ساختار پیشنهادی توانايي غلبهبر اصطكاک کولمب به ويژه در سرعتهای پايین را دارا بوده و قادر است گشتاور
.دائم را به طور دقیقي کنترل نمايد
 مشخصه، شناسايي روی خط، کنترلکننده سری، کنترلکننده پیشبین تعمیم يافته، ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات:کلمات کلیدی
.غیرخطي ناحیه مرده

Identification and Adaptive Position and Speed Control of
Permanent Magnet DC Motor with Dead Zone Characteristics
Based on Support Vector Machines
Mahmoud Hasanpour Dehnavi, Seyed Kamal Hosseini Sani
Abstract: In this paper a new type of neural networks known as Least Squares Support Vector Machines
which gained a huge fame during the recent years for identification of nonlinear systems has been used to identify
DC motor with nonlinear dead zone characteristics. The identified system after linearization in each time span, in
an online manner provide the model data for Model Predictive Controller of position and speed in order to tracking
the desired references trajectory. In this method all the cascaded controllers including current, speed and position
has been automatically tuned based on the identified model. The offered method has been tested on the servodrive made specifically for this purpose, and all the results are practically examined and analyzed. The biggest
advantage of this method is the self-tuning behavior which insulates the user for tuning any of the controller’s
parameters. The online identification of the system provides the possibility to keep track of the changes in
dynamics of the system as well as tackling the coulomb’s friction specifically in low speeds with accurate
controlling of the speed and position for DC motors.
Keywords: Least Square Support Vector Machines, Generalized Predictive Control (GPC),
Cascaded Controller, Online identification, Nonlinear dead zone characteristics.
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 -1مقدمه

رضايت بخشي دارند ولي هنوز در مواجهه با سیستمهای غیرخطي ناتوان

مدل مرسوم موتور  DCمغناطیس دائم يک مدل خطي مرتبه دو

ميباشند.

ميباشد که در آن از اثرات غیرخطي ناشي از اصطكاک صرف نظر
ميشود .مشخصه غیرخطي ناحیه مرده ۱که در درجه اول ناشي از
اصطكاک غیرخطي کولمب ميباشد [ ]۱مانع از حرکت روتور در
سرعتهای پايین ميشود ،تا زماني که گشتاور موتور به اندازه کافي بزرگ
شود تا بر آن غلبه کند.
برای جبران اثر مخرب اصطكاک در عملكرد سیستم سرو بايستي
سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي اصطكاک را به خوبي شناسايي
کرده و با استفاده از کنترلکنندهای مناسب اثر آن را جبران نمايیم .برای
شناسايي سیستمهای غیرخطي از مدلهای وينر 2و همرستین ۳به طور وسیعي
به منظور مدلسازی فرآيندهای غیرخطي استفاده ميشود[ .]2,3در مدل
همرستین يک بلوک غیرخطي استاتیک به صورت سری قبل از يک
بلوک خطي دينامیک قرار ميگیرد ،در حالي که مدل وينر ساختاری
عكس مدل همرستین دارد[ .]4به منظور دستیابي به عملكرد مطلوب و
قابلیت تطبیق پذيری ،شبكههای عصبي در ساختار مدل وينر و همرستین
ادغام ميشوند [ .]2,5-8کارا [ ]9به منظور شناسايي سیستم موتور DC
با اصطكاک کولمب و ناحیه مرده از مدل همرستین کمک گرفته به طوری
که برای شناسايي بلوک خطي و غیرخطي از روش حداقل مربعات
بازگشتي استفاده کرده است .مدل همرستین به خوبي قادر است سیستم
موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده را شناسايي کند اما استفاده از
اين مدل مناسب کنترل تطبیقي موتور به صورت آنالين نیست .پنگ و دابي
[ ]10با بیان مدل وينر به صورت يک شبكه عصبي با استفاده از الگوريتم
پس انتشار خطا سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده را به
صورت روی خط شناسايي کرده و سرعت موتور  DCرا به صورتي تطبیق
پذير کنترل کردهاند.
برای کنترل موتور  DCکنترلکننده تناسبي ،مشتقي و انتگرالي به
خاطر ساختار ساده و عدم نیاز به اطالع دقیق از دينامیک سیستم يكي از
رايجترين روشها در صنعت ميباشد[ .]11با اين وجود به هنگام استفاده
از ساختار  PIDتعیین دقیق بهرههای کنترلکننده به خاطر وجود عدم
قطعیت و مشخصههای غیرخطي(تغییرات بار ،اشباع ،اصطكاک و )...که
باعث کاهش عملكرد سیستم کنترلي ميشوند ،مشكل است .مقالههای
پژوهشي مختلفي بر روی کنترلکننده  PIDتطبیقي[ ،]12-15کنترل-
کننده  PIDخود تنظیم[ ،]16,17-32کنترلکننده  PIDخود تنظیم
پیشبین[ ،]18و ...تمرکز کردهاند .در کنترلکننده  PIDتطبیقي و خود

در سالهای اخیر شبكههای عصبي مبتنيبر تكنیکهای کنترلي در
کاربردهای صنعتي مختلفي به کار گماشته شدهاند .مارتین [ ]19و چن
[ ]20از شبكههای عصبي برای تنظیم ضرايب کنترلکننده  PIDاستفاده
کردهاند .يوان و وانگ [ ]21يک شبكه عصبي مبتنيبر کنترلکننده PID
خود ياد گیرنده ارائه کردهاند که در آن پارامترهای کنترلکننده  PIDبه
صورت وزنهای شبكه عصبي بیان شده و توسط الگوريتم شبكه عصبي
تنظیم ميگردند .در سیستم موتور  ،DCناحیه مرده معموال به دلیل
اصطكاک و سايش مكانیكي به وجود ميآيد .برای حذف اثر ناحیه مرده،
پژوهشهای زيادی انجام شده است از قبیل :رويكردهای تطبیقي[-27
 ،]22شبكههای عصبي [ ]28-31و سیستمهای فازی[.]33-34
در اين مقاله نوع جديدی از شبكههای عصبي به نام ماشینهای بردار
پشتیبان حداقل مربعات که در سالهای اخیر به منظور شناسايي سیستمهای
غیرخطي مورد توجه زيادی قرار گرفتهاند[ ،]35-41جهت شناسايي
سیستم موتور  DCبا مشخصه غیرخطي ناحیه مرده به کار گرفته شده است.
سیستم شناسايي شده در هر واحد زماني به صورت روی خط اطالعات
مدل را در اختیار کنترلکننده پیشبین تطبیقي به منظور دنبالکردن مسیر
مرجع مطلوب موقعیت و سرعت قرار ميدهد.
در شكل ۱ولتاژ ترمینال و سرعت شفت خروجي يک موتور DC
مغناطیس دائم را مشاهده ميکنید .يک شكل موج سینوسي ولتاژ با دوره
تناوب  ۳00ثانیه( ولتاژ اعمالي را بسیار فرکانس پايین و کم دامنه در نظر
گرفته ايم تا بتوانیم اثر مخرب اصطكاک را افزايش دهیم) به موتور تحت
آزمايش اعمال شده و با استفاده از يک انكودر افزايشي ۱000 4پالس که
به ته شفت موتوری با نسبت گیربكس  ۱به  24متصل شده است ،سرعت
موتور به صورت حلقه باز بر حسب دور بر دقیقه ترسیم شده است .همان
طور که مشخص است در سرعتهای پايین اصطكاک غیرخطي کولمب
مانع از حرکت شفت موتور شده است .به ناحیهای که در آن با اعمال ولتاژ
شفت موتور حرکت نميکند ناحیه مرده ميگويند .الزم به ذکر است که
نوسانات شكل موج ولتاژ موتور ناشي از مدوالسیون پهنای باند 5در قسمت
سوئیچینگ سرودرايور ميباشد .اين نوسانات پس از دو مرحله فیلترينگ
آنالوگ و ديجیتال تا حد امكان کاهش يافتهاند(فیلترينگ بیش از حد
باعث افزايش تاخیر در حلقه کنترلي و کاهش حاشیه پايداری سیستم
مي شود) .همچنین نوسانات شكل موج سرعت به خاطر ارتعاشات منتقل
شده از موتور به انكودر از طريق کوپلینگ ميباشند.

تنظیم ،پارامترهای کنترلکننده براساس تغییرات پارامترهای فرآيند به
صورت خودکار تنظیم ميشوند .اگرچه اين کنترلکنندهها عملكرد

Dead zone
Wiener
Hammerstein
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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2

Incremental Encoder
Pulse Width Modulation

3
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𝑠𝜏 گشتاور انتقالي شفت ميباشد .در موتور  DCمغناطیس دائم ولتاژ

10

0
-5
-10
31 60 91 121 152 182 213 244 274

)Terminal Voltage(volt

5

برگشتي نیروی محرکه الكتريكي با يک ثابت الكتريكي 4وابسته به سرعت
زاويهای موتور و گشتاور موتور با يک ثابت مكانیكي 5وابسته به جريان
موتور ميباشد:
𝑚𝜔 𝑒𝐾 = 𝑏𝑒

(-2الف)

(-2ب)
𝑎𝑖 𝑚𝐾 = 𝑚𝜏
که 𝑒𝐾 و 𝑚𝐾 به ترتیب ثابتهای الكتريكي و مكانیكي ميباشند.

0

معادالت مكانیكي مربوط به ممان اينرسي بار نیز به صورت رابطه ()۳

)Time(sec

قابل بیان ميباشد:
() ۱

)Speed(rpm

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

𝑙dω
= τs − B𝑙 ω𝑙 − τd
dt
()۳
) 𝑙𝜔 𝜏𝑠 = 𝐾𝑠 (𝜃𝑚 − 𝜃𝑙 ) + 𝐵𝑠 (𝜔𝑚 −
𝑚𝜃𝑑
𝑙𝜃𝑑
𝑤𝑖𝑡ℎ
= 𝜔𝑚 ,
𝑙𝜔 =
𝑦𝑑
𝑡𝑑
که 𝑙 Jممان اينرسي بار ω𝑙 ،سرعت زاويهای بار B𝑙 ،ضريب اصطكاک
𝑙J

ويسكوز بار τd ،گشتاور اغتشاش بار 𝐾𝑠 ،قابلیت ارتجاعي شفت𝐵𝑠 ،
ضريب میرايي داخلي شفت و 𝑚𝜃 و 𝑙𝜃 به ترتیب جابجايي زاويهای
موتور و بار ميباشند .به منظور طراحي يک سیستم کنترل حرکت با کارايي

0 31 60 91 121 152182 213 244274

باال اطالع دقیق از دينامیک سیستم الكترومكانیكي شامل رفتارهای خطي

)Time(sec

و غیرخطي سیستم ضروری ميباشد .اصطكاک يكي از مشخصههای

() 2

نامطلوب و غیرقابل اجتناب در سیستمهای مكانیكي ميباشد که بايستي اثر

شكل :۱ولتاژ ترمینال موتور( ،)۱سرعت موتور برحسب دور بردقیقه()2

آن را در مدلسازی و کنترل لحاظ کرد .يک فرم کلي از اصطكاک در
حالت دوراني به صورت رابطه ( )4قابل بیان است:

 -2مدل دینامیکی موتور  DCمغناطیس دائم
در اين قسمت به بیان مدل دينامیكي موتور  DCمغناطیس دائم به

()4

𝑖 𝜔
)| |(−
)𝜔(𝑛𝑔𝑖𝑠 ) 𝑠𝜔 )ℯ
6

𝐶𝜏 𝜏𝑓 (𝜔) = (𝜏𝐶 + (𝜏𝑆 −
7

۸

همراه بار متصل به شفت آن ميپردازيم .شكل 2شماتیک کامل سیستمي

که شامل اصطكاک ايستايي  ،کولمب و استريبک ميباشد] .[1اکنون

که در ادامه توضیح داده خواهد شد را نشان ميدهد[.]۱0

بايستي معادالت دينامیكي خطي موتور  DCبا اضافهکردن رفتارهای
غیرخطي به آن اصالح شود .معادالت اصالح شده به صورت رابطه ()5
ميباشد:
(-5الف)
(-5ب)

شكل :2مدل الكترومكانیكي موتور  DCمتصل به بار

معادالت الكتريكي و مكانیكي موتور  DCمغناطیس دائم را ميتوان به
ترتیب با روابط (-۱الف) و (-۱ب) بیان کرد:
(-۱الف)

𝑎𝑖𝑑
𝑏𝑒 +
𝑡𝑑

𝑚𝜔𝑑
) 𝑚𝜔( 𝑓𝜏 = 𝜏𝑚 − 𝐵𝑚 𝜔𝑚 − 𝜏𝑠 −
𝑡𝑑
𝑙𝜔𝑑
𝑙𝐽
) 𝑙𝜔( 𝑓𝜏 = 𝜏𝑠 − 𝐵𝑙 𝜔𝑙 − 𝜏𝑑 −
𝑡𝑑
𝑚𝐽

 -3ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات
𝑎𝐿 𝑣𝑎 = 𝑅𝑎 𝑖𝑎 +

ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات نسخهای اصطالح شده از

𝑚𝜔𝑑
(-۱ب)
𝑠𝜏 = 𝜏𝑚 − 𝐵𝑚 𝜔𝑚 −
𝑡𝑑
که در رابطه ( 𝑣𝑎 )۱ولتاژ آرمیچر موتور 𝑅𝑎 ،مقاومت سیمپیچ آرمیچر،

بهینهسازی برنامهريزی درجه دو ،از تابع هزينه مجموع مربعات خطا

𝑎𝐿 اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر 𝑖𝑎 ،جريان آرمیچر 𝑒𝑏 ،ولتاژ برگشتي

( )SSEو قیود تساوی استفاده ميکنند[ .]42اين امر منجر به يک سری

نیروی محرکه الكتريكي 𝐽𝑚 ، ۱ممان اينرسي 2موتور 𝜔𝑚 ،سرعت زاويه-

معادالت خطي شده که به طور قابل توجهي حجم محاسبات را کاهش و

ای موتور 𝜏𝑚 ،گشتاور موتور 𝐵𝑚 ،ضريب اصطكاک ويسكوز ۳موتور و

سرعت پردازش را افزايش ميدهند و اين نسخه از ماشینهای بردار پشتیبان

1

5

2

6

𝑚𝐽

Back Electromotive Force
Moment of Inertia
Viscous Friction
4
Electrical Constant
3

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

ماشینهای بردار پشتیبان استاندارد هستند که در آن بهجای حل مسئله

Mechanical Constant
)Static Friction(Stiction
7
Coulomb Friction
8
Stribeck Friction
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𝑛

را مناسب شناسايي آنالين مينمايند .ماشینهای بردار پشتیبان حداقل

𝐿𝜕
) 𝑖𝑥(𝜑 𝑖𝛼 ∑ = 𝑤 → = 0
𝑤𝜕

مربعات در سالهای اخیر جهت شناسايي سیستمهای غیرخطي مورد توجه

𝑖=1

زيادی قرار گرفتهاند[ .]40-۳6اگر مدل  LS-SVMشناسايي شده را به

𝑛

𝐿𝜕
= 0 → ∑ 𝛼𝑖 = 0
𝑏𝜕

صورت رابطه ( )6در نظر بگیريم:
𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑤 𝑇 . 𝜑(𝑥) +

()6

()۱0
𝑛 𝑖 = 1,2, … ,

که ) φ(xيک نگاشت غیرخطي از فضای ورودی ۱به فضای ويژگي 2با

𝐿𝜕
𝑖𝑦 = 0 → 𝑤 𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏 + 𝑒𝑖 −
𝑖𝛼𝜕
𝑛 = 0 ; 𝑖 = 1,2, … ,

ابعاد باالتر ميباشد .بردار  xبردار ورودی مدل  LS-SVMميباشد که با
توجه به دادههای مجموعه آموزش ۳و به صورت رابطه ()7

𝑖=1

𝐿𝜕
𝑖𝑒𝐶 = 𝑖𝛼 → = 0
𝑖𝑒𝜕

تشكیل

ميشود:
x(k) = [u(k − 1), … , u(k
()7
𝑦𝑛 − 𝑛𝑢 ), y(k), … , y(k −
T
])+ 1
که 𝑢 و 𝑦 به ترتیب ورودی و خروجي سیستم و 𝑢𝑛 و 𝑦𝑛 مرتبه دينامیكي
سیستم ميباشند .پارامترهای مدل يعني  wو  bبراساس اصل مینیمم سازی
ريسک عملیاتي ( )ERMتخمین زده ميشوند .تابع بهینه سازی به صورت

از شرايط رابطه ( )۱0به وضوح مشخص است که مقادير ضربکنندههای
الگرانژ در هرگام وابسته به خطای  eiميباشند .با حذف  wو  eاز رابطه
( )۱0داريم:
𝑇𝑣𝑟

0
𝑏
] [ = ] []𝐼
𝑦
𝛼
∅+
𝐶

()۱۱

0
𝑣𝑟

[

تابع تلفات مربعي با قیود تساوی به صورت رابطه ( )۸تعريف ميشود:
که ] 𝑛𝑦 ; … ;  I ، 𝑟𝑣 = [1; 1; … ; 1𝑛 ] ،𝑦 = [𝑦1 ; 𝑦2ماتريس

𝑛

1
1
𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝑤, 𝑏, 𝑒) = 𝑤 𝑇 𝑤 + 𝐶 ∑ 𝑒𝑖2
𝑒𝑤,𝑏,
2
2
()۸

واحد  𝛼 = [𝛼1 ; 𝛼2 ; … ; 𝛼𝑛 ] ،n×nو ∅ ماتريس متقارن  n×nمي

𝑖=1

باشد که به صورت رابطه ( )۱2تعريف ميشود:

𝑇

𝑖 𝑠. 𝑡. 𝑦𝑖 = 𝑤 𝜑(𝑥𝑖 ) + 𝑏 + 𝑒𝑖 ,
𝑛 = 1,2, … ,

()۱2

که در رابطه ( C ، )۸پارامتر تنظیم و  eخطای بین خروجي واقعي و خروجي
مدل ميباشد .ازآنجاييکه حل مسئله بهینهسازی به صورت رابطه ()۸
دشوار است با استفاده از ضربکنندههای الگرانژ قید را در تابع هزينه به
صورت رابطه ( )۹ترکیب ميکنیم:

𝑗 𝑖,

با حل دستگاه معادالت خطي رابطه ( )۱۱مقادير ضربکنندههای الگرانژ
و عبارت باياس بدست ميآيند و در نهايت مدل  LS-SVMبه صورت
رابطه ( )۱۳خواهد بود:
𝑛

𝑛

1
1
𝐿(𝑤, 𝑏, 𝑒; 𝛼) = 𝑤 𝑇 𝑤 + 𝐶 ∑ 𝑒𝑖2
2
2
𝑖=1

()۹

) 𝑗𝑥 ∅𝑖𝑗 = 𝜑(𝑥𝑖 )𝜑(𝑥𝑗 ) = 𝐾(𝑥𝑖 ,
𝑛 = 1,2, … ,

𝑏 𝑦(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖 ) +

()۱۳

𝑖=1

𝑛

 -4طراحی کنترلر پیش بین تعمیم یافته براساس

𝑏 − ∑ 𝛼𝑖 [𝑤 𝑇 𝜑(𝑥𝑖 ) +
𝑖=1

مدل LS-SVM

] 𝑖𝑦 + 𝑒𝑖 −
که  αiضربکنندههای الگرانژ ميباشند که بايستي از طريق آموزش
شبكه عصبي از روی مجموعه آموزش محاسبه شوند .برای محاسبه
مقادير  αiو  ،bشرايط بهینه با گرفتن مشتقات جزئي از رابطه ( )۹به صورت
رابطه ( )۱0نسبت به هر يک از پارامترها بدست ميآيند.

ايده کنترل پیش بین مبتني بر مدل در اوايل دهه  ۱۹70به عنوان يک
روش کنترل صنعتي کارآمد به وجود آمد[ .]4۳کنترلگرهای پیشبین
متكي بر مدل فرآيند هستند که اغلب مدلها از طريق روشهای شناسايي
تجربي حاصل ميشوند .کنترلکننده پیش بین در هرگام نمونه برداری با
توجه به مسیر مرجع و با استفاده از مدل فرآيند و با بهرهگیری از ورودیها
و خروجيهای گذشته سیگنالهای کنترلي آينده را با بهینهسازی يک تابع
هزينه پیش بیني ميکند .سپس سیگنال کنترلي پیش بیني شده يک گام
بعد به سیستم اعمال ميشود .در لحظه بعدی نمونه برداری روند باال دوباره
تكرار خواهد شد .به عبارتي سادهتر در کاربردهايي که رفتار مطلوب

Input Space
Feature Space
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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سیستم(مسیر مرجع) معلوم باشد(به عنوان مثال رباتهايي که کارهايي
مشخص و تكراری انجام ميدهند) کنترل پیش بین قادر است با استفاده از
مدل فرآيند ،ورودیهای آينده سیستم را با توجه به بهینهسازی يک تابع
هزينه محاسبه نمايد که اين امر موجب بهبود کیفیت کنترل خواهد شد.
مدلهای استفاده شده در کنترلکنندههای پیش بین در حالت کلي مبتني
بر پاسخ ضربه ،پاسخ پله ،فضای حالت و يا تابع تبديل فرآيند ميباشند.
در اين پژوهش از مدل تابع تبديل فرآيند به منظور پیادهسازی کنترلکننده
پیشبین استفاده خواهد شد .کنترل پیشبین تعمیم يافته يكي از روشهای
کنترل پیشبین مدل ميباشد که به طور صريح از مدل تابع تبديل فرآيند
جهت محاسبه سیگنال کنترل استفاده ميکند .کنترل  GPCاولین بار
توسط کالرک در سال  ۱۹۸7مطرح شد[ .]4۳مدل  CARIMAرا به
صورت رابطه ( )۱4در نظر بگیريد:
()۱4

هدف نهايي يک مهندس تبديل دانش تئوری و خام به محصول
تجاری و صنعتي ميباشد .تفاوت اساسي رشتههای مهندسي با رشتههای
محض در نوع نگاه ويژه و منحصر به فرد يک مهندس به دانش و بروز و
نمود آن در قالب يک محصول است .طراحي و ساخت سرودرايور ۱پس
از سه نسخه طراحي و انجام تستهای مختلف بعد از  ۸ماه منجر به محصول
نهايي شد .انتخاب پروتكل ارتباطي و میكروکنترلر يكي از مراحل مهم
طراحي و ساخت سرودرايور بود چرا که انتخاب نادرست آنها ميتوانست
باعث افزايش تعداد نسخهها و اتالف وقت شود .پس از تحقیقات الزم
پروتكل ارتباطي شبكه و میكروکنترلر  STM32F407VGT6ساخت
شرکت  STانتخاب شدند.
شكل )۱( ۳نمايي از طراحي  ۳بعدی سرودرايور را در نرم افزار

𝐴(𝑧 −1 )𝑦(𝑡) = 𝑧 −𝑑 𝐵(𝑧 −1 )𝑢(𝑡 − 1) +
)𝑡(𝑒
) 𝐶(𝑧 −1

آلتیوم 2نشان ميدهد .در شكل )2( ۳ميتوانید سرودرايور ساخته شده نهايي

∆

اگر در مدل رابطه ( )۱۳ورودی  xرا به صورت رابطه ( )۱5در نظر بگیريم:
()۱5

 -5طراحی و ساخت سرو درایور

𝑥(𝑘) = [𝑢(𝑘 − 1), … , 𝑢(𝑘 −
]) 𝑦𝑛 𝑛𝑢 ), 𝑦(𝑘), … , 𝑦(𝑘 −

را مشاهد نمايید .همچنین شكل 4تست ستاپ ساختهشده جهت سنجش
عملكرد ساختار کنترلي پیشنهادی را نشان ميدهد .تست ستاپ شامل يک
موتور  DCمغناطیس دائم  250ولت با انكودر افزايشي  ۱000پالس و نسبت
گیربكس  ۱به  24ميباشد که به يک ديسک دوار متصل شده است.

که در آن  nuو  nyمرتبه دينامیكي فرآيند(و يا به عبارتي حافظه سیستم)

ديسک دوار شامل يک شیار بوده که از آن جهت اتصال بار و تست

ميباشند .اکنون با استفاده از کرنل خطي ميتوان مدل شبكه عصبي

عملكرد کنترلکننده نسبت به اغتشاش بار استفاده ميشود.

 LS-SVMرابطه ( )۱۳را به صورت رابطه ( )۱6باز نويسي کرد:
𝑦(𝑥) = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) {𝑥𝑖𝑇 (𝑘)[𝑢(𝑘 −
1), … , 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ), 𝑦(𝑘), … , 𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 )]} +
)𝑘(𝑏
= ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) {𝑥𝑖,1 (𝑘)𝑢(𝑘 − 1) + ⋯ +
𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑢(𝑘 − 𝑛𝑢 ) + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑦(𝑘 − 1) +

()۱6

)𝑘(𝑏 ⋯ + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑦(𝑘 − 𝑛𝑦 )} +
= ∑𝑛𝑖=1[𝛼𝑖 (𝑘)(𝑥𝑖,1 (𝑘) + ⋯ +
𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑢 +1 )]𝑢(𝑘 − 1) +

() ۱

[𝛼𝑖 (𝑘) (𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑧 −1 + ⋯ +
)𝑘(𝑏 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑦 )] 𝑦(𝑘) +

رابطه ( )۱6را ميتوان به صورت رابطه ( )۱7نوشت که همان مدل ARMA
ميباشد:
()۱7

)𝑘(𝑏 𝐴(𝑧 −1 )𝑦(𝑘) = 𝐵(𝑧 −1 )𝑢(𝑘 − 1) +

که در آن چند جملهایهای  Aو  Bبه صورت رابطه ( )۱۸بدست ميآيند:

()۱۸

𝐴(𝑧 −1 ) = 1 − [∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘) (𝑥𝑖,𝑛𝑢 +1 (𝑘)𝑧 −1 +

() 2

]) 𝑦𝑛⋯ + 𝑥𝑖,𝑛𝑢 +𝑛𝑦 (𝑘)𝑧 −

شكل :۳نمايي از طراحي  ۳بعدی سرودرايور در نرم افزار آلتیوم(،)۱
سرو درايور نهايي()2

𝐵(𝑧 −1 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 (𝑘)(𝑥𝑖,1 (𝑘) + ⋯ +
) 𝑥𝑖,𝑛𝑢 (𝑘)𝑧 −𝑛𝑢 +1

Servo Driver
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مطابق شكل 5حلقه کنترل جريان داخليترين حقله کنترلي بوده و
استفاده از آن به منظور دستیابي به اهداف زير ميباشد:
o

کنترل جريان راهاندازی

o

محافظت از سرودرايور و موتور به هنگام اضافه بار

o

بهبود کیفیت کنترل

o

تضمین پايداری داخليترين حلقه کنترلي

حلقه کنترل جريان را به صورت شكل 6که در آن از کنترلکننده  PIبا

شكل :4تست ستاپ ساخته شده جهت انجام آزمايشها

ساختار سری استفاده شدهاست در نظر بگیريد.

شكل :5ساختار کنترلکننده پیشنهادی

 -6اهداف کنترل
در اين مقاله ساختاری کنترلي پیشنهاد ميشود که در گام اول قادر
است پارامترهای مربوط به کنترلکننده گشتاور ،سرعت و موقعیت موتور
 DCمغناطیس دائم را به صورتي کامال خود تنظیم تعیین نمايد .عالوه بر
آن ساختار پیشنهادی توانايي غلبه بر اصطكاک کولمب که باعث رفتار
غیرخطي موتور در سرعتهای پايین ميشود را دارا ميباشد .همچنین
شناسايي روی خط امكان دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند را میسر
ميسازد .در مرحله طراحي و ساخت ،ساختار پیشنهادی برروی سخت
افزار پیادهسازی شده و در نهايت سرودرايوری ساخته شدهاست که قادر
است گشتاور ،سرعت و موقعیت هر موتور  DCدلخواهي را به طور دقیق

شكل :6حلقه کنترلکننده جريان

تابع تبديل حلقه باز کنترلکننده جريان به صورت رابطه ( )۱۹ميباشد:
=
()۱۹
)

)Ia (s
)Va (s

1
𝑎𝑅
𝐿
1+ 𝑎 s
𝑎𝑅

× )Gloop (s) = PI(s
s

Kseries
Kseries
) (1+ series
p
i
K

(×)

i

s

(

کنترل نمايد .سرودرايور ساخته شده مسیر مطلوب سرعت و موقعیت را از
طريق پروتكل ارتباطي شبكه از کامپیوتر دريافت نموده و تمامي
فرآيندهای کنترلي در داخل آن انجام ميشود.

از آنجاييکه ولتاژ محرکه الكتريكي 𝑏𝑒 وابسته به سرعت روتور (که يک
پارامتر مكانیكي و لخت است) ميباشد ،تغییرات آن در مقايسه با جريان
سیمپیچ (که پارامتری الكتريكي و سريع است ) کندتر بوده و در تابع تبديل
K series
جريان به ولتاژ موتور از آن صرف نظر شدهاست .اکنون ضريب
i

 - 7بررسی کلی ساختار کنترلی پیشنهادی
روش پیشنهادی به منظور کنترل گشتاور ،سرعت و موقعیت موتور
 DCمغناطیس دائم از ساختار کنترلکننده سری ۱استفاده ميکند .در اين
روش از حلقه کنترل جريان  PIبا شناسايي مبتني بر روش  HFIو از حلقه
کنترل پیشبین سرعت و موقعیت با شناسايي روی خط مبتنيبر ماشینهای

کنترلکننده  PIجريان را به صورت رابطه ( )20در نظر ميگیريم:
𝑎𝑅
()20
K series
=
i
𝑎𝐿
 K seriesرا به گونهای انتخاب ميکنیم تا صفر کنترلر  PIجريان،
به عبارتي
i

بردار پشتیبان حداقل مربعات مطابق شكل 5استفاده ميشود.

قطب الكتريكي تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور را خنثي نمايد .اين امر

 - 8پیاده سازی حلقه کنترل جریان

موجب ميشود تا تابع تبديل حلقه بسته کنترلکننده جريان يک تابع تبديل

Cascaded Controller
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مرتبه اول شده و پايداری حلقه کنترل جريان داخلي تضمین شود .ضريب

حال اگر 𝑚𝑣 را در )𝑡  cos(𝜔0ضرب کرده و از آن روی کل زمان

 K seriesنیز به صورت رابطه ( )2۱محاسبه ميشود:
p
1
= )G𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 (s
𝑎𝐿
()2۱
1 + series
s
Kp
=> K series
= 𝐿𝑎 × Bandwidth
p
طبق روابط ( )20و ( )2۱ضرايب کنترلکننده جريان با توجه به مقاومت و

اعمال شكل موج ولتاژ به موتور طبق رابطه( )2۹انتگرال بگیريم خواهیم
داشت:
𝑇

𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑣𝑚 cos(𝜔0
𝑇

𝑡=0

)𝑡 = ∫ (𝑎 cos(𝜔0
𝑡=0

اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر تعیین ميشوند .جهت شناسايي مقاومت و

= 𝑡𝑑 )𝑡 + 𝑏 sin(𝜔0 𝑡)) cos(𝜔0

اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر از روش  HFIاستفاده ميکنیم به اين صورت

∫ (𝑎 cos(𝜔0 𝑡)2

که يک ولتاژ کسینوسي با فرکانس  ۱00هرتز و دامنه  5ولت و به مدت 5
ثانیه به موتور اعمال ميکنیم و سپس با اندازهگیری جريان و ولتاژ ترمینال
موتور ،مقاومت و اندوکتانس سیمپیچ آرمیچر را جهت محاسبه ضرايب
کنترلکننده جريان بدست ميآوريم .ولتاژ اندازهگیری شده ترمینال موتور
را به صورت رابطه ( )22در نظر بگیريد:
)𝜃 𝑣𝑚 = 𝑉𝑚0 cos(𝜔0 𝑡 +

()22

فرکانس ولتاژ کسینوسي اعمالي به گونهای انتخاب شدهاست که تنها
پارامترهای الكتريكي موتور را تحريک نمايد و بنابراين شفت موتور به
هنگام اعمال ولتاژ کسینوسي با فرکانس  ۱00هرتز حرکت نخواهد کرد و
ولتاژ 𝑏𝑒 صفر خواهد بود .بنابراين تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور در
حالت دائمي سینوسي به صورت رابطه ( )2۳ميباشد:
1
)Ia (jω
𝑎𝑅
()2۳
= )𝜔𝑗(𝐺
=
𝜔 𝑎𝐿 Va (jω) 1 + j
𝑎𝑅
بنابراين جريان اندازهگیری شده موتور نیز به صورت رابطه ( )24خواهد

𝑇

𝑡=0

𝑡𝑑))𝑡 + 𝑏 sin(𝜔0 𝑡) cos(𝜔0
𝑇
))𝑡 (1 + cos(2𝜔0
𝑎( ∫ =
()2۹
2
𝑡=0
1
= 𝑡𝑑 ))𝑡 + 𝑏 sin(2𝜔0
2
1 T
1 T
∫ adt + ∫ a cos(2ω0 t) dt
2 t=0
2 t=0
1 T
+ ∫ b sin(2ω0 t) dt
2 t=0
T
= a
2
اکنون اگر 𝑚𝑣 را در )𝑡  sin(𝜔0ضرب کرده و عملیات رابطه ( )2۹را به
طور مشابهي تكرار کنیم داريم:
𝑇

𝑇
()۳0
𝑏
2
𝑡=0
با توجه به روابط ( )2۹و ( )۳0و استفاده از تعاريف رابطه ( )27ميتوانیم
= 𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑣𝑚 sin(𝜔0

روابط مهم ( )۳۱را بدست آوريم:
2

بود:
𝜃 𝑖𝑚 = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 +
()24
)) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
که در رابطه ( )24اندازه و فاز تابع تبديل جريان به ولتاژ موتور به صورت
رابطه ( )25ميباشند:
1

= |G(jω0 )|2

(-25الف)
La ω0 2
) )
Ra
La ω0
(-25ب)
( ∡G(jω0 ) = − tan−1
)
Ra
چنانچه ولتاژ ترمینال موتور در رابطه( )22را به صورت رابطه( )26بسط
( R a 2 (1 +

دهیم:
()26

)vm = Vm0 cos(ω0 t + θ
)= Vm0 cos(θ) cos(ω0 t) − Vm0 sin(θ) sin(ω0 t

اگر در رابطه( )26تعريف کنیم:
(-27الف)

𝑎 = )𝜃(𝑉𝑚0 cos

(-27ب)

𝑏 = )𝜃(−𝑉𝑚0 sin

داريم:
()2۸

)𝑡 𝑣𝑚 = 𝑎 cos(𝜔0 𝑡) + 𝑏 sin(𝜔0

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

(-۳۱الف)
2

2

T
T
)( a) + ( b
2
2
T 2
= ( ) ((Vm0 cos(θ))2
2
) + (−Vm0 sin(θ))2
T 2
= ( ) ((Vm0 cos(θ))2
2

T
+ (−Vm0 sin(θ))2 ) = ( ) Vm0 2
2
T
)( b
2 = − tan θ
(-۳۱ب)
T
)( a
2
در مرحله بعد مراحل روابط( )26تا ( )۳۱را برای جريان موتور نیز تكرار
ميکنیم .بنابراين اگر رابطه( )24را به صورت رابطه( )۳2بسط دهیم:
𝜃 𝑖𝑚 = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|cos(𝜔0 𝑡 +
)) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝜃(𝑠𝑜𝑐 |) = 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0
()۳2
)𝑡 + ∡𝐺(𝑗𝜔0 )) 𝑐𝑜𝑠(𝜔0
𝜃( 𝑛𝑖𝑠|) −𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0
)𝑡 + ∡𝐺(𝑗𝜔0 ))𝑠𝑖𝑛 (𝜔0
اگر در رابطه( )۳2تعريف کنیم:
(-۳۳الف)

𝑐 = )) 𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| cos(𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0

(-۳۳ب)

𝑑 = )) −𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )|sin (𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0
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داريم:
)𝑡 𝑖𝑚 = 𝑐 cos(𝜔0 𝑡) + 𝑑sin (𝜔0

()۳4

چنانچه طرفین رابطه( )۳4را يک بار در )𝑡  cos(𝜔0و بار ديگر در
)𝑡  sin (𝜔0ضرب کنیم و از طرفین رابطه روی کل زمان اعمال شكل
موج ولتاژ به موتور انتگرال بگیرم خواهیم داشت:
𝑇

𝑇
(-۳5الف)
𝑐
2
𝑡=0
𝑇
𝑇
(-۳5ب)
𝑑 = 𝑡𝑑)𝑡 ∫ 𝑖𝑚 sin (𝜔0
2
𝑡=0
با توجه به روابط ( )۳5و استفاده از تعاريف رابطه ( )۳۳ميتوانیم روابط
= 𝑡𝑑 )𝑡 ∫ 𝑖𝑚 cos(𝜔0

مهم( )۳6را بدست آوريم:
2

(-۳6الف)

2

2

𝑇
𝑇
)𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
= |𝐺(𝑗𝜔0 )|2
𝑇 2
𝑇 2
)𝑏 ( ( 𝑎) +
()۳7
2
2
1
=
𝜔 𝐿
) 𝑅𝑎 2 (1 + ( 𝑎 0 )2
𝑎𝑅
𝑇
𝑇
𝑇
𝑇
در رابطه( )۳7مقادير 𝑎  𝑐 ، 𝑏 ،و 𝑑 معلوم ميباشند .در رابطه ()۳7
2

2

تعريف ميکنیم:
,

𝑇 2
𝑇 2
)𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
𝑀=
𝑇 2
𝑇 2
)𝑏 ( ( 𝑎) +
2
2

بنابراين داريم:
1
) M(1 + X 2

()۳۹

√ = Ra

روابط (-25ب) و (-۳۱ب) استفاده کنیم داريم:
= )) = − tan(θ + ∡G(jω0
()40

شد .و در نهايت اندوکتانس سیمپیچ روتور را ميتوان به صورت رابطه
( )4۳بدست آورد:

T

( b) La ω0
−2
T −

=−
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La ω0
RaX
()4۳
= = X ⟹ La
Ra
ω0
بنابراين با استفاده از روابط ( )۳۹و ( )4۳به ترتیب مقاومت و اندوکتانس
سیم پیچ موتور را شناسايي کرده و با در نظر گرفتن پهنای باند مطلوب

ميبنديم.

 -9اعمال ورودی جریان مناسب و آموزش
آفالین شبکه عصبی
به منظور پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت و موقعیت بايستي
مدل فرآيند را شناسايي نمايیم .از آنجاييکه حلقه کنترل جريان را در
مرحله قبل بستهايم بنابراين فرآيند را ميتوانیم به صورت شكل 7در نظر
بگیريم .با توجه به شكل 7تابع تبديل سرعت به جريان و موقعیت به جريان
موتور به ترتیب به صورت روابط ( )44و ( )45حاصل ميشوند:
)ωm (s
1
1
=
𝑠 × 𝐾𝑚 × Js + B
)Ic (s
1+
𝑐𝑊𝐵
()44
𝑚𝐾
=
𝑠
(1 +
))(Js + B
𝑐𝑊𝐵
)𝜃m (s
𝑚𝐾
=
()45
𝑠
)Ic (s
𝑠(1 +
))(Js + B
𝑐𝑊𝐵
جهت آموزش شبكه عصبي  LS-SVMيک پالس مربعي جريان با دامنه
 0/5آمپر به فرآيند شكل 7اعمال کرده و اطالعات مربوط به سرعت و
موقعیت موتور را ذخیره ميکنیم (مجموعه آموزش) و از آنها جهت

همچنین چنانچه رابطه(-۳6ب) را براساس قواعد مثلثاتي بسط داده و از

Ra
)( 2 a
T
)( b
L a ω0
1−(− 2
) T )(− Ra
)( 2 a

𝑇
)𝑏 (
𝐿𝑎 𝜔0
2 =𝐵 ,
,
()4۱
𝑇
𝑎𝑅
)𝑎 (
2
𝑋=
با جايگذاری تعاريف رابطه( )4۱در رابطه( )40و حل آن داريم:
A−B
()42
=X
1 + AB
با قرار دادن مقدار  Xدر رابطه( )۳۹مقاومت سیمپیچ روتور محاسبه خواهد

= ) ))) + ∡𝐺(𝑗𝜔0

داريم:

()۳۸

𝑇
)𝑑 (
2
𝐴=
𝑇
)𝑐 (
2

ضرايب کنترلکننده جريان را محاسبه کرده و حلقه کنترل جريان را

2

𝐿𝑎 𝜔0
𝑋=
𝑎𝑅

رابطه( )40تعريف کنیم:

کنترلکننده جريان به اندازه  ۱کیلوهرتز ،با استفاده از روابط ( )20و ()2۱

𝑇 2
( ) 𝑉𝑚0 2 |𝐺(𝑗𝜔0 )|2
2
𝑇
)𝑑 (
2
(-۳6ب)
)) = − tan(𝜃 + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝑇
)𝑐 (
2
با تقسیم رابطه (-۳6الف) بر رابطه (-۳۱الف) و استفاده از رابطه (-25الف)

2

2

2

2

2

𝑇
𝑇
= )𝑑 ( ( 𝑐) +
2
2
𝑇 2
𝜃(( ) ((𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| cos
2
2
))) + ∡𝐺(𝑗𝜔0
𝜃(+ (−𝑉𝑚0 |𝐺(𝑗𝜔0 )| sin
2

2

در رابطه ( )40مقادير a

T

T

𝑇

𝑇

 𝑐 ، b ،و 𝑑 معلوم ميباشند .چنانچه در

)) 1−tan(θ) tan(∡G(jω0

 -10پیاده سازی حلقه کنترل پیشبین سرعت
به منظور پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت و موقعیت بايستي
مدل خطي مناسبي را از مدل شبكه عصبي  LS-SVMاستخراج نمايیم.

T
)( d
2
T
)( c
2

)) tan(θ)+tan(∡G(jω0

آموزش شبكه عصبي در نرمافزار متلب بهره خواهیم گرفت.

نحوه استخراج مدل خطي  ARMAاز مدل  LS-SVMرا در بخش  ۳مطرح
کرديم .جهت استخراج مدل  ARMAبايستي بردار ورودی رابطه ( )۱5را
−

از روی معادل گسسته تابع تبديل سرعت به جريان فرآيند تشكیل دهیم.
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چنانچه معادل گسسته تابع تبديل سرعت به جريان رابطه ( )44را با استفاده

نظر ميگیريم تا بتوانیم از يک تابع معكوسسازی واحد در میكروکنترلر

از روش نگهدارنده مرتبه صفر ۱بدست آوريم خواهیم داشت:

استفاده کنیم.

) ωm (𝑧 −1
𝑏1 𝑧 −1 + 𝑏2 𝑧 −2
=
) Ic (𝑧 −1
1 + 𝑎1 𝑧 −1 + 𝑎2 𝑧 −2

()46

شكل : 7مدل فرآيند پس از بستن حلقه کنترل جريان

در مدل رابطه ( )46ثوابت  𝑎1 ،𝑏2 ،𝑏1و  𝑎2پارامترهای فرآيند ميباشند
که بايستي از طريق آموزش شبكه عصبي بدست آيند .بردار ورودی شبكه
عصبي را به صورت رابطه ( )47در نظر ميگیريم.
x(k) = [𝐼𝑐 (𝑘 − 1), 𝐼𝑐 (𝑘 − 2), 𝜔𝑚 (k
()47
])− 1), 𝜔𝑚 (k − 2
با استفاده از مجموعه آموزش و با توجه به بردار ورودی رابطه ( )47کرنل
خطي دادههای مجموعه آموزش را حساب کرده و با حل دستگاه معادالت
خطي رابطه ( )۱۱مقادير ضربکنندههای الگرانژ و ترم باياس را بدست
ميآوريم .سپس با استفاده از رابطه ( )۱۸چند جملهایهای  Aو  Bو
درنتیجه پارامترهای مدل رابطه ( )46را محاسبه ميکنیم .مقادير پارامترهای
مدل رابطه ( )46در سه بار آموزش شبكهعصبي  LS-SVMبا استفاده از
دادههای مجموعه آموزش مختلف به صورت جدول ۱ميباشند.

جهت معكوس کردن يک ماتريس  ۱0×۱0ابتدا معكوس يک ماتريس
 5×5را در نرمافزار  Mapleبه صورت پارامتری حساب کرده و سپس با
استفاده از لم معكوس سازی رابطه ( )4۸معكوس ماتريس  ۱0×۱0را
حساب ميکنیم.
A B
W X
()4۸
[=M
[ = ] ⇒ M −1
]
C D
Y Z
که در رابطه ( )4۸ماتريسهای  Y ،X ،Wو  Zبه صورت رابطه ()4۹
محاسبه ميشوند:
(-4۹الف)

W = (𝐴 − 𝐵𝐷 −1 𝐶)−1

(-4۹ب)

𝑊𝐶 Y = −𝐷 −1

(-4۹پ)

𝑍 = (𝐷 − 𝐶𝐴−1 𝐵)−1

(-4۹ت)

𝑍𝐵 𝑋 = −𝐴−1

به طورخالصه نحوه عملكرد کنترلکننده پیشبین سرعت به اين

جدول :۱پارامترهای تابع تبديل سرعت به جريان
آموزش

𝟏𝒂

𝟐𝒂

𝟏𝒃

𝟐𝒃

1
2
3

-1.2573
-1.2570
-1.2567

0.2572
0.2577
0.2574

0.0007654
0.0007655
0.0007651

0.0004897
0.0004881
0.0004868

صورت ميباشد که در هر بار اجرای حلقه کنترلي سیگنالهای کنترلي تا
 ۱0افق پیشرو باتوجه به مدل استخراج شده از آموزش آفالين شبكه
عصبي و ورودیها و خروجيهای گذشته و مسیر مرجع آينده محاسبه
ميشوند .سپس سیگنال کنترلي در لحظه  tبه فرآيند اعمال ميشود .در

پس از آموزش شبكه عصبي و استخراج پارامترهای جدول ۱مربوط به تابع
تبديل سرعت به جريان در نرم افزار متلب ،اطالعات مدل را از طريق
پروتكل شبكه به سرودرايور جهت پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت
منتقل ميکنیم .هنگام پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت براساس مدل
استخراج شده از تربیت آفالين شبكه عصبي ،به ازای افقکنترل و افق پیش-
بین  5کنترلکننده پیشبین عملكرد مطلوبي داشت ولي همانطور که در
قسمت آنالين کردن روش شناسايي مطرح خواهیم کرد حداقل طول
مجموعه آموزش جهت دنبالکردن صحیح تغییرات دينامیكي فرآيند ۱0
زوج سرعت و جريان ميباشد .بنابراين افق کنترل و پیشبین را نیز  ۱0در

اجرای بعدی حلقه کنترلي تمامي مراحل فوق مجدد تكرار ميشوند.
جهت سنجش عملكرد کنترلکننده پیش بین سرعت يک ورودی پله
يک دور بر دقیقه از طريق نرم افزار متلب و به وسیله پروتكل شبكه به
کنترلکننده پیشبین سرعت طراحي شده در سرودرايور اعمال ميکنیم.
شكل  )۱( ۸سرعت واقعي موتور را نمايش ميدهد .در سرو درايور ساخته
شده حداقل گام تنظیم سرعت يک دور بر دقیقه مي باشد که مشاهده
ميکن یم سرو درايور به ورودی پله يک دور بر دقیقه پاسخ مطلوبي داده
است .همچنین يک شكل موج سینوسي سرعت با دامنه  ۳0دور بر دقیقه و
فرکانس  0/00۳۳هرتز(دوره تناوب  ۳00ثانیه) فرکانس شكل موج اعمالي
را بسیار پايین درنظرگرفتهايم تا بتوانیم رفتار غیرخطي اصطكاک کولمب
را به خوبي نشان دهیم .شكل )2( ۸سرعت واقعي موتور را نمايش ميدهد.

Zero Older Hold
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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0.8
0.6
0.4
0.2

)Speed of Motor(rpm

1

0.5

19
17
16
15
13
12
11
9
8
7
5
4
3
1
0
)Time(sec

)Time(sec

() ۱

() 2
)Speed of Motor(rpm

182

152

121

91

60

31

0

274

-1
0 31 60 91 121152182213244274

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

244

-0.5

-1.5

0

213

0

)Current(Amp

1.2

1

شكل  : ۹شكل موج ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترل) ( ، )۱شكل موج
جريان موتور ()2

در شكل )۱( ۱0و شكل )2( ۱0عملكرد کنترلکننده پیشبین سرعت
مبتنيبر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقه کنترل  PIسرعت با
يكديگر مقايسه شدهاند .کنترلکننده پیشبین برخالف کنترلکننده  PIبه
خوبي توانسته است رفتار نامطلوب ناشي از اصطكاک کولمب را جبران
نمايد .همچنین از مقايسه ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترلي) در
کنترلكننده پیشبین با کنترلكننده سری با حلقه کنترل سرعت  PIيک

)Time(sec

تفاوت اساسي وجود دارد و آن رفتار متفاوت ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال

() 2
شكل : ۸پاسخ کنترلکننده پیشبین سرعت مبتني بر شناسايي شكبه عصبي
 LS-SVMبه ورودی پله( ،)۱ورودی سینوسي سرعت()2

کنترلي) به هنگام نزديک شدن به ناحیه مرده است که نشاندهنده تالش
کنترلکننده پیشبین به منظور غلبهبر اصطكاک غیرخطي کولمب ميباشد.
10

بین سرعت به خوبي توانسته است رفتار نامطلوب ناشي از اصطكاک

0

غیرخطي کولمب را جبران نمايد به طوريكه موتور مسیر مرجع سرعت را

-5

به خوبي حتي در سرعتهای پايین دنبال کرده است .شكل موج ولتاژ و
جريان موتور در کنترلکننده پیشبین سرعت مبتني بر مدل  LS-SVMدر
پاسخ به ورودی سینوسي نیز به ترتیب در شكل )۱( ۹و شكل )2( ۹نشان

-10
31 60 91 121 152 182 213 244 274

)Terminal Voltage(volt

از مقايسه شكل )2( ۸با شكل )2( ۱مشاهده ميکنید کنترلکننده پیش-

5

0

)Time(sec

داده شده است.

() ۱
40

0
-5
-10
0 31 60 91 121 152182 213 244274
)Time(sec

() ۱
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)Terminal Voltage(volt

5

0
-20
-40
0 31 60 91 121152182213244274
)Time(sec

)Speed of Motor(rpm

10

20

() 2
شكل : ۱0مقايسه ولتاژ ترمینال(سیگنال کنترلي) کنترلکننده پیش بین سرعت
مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقه کنترل سرعت )۱( PI
مقايسه عملكرد کنترلکننده پیش بین سرعت مبتني بر مدل  LS-SVMبا
کنترلکننده سری با حلقه کنترل سرعت )2( PI
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جدول : 2پارامترهای تابع تبديل موقعیت به جريان

1
2
3

𝟏𝒃

𝟏𝒂

𝟐𝒂

𝟑𝒂

-2.1941
-2.2186
-2.1875

1.5140
1.4719
1.3927

-0.2572
-0.2125
-0.2394

−7

𝟐𝒃

−1.3871 × 10
−1.2307 × 10−7
−1.2967 × 10−7

𝟑𝒃

−7

−4.0867 × 10
−4.1493 × 10−7
−4.1085 × 10−7

−8

−7.0520 × 10
−6.9871 × 10−8
−7.1174 × 10−8

0

 - 11پیاده سازی حلقه کنترل پیشبین موقعیت
پس از طراحي حلقه کنترل سرعت بايستي حلقه کنترل موقعیت را
طراحي و پیادهسازی کنیم .روند مشابه بستن حلقه کنترل سرعت ميباشد با
اين تفاوت که خروجي کنترلکننده موقعیت به عنوان مسیر سرعت مرجع به
کنترلکننده سرعت اعمال خواهد شد(شكل .)5معادل گسسته تابع تبديل
موقعیت به جريان رابطه ( )44با استفاده از روش نگهدارنده مرتبه صفر به
صورت رابطه ( )4۹ميباشد:
−2

−1

) 𝑧( 𝜃m
𝑏1 𝑧 + 𝑏2 𝑧 + 𝑏3 𝑧 −3
()4۹
=
) Ic (𝑧 −1
1 + 𝑎1 𝑧 −1 + 𝑎2 𝑧 −2 + 𝑎3 𝑧 −3
پس از آموزش آفالين شبكه عصبي  LS-SVMبا استفاده از کرنل

-200
0 2 4 6 8 1012141618202224

)Position(degree

200

)Time(sec

GPC + LS-SVM Controller
Reference Position
Cascaded PI Controller

−1

() ۱

خطي ،پارامترهای مدل رابطه ( )4۹به صورت جدول 2شناسايي شدند .با

15

استفاده از پارامترهای شناسايي شده جدول 2کنترلکننده پیشبین موقعیت

5

را با افق پیشبین و افق کنترل  ۱0ميبنديم .جهت سنجش عملكرد

-5

کنترلكننده پیشبین موقعیت يک مسیر مرجع موقعیت مربعي با نرم افزار

-15

متلب و از طريق کابل شبكه به کنترلکننده طراحي شده برروی سرودرايور
اعمال ميکنیم .شكل ۱۱پاسخ کنترلکننده را نشان ميدهد.
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)Time(sec
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0
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)Position(degree

100
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شكل : ۱۱پاسخ کنترلکننده پیش بین موقعیت مبتني بر مدل شبكه عصبي

در شكل )۱( ۱2عملكرد عملكرد کنترلکننده پیشبین موقعیت سری
مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلر سری با حلقههای کنترل  PIبا يكديگر
مقايسه شده اند .زمان صعود پاسخ کنترلکننده پیشبین موقعیت کمتر بوده
و با رفتار مناسبتری به حالت ماندگار خود ميرسد .همچنین خطای حالت
ماندگار که در درجه اول ناشي از اصطكاک کولمب ميباشد در کنترل-
کننده پیشبین موقعیت کمتر از کنترلکننده سری با حلقههای کنترل PI
ميباشد .در شكل )2( ۱2نیز ولتاژ ترمینال موتور(سیگنال کنترلي) کنترل-
کننده پیشبین سری موقعیت مبتني بر مدل  LS-SVMبا کنترلکننده سری
موقعیت با حلقههای کنترل  PIبا يكديگر مقايسه شدهاند.
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

() 2
شكل : ۱2مقايسه عملكرد کنترلکننده پیشبین موقعیت سری مبتني بر مدل
 LS-SVMبا کنترلکننده سری با حلقههای کنترل )۱( PI

مقايسه ولتاژ ترمینال موتور ()2

 - 12آنالین کردن شناسایی به منظور تطبیق پذیر
کردن کنترلکننده پیش بین موقعیت و سرعت
در قسمتهای قبل ابتدا با اعمال يک ورودی جريان مناسب و ذخیره-
سازی دادههای سرعت و موقعیت موتور ،يک شبكه عصبي LS-SVM
با هستههای خطي را در نرمافزار متلب به صورت آفالين تربیت کرديم و
سپس با ارسال مدل شناسايي شده به سرودرايور کنترلکننده پیشبین
سرعت و موقعیت را پیاده سازی کرديم.
به منظور قابلیت دنبالکردن تغییرات دينامیكي فرآيند بايستي روش
شناسايي را آنالين کنیم .برای اين منظور اوال بايستي طول مجموعه
آموزش را به اندازهای در نظر بگیريم تا در هر بار اجرای حلقه کنترلي
فرآيند آموزش کامل شود و ثانیا دادههای مجموعه آموزش را در هر بار
اجرای حلقه کنترلي بهروزرساني کرده تا کنترلکننده بتواند تغییرات
دينامیكي فرآيند را دنبال نمايد .با توجه به محدوديت سرعت
Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019

64
شناسايي و کنترل تطبیقي موقعیت و سرعت موتور  DCمغناطیس دائم با مشخصه غیرخطي ناحیه مرده مبتني بر ماشینهای بردار پشتیبان
محمود حسنپور دهنوی  ،سید کمال حسیني ثاني

میكروکنترلر( ۱60مگاهرتز) حداکثر طول مجموعه آموزش قابل پیاده-
سازی برروی آن  ۱0بدست آمد .همچنین جهت به روز رساني مجموعه
کرده و جديدترين زوج آموزش را به مجموعه آموزش اضافه ميکنیم.
پیادهسازی روش شناسايي آنالين به اين صورت ميباشد که همزمان با
آفالين ،روش آنالين در داخل سرودرايور اجرا ميشود .زماني که اختالف
پارامترهای شناسايي شده از روش آنالين با روش آفالين به زير  20درصد
رسید ،کنترلکننده پیشبین براساس مدل شناسايي شده آنالين عمل
خواهد کرد .روند همگرايي پارامترهای تابع تبديل سرعت به جريان مدل
آنالين به مدل آفالين به صورت شكل  ۱۳ميباشد.

2
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4752

پیادهسازی کنترلکننده پیشبین سرعت براساس مدل شناسايي شده

b2

آموش در هر بار اجرای حلقه کنترل قديميترين زوج آموزش را حذف
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0

)Sample Time(10ms

شكل ۱۳همگرايي پارامترهای مدل آنالين به آفالين تابع تبديل سرعت به
جريان

در نرم افزار متلب هر  ۱0میلي ثانیه مقدار پارامترهای مدل را از طريق کابل
شبكه ميخوانیم .مطابق شكل  ۱۳روند شناسايي پارامترها در روش آنالين
کند ميباشد و حدود  ۱0ثانیه طول ميکشد .دلیل اين امر کم بودن طول
مجموعه آموزش ميباشد .مسلما با افزايش طول مجموعه آموزش سرعت

0.5

شناسايي آنالين بیشتر خواهد شد.

0
a1

-0.5
-1

 - 11نتیجهگیری
در اين مقاله کنترلکننده پیشبین موقعیت و سرعت مبتني بر مدل

2
252
502
752
1002
1252
1502
1752
2002
2252
2502
2752
3002
3252
3502
3752
4002
4252
4502
4752

شبكه عصبي ماشینهای بردار پشتیبان حداقل مربعات را با ساختار سری
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طراحي کرده و برروی سرودرايور پیادهسازی کرديم .در اين روش حلقه
کنترل گشتاور را براساس روش شناسايي  HFIو حلقههای کنترل موقعیت

)Sample Time(10ms

و سرعت را براساس مدل شبكه عصبي بستیم .مزيت بزرگ اين روش اين
0.4

است که تمامي حلقههای کنترلي به صورت خودکار و براساس مدل

0.2

فرآيند طراحي شدند .عالوه براين روش پیشنهادی به خوبي توانست اثر
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حالت ماندگار جبران نمايد .همچنین روش شناسايي آنالين مطرح شده

-0.6

توانايي دنبالکردن تغییرات دينامیكي کند در فرآيند را دارا ميباشد و با
بهبود سرعت پردازش میكروکنترلر و طول مجموعه آموزش ميتوان
سرعت شناسايي را افزايش داد.
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چکیده :در اين مقاله ،پيادهسازی الگوريتم تخمين زاويه و سرعت زاويهای غلت پرتابههای با سرعت باال با استفاده از تلفيق خروجي
شتابسنجهای ممز ارائه ميشود .دليل استفاده از شتابسنجها ،خطای زياد ژيروسكوپهای ممز در سرعتهای باال و دقت پايين مگنومترها
به دليل وجود ميدانهای مغناطيسي غير از زمين و اثرات آهن نرم و سخت است .بعد از تشريح الگوريتم ارائه شده ،نحوه پيادهسازی تشريح
ميشود .در پيادهسازی از يک موتور الكتريكي برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه استفاده ميشود .از دو شتابسنج ممز نيز برای
اندازهگيری سرعت و شتاب زاويه ای استفاده شده است .دو سناريوی سرعت ثابت و متغير در دو حالت همزمان و ناهمزمان بررسي شده
است .برای تخمين سرعت زاويه ای غلت از دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي استفاده شده است .در انتها
نتايج به دست آمده از اين دو تخمينگر برای سرعت زاويه ای غلت و زاويه غلت با هم مقايسه شده است که نتايج ،نشان دهنده عملكرد بهتر
تخمينگر تطبيقي است.
کلمات کلیدی :کانال غلت ،فيلتر کالمن ،فيلتر تطبيقي ،حسگر شتابسنج ممز  ،تلفيق اطالعات.

Implementation of Roll Angle and Angular Velocity Estimation
Algorithm for a High-Speed Projectile Using Accelerometers Output
Data
Ali Asghari, Saeid Nasrollahi, Nematollah Ghahremani
Abstract: In this paper, implementation of roll angle and angular velocity estimation algorithm
for a high-speed projectile using the fusion of the accelerometers output data is proposed. The
reason for the use of accelerometers instead of gyros and magnetometer is the high error of the
MEMS gyroscope for high speed and the low accuracy of the magnetometer due to the presence of
Non-Earth magnetic fields and the effects of hard and soft iron. After expression of the proposed
algorithm, the implementation process is explained. In this process, an electric motor is used to
simulate the projectile roll and two accelerometers are used to measure angular velocity and
acceleration. Two constant and variable velocity scenarios have been investigated in both online and
offline modes. Both extended Kalman Filter and adaptive extended Kalman filter estimators have
been used to estimate the rolling angular velocity. Finally, the comparison of these two methods for
the rolling angular velocity and roll angle, indicates a better performance for the adaptive estimator.
Keywords: Roll chanell, Kalman filter, Adaptive filter, MEMS-based accelerometer sensor,
Data fusion.
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مشكل را برای سرعت زاويهای دو محور حل مينمايد ولي مشاهدهای که

 -1مقدمه
نوعي از پرتابهها هنگام پرواز حول محور طولي خود چرخش دارند؛
سرعت اين چرخش حول محور طولي بسيار بيشتر از دو محور ديگر
است .چرخش پرتابه با سرعت زياد حول محور طولي خود مزايای
بسياری دارد که کاهش تاثير منفي ناشي از عدم تقارن جرمي هندسي و

از سرعت زاويهای محور سوم به دست ميآيد به صورت حاصل ضرب
در سرعت زاويهای يک محور ديگر است[ .]6در ادامه ،پيكربندیهای
 ۱2شتابسنجه برای رفع اين مشكل برای سرعت زاويهای هر سه محور
پيشنهاد شده است.

سادهسازی سيستم کنترل از جمله اين مزايا است[ .]۱اما از سوی ديگر اين
چرخش مشكالتي به همراه دارد ،از جمله اندازهگيری سرعت زاويهای
اين چرخش که همان سرعت زاويهای غلت است ،با دقت بسيار باال بايد
انجام شود .افزايش دقت در عمل به راحتي امكان پذير نيست و با
مشكالت زيادی همراه است که هزينههای زيادی نيز دارد .يكي از
سيستمهای اندازهگيری موقعيت و وضعيت پرتابه ،سيستمهای ناوبری
اينرسي ( ۱)INSمبتني بر ممز هستند .اين سيستمها از شتابسنج،
ژيروسكوپ و مگنومترها برای اندازهگيری شتاب و سرعت زاويهای
استفاده ميکنند .با اين حال ،برای سرعتهای باال ژيروسكوپهای ممز

2

دارای خطای زيادی هستند .مگنومترها نيز به دليل وجود ميدانهای

شكل  :۱نحوه قرارگيری شتابسنجها در مكعب مربع فرضي[]۳

مغناطيسي غير از زمين و همچنين اثرات آهن نرم و سخت دقت پاييني
در مراحل اوليه ،واحدددهای اندددازهگيری اينرسددي  ۱2شتابسددنجه بدده

دارند.
سيستمهايي که فقط از شتابسنجها برای اندازهگيری اينرسي و

طور کلددي بددر اسددار يددک طددرح مكعبگوندده و بددا جايگيریهددای متنددو

ناوبری استفاده ميکنند ،به نامهای مختلفي معروف هستند که

شتابسنجها توسعه پيدددا کردنددد[ ]۸[ ،]7و [ .]۹مرجددع [ ]۱0بددا پيادهسددازی

معروفترين آنها ،سيستمهای ناوبری اينرسي بدون ژيروسكوپ

فيلتر کالمن بيريشه بر روی طرح  ۱2شتابسنجه يک تخمددين مقدداوم در

( ۳)GFINSنام دارد .برای توصيف کامل حرکت پرتابه ،کمينه 6

برابددر اغتشاشددات ارائدده ميکنددد .مرجددع [ ]۱۱بددا اسددتفاده از فيلتددر کددالمن
4

شتابسنج مورد نياز است[ .]2پيكربندی مكعبگونه  6شتابسنجه که

محدودشده برای طرح  ۱2شتابسنجه ،تخمين سرعت زاويهای را نسددبت

شتابسنجها در مرکز  6وجه يک مكعب به صورت متقارن قرار

به فيلتر کالمن غير محدودشده بهبود بخشيده است .مرجع [ ]۱2بدده مقايسدده

ميگيرند ،در شكل ( )۱قابل مشاهده است[ .]۳مرجع [ ،]4يک پيكربندی

 4پيكربندی مختلف  ۱2شتابسنجه پرداخته است و برای هريددک تحليددل

 6شتابسنجه نامتقارن پيشنهاد ميکند .سرعت زاويهای در پيكربندیهای

خطای خروجي حسگر و همچنين تحليل خطا برای شددتاب خطددي ،شددتاب

متقارن و نامتقارن  6شتابسنجه ،تنها به وسيله انتگرالگيری به دست

زاويهای و سرعت زاويهای هر سه محور ارائه داده است و برای تخمين هر

ميآيد که باعث انباشته شدن خطاها ميشود و دقت اندازهگيری را

يک از  ۹حالت ،پيكربندی مناسبتر را تعيين نموده است.

کاهش ميدهد .از اينرو برای افزايش دقت به تعداد بيشتری شتابسنج

مرجع [ ]۱۳يک طرح استوانهای  ۱6شتابسنجه ارائدده داده اسددت کدده
شامل  ۸شتابسنج دومحوره ميشود که در سطح خددارجي يددک اسددتوانه

احتياج است.
برای کمک به افزايش دقت مكعب  6شتابسنجه يک شتابسنج

فرضددي قد رار گرفتهانددد .خطددای ناشددي از اتصدداالت و نصددب حسددگرها در

سه محوره در مرکز مكعب فرضي اضافه ميشود[ .]5عمال اين طرح يک

جددايگيری اسددتوانهای نسددبت بدده پيكربندددی مكعبگوندده کمتددر اسددت و

پيكربندی  ۹شتابسنجه است و اين امكان را فراهم مينمايد تا سرعت

همچنين در مقايسه با طرحهددای  ۱2شتابسددنجه ،بددرای ايددن طددرح خطددای

زاويهای بدون انتگرالگيری و با استفاده از فيلتر کالمن توسعهيافته تخمين

کمتددری در ايددن مرجددع گددزارش شددده اسددت .پيكربندددیهای  ۱2و ۱6

زده شود .اما ،مشاهدهای که از سرعتهای زاويهای هر سه محور وجود

شتابسددنجه دقددت محاسددبه سددرعت زاويددهای را بدده طددور مددرثری افددزايش

دارد ،تنها به صورت حاصل ضرب سرعتهای زاويهای دو محور مختلف

ميدهد .با اين وجددود اسددتفاده از تعددداد حسددگرهای بيشددتر اشددكاالتي نيددز

است .نتيجتا ،اگر يكي از محورها دارای سرعت زاويهای صفر باشد ،اين

دارد؛ افزايش هزينهها و مشكالت نصب از آن جمله است.

رويكرد کاربرد نخواهد داشت و بايد از تعداد بيشتری شتابسنج برای

در حالت کلي سرعت زاويهای فراز و سمت مقادير پاييني دارند به

برطرف کردن اين مشكل استفاده برد .پيكربندی  ۱0شتابسنجه ،اين

طوری که با دقت قابل قبولي قابل اندازهگيری به وسيله ژيروسكوپها
هستند .در واقع با استفاده از ژيروسكوپها برای کمک به واحدهای
اندازهگيری اينرسي بدون ژيروسكوپ ميتوان به نتايج بسيار خوبي

1
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3
Gyro-Free Inertial Navigation System
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دست يافت و دقت تضمين خواهد شد ،همچنين مقدار محاسبات کاهش

دادهها ،فيلترکالمن تعميميافته و تطبيقي تشريح شده است .در بخش ،۳

پيدا خواهد کرد .مرجع [ ]۱4يک پيكربندی شامل  4شتابسنج و دو

نحوه پيادهسازی سخت افزاری الگوريتم و قطعات استفادهشده تشريح

ژيروسكوپ را پيشنهاد داده است .در اين حالت با اينكه تعداد کمتری

ميشود .در بخش  ،4نتايج پيادهسازی در دو بخش سرعت ثابت و متغير و

حسگر استفاده شده است ولي عالمت سرعت زاويهای مشخص نيست.

در دو حالت همزمان و ناهمزمان ارائه شده است .نهايتاً در بخش 5

مرجع [ ]۱5پيكربندیهای  5 ،4و  7شتابسنجه به همراه دو ژيروسكوپ

جمعبندی و نتايج تحقيق توضيح داده شده است.

را پيشنهاد داده است که برای حالتهای  4و  5شتابسنجه عالمت
سرعت زاويهای غلت همچنان قابل تعيين نيست .مرجع [ ]۱6با استفاده از
 5شتابسنج و دو ژيروسكوپ روشي ارائه داده است که قادر به
اندازهگيری سرعت زاويهای غلت با عالمت است .فعاليتهای انجام شده

 -2اندازهگیری و تخمین سرعت زاویهای با
استفاده از شتابسنجها

در اين زمينه تاکنون بيشتر جنبه تحقيقاتي و شبيهسازی داشتهاند و مقاالت

در اين قسمت ابتدا الگوريتم اندازهگيری سرعت زاويهای با استفاده

کمتری به پيادهسازی عملي روی آوردهاند .مرجع [ ]۹به پيادهسازی

از شتابسنجها بيان ميشود .سپس به بيان و تشريح تلفيق دادهها به وسيله

پيكربندی  ۱2شتابسنجه پرداخته است که سرعت مرجع برای چرخش

فيلترهای کالمن تعميميافته و تعميميافته تطبيقي پرداخته خواهد شد.

غلت ۳00 ،درجه بر ثانيه و به صورت متناوب سينوسي است که خطای
زاويهی به دست آمده در طي  ۱5ثانيه بيشتر از  20درجه است .مرجع
[ ]۱7پيكربندی  6شتابسنجه را پيادهسازی کرده است .آزمايش انجام
گرفته در طي  4ثانيه است و سرعت از صفر شرو و تا  ۸00درجه بر ثانيه
افزايش مييابد که خطای زيادی برای سرعت زاويهای و زاويه به دست
آمده است .مرجع [ ]۱۸با استفاده از دو شتابسنج و استفاده از يک
موتور الكتريكي ،سرعت زاويهای را تخمين زده است .سرعتي که در اين

 -1-2الگوریتم اندازهگیری سرعت زاویهای با
استفاده از شتابسنجها
الگوريتم ارائه شده در [ ]۱6از  5شتابسنج به همراه دو جايرو
استفاده کرده است .محورهای مختصات مورد نظر بر روی پرتابه به
صورت شكل ( )2است:

مقاله مورد آزمايش قرار گرفته است  ۳0درجه بر ثانيه که به صورت
سينوسي و در طي  4ثانيه است و خطای سرعت زاويهای  5درجه بر ثانيه
است .خطای زاويهای در اين مرجع ارائه نشده است.
در اين مقاله با استفاده از روشهای تخمين ،زاويه و سرعت زاويهای
کانال غلت با استفاده از دو شتابسنج ارزان قيمت ،تخمين زده ميشود.
از دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي
برای تخمين سرعت زاويه ای استفاده شده است .سرعت کانال غلت در
اين آزمايش بيشتر از  2000درجه بر ثانيه و مدت زمان آزمايش نيز ۳0
ثانيه برای سناريوی سرعت ثابت و  60ثانيه برای سناريوی سرعت متغير
در نظر گرفته شده است که سرعت و مدت زمان آزمايش بيشتر از
کارهای انجام گرفته تا به حال است .برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه
در اين مقاله از يک موتور الكتريكي استفاده شده است .در حالتهای
ناهمزمان نتايج  ۱0نمونه آزمايش و در حالتهای همزمان نتايج  5نمونه
آزمايش آورده شده است تا بتوان در مورد تكرارپذيری نتايج نيز بحث
کرد .برای هر آزمايش نتايج با  4معيار بيشنيه خطای زاويهای ،بيشنيه
خطای سرعت زاويهای RMSE ،خطای زاويهای و  RMSEخطای سرعت
زاويهای و در سه حالت خروجي حسگر مشاهده ،تخمينگر فيلتر کالمن
تعميم يافته و تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي ارائه ميشود .نتايج
اين سه خروجي برای آزمايشهای متعدد با هم مقايسه ميشود که نهايتا
نشان دهنده عملكرد بهتر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي است.
مقاله به صورت زير سازماندهي شده است :در بخش  2نحوه
اندازهگيری سرعت زاويهای با استفاده از شتابسنجها ،نحوه ادغام

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شكل : 2نحوه قرارگيری دستگاه مختصات بر بدنه
در واقعيت ،سرعت زاويهای فراز ( حددول محددور  ) yو سددمت (حددول
محور  ) zمقادير پدداييني دارنددد و از طريددق ژيروسددكوپ بددا دقددت مناسددبي
اندازهگيری ميشوند ولي سرعت زاويهای غلت (حول محددور  ) xمقددادير
بااليي دارد و با استفاده از شتابسنجها و از طريق تخمينگددر فيلتددر کددالمن
تعميميافتدده و تطبيقددي محاسددبه خواهددد شددد .رابطدده کلددي خروجددي يددک
شتابسنج با سرعت و شتاب زاويددهای مبددد مختصددات جسددم بدده صددورت
رابطه ( )۱است.

 r   + r   − r  2 − r  2 
x y
 y x y z x z x z

F =   rz z  y + rxx y − ryz 2 − ryx 2  +

  ry yz + rxxz − rz  y 2 − rz x 2 

()۱



 Ax   rz  y − ryz   cos( x ) 

 
+  Ay  +  rxz − rz x    cos( y ) 
 Az   ryx − rx y    cos( z ) 

در رابطه ( F ، )۱خروجي شتابسنجي است که با محور  xدارای

فاصله  rxو زاويه  ،  xبا محور  yدارای فاصله  ryو زاويه   yو
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همچنين با محور  zدارای فاصله  rzو زاويه   zاست .بردار


  Ax Ay Az شتاب خطي در مرکز جسم در جهتهای y ، x
و  zاست که برای اندازهگيری هر کدام به يک شتابسنج نياز است.
)  (x ,  y , zسرعتهای زاويهای جسم و )  (x ,  y , zشتاب

زاويهای جسم است.
در رابطه ( ۹ ،)۱مجهول وجود دارد که  ۳مجهول مربوط به شتاب
خطي در مرکز جسم است که توسط يک شتابسنج سه محوره که در
مرکز جسم قرار ميگيرد ،اندازهگيری ميشود .از  6مجهول ديگر 4 ،عدد
مربوط به شتاب و سرعت زاويهای حول محورهای  y, zاست که
سرعت زاويهای اين دو محور از طريق ژيروسكوپ اندازهگيری ميشود

شكل : 4نحوه قرارگيری شتابسنجهای چهارم و پنجم

ولي بايد شتاب زاويهای حول اين دو محور بهگونهای از معادالت حذف
شود .برای اندازهگيری شتاب و سرعت زاويهای حول محور  xبايد از
دو شتابسنج ديگر استفاده شود که در مجمو نياز به دو ژيروسكوپ و

 5شتابسنج است .نحوه قرارگيری  ۳شتابسنج مرکزی  F1 , F2و F3
برای اندازهگير ی شتاب خطي در مرکز جسم و  2ژيروسكوپ g1 , g 2
برای اندازهگيری سرعت زاويهای حول محورهای  ، y, zدر شكل ()۳
مشخص است.

F1 = Ax , F2 = Ay , F3 = Az ,
()۳

F4 = Az − d1 g12 − d1 x 2 ,

F5 = Az + d 2 g1 g 2 + d 2 x
رابطه بين شتاب و سرعت زاويهای حول محور  xبا خروجي
شتابسنجها در روابط ( 4و  )5نشان داده شده است:

F5 − F3
− g1 g 2
d2

()4

= x

F3 − F4
()5
− g12
d1
فرم گسسته روابط ( 4و  )5در روابط ( 6و  )7نشان داده شده است:

= x2

()6
()7
شكل : ۳نحوه قرارگيری شتابسنجها و ژيروسكوپها در مرکز

T
) (F3 − F5
d2

xk = xk −1 + Tuk −1 +

F3 − F4
d1

yk = h( xk ) +

 Tثابت زماني نمونهبرداری Fi ،واريانس نويز حسگرها هستند و
ديگر پارامترها در روابط ( )۱0-۸تعريف شدهاند:

دو شتابسنج باقي مانده بايد در مكاني قرار بگيرنددد کدده بدده شددتاب و
سرعت زاويهای حول محور  xوابسته باشد و همچنين رابطهای بددا شددتاب
زاويهای حول محورهای  y, zنداشددته باشددد .بددرای تحقددق ايددن امددر و بددا
توجه به رابطه ( )۱بايد شرايط رابطه ( )2برآورد شود:
()2
rx = 0, x = 90
به عبارتي بايد اين دو شتابسنج در صفحه  zoyقرار بگيرد که
يكي از جايگيریهای به دست آمده به صورت شكل ( )4است.
در شكل ( F4 ،)4حسگر شتابسنج تعبيه شده برای اندازهگيری
مجذور سرعت زاويهای غلت که دارای فاصله  d1از مرکز و  F5حسگر
شتابسنج برای اندازهگيری شتاب زاويهای که دارای فاصله  d 2از مرکز
است .خروجي شتابسنجهای  F1 , F2 , F3 , F4و  F5با استفاده از
رابطه ( ) ۱و همچنين زوايای قرارگيری مشخص در شكل ( )4در رابطه
( )۳نشان داده شده است:

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

) xk = x (k

()۸
()۹
()۱0

F5 − F3
− g1 g 2
d2
F3 − F4
− g12
d1

= uk −1

= h( xk ) = xk 2

در رابطه ( ،)۸سرعت زاويهای غلت به عنوان حالت سيستم تعريف
ميشود .در رابطه ( )۹ورودی معادله سيستم و در رابطه ( )۱0نحوه ارتباط
خروجي حسگرها و تابع مشاهده نشان داده شده است.
 -2-2تلفیق خروجی شتابسنجها
در يک سيسددتم صددنعتي ممكددن اسددت تعددداد زيد ادی حسددگر کدده در
سطوح مختلف عمليد اتي قددرار دارنددد و دارای مشخصددات دقددت و قابليد ت
اطمينان مختلددف باشد ند ،وجددود داشددته باشددد .بددرای ترکيددب و تلفيددق ايددن
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حسددگرهای متنددو  ،فيلتددر کددالمن ( ۱)KFيكد ي از مهمتددرين راه حلهددای

و يددا بدده طددور کلددي ناشددنار هسددتند .در فيلتددر کددالمن تطبيقدديCk ،

پيشنهاد شده برای سيستمهای خطي است .در سيستمهای غيرخطد ي ،فيلتددر

کوواريد انس خطددای تخمددين ناميددده ميشددود کدده بدده صددورت رابطدده ()۱5

کالمن تعميم يافته ( 2)EKFاستفاده ميشود کدده از سددری اول تيلددور بددرای

تعريف ميشود:

انتقال سيستم غيرخطي به سيستم خطي استفاده ميکند و فيلتر کالمن را بدده
صورت گسترده در سيستم غيرخطي مورد استفاده قرار ميدهد .همگرايي

()۱5

Ck = E[kkT ] = H k Pk− H kT + Vk RkVkT

الگوريتم تخمين در فيلتر کالمن ،ارتباط نزديددک بددا کيفيددت آمدداری نددويز

در رابطدده ( k = yk − hk ( xˆ , 0) )۱5اسددت.کوواريانس خطددای

دارد و عدم شناخت درست آن در بعضي حاالت حتي ممكن است باعث

تخمين اثرات هر خطای محاسبه نشده را نشان ميدهد ،زيرا عوامددل ايجدداد

واگرايي فيلتر کالمن شود همچنين فيلتر کالمن به راحتي توسددط خطاهددای

خطددا بدده طددور مسددتقيم در محاسددبات کوواريد انس خطددای تخمددين ت د ثير

محاسبه نشده مانند بايار عيب ناشناخته ،ديناميددک مدددل نشددده و يددا يددک

ميگذارند[ .]20به عنوان يک نتيجه ،تغيير کوواريد انس خطددای تخمددين را

وضعيت ابتدايي ناشنار تحت تد ثير قددرار مدديگيددرد[ .]20بددرای حددل ايددن

ميتوان برای فيلتر تطبيقددي اسددتفاده کددرد[ .]20تغييددر کوواريد انس خطددای

مسئله ميتددوان از روشهددای تطبيقددي اسددتفاده نمددود .در ايددن بخددش ابتدددا

تخمين را ميتوان به صورت رابطه ( )۱6تقريب زد:

معادالت فيلتر کالمن تعميم يافته و در ادامه معادالت فيلتر کددالمن تعمدديم
يافته تطبيقي ( ۳)AEKFتشريح خواهد شد .يک فرآينددد غيرخطددي کنتددرل
شده زمان گسسته توسط رابطه ( )۱۱بيان ميشود[:]۱۹

 xk = f k −1 ( xk −1 , uk −1 ) + wk −1
()۱۱

 yk = hk ( xk ) + vk
در رابطه ( wk −1 ،)۱۱نويز سيستم و  vkنويز حسگر مشاهده است
که به صور ت نويز سفيد و از هم مستقل هستند و مقادير واريانس آنها به
صورت )  wk = (0, Qk ), vk = (0, Rkاست .مرحله پيشبين فيلتر
کالمن به صورت رابطه ( )۱2است:
()۱2

) xˆk− = f k ( xˆk+−1 , uk −1 , 0
 −
+
T
T
 Pk = J k −1 Pk −1 J k −1 + Lk −1Q(k ) Lk −1

 Pk−در ( )۱2کوواريانس نويز پيشبين نام دارد و مرحله بعدی،

−
k

k

1
()۱6
 iiT
M − 1 i = k − M +1
در رابطدده ( M ،)۱6اندددازه پنجددره نددام دارد .رابطدده بددين  Ck , Ckبدده

صورت  Ck =  k Ckاست و مقدار اسكالر   kاز رابطه ( )۱7به دست
ميآيد:

1
()۱7
}) tr (Ck Ck−1
m
 mدر رابطه ( )۱7اندازه بردار مشاهده است .زماني که  Ckبه دليل

 k = max{1,

خطاهای محاسبه نشده افزايش مييابد ،به وسيله  ، Ckکوواريانس خطای
تخمين درست تقريب زده ميشود .روابط ( )22-۱۸را به طور خالصه
برای هر دو حالت خطای معادالت ديناميكي و مشاهده ميتوان نوشت:
()۱۸
()۱۹

مرحله تخمين نام دارد که روابط آن در ( )۱۳آورده شده است:

()۱۳

 K k = Pk− H kT [ H k Pk− H kT + Vk RkVkT ]−1
 +
−
−
]) xˆk = xˆk + K k [ yk − hk ( xˆk , 0
 +
−
 Pk = [ I − K k H k ]Pk

در رابطه ( K k )۱۳بهره کالمن xˆk+ ،تخمين حالت و
 Pk+کوواريانس نويز تخمين در زمان  kنام دارند .پارامترهای
 V ، H ، Lو  Jبا استفاده از خطيسازی به دست ميآيند که در
رابطه ( )۱4تعريف شدهاند:
()۱4

f k −1
f k −1

 J k −1 = x |xˆk+−1 , Lk −1 = w |xˆk+−1

 H = hk | − , V = hk −1 | −
k
k
x xˆk
v xˆk


= Ck

()20

)xˆk− = f k ( xˆk+−1 , uk −1 , 0
] Pk− = k [ J k −1 Pk+−1 J kT−1 + Lk −1Q(k ) LTk −1

k − T
P H [ H P − H T + Vk RkVkT ]−1
k k k k k k

= Kk

()2۱

Pk+ = (1 − K k H k ) Pk−

()22

])xˆk+ = xˆk− + K k [ yk − hk ( xˆk− , 0

 kدر رابطدده ( )۱۹ضددريب فراموشددي ناميددده مدديشددود و k  1

است که در حالت عدم شددناخت دقيددق معددادالت مشدداهده مقدددار ضددريب

فراموشي برابر يک (  ) k = 1در نظر گرفته ميشود زيرا در ايددن حالددت
فرب بر درست بودن معددادالت سيسددتم اسددت و در حالددت عدددم شددناخت
دقيق معادالت سيستم ،ضريب فراموشي به صورت تقريبددي از رابطدده ()2۳
به دست ميآيد:
()2۳

) tr ( k H k Pk− H kT + ( k − 1)Vk RkVkT
) tr ( H k Pk− H kT

k 

در  EKFفددرب بددر ايددن اسددت کدده مقددادير  R,Qمشددخص اسددت در
حاليكه در عمل مقادير  R,Qدر بيشتر موارد در ابتدا تخمددين زده ميشددوند

پارامترهای فيلتر کالمن تع ميم يافته و تطبيقي برای معادالت به دست
آمده سرعت زاويهای غلت ،در روابط ( 24و  )25مشخص است[:]۱6

1

Kalman Filter
Extended Kalman Filter
3
Adaptive Extended Kalman Filter
2

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

()24

 J k = 1, Lk = 1

−
 H k = 2 xˆk ,Vk = 1
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1

) Qk = d 2 ( D3 + D5

2
()25

1
= R
(
D
+
D
)
4
 k d12 3
از آنجا که  ( g1 , g 2خروجي ژيروسكوپها)دارای مقادير
کوچكي هستند و مقدار نويز آنها نيز در مقابل مقادير نويز
شتابسنجهای  F4 ، F3و  F5ناچيز است ،پس ميتوان در روابط ()25
از ت ثير نويز ژيروسكوپها صرف نظر کرد و  Diنيز واريانس نويز
شتابسنج  iام است.

بالعكس فراهم ميکند .حلقههای لغزنده ميتواند در هر سيستم
الكترومكانيكي مورد استفاده قرار گيرد که در هنگام انتقال قدرت يا
سيگنال نياز به چرخش دارد .استفاده از حسگر آنالوگ به علت اعمال
نويز از طريق حلقههای لغزنده توصيه نميشود .همچنين اين حسگر
توانايي به هنگام کردن داده را تا سرعت  ۱/6مگاهرتز دارد .پروتكل
ارتباطي اين حسگر نيز به صورت  SPIاست.
 -2موتوری که برای شبيهسازی حرکت غلت در پيادهسازی انتخاب
شده است دارای حلقه های لغزنده و انكودر است که موتور به کار گرفته
شده به همراه اتصاالت و حسگرها در شكل ( )5نشان داده شده است.

 -3پیادهسازی سختافزاری
در پيادهسازی عملي ساختار معرفي شده ،با توجه به اينكه در اين
پژوهش فقط از يک موتور استفاده شده است ،سرعت زاويهای سمت و
فراز وجود نخواهد داشت ،به اين معني که نيازی به  g1 , g 2نيست و
همچنين به دليل اينكه موتور بدون حرکت و در مكاني ثابت شده است
پس شتاب خطي در مرکز چرخش وجود ندارد ،به اين معني که نيازی به
حسگرهای  F1 , F2 , F3نيست و معادالت ( 4و  )5به صورت رابطه ()26
ساده خواهد شد:

F5

F5 + F5

=  x
d2

()26

 2 = − F4 + F4
 x
d1
در رابطه ( F5 )26نويز و خطای حسگر  F5است و همچنين

d 2 = 50cm

0cm
d1 = 1

F4

 F4نويز و خطای حسگر  F4است .با توجه به رابطه ( )26پارامترهای

F
− F4
فيلترکالمن به صورت ، uk −1 = 5
d1
d2
D5
D
, Rk = 42
d22
d1

= h( xk ) = xk 2

و

=  Qkتغيير مينمايد .با توجه به روابط آورده شده

در ( ) 26فقط به دو حسگر نياز است که يكي متناسب با مجذور سرعت
زاويهای و ديگری متناسب با شتاب زاويهای است .حسگری که متناسب با
شتاب است در راستای عمود بر شعا است و حسگری که متناسب با
مجذور سرعت زاويهای است در راستای شعا قرار ميگيرد.

شكل : 5موتور استفاده شده برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه
 -۳از پردازنده  Arduinomega 2560استفاده شده است .برد
 Arduinomega 2560دارای سرعت پردازش تا  ۱6مگاهرتز است که
برای حل معادالت تخمين مناسب است .همچنين به راحتي ميتوان از
طريق ارتباط  SPIخروجي حسگر را قرائت کرد.

 -1-3معرفی سختافزار استفاده شده

 -2-3بررسی فاصله قرارگیری شتابسنجها از مرکز

برای پيادهسازی الگوريتم ارائه شده به صورت عملي ،از

دوران
طبق رابطه ( )26خروجي حسگرهای  F4 , F5با فاصله قرارگيری

سختافزارهای زير استفاده شده است:
 -۱از شتابسنج  ADXL345استفاده شده است .اين حسگر سه

آنها از مرکز چرخش نسبت مستقيم دارد .به عبارتي هرچه فاصله اين دو

محوره دارای محدوده  ۱6gاست و خروجي آن به صورت ديجيتال

حسگر از مرکز چرخش بيشتر باشد خروجي حسگر بزرگتر خواهد بود.

است .خروجي حسگر با استفاده از حلقههای لغزنده ۱به پردازنده منتقل

اگر خروجي حسگر از محدوده اندازهگيری حسگر که برابر  ۱6gاست

ميشود .حلقههای لغزنده يک وسيله الكترومكانيكي است که امكان

بزرگتر نشود ،طبق کاتالوگ اين حسگر مقدار واريانس نويز و خطا

انتقال سيگنالهای برق و انرژی را از يک ساختار ايستا به چرخشي و

(  ) F5 , F4نيز تغيير نخواهد کرد .با ثابت ماندن سرعت زاويهای و

شتاب زاويه ای با افزايش فاصله حسگرها از مرکز چرخش ،مقدار نويز و
Slip Ring
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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خطای سرعت زاويهای و شتاب زاويهای (  ) x , x2اندازهگيری
شده طبق رابطه ( )27کاهش پيدا ميکند:
()27

F5 F5
F5

x = d + d  x = d  d 2  x 

2
2
2

−
F

F

 2 = 4 + 4   2 = F4  d   2 
x
1
x
 x
d1
d1
d1

۱

با توجه به سرعت موتور که در محدوده  2000درجه بر ثانيه است،
اگر حسگر  F4در فاصله  ۱۳سانتيمتری قرار بگيرد خروجي حسگر
 F4عدد  ۱6gخواهد بود که با توجه به نوسانات موتور حسگر  F4در
فاصله  ۱0سانتيمتری قرار ميگيرد .اگر فرب شود که سرعت زاويهای
موتور در عرب  0.2ثانيه از صفر تا  2000درجه بر ثانيه برسد و خروجي

2

حسگر  F5بيشترين مقدارش که عدد  ۱6gاست ،را نشان دهد آنگاه
حسگر  F5حداکثر در فاصله  0.۹متری ميتواند قرار بگيرد که با توجه
به محدوديت فضا اين حسگر در فاصله  0.5متری قرار داده شد.

 -3-3مراحل پیادهسازی
در پيادهسازی عملي از دو حسگر  ADXL345استفاده ميشود که

۳

يک حسگر در راستای شعا (حسگر  ) F4در فاصله  ۱0سانتيمتری از
مرکز قرار ميگيرد و حسگر ديگر در راستای عمود بر شعا (حسگر
 ) F5و در فاصله  50سانتيمتری از مرکز قرار ميگيرد.
مراحل کلي پيادهسازی در حالت ناهمزمان به اين صورت است که
با چرخش موتور اطالعات حسگرها توسط حلقههای لغزنده و با استفاده
از پروتكل ارتباطي  SPIبه پردازنده منتقل ميشود و اطالعات حسگرها
پس از پردازش الزم توسط پردازنده با استفاده از کابل  USBبه رايانه

4

منتقل ميشود .در رايانه با استفاده از نرمافزار  Realtermدادهها ذخيره

شكل : 6مراحل ذخيرهسازی اطالعات در لپتاپ

ميشوند و سپس فيلترهای کالمن بيان شده بر روی دادهها در نرمافزار
متلب اجرا ميشود .در حالت همزمان فيلترهای کالمن و تخمين سرعت
زاويهای نيز توسط پردازنده انجام ميگيرد و خروجي پردازنده ،خطای

 -4نتایج پیادهسازی الگوریتم ارائه شده در
آزمایشگاه

سرعت زاويهای مشاهده ،خطای سرعت زاويهای تخمين فيلتر کالمن و

پيادهساز ی در دو سناريوی سرعت ثابت و متغير و در دو حالت

خطای سرعت زاويهای تخمين فيلتر کالمن تطبيقي است که از طريق

همزمان و ناهمزمان انجام گرفته است که در هر سناريو از دو فيلتر کالمن

نرمافزار  Realtermاين اطالعات ذخيره ميشود و توسط نرمافزار متلب

تعميم يافته و تعميم يافته تطبيقي استفاده شده است که نتايج آن در ادامه

تحليل خطا صورت ميگيرد .الگوريتم کلي ذخيرهسازی اطالعات

بيان و با هم مقايسه ميشود.همچنين مقادير پارامترها و شرايط

حسگرها در شكل ( )6و در  4قسمت قابل مشاهده است .در قسمت ۱

آزمايشگاهي در جدول ( ) ۱قابل مشاهده است(نحوه تعيين مقادير برخي

نحوه جایگيری حسگرها بر روی موتور ،در قسمت  2خروجي حلقههای

از پارامترها در ادامه توضيح داده ميشود):

لغزنده  ،در قسمت  ۳پردازنده و در قسمت  4ضبط اطالعات توسط رايانه
نشان داده شده است:

 -1-4سناریوی سرعت ثابت
در اين سناريو ،سرعت موتور ثابت است و برابر  2020درجه بر ثانيه
تنظيم ميشود که دارای نوسان چند درجه بر ثانيهای نيز خواهد بود .کل
زمان نمونهبرداری برابر ۳0ثانيه و ثابت زماني نمونهبرداری نيز  4ميليثانيه
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است .مقدار اوليه تخمين برابر با مقدار اوليه اندازهگيری قرار داده

که بيشينه مقدار واريانس نويز حسگر  F4کمتر از  0/7 (m / s 2 ) 2است

ميشود .مقدار  Mدر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي برابر  5در نظر

که برای اطمينان اين مقدار برابر  0/۸ (m / s 2 ) 2در نظر گرفته ميشود و

گرفته ميشود و همچنين با توجه به ثابت بودن سرعت فرب بر اين است

همچنين مقدار  Rنيز با توجه به رابطه ( )25برابر مقدار رابطه ( )2۹است:

که معادالت مشاهده به صورت دقيق قابل دسترسي نيست .در ادامه نحوه
تعيين پارامترهای  R,Qتشريح خواهد شد.

D4 d1 = 0.1
0.8(m / s 2 ) 2
⎯⎯⎯
→
R
=
d12
0.01(m) 2

()2۹

) = 80(1/ s

2 2

جدول( :)۱مقادير عددی پارامترها
مقدار و واحد

توضیحات

پارامتر

10cm

فاصله شتاب سنج  F4از مرکز

d1

50cm

فاصله شتاب سنج  F5از مرکز

d2

مدت زمان آزمايش

t

30s

سناريوی سرعت ثابت

60s

سناريوی سرعت متغير

4ms

ثابت زماني نمونه بردرای
محدوده سرعت

2000 −
2050 deg/ s

سناريوی سرعت ثابت

1500 −
2100 deg/ s

سناريوی سرعت متغير

80(1/ s 2 ) 2

40(1/ s 2 ) 2

سناريوی سرعت متغير

0.5(1/ s 2 ) 2
12(1/ s 2 ) 2

سناريوی سرعت متغير

شكل  : 7واريانس حسگر  F4برای سرعت ثابت

( )۳0به دست ميآيد:

R

d2
()۳0
)  + F5
T
در رابطه ( d 2 ،)۳0برابر  0/5متر است .با استفاده از  ۱0نمونه داده
(D5 = var

 60ثانيهای (که هر نمونه داده  60ثانيهای شامل  ۱5000داده است) ،نتيجه

مقدار واريانس نويز سيستم
سناريوی سرعت ثابت

T
x

برای تعيين واريانس نويز حسگر  F5با استفاده از رابطه ( )26رابطه

مقدار واريانس نويز مشاهده
سناريوی سرعت ثابت

=R

Q

برای  D5در شكل ( )۸مشخص است.

 -1-1-4تعیین پارامترهای  R,Qدر سناریوی سرعت
ثابت
نحوه تعيين پارامترهای  R,Qدر رابطه ( )25بيان شده است و در اين
قسمت هدف تعيين بيشينه واريانس نويز حسگرها است .اگر مقادير
ماتريسهای کوواريانس  R,Qکمي از مقدار واقعي آنها بزرگتر در

شكل  : ۸واريانس حسگر  F5برای سرعت ثابت

نظر گرفته شوند تخمين ميتواند عملكرد مناسبي داشته باشد [ 2۱و .]22
به همين دليل مقادير بيشينه برای واريانس نويز حسگرها در نظر گرفته

از شكل ( )۸مي توان نتيجه گرفت که بيشينه مقدار واريانس نويز

ميشوند .با توجه به  ۱0آزمايش انجام شده ،مقادير  R,Qتعيين ميشوند.

حسگر  F5کمتر از  0/0۸ (m / s 2 ) 2است که برای اطمينان ،اين مقدار

برای تعيين واريانس نويز حسگر  F4با استفاده از رابطه ( ،)26رابطه ()2۸
به دست ميآيد:
()2۸
) D4 = var(d1 . + F4
در رابطه ( d1 ،)2۸فاصله شتابسنج  F4از مرکز چرخش است که
2

برابر  0/۱متر است .با استفاده از  ۱0نمونه داده  ۳0ثانيهای که هر نمونه
داده  ۳0ثانيهای شامل  7500داده است ،نتيجه برای  D4در شكل ()7

برابر  0/۱2 (m / s 2 ) 2در نظر گرفته ميشود و همچنين مقدار  Qنيز با
توجه به رابطه ( )25برابر مقدار رابطه ( )۳۱خواهد شد:

D5 d2 = 0.5
0.12( m / s 2 ) 2
= ⎯⎯⎯→ Q
2
d2
0.25(m) 2
()۳۱

=Q

 0.5(1/ s 2 ) 2

نشان داده شده است .در نمودار ( )7هر نقطه نشان دهنده وارايانس 7500
دادهی هر آزمايش  ۳0ثانيهای است .از شكل ( )7ميتوان نتيجه گرفت
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 -2-1-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت ثابت ،حالت
ناهمزمان
نتيجه تخمين سرعت زاويهای برای يک آزمايش  ۳0ثانيهای به
صورت شكل( )۹است .همانگونه که در اين شكل مشخص است
عملكرد فيلتر  AEKFبهتر از  EKFاست.

شكل  : ۱0بيشنيه خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای  ۱0نمونه
داده ،حالت ناهمزمان

شكل  : ۹نمودار سرعت زاويهای مرجع و تخمين زده شده در
سناريوی سرعت ثابت
با توجه به اينكه نويز حسگرها زياد است ،از اين رو تكرارپذيری
نتايج ،امری مهم است .به همين دليل در اين مقاله  ۱0نمونه آزمايش ۳0
ثانيهای انجام شده است .برای مقايسه بين روشها  4معيار بيشينه اندازه
خطای زاويه RMSE ،خطای زاويه ،بيشينه اندازه خطای سرعت زاويهای و
 RMSEخطای سرعت زاويهای مورد بحث قرار گرفته است که نتايج

شكل  RMSE : ۱۱خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای ۱0
نمونه داده ،حالت ناهمزمان

مقايسه بين  ۱0آزمايش در  4نمودار (  ۱2 ،۱۱ ،۱0و  )۱۳نشان داده شده
است.
در شكل ( ۱0و  )۱۱تحليل خطای زاويهای آورده شده است .در
شكل ( )۱0بيشينه اندازه خطای زاويه و در شكل ( RMSE ،)۱۱خطای
زاويه برای دو روش  AEKF، EKFو همچنين مشاهده ارائه شده است .با
توجه به نتايج ،در بعضي آزمايشها مشاهده نتيجه بهتری دارد و برای
بعضي ديگر تخمين  EKFو  AEKFنتيجه بهتری ميدهد .بزرگترين
بيشنيه خطای زاويهای برای  AEKFبرابر  ۳درجه است که نسبت به دو
روش ديگر بهتر است و بيشينه  RMSEخطای زاويهای مشاهده۱/42 ،
درجه است که نسبت به دو روش ديگر بهتر است .در  ،AEKFاز ۱0

شكل  : ۱2بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت ناهمزمان

آزمايش انجام گرفته  7آزمايش بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  ۸آزمايش
 RMSEخطای زاويهای بهتری نسبت به دو روش ديگر نتيجه ميشود .در
 2 ،EKFآزمايش خطای زاويهای بهتر و  ۱آزمايش  RMSEخطای
زاويهای بهتر نتيجه ميشود .پس به طور کلي از  ۱0آزمايش ممكن،
تخمينگرهای  EKFو  AEKFدر  ۹آزمايش نتيجه بهتری نسبت به
مشاهده دارند .پس تخمين بهتر از مشاهده عمل کرده است و تخمينگر
تطبيقي نيز نتيجه بهتری نسبت به  EKFدارد.

شكل  RMSE : ۱۳خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت ناهمزمان
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

Journal of Control, Vol. 13 No. 2, Summer 2019

پيادهسازی الگوريتم تخمين زاويه و سرعت زاويهای غلت پرتابههای با سرعت باال با استفاده از تلفيق خروجي شتابسنجها

76

علی اصغری ،سعید نصراللهی ،نعمت هللا قهرمانی

در نمودارهای( ۱2و  )۱۳نتايج خطای سرعت زاويهای در سناريوی

با توجه به نمودار ( ۱4و  ،)۱5برای خطای زاويه همانند حالت

سرعت ثابت حالت ناهمزمان آورده شده است .در شكل ( )۱2بيشينه

ناهمزمان ،در بعضي آزمايشها مشاهده نتيجه بهتری دارد و برای بعضي

اندازه خطای سرعت زاويهای و در شكل ( RMSE ،)۱۳خطای سرعت

ديگر تخمين نتيجه بهتری دارد .بزرگترين بيشنيه خطای زاويهای برای

زاويهای نشان داده شده است .در هر دو حالت بيشنيه خطای سرعت

 AEKFبرابر  ۳/25درجه است که نسبت به دو روش ديگر بهتر است و

زاويهای و  RMSEخطای سرعت زاويهای ،در تمامي  ۱0آزمايش AEKF

بيشنيه  RMSEخطای زاويهای مشاهده ۱/65 ،درجه است که نسبت به دو

نتايج بسيار بهتری نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه

روش ديگر بهتر است .در  ،AEKFاز  5آزمايش انجام گرفته  ۳آزمايش

بهتری نسبت به مشاهده دارد .بزرگترين بيشنيه اندازه خطای سرعت

خطای زاويهای بهتر و  ۳آزمايش  RMSEخطای زاويهای بهتری نسبت به

زاويهای برای  AEKFبرابر  20/۹2درجه بر ثانيه است که نسبت به دو

دو روش ديگر نتيجه ميشود و در  2آزمايش مشاهده نسبت به دو روش

روش ديگر بهتر است و همچنين بيشترين  RMSEخطای سرعت زاويهای

ديگر نتيجه بهتری دارد .به طور کلي ميتوان گفت که تخمين

برای  AEKFبرابر  ۱/25درجه بر ثانيه است که نسبت به دو روش ديگر

بهتر از مشاهده عمل کرده است.

بهتر است.

AEKF

نتايج خطای سرعت زاويهای سناريوی سرعت ثابت در حالت
همزمان در دو شكل ( ۱6و  ) ۱7نشان داده شده است .با توجه به دو

 -2-1-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت ثابت ،حالت

نمودار ( ۱6و  ،)۱7برای بيشنيه خطای سرعت زاويهای در  4آزمايش
 EKFو در يک آزمايش  AEKFنتايج بهتری نسبت به دو روش ديگر

همزمان
در اين بخش نتايج به دست آمده از پيادهسازی الگوريتم تخمين

دارند و همچنين اختالف بين

نتايج  AEKFو  EKFاندک استRMSE .

سرعت زاويهای غلت در سرعت ثابت و در حالت همزمان ارائه ميشود.

خطای سرعت زاويهای تخمين  AEKFدر تمامي  5آزمايش نتايج بسيار

در حالت هم زمان همان طور که گفته شد فيلترهای کالمن و تخمين

بهتری نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه بسيار بهتری

سرعت زاويهای توسط پردازنده انجام ميگيرد .نتايج برای  5نمونه داده

نسبت به مشاهده دارد.

 ۳0ثانيهای ارائه ميشود .در اشكال ( ۱4و  )۱5نتايج خطای زاويهای
آورده شده است.

شكل  : ۱6بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت همزمان
شكل  : ۱4بيشنيه خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای  ۱0نمونه
داده ،حالت همزمان

شكل  RMSE : ۱7خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت همزمان
شكل  RMSE : ۱5خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای ۱0
نمونه داده ،حالت همزمان
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 -2-4سناریوی سرعت متغیر:

بهتر است .در  ،AEKFاز  ۱0آزمايش 7 ،آزمايش بيشنيه خطای زاويهای

در اين بخش از سرعت مرجع مطابق شكل ( )۱۸استفاده شده

بهتر و  6آزمايش  RMSEخطای زاويهای بهتر نتيجه ميشود .در ،EKF

است.همچنين در اين شكل نتيجه تخمين سرعت زاويهای برای يكي از

تنها  ۱نمونه خطای زاويهای بهتر و  ۱نمونه  RMSEخطای زاويهای بهتر

آزمايشها نشان داده شده است.

نتيجه ميشود .پس به طور کلي از  ۱0آزمايش انجام گرفته تخمينگرهای
AEKF

 EKFو  AEKFدر  ۸آزمايش نتيجه بهتری در ماکزيمم خطای زاويهای و

بهتر از تخمين  EKFاست .کل زمان نمونهبرداری در اين سناريو برابر 60

 RMSEخطای زاويه ای نسبت به حسگر مشاهده دارند پس تخمين بهتر از

ثانيه است که  ۳0ثانيه از سناريوی سرعت ثابت بيشتر است که دليل آن

مشاهده عمل کرده است.

در شكل ( )۱۸همانطور که مشخص است نتيجه تخمين

تغيير سرعت به اندازه کافي و تا  500درجه بر ثانيه و با شتاب پايين است
که نياز به زمان بيشتری دارد .ثابت زماني نمونهبرداری نيز  4ميليثانيه
است .مقدار اوليه تخمين برابر با مقدار اوليه اندازهگيری قرار داده
ميشود .در سناريوی سرعت متغير مقدار  Mدر فيلتر کالمن تعميم يافته
تطبيقي برابر  ۱0در نظر گرفته مي شود و همچنين با توجه به متغير بودن
سرعت فرب بر اين است که معادالت سيستم به صورت دقيق قابل
دسترسي نيست.

شكل  : ۱۹بيشنيه خطای زاويه برای  ۱0نمونه داده در سناريوی
سرعت متغير ،حالت ناهمزمان

شكل  : ۱۸نمودار سرعت زاويهای مرجع و تخمين زده شده در
سناريوی سرعت متغير
 -1-2-4تعیین مقدار پارامترهای  R,Qدر سرعت متغیر
تعيين مقدار پارامترهای  R,Qدر سرعت متغير همانند قسمت ۱-۱-4
است و فقط نتايج آن بيان ميشود به اين صورت که مقدار  D4برابر با
 0/4 (m / s 2 ) 2و  D5برابر با  ۳ (m / s 2 ) 2به دست آمد که برای R
مقدار  40 (1/ s 2 ) 2و برای  Qمقدار  ۱2 (1/ s 2 ) 2نتيجه ميشود.
 -2-2-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت متغیر ،حالت

شكل  RMSE : 20خطای زاويه برای  ۱0نمونه داده در سناريوی
سرعت متغير ،حالت ناهمزمان
نتايج خطای سرعت زاويهای در سناريوی سرعت متغير در دو نمودار
( 2۱و  )22نشان داده شده است.

ناهمزمان
همانند پيادهسازی سناريوی سرعت ثابت حالت ناهمزمان ،برای ۱0
نمونه آزمايش نتايج ارائه شده است .نتايج خطای زاويهای سناريوی
سرعت متغير در دو نمودار ( ۱۹و  )20آورده شده است.
با توجه به نمودارهای ( ۱۹و  )20برای بعضي آزمايشها مشاهده
نتيجه بهتری دارد و برای بعضي ديگر تخمين  EKFو  AEKFنتيجه بهتری
دارد .بزرگترين بيشنيه خطای زاويهای  AEKFبرابر  ۳/74درجه است
که نسبت به دو روش ديگر که  4/۳۹و  ۳/۸۸درجه هستند ،بهتر است و
بزرگترين  RMSEخطای زاويهای  ۱/۹۳ ،AEKFدرجه است که نسبت
به دو روش ديگر که  2/۳۱درجه برای  EKFو  2/۸5درجه برای مشاهده،
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شكل  : 2۱بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت متغير ،حالت ناهمزمان
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شكل  RMSE : 22خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت متغير ،حالت ناهمزمان

شكل  : 2۳بيشنيه خطای زاويه برای  5نمونه داده در سناريوی سرعت
متغير ،حالت همزمان

با توجه به نمودارهای ( 2۱و  )22برای بيشنيه خطای سرعت زاويهای،
 EKFدر  7آزمايش و  AEKFدر  ۳آزمايش بهترين نتيجه را دارند .به
عبارتي تخمين در تمامي آزمايشها بهتر از مشاهده عمل کرده است و
همچنين اختالف بين  EKFو  AEKFبسيار اندک و در حد صدم درجه
است .برای  RMSEخطای سرعت زاويهای AEKF ،نتيجه بسيار بهتری در
تمام آزمايشها نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه بسيار
بهتری نسبت به مشاهده دارد.
 -3-2-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت متغیر ،حالت
همزمان
نتايج آناليز خطای زاويهای حالت همزمان سناريوی سرعت متغير در
نمودارهای ( 2۳و  )24آورده شده است .با توجه به نتايج ،برای بعضي
آزمايشها  EKFنتيجه بهتری دارد و برای بعضي ديگر  AEKFنتيجه
بهتری ميدهد .بزرگترين بيشينه خطای زاويهای  AEKFبرابر 2/65
درجه است که نسبت به دو روش ديگر که  4/76درجه و  ۳/۱5درجه
است ،بهتر است و بزرگترين  RMSEخطای زاويهای ۱/۸6 ،AEKF
درجه است که نسبت به دو روش ديگر که  2/40درجه برای  EKFو
 2/22درجه برای مشاهده است ،بهتر است .در  ،AEKFاز  5آزمايش2 ،
آزمايش بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  ۳آزمايش  RMSEخطای زاويهای
بهتر نتيجه ميشود .در  ۳ ،EKFنمونه بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  2نمونه

شكل  RMSE : 24خطای زاويه برای  5نمونه داده در سناريوی
سرعت متغير ،حالت همزمان
در نمودارهای ( 25و  )26نتايج خطای سرعت زاويهای سناريوی
سرعت متغير حالت همزمان ارائه شده است .با توجه به نمودارهای ( 25و
 )26برای بيشينه خطای سرعت زاويهای EKF ،در  2آزمايش و

AEKF

در  ۳آزمايش بهترين نتيجه را دارند .به عبارتي تخمين در تمامي
آزمايشها بهتر از مشاهده عمل کرده است و همچنين اختالف بين EKF

و  AEKFبسيار اندک است .برای  RMSEخطای سرعت زاويهای،
 AEKFنتيجه بهتری در  4آزمايش نسبت به دو روش ديگر دارد و
همچنين  EKFدر  ۱آزمايش نتيجه بهتری دارد .پس ميتوان گفت که
تخمينگر  AEKFدر تخمين سرعت زاويهای عملكرد بهتری دارد و
ميتواند انتخاب بهتری نسبت به  EKFباشد.

 RMSEخطای زاويهای بهتر نتيجه ميشود .پس از  5آزمايش انجام گرفته
تخمينگرهای  EKFو  AEKFدر تمامي آزمايشها نتيجه بهتری در بيشنيه
خطای زاويهای و  RMSEخطای زاويهای نسبت به حسگر مشاهده دارند
پس تخمين بهتر از مشاهده عمل کرده است .انتخاب بين

تخمينگر EKF

و  AEKFبستگي به عملكرد آنها در تخمين سرعت زاويهای خواهد
داشت.

شكل  : 25بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  5نمونه داده در
سناريوی سرعت متغير ،حالت همزمان
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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 نمونه داده در5  خطای سرعت زاويهای برایRMSE : 26 شكل
 حالت همزمان،سناريوی سرعت متغير

 نتیجهگیری-5

 "آناليز خطای يک سيستم، جعفر حيراني نوبری،[ وحيد قاسم زاده6]

در اين مقاله نتايج پيادهسازی الگوريتم تخمين سرعت زاويهای غلت

ناوبری اينرسي مبتني بر شتاب سنج و بدون استفاده از ژيروسكوپ" مجله

.و زاويه غلت با استفاده از تلفيق خروجي شتابسنجها ارائه شد

.۱۳۹0  پاييز،۳  شماره،5  جلد،کنترل
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 دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن.ناهم زمان انجام شد
.تعمييم يافته تطبيقي برای تخمين سرعت زاويهای غلت به کار گرفته شد
 نمونه آزمايش۱0  برای حالت ناهمزمان،برای بررسي تكرارپذيری نتايج
. نمونه آزمايش مورد بررسي قرار گرفت5 و برای حالت همزمان
به طور کلي برای تخمين سرعت زاويهای با توجه به نتايج به دست
 فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي بسيار بهتر از فيلتر کالمن تعميميافته،آمده
و همچنين مشاهده در هر دو سناريوی سرعت ثابت و متغير عمل کرده
 برای خطای زاويهای که با استفاده از انتگرالگيری از، همچنين.است
خطای سرعت زاويهای به دست ميآيد نيز عملكرد فيلتر کالمن تعميم
 است ولي اين موضو برایEKF يافته تطبيقي بهتر از دو حالت مشاهده و
تمامي نمونه دادهها صدق نميکند و دليل آن اين است که در هنگام
 به عبارتي با خطای.انتگرالگيری خطاهای مثبت و منفي جمع ميشوند
 شايد خطای زاويهای بيشتری وجود داشته،کمتر در سرعت زاويهای
 بيشنيه خطای زاويهای در سناريوی سرعت ثابت در حالت ناهمزمان.باشد
 درجه باقي ميماند۳/25  درجه و برای همزمان در محدوده۳ در محدوده
 درجه4 و در سناريوی سرعت متغير نيز بيشنيه خطای زاويهای در محدوده
. عملكرد بهتری داردAEKF باقي ميماند که ميتوان نتيجه گرفت فيلتر
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